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Förord 
Samverkan mellan sig själv och andra är en viktig del för att kunna ha ett 

fungerande samhälle. Detta ämne är extra viktigt för utsatta grupper såsom 

personer med funktionsvariation som har svårt att föra sin egen talan. Genom 

magisterprogrammet i Kvalitet- och ledarskapsutveckling på Mittuniversitetet 

har möjligheten att skapa en förståelse för komplexiteten med många aktörer 

och skapandet av samverkan. Jag vill därmed rikta ett tack till utbildningen 

som möjliggjort studien och de medverkande aktörer som visat ett brinnande 

intresse för denna fråga. 

 

Jag vill även passa på att tacka min handledare Kristen Snyder som hjälpt mig 

under processen att blanda detaljer och helhetsperspektiv samt vara ett 

bra ”bollplank”. Jag vill även rikta ett stort TACK till Anna Thuresson, Hoger 

Akram, Caroline Nilsson, Joel Rosenlund och Kristina Johansson för roliga 

projekt där samverkan varit en nyckelfaktor och givande samtal både kring 

studier och möjligheten att omvandla färdigheterna i verkligheten. 

 

Brunflo, juni 2019 

 

Marie-Therese Bystedt 
 

 

 

 



 
 

 

Sammanfattning 

Fungerande samverkan i samhället mellan olika aktörer är något som 

medborgarna förväntar sig. Ett exempel är vid bilolyckor med samverkan 

mellan blåljusmyndigheter. För särskilt utsatta grupper i samhället med 

många aktörer är inte samverkan mellan aktörerna självklara även om 

medborgarna får hjälp- och stödinsatser. Denna studie kartlägger 

samverkan mellan aktuella aktörer genom enkätsvar och semistrukturerade 

intervjuer, utifrån dimensionerna samverkan, delaktighet och kunden i 

centrum. En triangulering har använts där förutom enkät och semi-

strukturerade intervjuer även dokumentanalys gjorts, där framkommer 

faktorer som visar den komplexa bilden av att samordna och kommunicera 

kring medborgaren med många aktörer. Resultatet visar att kommunikation 

och nätverksträffar med tydliga uppdrag och styrningar kan ge en samsyn 

kring medborgaren, dennes behov och livskvalitet vilket visar sig vara 

framgångsfaktorer för en fungerande samverkan. Men då det är många 

aktörer och olika huvudmän är det komplext att få en samlad bild och hitta 

former för hur kommunikation och samverkan bäst sker. 

Nyckelord: Samverkan, Delaktighet, Kunden i Centrum, 

Funktionsvariation, Systemteori 

  



 
 

 

Abstract 

A well functioning collaboration between actors in society is expected by 

the citizens. One example is a caraccident where ambulance, firebrigade and 

police cooperate. For particularly vulnerable groups in society with many 

actors, the interaction between the actors is not obvious even if the citizens 

receive help and support efforts. This study charts the interaction between 

current actors through questionnaire responses and semi-structured 

interviews, based on the dimensions of collaboration, participation and the 

customer in the center. Triangulation of data was performed to identify 

factors associated with the complexity of coordinating and communicating 

services to meet the needs of citizens. The result shows that communication 

and networking with clear assignments and controls can give a consensus 

on the citizen, his needs and quality of life, which proves to be success 

factors for a functioning collaboration. But since there are many players, it is 

complex to get an overall picture and find forms for how communication 

and collaboration work best. 
 

Keywords: Collaboration, Participation, The Customer In The Center, 

Function Variation, System Theory 

 

 



 
 

 

Begreppsdefinitioner 

Aktör benämning bl.a. inom 

samhällsvetenskaperna på den 

(person, institution etc.) som agerar, 

handlar. 
(Nationalencyklopedin, 2019-05-09) 

Funktionsnedsättning Innebär nedsättning av fysisk, psykisk 

eller intellektuell funktionsförmåga. 
(Nordlund-Spiby, 2018) 

Funktionsvariation Är avvikelser från normen gällande  

fysisk, psykisk eller kognitiv funktion. 
(Nordlund-Spiby, 2018) 

Huvudman Ansvarig för insatsen 
(chef för Vuxenhabilitering deltagande kommun) 

LSS Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387) 

LSS-gruppbostad Bostad med särskild service för vuxna 

enligt LSS (Socialstyrelsen, 2018) 

Medborgare Ett ord för den som får hjälp i  

kommunen, tidigare benämningar har 

varit bland annat klient och brukare. 
(chef för LSS-habteam i deltagande kommun) 
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1 Introduktion 

I det här kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen med en generell kontext 

kring samarbete, samverkan, delaktighet och kunden i centrum som därefter 

fördjupas till dess syfte samt forskningsfrågor och avslutas med avgränsningar för 

densamma. 

1.1 Bakgrund 

Samarbete mellan en aktör och en individ brukar ofta fungera och vara 

relativt enkelt (Ljungberg & Larsson, 2012). Med samarbete avses här 

begreppets betydelse från Nationalencyklopedin ”arbete som utförs av två 

eller flera tillsammans med ett gemensamt syfte”. Man kan exempelvis 

arbeta utifrån ett specifikt uppdrag, där mål och intresse är tydliga aspekter 

och viktiga faktorer för att samverkan ska fungera (Socialstyrelsen, 2019). 

Med samverkan avses här begreppets betydelse från National-

encyklopedin ”gemensamt handlingssätt för ett visst syfte”. Det skulle 

kunna avse att ha så god livskvalitet som möjligt där en dietist ger råd för 

vilken mängd energi och näring som är lämplig, eller i sjukvården ett 

operationslag där var och en har specialiserade roller (Ljungberg & Larsson, 

2012). 

När det kommer till olika aktörer i förhållande till en individ eller händelse 

där samverkan och samarbete krävs är det svårare för aktörerna (Brooks, 

Bloomfield, Offredy & Shaughnessy, 2013). Sammanhanget skapar utmaning 

för samverkan och det kräver vissa förutsättningar för att aktörerna ska 

kunna samarbeta. Utmaningar kan ligga i komplexiteten av olika delsystem 

och tillhandahållandet av tjänster (ibid). Några exempel när flera aktörer 

behöver samarbeta är vid olyckor eller katastrofer då ambulans, 

räddningstjänst och polis tillsammans med kommun och länsstyrelse 

behöver arbeta dels som egna enheter, dels som en större gemensam enhet 

(Danielsson, Johansson & Eliasson, 2011). På liknande sätt kan man se hur 

grundskola, elevhälsa och socialtjänst kan behöva samarbeta för att hjälpa 

individer vid exempelvis hög frånvaro (Regeringen, 2017).  
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Samverkan kopplat till hälso-sjukvård, socialtjänst och kommun i en 

granskning av Riksrevisionen 2011, visar att det förekommer 

samverkansproblem bland aktörer i stöd och samverkan för barn och 

ungdomar med funktionshinder (Socialstyrelsen, 2013). Granskningen tyder 

på en avsaknad av mandat hos aktörerna; ingen anser sig ha mandat nog att 

driva en samverkan, en helhetsbild kring medborgarens situation saknas 

också. Därmed finns inte tillräcklig information kring vilket stöd som finns i 

nuläget. Det saknas även huvudmän för respektive stödinsats (ibid). 

Forskning saknas kring begränsningar i samarbete och vilka svårigheterna 

är för vissa samarbetsformer i organisationer (Johansson, 2013). 

Andra tillfällen där samarbete och samverkan krävs kan gälla personer med 

funktionsvariation som har olika insatser där en samverkan skulle gynna 

inte bara den personen utan även de olika aktörerna som tillsammans kan få 

draghjälp av varandras kunskap och resurser (Llinares Norlin & Wilhelm, 

2018). Vidare ses samarbete mellan hälso-sjukvård, skola och socialtjänst ha 

problem med fördröjningar relaterat till skapandet av en helhetsbild kring 

individen (Regeringen, 2017). Dessutom visar samma pressmeddelande 

vilken ansvarsfördelning som bör råda, vilket lett fram till ett uppdrag 

gällande en ökad samverkan som ska leda till mindre fördröjningar och 

bättre hantering och stöd till de som behöver den. Genomförandet av 

uppdraget ska ske med barnrätts-, funktionhinders- och 

jämställdhetsperspektiv med en tyngdpunkt på att ingen ska behöva 

hamna ”mellan stolarna” relaterat till att verksamheterna inte är 

koordinerade med varandra, uppdraget bör vara klart 2021 (Regeringen, 

2017). 

På liknande sätt påvisar Socialstyrelsen (2017) i sin rapport, behovet av 

samordning och koordinator vid införandet av stöd och insatser till barn 

med funktionsnedsättning. Samverkan och samarbete, som i dagligt tal ofta 

används synonymt, är viktigt för att nå de mål som sätts upp eller som lagar 

föreskriver (Johansson, 2013). Föreliggande studie eftersträvar att 

åtminstone kunna ange viss riktning för ett tillvägagångssätt som kartlägger 

och betraktar processen utifrån ett helhetsperspektiv, och inte enbart sin 

egen del. Individens behov i centrum [IBIC] är ett stöd som hjälper till att 
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beskriva och identifiera behov, resurser och mål för socialtjänsten att fatta 

beslut kring insatser för personer med funktionsvariation där helhetssyn är 

en viktig del (Socialstyrelsen, 2016). 

En av utmaningarna med samarbete mellan aktörer har visat på problem 

relaterat till olika organisationers styrning och arbetssätt där man jobbar 

enskilt och inte tillsammans (Ljungberg & Larsson, 2012). Det finns 

forskning som belyser vikten av att arbeta tvärfunktionellt istället för 

i ”stuprör”, men denna är främst inriktad på processer inom samma 

organisation, såsom sjukvård och industri (Ahlqvist, 2016; Bergman & 

Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012). I rapporten av Llinares Norlin och 

Wilhelm (2018) som handlar om personer med funktionsnedsättning och 

deras möjlighet att ha ett aktivt liv framkommer avsaknad av helhetssyn 

kring personer med funktionsnedsättning och samverkan mellan aktörerna. 

Aktören ser sin del och anser att de hjälper personen, men genom 

samverkan skulle de kunna se hela kedjan istället. Därmed ses den större 

bilden för medborgaren med de hinder som uppkommer när man enbart ser 

sin egen del och slippa suboptimering; framförallt skulle livskvaliteten öka 

för medborgaren (ibid).  

Utifrån Demings 14 punkter (1986,1993 refererad i Bergman & Klefsjö, 2012) 

beskrivs riskerna med suboptimering och vikten av helhetssyn för att kunna 

tillfredsställa både interna och externa kunder. Att ha ett helhetsperspektiv 

är något som bland annat Bergman och Klefsjö (2012) även beskriver som 

systemtänkande. Ett systemtänkande, innebär att se hur olika processer 

interagerar och kan dels vara beroende men även påverkade av varandra. 

Förmågan att se helheten och dess inverkan på varandra och de 

systemeffekter som kan uppstå är därför viktiga att se över (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Palsson, 2009). 

I stor utsträckning saknas ännu forskning kring samverkan mellan olika 

aktörer från ett kvalitetstekniskt perspektiv. Många vetenskapliga artiklar 

om samverkan mellan många aktörer har sin utgångspunkt i risker och 

kriser, exempelvis Collaboration Exercises -The lack of Collaborative Benefits 

(Berlin & Carlström, 2014), Boundary Work to Conduct Business as Ususal: 

Interaction at the Boundary Between the Affected Organization and Emergency 
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Responders (Oscarsson, 2018) samt Coordination is a prerequisite for good 

collaboration, isn’t it? (Helsloot, 2008) dessa utgår från gränsteori och 

meningsskapande. 

1.2 Problemformulering 
Att skapa delaktighet och ha kunden i centrum blir därmed viktigt och i 

denna studie centralt även om man kan se att tyngdpunkten kommer att 

ligga på samverkan. Flera rapporter bland annat från Svenska 

Parasportförbundet (Llinares Norlin & Wilhelm, 2018), MSB (Danielsson, 

Johansson & Eliasson, 2011), Sveriges kommuner och landsting (Lindström, 

2018) samt Socialstyrelsen (2013) visar på problem med samverkan mellan 

aktörer. För personer med funktionsnedsättning boende på LSS-

gruppbostad är det många olika aktörer att samarbeta med, det utgör en 

komplexitet att få till en samverkan mellan dessa. Men det finns ett uttryckt 

behov av samverkan; Rapporten av Llinares Norlin och Wilhelm (2018) 

påvisar behovet av samverkan mellan aktörer samt en tydlig 

ansvarsfördelning dessa emellan. Då samverkan inte sker per automatik kan 

det vara intressant att undersöka hur ett kvalitetstekniskt perspektiv kan 

underlätta förståelsen av detta utifrån systemtänkande, delaktighet och ett 

perspektiv med kunden i centrum. Dessa faktorer är av avgörande betydelse 

för samverkan som i sin tur är viktigt i syfte att underlätta för såväl aktör 

som hjälpmottagare. Samverkan kan struktureras och koordineras genom 

nämnda systemtänkande där delaktighet och kunden i centrum utgör de 

hörnstenar vilka gör individen till en del av ett större sammanhang vilket 

återspeglar innebörden av begreppet samverkan ”ett gemensamt 

handlingssätt” på det sätt det används i denna studie.  

1.3 Syfte  

Syftet med föreliggande uppsats är att skapa förståelse av komplexiteten och 

dess dimensioner i samverkan mellan aktörer. I denna studie kopplat till 

personer med funktionsnedsättning som bor i LSS-gruppbostad med aktörer 

som hjälper och stöttar målgruppen. Detta ur ett kvalitetsperspektiv som 

bidrag till vetenskaplig forskning kring samverkan kopplat till målgruppen. 

Å, L. Norlin, författare till en rapport från Parasport förbundet (2018) 
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(personlig kommunikation 3 maj 2019) berättar i en telefonintervju att ”det 

saknas vetenskapliga artiklar för samverkan mellan aktörer kopplat till målgruppen 

och att detta kan vara ett första initiativ att beskriva den komplexiteten som både ger 

möjligheter och hinder”. De olika dimensionerna i studien: kärnan är 

samverkan mellan aktörerna, delaktigheten aktörerna upplever och kunden 

i centrum är medborgaren men även aktörerna. För att förstå detta behövs 

en kartläggningsprocess som dels samlar in vilka aktörerna är samt 

insamling av data för att belysa hur samverkan mellan aktörerna fungerar. 

En av utmaningarna är att det är olika huvudmän (kommun och landsting) 

och därmed finns vissa lagar att förhålla sig till som kan begränsa och vara 

ett hinder. För att kunna skapa förståelse utifrån aktörernas perspektiv på 

samverkan, där delaktighet mellan aktörerna och medborgarens livskvalitet 

är det centrala behöver styrkor, svagheter, möjligheter och hinder som kan 

finnas i samverkan lyftas fram. Figur 1.1 visar dimensioner som studien 

utgår från med systemteorin som bakgrund. 

       

 

     

 

Figur 1.1 Studiens dimensioner med systemteorin som omsluter 
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Delaktighet

Kunden i 
centrum
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1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hinder anser aktörerna att det finns 

mellan varandra i samverkan kring personer med funktionsvariation? 

2. Finns det en samsyn kring vilka hinder och möjligheter samverkan mellan  

aktörerna till målgruppen har? 

3. Finns det en gemensam helhetssyn mellan aktörerna av medborgarens 

nulägessituation? 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie kommer aktörer kring individer med en funktionsvariation 

boende på LSS-gruppbostad att studeras. Dessa individer kommer att 

benämnas som medborgare i fortsättningen då det är begreppet den 

studerade kommunen använder. För att göra en tydlig avgränsning är det 

aktörerna som hjälper medborgare med funktionsvariation boende i 

gruppbostäder att skapa livskvalitet och de aktörernas samverkan som 

kommer att studeras. Det finns många aktörer som hjälper dessa 

medborgare, studien kommer att inhämta information av boendechef, 

boendepersonal, vanligt förekommande resurser från habilitering inom 

kommun och landsting såsom arbetsterapeut och specialpedagog. Daglig 

verksamhet kommer representeras av dels chef men även personal där och 

anhöriga kommer att representeras av en styrelsemedlem för en förening för 

utvecklingsstörda. En fritidsaktivitetsaktör kommer beskriva samverkan ur 

sitt perspektiv. Vissa aktörer kommer endast att besvara enkäten kring 

samverkan: biståndshandläggare på myndighetsenheten, Försäkringskassan, 

personal från psykiatri, socialtjänsten och personal på 

överförmyndarnämnden med några godemän (alternativt förvaltare eller 

förmyndare).  
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2 Teori och tidigare forskning 

I detta kapitel kommer teori och forskning utifrån hörnstensmodellens olika delar 

att kortfattat presenteras med tyngdpunkt på hörnstenarna kunden i centrum och 

delaktighet som båda är delar av offensiv kvalitetsutveckling. Att placera kunden i 

centrum innebär ett behovsuppfyllande på ett flertal nivåer med avseende på 

kvalitet och förväntningar, såväl inom som utanför den egna verksamhetens ramar. 

Begreppet delaktighet redogör för vikten av att känna sig delaktig, och samverkan 

beskriver olika aktörers enskilda och gemensamma arbeten. För att kunna uppnå 

delaktighet krävs samverkan som är en del av ett system och därmed kan kopplas 

till systemteori. Dessa tre utgör tillsammans grunden för att skapa en samsyn 

och ett gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer, där det är möjligt. 

Hinder för detta, så kallade ”stuprör”, men även tvärfunktionella arbetssätt 

redogörs i korthet. Systemteorins rötter beskrivs initialt och därefter dess 

anknytning till kvalitetsteknik.  

2.1 Hörnstensmodellen 

Grunden för offensiv kvalitetsutveckling finns i en modell som kallas 

hörnstensmodellen. Offensiv kvalitetsutveckling är motsvarigheten till Total 

Quality Management [TQM] vilket innebär att ständigt sträva efter att 

uppfylla, och helst överträffa, behov och förväntningar från kunderna till 

lägsta möjliga kostnad. För att kunna göra detta krävs ett aktivt 

förebyggande där verksamheten söker förändra och förbättra istället för att 

endast reparera och kontrollera; detta ger förutsättningar för att stödja 

utveckling hos såväl processer som människor. Genom hörnstenarna vilka 

kan liknas med värderingar skapas en helhetsbild där ”stenarna” samverkar 

tillsammans för att skapa större kundvärde (Bergman & Klefsjö, 2012). Figur 

2.1 visar hörnstensmodellen, nedan följer beskrivningar av varje hörnsten.  
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                       Arbeta med                                            Arbeta ständigt 

                       processer                                                med förbättringar  

                                                              Sätt 

                                                          kunderna i 

                       Basera beslut            centrum          Skapa förutsättningar 

                        på fakta                                             för delaktighet 

 

Figur 2.1 Hörnstensmodellen, fritt efter Bergman och Klefsjö 2012. 

Att ha ett utvecklat och engagerat ledarskap är i sig ingen hörnsten men enligt 

bland andra Hellsten och Klefsjö (2000), samt Bergman och Klefsjö (2012) är 

det en viktig förutsättning att ha en engagerad ledning för att kunna arbeta 

med hörnstenarna. 

2.1.1 Sätt kunderna i centrum 

Att sätta kunderna i centrum omfattar både de interna och externa kunderna 

genom att försöka sätta sig in i deras perspektiv och leverera det som de 

önskar; på så vis uppfylls deras behov och förväntningar av kvalitet, oavsett 

om det är en vara eller en tjänst (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.1.2 Basera beslut på fakta 

Att basera beslut på fakta innebär att aktivt söka efter information som är 

lämplig för att sedan sammanställa, analysera och dra slutsatser från denna 

som leder till beslut som är väl underbyggda (Tenner & DeToro, 1992). 

Vilken information som krävs är däremot inte alltid självklar, men en bra 

början är att ha kunskap kring variation och kunna se om slumpmässiga 

orsaker föreligger eller huruvida orsakerna kräver avhjälpande åtgärd. För 

att samla in information finns sju förbättringsverktyg som strukturerar och 

underlättar vid analys av numeriska data, för verbala data finns sju 

ledningsverktyg som även de är sammanställda för att vara till hjälp vid 

strukturering och analys (Bergman & Klefsjö, 2012). 

 

Utveckla ett engagerat ledarskap 
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2.1.3 Arbeta med processer 

En process är olika aktiviteter som hänger samman och upprepas över tid 

(Tenner & DeToro, 1992). Processen omvandlar resurser till resultat för att 

tillfredsställa kundens behov och önskemål med så lite resursåtgång som 

möjligt (Egnell, 1999). Det finns tre typer av processer där huvudprocessen 

uppfyller den externa kundens behov (exempelvis den färdiga strumpan), 

stödprocessen uppfyller den interna kundens behov (exempelvis material, 

maskiner och underhåll) medan ledningsprocessen uppfyller strategier och 

mål för organisationen (exempelvis ekonomi) (Bergman & Klefsjö, 2012). 

2.1.4 Arbeta ständigt med förbättringar 

För att kunna tillmötesgå förändrade krav, önskemål och behov behöver 

verksamheter arbeta med ständiga förbättringar. Detta hjälper inte enbart till 

att öka kundtillfredsställelsen utan kan även vara gynnsamt ur ett 

ekonomiskt perspektiv genom att se över processer och kvalitetsbrister i 

syfte att kunna minimera resursåtgången (Dahlgaard, Kristensen & Kanji, 

1994). Symbolen för ständiga förbättringar är förbättringscykeln som är 

inspirerad av Deming (1993, refererad i Bergman & Klefsjö, 2012) och visas i 

Figur 2.1.4. Förbättringscykeln är ett stöd när orsaker till variation sökes, 

kvalitetsförbättring eftersträvas och systematiskt arbete implementeras 

genom dess fyra faser (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Figur 2.1.4 Förbättringscykeln, fritt efter Bergman och Klefsjö (2012). 

2.1.5 Skapa förutsättningar för delaktighet 

För att kunna skapa delaktighet krävs en positiv människosyn; detta genom 

att på olika sätt öka möjligheten att kunna delta, ges ansvar och därigenom 

känna engagemang (Bergman & Klefsjö, 2012). För att detta ska vara möjligt 

behöver information vara lättillgänglig, förutsättningar för att kunna göra 

ett bra jobb behöver finnas, därtill krävs även möjligheten att det arbete som 

utförs uppmärksammas (Dahlgaard et al., 1994; Shiba, Graham & Walden, 

1993). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver Carlzons historia om två 

stenhuggare, där den ena inte känner delaktighet utan enbart hugger 

fyrkantiga block medan den andra entusiastiskt berättar att han är delaktig i 

byggandet av en ny katedral. Meningen med den korta berättelsen är att 

belysa vikten av att känna delaktighet för att därigenom vilja hjälpa till att 

skapa bättre processer och driva verksamheten framåt.  

Om ledningen inte har förtroende för sina medarbetare och kontrollerar dem 

alltför mycket tappar medarbetarna motivationen, vilket leder till sämre 

resultat; detta kallas för den ”onda cirkeln”. För att istället hamna i 

den ”goda cirkeln” behöver medarbetarna uppleva att ledningen visar 

förtroende för dem genom att delegera befogenheter och ansvar (Bergman & 

• Genomför åtgärdsförslagen, 
gärna ett litet pilottest, men 
det är ej nödvändigt. Samtliga 
personer behöver förstå 
problemet och vilka åtgärder 
som ska genomföras.

• Studera effekterna av vidtagna 
åtgärder. Använd 
förbättringsverktygen för att 
kontrollera

• Fastställ problemet genom de 
sju förbättringsverktygen, ta 
fram åtgärder, basera de 
besluten på fakta.

• Ta lärdom, lyckades det 
implementera och gå vidare 
till nästa problem.  Om inte 
börja om i förbättringscykeln 
och gå ett varv till.

Lär Planera

GörStudera
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Klefsjö, 2012). Detta leder till att medarbetarna känner sig mer motiverade 

vilket i sin tur också resulterar i förbättrade resultat (Shiba et al, 1993). 

2.2 Samverkan och samverkansmodeller 

Samverkan kan initialt ge upphov till olika tankar kring begreppet; med 

samverkan avses här ett gemensamt handlingssätt för ett visst syfte 

(Nationalencyklopedin.se; Ödlund, 2010). I inledningen presenteras 

samverkan mellan räddningstjänst, ambulans, polis med flera, en 

forskningsstudie för Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap [MSB] 

som visar att svårigheter för samverkan med frivilligorganisationer och 

blåljusmyndigheter bland annat beror på gränser som försvårar samverkan, 

kunskapsbrister och att det inte är möjligt att få en gemensam lägesbild. 

Inom forskning saknas entydig och allmän definition av vad samverkan är 

(Danielsson, Johansson & Eliasson, 2011). Kapucu, Arslan & Demiroz (2010) 

beskriver samverkan som en gemensam aktivitet för att exempelvis skapa 

mer effektiva räddningsinsatser och anser att det både är en attityd och 

inställning; samtidigt är det en metod som används när olika organisationer 

oberoende av varandra ska samverka.  

Samverkan mellan kommun och landsting för en medborgare brukar ibland 

använda sig av en samordnad individuell plan [SIP]. I lagen om samverkan 

vid utskrivning från sluten vård (januari 2018) är SIP ett verktyg där 

förändrade arbetssätt och rutiner i kommunal vård och omsorg samt 

landstingets öppenvård nu mer proaktivt och personcentrerat ska arbeta på 

olika nivåer i de olika verksamheterna (Lindström, 2018). Utmaningar i 

samverkan är komplexiteten av aktörer och deras system, där traditionella 

organisationsformer motverkar helhetssyn enligt svenska kommuner och 

landsting [SKL] (Brooks et al., 2013; Socialstyrelsen, 2013). 

Samordnad Individuell Plan är en samordning för HSL (hälso-och 

sjukvårdslagen) och SoL (socialtjänstlagen). Det är en plan för hur 

verksamheterna ska arbeta (Strand, 2015). Medborgaren, kommunen eller 

landstinget kan sammankalla till detta om samtycke från medborgaren finns 

och syftar till att ge hjälp till medborgaren utifrån hjälpbehov och rättighet 

(Lindström, 2018). Genom en samordnad individuell plan samlas 



 
 

15 
 

medborgarens behov, kontaktpersoner och insatser på ett ställe. Här finns 

tillfälle att gå igenom vilka insatser som behövs, vem som har ansvaret för 

olika insatser om det inte blir en och samma huvudman, det är även viktigt 

att det är tydligt vem som har det övergripande ansvaret (Lindström, 2018; 

Vårdgivarguiden.se). 

För att samarbetet ska fungera mellan professionella, anhöriga och personer 

med hjälpbehov är kommunikation dessa emellan en avgörande faktor, både 

för behandling och deltagande (Johansson, 2013). Att använda sig av en 

positiv kommunikation är värdefullt vid interaktioner då det stärker 

samverkan (Carriére & Bourque, 2009; Kuylenstierna, 2014; Muchinsky, 

1977). Samverkan mellan flera aktörer är viktigt då det ofta är olika insatser 

som erbjuds samtidigt från olika verksamheter och motstridiga råd ges 

mellan dessa (Brooks et al., 2013; Johansson, 2013; Pippo & Aaltonen, 2004; 

Socialstyrelsen, 2013). Därför är individens behov i centrum [IBIC] ett 

viktigt arbetssätt att förhålla sig till som Socialstyrelsen (2016) tagit fram. En 

nyckelfaktor för att samverkan ska fungera bra är återkommande möten där 

allas synpunkter kan diskuteras och lyftas (Pippo & Aaltonen, 2004). Rosvall 

och Norrström (2016) hänvisar till Willumsen (2006, refererad i Rosvall & 

Norrström, 2016) och Rosvall (2014 refererad i Rosvall & Norrström, 2016) 

kring vikten av att se dynamiska faktorer som ligger bakom 

samverkansprocesser.  

Individens behov i centrum är ett behovsinriktat och systematiskt arbetssätt 

för SoL och LSS där dokumentation sker med ett nationellt fackspråk och är 

en metod för handläggare och utförare att fatta beslut kring och utföra 

arbete utifrån; arbetssättet utgår även från ICF (internationell klassifikation 

av funktionstillstånd) (Socialstyrelsen, 2016). Ravenek, Skarakis-Doyle, 

Spaulding, Jenkis och Doyle (2013) beskriver nyttan med den nya 

internationella klassificeringen av olika funktionstillstånd och utgår ifrån 

systemteorin i sin modell för att förbättra den. Meningen med att ha 

individens behov i centrum är bland annat att öka delaktigheten, möjligheter 

att göra uppföljningar av resultat kring exempelvis upplevelse av insatser 

för livskvalitet. Genom att arbeta utifrån IBIC påverkas verksamheternas 

förhållningssätt genom ett ökat krav på flexibilitet och lyhördhet genom 
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individperspektivet, vilket även utökar synen på medborgaren till dess 

nätverk. Ett särskilt avsnitt beskriver systemsyn och påverkan från de olika 

system som finns i medborgarens nätverk, där belyses återigen samhörighet 

i sammanhang och känslan av delaktighet. Det ställer stora krav på 

flexibilitet av verksamheter och personal som arbetar med dessa 

medborgare (Socialstyrelsen, 2016).  

Genomförandeplaner är liksom SIP en plan gjord för verksamheterna att 

förhålla sig till och dessa är även beslutade utav profession/ verksamhet, 

men ska verka för att tillgodose medborgarens behov (Strand, 2015). 

Individuell plan, är en plan där medborgaren själv kan styra sina LSS 

insatser och är paragraf 10 i LSS-lagen. Med en lagändring 2011 ska nu alla 

kommuner erbjuda medborgare med LSS-beslut en individuell plan (Strand, 

2015). 

10 § I samband med att en insats enligt LSS beviljas ska den enskilde 

erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser 

upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en 

insats ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det 

inte redan har skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas 

av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas 

fortlöpande och minst en gång om året. Landstinget och kommunen 

ska underrätta varandra om upprättade planer (SFS 1993:387). 

 

Syftet med en individuell plan är att medborgarens delaktighet samt 

inflytande kring sin livssituation ska öka samtidigt som det ska kunna 

underlätta samordning för vårdgivare och övriga insatser som ges. Detta för 

att uppfylla målet med att främja människors jämlikhet och levnadsvillkor i 

samhällsliv. Planen omfattar alla behov som kan tillgodoses genom olika 

insatser och utgår från intressen, önskemål och egna mål. Om medborgaren 

saknar förmåga att på egen hand göra detta kan godman, förmyndare, 

förvaltare eller anhörig begära dessa insatser. Planen ska utvärderas minst 

en gång per år och under tiden kunna förändras (Strand, 2015). 
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Ytterligare faktorer som behövs för att samverkan ska fungera är struktur, 

styrning och samverkan (Socialstyrelsen, 2013), deras innebörd visas i Tabell 

2.2.1. Bawden och Robinson (2009) påpekar vikten att tänka igenom sin 

kommunikation då för mycket information istället kan leda till stress, 

därmed minskar möjligheten till en bra samverkan. 

 

Tabell 2.2.1 Faktorer för fungerande samverkan 

Struktur System för samverkan 

Arbetsfördelning 

Systematisk uppföljning 

Styrning Organisera, förankra samverkan 

Formulera mål 

Efterfråga resultat av samverkan 

Samsyn Gemensam problemförståelse = gemensam värdegrund 

Gemensamma begrepp, kunskapsbaser och 

dokumentationssystem 

   

2.2.1 Livskvalitet 

Begreppet livskvalitet utgår i föreliggande studie från WHO:s definition. 

Livskvalitet är en gemensam del samtliga aktörer har att förhålla sig till och 

blir därmed en viktig aspekt i samverkan. 

WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their 

position in life in the context of the culture and value systems in 

which they live and in relation to their goals, expectations, standards 

and concerns. It is a broad ranging concept affected in a complex way 

by the person's physical health, psychological state, personal beliefs, 

social relationships and their relationship to salient features of their 

environment. 

(https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/ 

[2019-04-18]) 

https://www.who.int/healthinfo/survey/whoqol-qualityoflife/en/
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2.3 ”Stuprör” och tvärfunktionella arbetssätt 

Att arbeta i ”stuprör” innebär arbeten som sker med tydliga gränser mellan 

vad som är ”mitt och ditt”; det förekommer ofta i funktionsorienterade 

verksamheter, sjukvården är ett sådant exempel med sina olika avdelningar. 

Det kan finnas samarbete mellan avdelningarna men det är ofta begränsat 

(Ljungberg & Larsson, 2012). Ofta ses enbart den externa kunden, men även 

där kan brister finnas i vad kundbehovet består av (Bergman & Klefsjö, 

2012). Ett annat exempel är verksamheter som producerar något där de som 

arbetar i butik inte anser att de producerar vad kunden vill ha, medan de 

som producerar menar att problemet ligger hos de som inte lyckas sälja eller 

konstruerat produkten och de som ritat konstruktionen anser att de som 

producerar gör något fel, för det är åtminstone inget fel på ritningen. 

Satsningar som görs i syfte att förbättra sin verksamhet leder då oftast 

enbart till suboptimeringar som inte är gynnsamma för hela verksamheten 

eller den externa kunden (Ljungberg & Larsson, 2012). På liknande sätt 

menar Deming (1986,1993 refererad i Bergman & Klefsjö, 2012) i en av sina 

14 punkter att det är viktigt att riva barriärerna mellan avdelningar för att 

stödja en helhetssyn som tillfredsställer både interna och externa kunder. 

Genom processorientering är det hela processen, flödet av patienten om man 

ska återanvända sjukvården som exempel det väsentliga; fokuset på 

processen, vilket sker genom tvärfunktionella arbetssätt är motsatsen till att 

arbeta i stuprör. Det skapar även förutsättningar för att lösa problem som 

gör nytta för hela processen och inte enbart en avdelning, eller en länk i 

kedjan (Ljungberg & Larsson, 2012). Tvärvetenskapliga team är nödvändiga 

för att se en gemensam process mellan personer med hjälpbehov, 

medborgarens mänskliga miljö och yrkesverksamma interaktioner (Pippo, 

Aaltonen, 2004). Ljungberg och Larsson (2012) beskriver att det mellan olika 

organisationer vanligtvis är högre murar än det är mellan avdelningar inom 

samma organisation; men en ökad integration mellan organisationer i 

tvärorganisatoriska sammanhang där processerna blir till större helheter är 

verksamma för samtliga parter. Abrahamsson (2007) har i sin studie sett 

svårigheter med dessa osynliga väggar som stör möjligheten med ett 

tvärfunktionellt samarbete. Ödlund (2010) anser att samverkan är en metod 
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att hantera aktiviteter över flera sektorer, en samverkan för att nå 

gemensamma mål. 

2.4 Systemteori 

Modern systemteori har sin grundval i mångfald och mångtydighet, 

samhället kan inte längre beskrivas som en homogen enhet; det anses 

snarare föga troligt att göra en sådan representation. Systemteorin visar på 

sociala system vilka är oberoende av varandra och som fungerar av egen 

kraft, ett så kallat autonomt system. Ett sådant system kan exempelvis 

representeras av familjen. Den kan i dagens samhälle ta sig många olika 

former (Moe, 1996). På samma sätt riktar den moderna systemteorin sitt 

fokus på förhållandet mellan olika system och världen runt omkring dessa; 

varje helhet eller system är del av ett annat system (Moe, 1996; Ogilvy, 2013).  

Ordet system kan väcka olika slags tankar och bilder i våra sinnen, det kan 

vara en samling av olika saker som tillsammans formar en grupp eller en 

helhet, ofta knyts ord som sammankopplade, med inflytande på såväl som 

påverkade av, ihop med ordet system (Öqvist, 2008). System som vi möter 

dagligen är biologiska, mekaniska, sociala och ekologiska (Maani & Cavana, 

2007). Den biologiska klockan får oss att vakna, duschen och datorn som 

hjälper oss att utföra dagliga rutiner, arbetet (där även flera delsystem blir 

aktiverade) och vädret som vi till viss del påverkar genom växthuseffekten, 

men som även påverkar oss och valet av aktivitet (ibid). Weiss (1977) 

beskriver också hur människan interagerar med många olika system såsom 

biologiska, psykologiska samt sociala system vilka utgör helheten för den 

individen.  

Att förstå helheten är viktigt men snabba slutsatser kan ge en felaktig bild, 

Ogilvy (2013) menar att det finns två synsätt på systemteori, det ena är det 

arroganta som anser att det inte går att lösa en del utan att fixa alla delar; 

men då krävs ett tänkande som är vidt och brett. Medan det ödmjuka sättet 

ser sammankopplingar mellan olika system och menar att det inte enkelt går 

att isolera en händelse till en viss konsekvens. 

Luhmann (1982, refererad i Ritzer 2013) är en känd systemteoretiker som 

presenterar komplexiteten mellan systemet och omgivningen, däribland 
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tillåter han fenomenologi komplimentera sitt sociologiska synsätt av system 

och hävdar att ett system aldrig är mer komplext än omgivningen (Ritzer, 

2013). Men systemteorin är inte enbart fokuserad på system; den omfattar 

även processer, deras relationer och påverkan inom och mellan varandra. 

Processer ägnas såldes samma uppmärksamhet som system, och däri 

ingående delsystem. Den innebär alltså ett helhetstänkande som är ett av 

grundbegreppen inom systemteori, där en del i systemet påverkar 

resterande delar genom att systemens komponenter växlar mellan varandra 

och påverkar helheten (Ravenek et al., 2013; Öquist, 2008). ”Det är i helheten, 

inte i delarna, som vi upplever skönhet: hos människor, hos en blomma eller 

i en dikt” (Öquist, 2008:9).  

Systemtänkandet blir en ram inom vilken sambandet mellan olika delar 

beaktas och där de mönster som framkommer påvisar helheten. Öquist 

(2008) beskriver att Senge (1990, refererad i Öquist, 2008) anser det vara 

kontraproduktivt att betrakta individen som en handfallen bricka i ett spel; 

ett gynnsammare perspektiv vore att istället anamma synen på människan 

som en driftig aktör vilken formar sin egen verklighet. Systemtänkande 

används ibland synonymt med systemteori och är ett vetenskapligt 

kunskapsområde där studier av dynamisk orsak och effekt söker efter 

förståelse för förändring och komplexitet genom en helhetssyn (Maani & 

Cavana, 2007). 

Inom kvalitetsteknik ses systemtänkandet som en viktig del i offensiv 

kvalitetsutveckling genom att olika processer är beroende av och påverkar 

varandra sinsemellan (Fredriksson, 2004). Att ha ett långsiktigt 

systemtänkande är främjande för framgång för verksamheter; att ta in fler 

system än sitt eget såsom leverantörer och kunder som viktiga delar av sitt 

eget system ökar delaktighet, och tillsammans kan man effektivisera hela 

systemet vilket leder till att alla blir vinnare (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Men det är viktigt att påminna sig, vid beslut om exempelvis effektivisering, 

om att se helheten och vilken effekt förändringen i en del av systemet ger till 

andra delar. Vid vissa tillfällen uppkommer nya problem genom att lösa ett 

befintligt eftersom fokus då lagts på en delprocess och att helhetstänkandet 

därför hamnat i skymundan. Det kan även bli fördröjningar som gör att nya 
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problem inte uppmärksammas omgående och att observationen istället 

dominerats av de direkta effekterna, därför är ett strategiskt tänkande av 

betydelse (Yukl, 2012).  
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver forskningsdesign, fallstudien, urvalet, de etiska aspekter som 

tagits i beaktning och vilka metoder som använts för att samla in data och bearbeta 

densamma. 

3.1 Forskningsdesign 

Föreliggande studie är en fallstudie som utgår från en triangulering med en 

induktiv ansats. För att kunna välja forskningsmetod menar Yin (2012) att 

man behöver beakta vilket forskningsändamålet är; det avgörs genom att se 

vilket problem och syfte som studien har. Använder man sig utav fallstudier 

kan man använda sig utav tre olika forskningsmetoder, den beskrivande, 

den utforskande och den förklarande (ibid).  

De vanliga forskningsinriktningarna är kvalitativ som behandlar ord och 

berättelser och kvantitativ som är en mer statistisk och nummerfokuserad, 

men det finns även en blandning av dessa två (Creswell & Creswell, 2018). 

Den mixade metoden kan se olika ut från fall till fall där teoretiska ramverk 

flyter mellan olika delar av kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder 

och därför är det viktigt att beskriva valen som gjorts (ibid).  

Kvantitativ forskning är deduktiv, kommer ur positivismen, är objektiv i sin 

ståndpunkt, och kan genom olika statistiska test göra tolkningar samt 

signifikanstester för att testa valda hypoteser (Bryman 2008; Svensson, 2011). 

Beskrivande statistik möjliggör ett sätt att representera insamlade data 

genom att vara överskådlig och visualiserande (Lantz, 2009). Den kvalitativa 

forskningen däremot är induktiv, konstruktionistisk, beskrivande och har ett 

tolkande synsätt (Bryman, 2011). En triangulering är ytterligare ett sätt att 

göra kvalitativa studier trovärdiga, det innebär att man inte behöver komma 

fram till en sanning utan trianguleringen kan möjliggöra analys av ett 

fenomens många aspekter och dess komplexitet, där synsätten från de 

kvantitativa och kvalitativa förstärker resultaten (Bryman, 2011; Svensson & 

Ahrne, 2011).  

Trianguleringens utgångspunkt med att ha ett tredimensionellt angreppssätt 

används ofta vid förklarande fallstudier, pekar samtliga resultat av 
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datainsamlingen i samma riktning menar Yin (2012) att trianguleringen 

lyckats. 

3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Denna studie har baserats på både kvalitativ och kvantitativ metod för att 

skapa en förståelse av komplexiteten i samverkan mellan aktörer som 

hjälper och stöttar vuxna med olika funktionsvariationer boende på LSS-

gruppbostäder.  

Ett kvalitativt angreppssätt har använts för att dels få fram en bild av vilka 

aktörerna är kring målgruppen, men även för att få en fördjupad förståelse 

av samverkan, delaktighet och helhetssyn kring medborgaren genom 

semistrukturerade intervjuer, intervjuguide finns i Bilaga A. För att samla in 

verbala data kring vilka aktörer som är aktuella påbörjades 

semistrukturerade intervjuer först med en styrelsemedlem för 

utvecklingsstörda som gav anhörigas perspektiv, därefter med ledande 

roller som exempelvis boendechef och chef för daglig verksamhet vilka 

genomfördes inom de vanligast förekommande aktörerna utifrån den första 

intervjun. Den semistrukturerade intervjun utgår från en narrativ metod, 

Nylén (2005) betonar att det ger möjligheten att låta personens berättelse stå 

i centrum och forskaren har möjlighet att skapa berättelser utifrån den.  

Då det inte finns en bild över vilka aktörer som är engagerade för 

medborgarna behövde en kartläggning göras. För att kunna kartlägga vilka 

aktörerna är användes ledningsverktyget relationsdiagram. 

Ledningsverktyg är användbara vid verbal information och 

relationsdiagram är bra när man vill påvisa och skapa konsensus för en 

komplex situation (Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, Lundbäck & 

Sandström,1999). Därtill skickades en enkät med möjlighet att ge fritextsvar 

till boendepersonal, personal på daglig verksamhet, personal i 

habiliteringsteam (både inom kommun och landsting), biståndshandläggare 

inom Försäkringskassan, Myndighetsenheten, Socialtjänsten och 

handläggare på Överförmyndarnämnden. Intervjuer hölls med chefer för 

gruppboende, daglig verksamhet samt styrelsemedlem för anhörigförening. 
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Eftersom samtliga aktörer arbetar för livskvaliteten hos medborgarna är 

detta ett gemensamt mål som ingår i deras uppdrag.  

En kvantitativ del användes genom en webbenkät med fritextsvar se Bilaga 

B som ger deskriptiv statistik, men även en ökad möjlighet att få fler 

perspektiv av samverkan och delaktighet från deltagarna än enbart 

respondenterna i intervju. Surveyundersökningar har fördelen att kunna 

samla in data från många personer och målet är att kunna förklara åsikter, 

egenskaper och underliggande mönster (May, 1997). 

Det tredje sättet är dokumentanalys och har varit av betydelse för att förstå 

vad styrande dokument i samverkan säger kring hur det ska gå till och 

enkäter och intervjuer visar på hur upplevelser av dessa är. May (1997) 

beskriver hur dokument kan vara en bas för kartläggning och forskning 

samtidigt som de även kan vara studieobjekt. 

I föreliggande studie ger valet av en triangulering möjlighet att kunna se den 

komplexitet som finns när det är många aktörer för vuxna personer med 

funktionsvariationer boende på LSS-gruppbostad. Studien har en 

tyngdpunkt i kvalitativ metod där fenomenologin ska finnas som en grund 

för att skapa förståelsen av komplexiteten. Fenomenologisk sociologi kan 

räknas till subjektivismen där inneboende egenskaper hos jaget, i 

medvetandet om vardagslivet, rollövertagandet och kunskap om andra samt 

processen av internalisering av normerna i samhället är viktiga frågor 

(Ritzer, 2013).  

3.2.1 Förförståelse 

Förförståelse från författarens sida till samverkan finns genom tidigare 

arbete inom landsting och kommun som undersköterska; det finns även 

egna upplevelser av samverkan mellan flera aktörer på privat front. I 

föreliggande studie finns inga aktörer som jag tidigare arbetat med. 

3.3 Urval och fallstudie 

Urvalet till denna studie baserades utifrån aktörer som arbetar och stödjer 

vuxna medborgare med funktionsvariationer boende på LSS-gruppbostad 

både inom kommun och landsting. Ingående aktörer i föreliggande studie är 

följande: boendechef; boendepersonal; chef för daglig verksamhet; godman 
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(alternativt förvaltare eller förmyndare); handläggare från 

Försäkringskassan, Myndighetsenheten och Socialtjänsten; kommunens 

habiliteringsteam; kommunens kvalitetsansvarige; personal på daglig 

verksamhet; planeringschef för landstinget; psykiatrichef och tillhörande 

personal; styrelsemedlem för anhöriga i en förening för utvecklingsstörda 

(som även har en funktion inom kommunens dialoggrupp för LSS); 

utbildande medlem i idrottsförbundet SISU; verksamhetsutvecklare inom 

LSS; vuxen habiliteringen. Urval vid samhällsvetenskapliga frågeställningar 

kan ske genom ett tvåstegsurval där det första urvalet baseras på vilken eller 

vilka organisationer målgruppen finns, och det andra urvalet är vilka i dessa 

organisationer som ska intervjuas (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2001).  

Studien har gjorts i Sveriges norra del och tre LSS-gruppbostäder ingår 

tillsammans med aktörer från kommun och landsting. 

3.4 Enkät, intervju, dokumentanalys 

Här beskrivs de olika insamlingsmetoderna utifrån triangulering på fallstudien. 

3.4.1 Enkät 

Enkäten utformades med 13 frågor/påståenden där fyra av dessa har 

fritextsvar, exempelvis ”Beskriv vad som gör att samarbetet går bra”. Sex 

stycken av dem är frivilliga att besvara, exempelvis ”Markera vilka du anser 

att du har ett bra samarbete med”, medan fem stycken är obligatoriska, 

exempelvis ” På vilket sätt kommunicerar du med andra aktörer?”. De 

obligatoriska delarna bestod av bakgrundsinformation, exempelvis  

 ”Markera din yrkeskategori”, se fullständig webbenkät i Bilaga B. Svaren i 

enkäten kunde markeras genom olika fasta alternativ, men det fanns även 

möjlighet att fylla i ett eget alternativ som inte fanns med i en egen punkt 

under ”Övrigt”. Både inom kvalitativa och kvantitativa studier är det bra att 

ange variabler som anställningstid, kön och ålder när man anonymiserar 

respondenterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). En enkät bör utformas 

för att täcka in variabler för att kunna uppfylla syftet med studien, samt inte 

vara för omfattande då det kan påverka omfattningen av svar då många 

väljer att inte genomföra enkäten alls eller slutföra den (Eliasson 2013). 
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Enkäten skickades som ett pilotförsök till två personer för att få en 

uppfattning om frågorna var ställda på ett lättförståeligt sätt. Ingen 

förändring gjordes utifrån pilottesterna. Att göra pilottester är något som 

förespråkas genom den insikt man kan uppnå kring frågor och metodval 

innan man gör den riktiga studien (Boréus, 2013). Genom att enkäten 

inbjuder till fritextsvar finns chansen att få en mer nyanserad bild av 

samverkan och personliga åsikter har möjlighet att få ta plats vilket är 

viktigt enligt Nylén (2005) när man gör andra former av datainsamling 

såsom intervjuer. 

3.4.2 Intervju 

Den semistrukturerade intervjun bestod av totalt tolv stycken frågor, med 

bakgrundsinformation först såsom ”Hur länge har du arbetat med den här 

rollen”. Därefter fyra frågor enligt mallen för SWOT-analys, en 

nulägesanalys som bland annat ser till de interna och externa styrkor och 

hinder som finns (Önnevik, 2010) (för mer utförlig presentation av SWOT-

analys se 3.8). Efter det följde exempelvis frågor ”Berätta om när samarbetet 

fungerat bra?”, ”Finns det någon mall eller struktur att förhålla sig till vid 

samverkan?”. Sist följer frågan ”Finns det en helhetssyn kring medborgarens 

situation i dagsläget?”, se fullständig intervjuguide i Bilaga A. En 

pilotintervju har gjorts för att se om frågorna håller en tillräckligt 

lättförståelig form, ingen förändring i guiden gjordes. 

En semistrukturerad intervju inbjuder till möjligheter att ställa följdfrågor 

för att skapa en djupare förståelse och utgår från en intervjuguide (Bryman, 

2008; May, 1997).  

Intervjuerna har hållits på respektive respondents arbetsrum utan andra 

närvarande och vid två tillfällen skett via telefon, då det inte gick med 

personlig kontakt. Det innebär tryggare miljö enligt Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) vilket i sin tur kan göra respondenten tryggare och kan då leda 

till att respondenten öppnar upp sig mer i intervjusituationen. Före samtliga 

intervjuer påbörjats har information kring konfidentialitet, samtycke och 

möjlighet att avbryta intervjun när som helst delgivits muntligt.  
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3.4.3 Dokumentanalys 

Dokumentanalysen studerade de övergripande dokument och mallar se 

Tabell 3.4.3.1 som finns för samverkan både inom landsting och kommun för 

att ha en faktagrund att luta sig mot för att kunna jämföra de resultat som 

framkommit i datainsamlingen. Innehållsanalyser undersöker frekvenser av 

hur ofta ord och fraser används i dokumentet och används vid både 

kvalitativa och kvantitativa analyser. Dessa möjliggör sökande efter teman i 

texten (Bryman, 2008; May, 1997). Hermenuetiken är istället utformat för att 

tillåta tolkning och förståelse av texter, synsättet inbjuder även till att 

härröra till kontexten som råder för dokumentet (Bryman, 2008). I denna 

studie används en kombination av dessa där rapporter och vetenskapliga 

artiklars fynd av problem och möjligheter gett fingeranvisningar på vad som 

kan lyfta väsentlig information för denna studies forskning. Utifrån 

dokumenten, de vetenskapliga artiklarna samt rapporterna har 

intervjuguide och underlag till webbenkät skapats.  

Tabell 3.4.3.1 Studerade dokument 

Individens behov i centrum IBIC (Socialstyrelsen) 

Individuell plan (https://hejaolika.se/artikel/lss-skolan-lektion-7-individuell-plan/ ) 

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning Lägesrapport 2019 
(Socialstyrelsen) 

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera 

aktörer (Socialstyrelsen) 

Använd SIP- ett verktyg vid samverkan för alla över 18 år, vuxna och äldre Version 

3.0 (Sveriges Kommuner och Landsting) 

SIP mall Samordnad individuell plan [2019-03-22] 
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardriktlinjer/samordnad-individuell-plan/  

3.5 Etiska överväganden 

Det är viktigt vid all forskning att göra etiska överväganden (Svensson & 

Ahrne, 2011). Det skiljer lite i tillvägagångssättet mellan kvantitativa och 

kvalitativa metoder. Informerat samtycke innebär att respondenterna förstår 

syftet med intervjun, att det är frivilligt att delta samt deras rätt att dra sig ur 

när som helst (Kvale & Brinkmann, 2009). Konfidentialitet är också en viktig 

https://hejaolika.se/artikel/lss-skolan-lektion-7-individuell-plan/
https://www.vardgivarguiden.se/behandlingsstod/vardriktlinjer/samordnad-individuell-plan/
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del att ta hänsyn till vid kvalitativa metoder; det är viktigt att inte personliga 

data går att återkoppla till en viss person om inte personen önskar få 

offentligt erkännande (ibid). Möjliga konsekvenser som kan komma utifrån 

sin studie är även de viktiga att fundera kring innan studien genomförs; 

finns det någon risk att målgruppen blir lidande, ger det mer positiva 

fördelar än det ger negativa effekter för respondent (eller målgrupp) 

(Bryman, 2008; May, 1997).  

Då ingen person med funktionsvariation blev intervjuad behöver jag inte gå 

till etiska rådet. De som deltar i studien har informerats kring samtycke och 

deras möjlighet att avbryta intervjun och de är inte tvingade att fullfölja 

enkäten. Samtliga deltagare i studien kommer att anonymiseras genom 

kodade interjuver samt att ingen som fyllt i enkäten går att härleda till en 

viss person. Genom min beskrivning av geografiskplats går det inte att 

utläsa vilket landsting eller vilken kommun i Sverige gruppboenden, 

dagliga verksamhet, aktivitetsaktören eller anhörigföreningen är. 

3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet är ett av kriterierna för att kunna bedöma vetenskapliga 

undersökningar; för att stärka reliabiliteten är det bra att få med ett urval 

med många olika bakgrunder (Bryman, 2008; Eliasson, 2013), vilket denna 

studie eftersträvat genom att ta med olika aktörer både genom flera 

organisationer. May (1997) beskriver reliabilitet som ett sätt att visa att 

studien är tillförlitlig genom att få samma resultat om studien upprepas och 

därmed inte blivit påverkade av tillfälliga villkor. För att ha hög reliabilitet 

har enkäten vissa fasta svarsalternativ för att kunna vara replikerbar. 

Studien är påverkad utifrån vald kommun och landsting, vilket gör att det 

inte med säkerhet går att säga att samma resultat skulle upprepas. Även om 

samma kommun och landsting skulle delta i en ny undersökning är det inte 

säkert att det är samma personer som medverkar. Därtill behöver man ta 

med författarens egna tolkningar. 

3.7 Validitet 

Validitet är ett annat av kriterierna för att bedöma vetenskapliga 

undersökningar där det genom en påtaglig beskrivning av 
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forskningsprocessen ska gå att se vad som avsetts att mätas och om det 

stämmer med resultatet. Validiteten har därmed en tydlig förankring till 

teori och empiri i studien (Bryman, 2008). Studien har en hög validitet 

genom att svara på syfte och forskningsfrågor och har teorier som 

understödjer detta. 

3.8 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär att kunna överföra resultaten från studien till en 

annan miljö, tid och rum. Men kan även handla om att överföra resultaten 

till en annan verksamhet (Svensson & Ahrne, 2011). Denna studie ger 

möjlighet att generalisera synen på helhetsperspektiv till andra 

verksamheter med många aktörer som behöver samverka. Socialtjänsten är 

en aktör som ofta behöver samverka med andra aktörer, även om de ingår i 

denna studie finns fler avdelningar och således fler aktörer att samverka 

med. Förslagsvis kan även blåljusmyndigheter använda sig av 

dimensionerna delaktighet och kunden i centrum som finns i denna studie. 

3.9 Databearbetning 

Enkäten har sammanställts och studerats för att se generella åsikter kring 

samverkan och vad som är viktigt i kommunikation samt hur man bör agera 

för att ha samma helhetsbild av medborgarens livssituation. Samtidigt 

studeras olika uppfattningar kring samverkan för att se om olika aktörer har 

samma uppfattning om det går bra att samverka dels inom kommun och 

landsting men även mellan varandra. Djupare analyser utifrån aktörsroll har 

gjorts i tillägg till generella åsikter. En kartläggning över vilka aktörer som 

samverkar med varandra blir även ett resultat utifrån enkäten.  

De fritextsvar som givits har analyserats genom att återkoppla till syftet och 

besvara forskningsfrågorna för denna studie. Det gjordes genom en 

tematisering av ord och meningar som besvarade dessa se Bilaga C. 

Tematiska analyser är vanliga vid kvalitativa data där teman och 

undergrupper till dessa ordnas i en matris. Desto fler förekomster av ord 

eller fraser leder till valet av vissa teman, vilket ibland kan ge vissa teman 

företräde även om en fras kan ha större tyngd (Bryman, 2008). I 

tematiseringen markerar siffror att det är olika informanter som antingen 
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svarat i fritextsvar i webbenkäten eller att orden eller fraserna kommer från 

en intervju.  

Intervjuerna har tilldelats koder och transkriberats. Intervjuguiden började 

med en utformning i SWOT-analys kring samverkan internt och externt, den 

delen av intervju har sammanställts först i varje enskild intervju se Bilaga D, 

och därefter en sammanställning av dessa i Tabell 4.2. En SWOT-analys är 

ett strategiskt verktyg som används för en nulägesrapport genom att den 

analyserar vilka styrkor och svagheter som finns internt samt vilka 

möjligheter och utmaningar som finns externt (Önnevik,2010). SWOT-

analysen har i sig inte förändrats eller analyserats, dock har det i den 

sammanställda SWOT-analysen framkommit generella åsikter kring nuläget 

i samverkan för respondenterna. Den senare delen i intervjuguiden har på 

samma sätt som enkäten tematiserats för att kunna göra en tematisk analys 

och utgår från hermeneutik och innehållsanalys se Bilaga C. 

Dokument som studerats har tolkats utifrån det teoretiska ramverk och de 

vetenskapliga artiklar som studien använder sig av. Genom det framkom 

vissa ord som anses vara av stor vikt vid samverkan och presenteras i Tabell 

3.9.1 nedan. 

Tabell 3.9.1 Tematisering av dokumentanalys med hjälp av vetenskapliga artiklar och 
rapporter 

Ansvarsfördelning Socialstyrelsen (2013) 

Delaktighet Socialstyrelsen (2016, 2019) 

Helhetssyn Johansson (2013);Lindström (2018) 

Kommunikation Johansson (2013) 

Pippo & Aaltonen (2004) 

Samsyn Johansson (2013) 

Socialstyrelsen (2013) 

Samverkan/Samarbete Johansson (2013) 

Pippo & Aaltonen (2004) 

Socialstyrelsen (2019) 

Struktur Socialstyrelsen (2013) 

Styrning Socialstyrelsen (2013) 
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4 Resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys från webbenkät, intervjuer och dokumentanalys 

kopplade till teori, forskning och rapporter. 

4.1 Resultat av respondenter i webbenkät 

Webbenkäten skickades ut till 277 stycken respondenter (varav tre till 

gruppforum) och erhöll 60 svar. Försäkringskassan och Socialtjänsten 

besvarade inte enkäten. Se Figurerna 4.1;4.2;4.3 för respondenternas 

bakgrundsinformation i webbenkäten. 

 

 
Figur 4.1 visar att det var 13 män, 45 kvinnor och 1 hen som deltog i webbenkäten. 

 

      
Figur 4.2 visar att det var 5 aktörer från landstinget, 55 aktörer från kommun. 

 

 

      

Figur 4.3 visar hur länge aktörerna arbetat i sin nuvarande yrkesroll. 
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I tabell 4.1 ses vilka aktörer som fick webbenkäten. Majoriteten av de 

respondenter som besvarat enkäten var anställda inom kommun, vilket 

överensstämmer med det antal aktörer som blivit kontaktade inom kommun 

respektive landsting.  

Tabell 4.1Aktörer som fått webbenkät samt svarsantalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var ett lågt svarsresultat från landstinget överlag med endast två 

medarbetare från vuxenhabilitering och en chef, men det är en liten 

arbetsgrupp vilket ändå ger en svarsfrekvens på 25 procent. Från psykiatrin 

svarade endast en vårdplaneringssjuksköterska och ingen övrig personal. 

Det gör det svårare att jämföra och se om det finns liknande eller motsatta 

upplevelser av samverkan med aktörer från landsting. Bäst svarsfrekvens 

hade vuxenhabiliteringen och överförmyndarnämnden genom handläggare 

Huvudman Aktör Antal 

utskick 

Antal 

svar 

Landsting Planeringschef landsting 1 1 

 Psykiatri 1 (gruppmail) 1 

 Vuxenhabilitering 

chef, olika yrkeskategorier 

12 3 

Kommun Boendepersonal och chefer för 

gruppbostäder 

104 18 

 Daglig verksamhet 

Stödkonsult, stödassistent, chef 

115 20 

 Försäkringskassan 1 (gruppmail) 0 

 LSS habteamchef kommun 1 1 

 Myndighetsenheten 5 3 

 Socialtjänsten 1 (gruppmail) 0 

 Verksamhetsutvecklare LSS 1 1 

 Överförmyndarnämnden 

Chef, handläggare, godman,  

förvaltare och förmyndare 

34 12 

 Totalt 277 60 
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och godman (förvaltare eller förmyndare). Det hade varit önskvärt med fler 

respondenter från både daglig verksamhet samt boendepersonal. 

4.2 Resultat av respondenter i de semistrukturerade intervjuerna 

Det var elva respondenter som intervjuades i form av semistrukturerade 

intervjuer. Av de intervjuade var det nio kvinnor och två män se Figur 4.4. I 

Figur 4.5 visas hur länge intervjurespondenterna arbetat i sin nuvarande 

aktörsroll. 

 

Figur 4.4 Antal deltagande män och kvinnor i de semistrukturerade intervjuerna 

     

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5 Antal år i nuvarande yrkesroll av intervjurespondenterna 

Intervjurespondenter i studien är en enhetschef för daglig verksamhet, en 

stödkonsult på daglig verksamhet, en enhetschef på LSS-gruppbostad, en 

enhetschef för vuxenhabilitering, en funktionsansvarig på vuxenhabilitering, 

ideell tränare för personer med funktionsvariation, en medlem i 

tillgänglighetsrådet i kommunen, planeringschef för samverkan mellan 

kommun och landsting, styrelsemedlem från FUB (För barn, unga och vuxna 

med utvecklingsstörning), en verksamhetsledare och idrottskonsulent för 
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målgruppen samt en verksamhetsutvecklare för LSS. Ytterligare tre personer 

finns omnämnda i denna studie som intervjuade, men ingen av dessa har 

intervjuats utifrån intervjuguiden. Den ena har skrivit en rapport för 

Parasportförbundet (2018) och frågor till författaren utgick från rapporten 

kring samverkan för personer med funktionsnedsättning. Den andra arbetar 

som boendestöd och berättade hur samverkan kan fungera från kontakt med 

biståndshandläggare till beslut och genomförandeplan med boendestöd för 

att kunna ta sig iväg på daglig verksamhet. Den tredje är en enhetschef på 

socialtjänsten som informerar om att det inte finns något dokument eller 

modell för samverkan hos dem. 

4.3 Bortfallsanalys för webbenkät och intervjuer 

Då samtliga av webbenkätens frågor inte var obligatoriska att fylla i blev det 

ett visst internt bortfall; även vid intervjuerna besvarades inte samtliga 

frågor. I Bilaga C där tematisering av både enkät- och intervjusvar finns går 

det att se att vissa kodade nummer inte finns till följd av detta interna 

bortfall. Tre av intervjuerna har inte en SWOT-analys, den ena är deltagare i 

dialoggruppen inom kommun för LSS, den andra är stödkonsulent i daglig 

verksamhet dock har båda besvarat webbenkäten och på så vis kunnat 

beskriva vilka de samarbetar med, med vilka samarbetet går bra och vilka 

faktorer som gör att samarbetet går bra. De hade även möjlighet att svara på 

frågan om de ansåg att det finns en helhetsbild av medborgaren och hur 

man annars borde agera för att kunna skapa det. Den tredje är ideell tränare 

i en förening för en klass där personer med funktionsvariation tränar. 

Det finns både externt och internt bortfall vid undersökningar, det vill säga 

icke-svar. Bortfallen kan ske för hela enkäten eller specifika frågor där det 

senare kan bero på att respondenterna själva ansvarar för att fylla i enkäten. 

Väljs hela enkäten bort räknas detta som ett externt bortfall (Djurfeldt, 

Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

4.4 Uppdragsbeskrivningar och riktlinjer  

Nedan presenteras sex stycken dokument med riktlinjer och mallar som 

aktörer från kommun och landsting ska förhålla sig till i samverkan med 

medborgaren och varandra. Vissa riktar sig mot barn men finns med då 
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medborgaren växer upp och behoven kvarstår, dessutom finns inga nya 

dokument som gäller målgruppen. Kursivstil markerar de dimensioner 

(samverkan, delaktighet och kunden i centrum) som studien utgår från. 

Beskrivning av dokument och mallar följs av studiens egna fynd i relation 

till dessa. 

I dokumentet IBIC (Socialstyrelsen, 2016) finns tydliga beskrivningar av vad 

som är viktigt, med hänsyn till medborgarens behov. Det finns vissa 

kriterier som ska täckas in av de handläggare som ska fatta beslut och hjälpa 

medborgaren. Dessa kriterier utgår från ICF-modellen med hälsotillstånd, 

delaktighet, aktivitet, kroppsfunktion, omgivning och personliga faktorer. 

Modellen hjälper till att skapa struktur och är även en form av 

kvalitetssäkring för medborgaren då den följs (ibid). Genom att följa ICF- 

modellen får utredaren en helhetssyn kring medborgaren, vilket även sätter 

kunden i centrum. Det som inte står är hur man ska samarbeta, enbart hur de 

ska utreda, utforma uppdragen, genomföra uppdragen samt göra 

uppföljningar (ibid). IBIC hjälper till att skapa delaktighet för medborgaren, 

men brister i delaktigheten hos aktörerna, vilket leder till en avsaknad av 

helhetstänk. I och med helhetssynen som IBIC innebär av medborgaren 

borde även systemen runt densamme uppmärksammas.  

Individuell plan är medborgarens egna plan och utgår från dennes 

intressen, önskemål och mål. I beskrivningen av planens utformning ska den 

underlätta för samordning mellan olika aktörer, även de utanför kommun och 

landsting (Strand, 2015). Det innebär att den både ser till medborgarens 

delaktighet men även aktörernas som även får en helhetsbild av vilka insatser 

som pågår och av vem vilket sätter kunden i centrum (ibid). I en 

avvikelserapport på daglig verksamhet har endast 57 procent av 

arbetshandledarna informerat medborgaren om rätten till individuell plan 

(personlig kontakt, verksamhetsutvecklare vård och omsorgsförvaltningen 

10 april 2019). 

Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 

2019) är en lägesrapport som beskriver kunskapsbrister kring funktions-

nedsättning och psykisk ohälsa bland personal som ska ge stöd i 

verksamheterna. Den bristen finns även på socialkontoren trots grund- och 
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vidareutbildning till LSS-handläggare. Därför är det viktigt att ge 

verksamheter kompetensutveckling även på detta område, genom 

utbildning kan kommunikationen bli bättre till medborgaren, men 

framförallt behövs en förståelse för funktionsvariationer, samverkan och 

delaktighet (ibid). Rapporten belyser vikten av delaktighet och anpassning till 

medborgaren vilket sätter kunden i centrum bland annat genom samverkan. I 

rapporten framkommer även att genomförandeplaner ofta saknar 

individuella mål (Socialstyrelsen, 2019). Daglig verksamhet i denna studie 

har ett trestegsprogram vilket underlättar skapandet av individuella mål. 

Samverka för barns bästa -en vägledning om barns behov av insatser från 

flera aktörer är en rapport från Socialstyrelsen (2013) och visar att det ofta 

erbjuds olika insatser samtidigt till personer med funktionsvariation och 

somatisk ohälsa. För att rätt insats ska ges vid rätt tidpunkt krävs en 

helhetssyn. Samverkan hjälper till att påbörja processen exempelvis genom 

en utredning, att fördela ansvar för detta men även vid genomförande och 

uppföljning. Genom tydliga uppdrag och mål blir det lättare att göra en 

ansvarsfördelning därför ses rutiner och processer över hos socialtjänst, LSS-

verksamhet, hälso-och sjukvård för att möjliggöra samverkan med andra 

verksamheter (ibid). Det är tre komponenter som behövs för att samverkan 

ska fungera: struktur, styrning och samsyn. Det som tidigare varit 

svårigheter i samverkan har pekat mot otydliga uppdrag, vilket medför att 

det varit svårt med ansvarsfördelning och gränsdragning både mellan men 

även inom kommun och landsting (Socialstyrelsen, 2013). I rapporten ses 

delaktighet både från barn och anhöriga som viktigt, det gör att det finns en 

ökad chans till helhetssyn där medborgaren hamnar i centrum och en 

samverkan kan ske övergripande mellan aktörerna (ibid). Trots att detta är en 

rapport riktad till barn behövs den även för målgruppen i denna studie. Det 

framkommer att trots IBIC och SIP-möten så finns det brister i helhetssyn 

och samverkan mellan aktörerna. En samordnare eller koordinator saknas 

för att kunna skapa ordning vart man kan vända sig, och att en person kan 

skapa helhetsbild av nuläget för medborgaren samt förmedla den till 

berörda aktörer. 
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Använd SIP – ett verktyg vid samverkan för alla över 18 år, vuxna och 

äldre (Lindström, 2018) är som titeln säger ett verktyg för att kunna göra en 

samordnad plan för medborgaren utifrån HSL och SoL, det vill säga 

kommun och landsting, men kan även täcka in andra aktörer utanför dessa 

områden. Den är dock mer till för verksamheterna att ha som underlag att 

arbeta utifrån även om planen ska utgå och syfta till att ge medborgaren den 

hjälp denne har behov och rätt till (ibid). Det är trots detta svårt att vara 

aktivt delaktig som medborgare genom att aktörerna styr över sina resurser 

och tillgångar för att tillmötesgå behov och rätt. På papperet är SIP en bra 

strategi för att kunna samla aktörer på en och samma plats samtidigt och där 

kunna skapa en helhetsbild av hjälpbehov och vem som får ansvaret för 

olika insatser, det står även beskrivet att medborgaren ska göras delaktig i 

planeringen. Det framkommer dock i intervju (respondent 68) att SIP-träffar 

ser väldigt olika ut och inte alltid är så tydliga, det händer även att inte alla 

som är inbjudna dyker upp vilket leder till att det inte går att fatta beslut på 

mötet. 

SIP-mall (vårdgivarguiden.se) hjälper till att samverka, göra medborgaren 

delaktig likväl som aktörerna, det är medborgarens behov som är i centrum 

och man försöker skapa en helhetsbild av livssituationen för medborgaren. 

Mallen är det praktiska verktyget där det tydligt framgår vem planen tillhör, 

om det är en ny SIP eller uppföljning. SIP görs enligt 2 kap. 7 § 

socialtjänstlagen och 16 kap. 4§ i hälso- och sjukvårdslagen. Det står även 

vilka som är kallade till mötet, vilken funktion de har samt deras 

kontaktuppgifter. Det ska tydligt framgå vad syftet med mötet är genom en 

fritextbeskrivning, därefter fyller man i vilka behov som finns i dagsläget. 

Det ska framgå om det finns tidigare eller pågående insatser och nedtecknas 

hur dessa fungerar. Därefter skriver man in vilka önskemål, synpunkter, 

kortsiktiga- och långsiktiga mål medborgaren har. Vem blir ansvarig för 

respektive insats/åtgärd och vem som är huvudansvarig för SIP (ibid). I 

studien framkommer att SIP-mallen inte alltid används inom socialtjänsten. 

Som respondent 68 beskriver så är SIP-möten inte alltid så tydliga trots att 

det finns en mall, detta gäller samverkan mellan landsting och kommun.  
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4.5 Resultat och Analys av enkätsvar och intervju  

Enkätsvar och intervjuer presenteras tillsammans utifrån tematisering av 

dokumentanalysen se Tabell 3.9.1. Intervjuernas enskilda resultat går att 

finna dels i SWOT-analys i Bilaga D, samt i tematiseringen se Bilaga C, där 

även svaren på enkäten finns. Kartläggning nedan kommer från olika 

intervjuer och visar olika aktörer med någon form av kontakt med 

medborgaren och vilka den aktören samverkar med. Tabell 4.5.1 besvarar 

den första forskningsfrågan vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hinder 

som finns i samverkan kring personer med funktionsvariation i en SWOT-

analys. Den är sammanställd utifrån de åtta SWOT-analyser som genomförts 

och belyser de generella åsikterna kring samverkan men även enskilda 

åsikter från respondenterna.
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Tabell 4.5.1 sammanställd SWOT-analys utifrån Bilaga D 

Styrkor Svagheter 

*Helhetssyn 

*Gemensamma mål 

*Gemensamma träffar 

*Systemtänk 

*Kontinuerliga möten: 

-struktur 

-planering 

-ansvarsfördelning  

-drivande 

-uppföljningar 

*Bra arbetsgrupp  

*Stöttande och bra psykisk arbetsmiljö 

*Lifecare dataprogram 

*Meddelandefunktion via dataprogram 

*Bra dokumentation 

*Mail/telefon vid lösningar 

*Checklista innan patient skrivs ut 

*Insidan – nyheter och aktuell info 

*Förstår ej varandras uppdrag 

*Lagstyrning 

*Ej möjligt att läsa dokumentation 

mellan daglig verksamhet och boende 

*Kommunikationsmissar 

*Landstinget glömmer primärvård 

*Mindre arrangemang glöms bort 

*Sektor LSS är för stor organisation 

*Stödfunktioner (vems är ansvaret?) 

*Ibland faller saker mellan stolarna 

relaterat till långa beslutsvägar 

*Olika åldrar på olika ställen:  

-Försäkringskassan  

-Vuxenhabiliteringen  

-Daglig verksamhet 

*Hälsofrämjande HSL (en klick för sig)  

*Vägg mellan daglig verksamhet och 

boendepersonal, olika system-sekretess 

*Personbundet hur samverkan fungerar 

Möjligheter Hinder/Utmaningar 

*SIP-möten 

*Program för gemensam hantering 

mellan öppen och slutenvård (LINK2) 

*Vårdplaneringar [VPL] 

*Samma språk-gemensamma mål 

*Nätverksmöten: 

-fysiska träffar, ökar förståelse mellan 

daglig verksamhet och boende 

- Kommun och landsting 

*Skapa bättre kommunikation med 

personal 

*Skapa en HC/tandvård inriktade på 

personer med funktionsvariation med 

övningstillfällen 

* Skapa samverkan så att vaccinationer, 

kontroll av tandstatus, provtagning kan 

göras under ett tillfälle som 

medborgaren är sövd 

*Ansvarsfrågor – huvudmannagränser 

* Lägger sig i varandras uppdrag 

*Olika resurser/arbetssätt i kommunerna 

*Sekretess /tystnadsplikt 

*HSL, SoL, Egenvård 

*Kulturskillnad: olika språk 

*Otydlig kommunikation 

*Avsaknad av profession som tar vid 

*Personalomsättning 

*Dålig samverkan inom landsting samt 

med kommun (kallar ej LSS till VPL) 

*Lång väntetid till vuxenhabilitering 

*Socialtjänsten tycker att LSS ska lösa 

problemen på egen hand, deras metoder 

är inte anpassade till medborgarna 

*Avsaknad av samordnare och att någon 

tar huvudansvar för kontakt med 

vården 
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De viktigaste fynden i SWOT-analysen som ses i Tabell 4.5.1 är: 

Styrkor:       Svagheter: 

*Helhetssyn      *Förstår inte varandras uppdrag    

*Gemensamma mål      *Kommunikationsmissar 

*Kontinuerliga möten      *Låst dokumentation mellan varandra 

Möjligheter:      Hinder: 

*Olika nätverksträffar      *Ansvarsfrågor 

        *Personalomsättning 

De ovan nämnda fynd är inte rangordnade, men är de faktorer som 

framhållits mest i datainsamlingen. Det framkom både från 

intervjuerna men även fritextsvaren i enkäten att det både för att öka 

den interna men även externa samverkan behöver finnas förståelse för 

varandras resurser och uppdrag. Men det är även viktigt att veta vem 

man ska vända sig till, med andra ord vem som har ansvaret. Där visar 

sig personalomsättning vara ett av problemen som gör att både 

helhetssynen men även de kontinuerliga mötena blir drabbade negativt 

som en konsekvens av detta. Att lagar och olika system hindrar från att 

ha ett gemensamt dokumentationssystem är svårt att påverka mellan 

aktörerna såväl interna som externa, men något som försvårar 

helhetssynen av medborgaren (Johansson, 2013).  

Ansvarsfördelning är något som både i fritextsvar från enkäten och i 

intervju framkommer som en upplevd svårighet att inte veta vart man 

ska vända sig vid olika frågor. Det gäller både i perspektiv från 

anhöriga, men även inom verksamheter och mellan kommun och 

landsting. Bland annat är Råd och Stöd en funktion som borde hjälpa till 

med bland annat detta, men ansvarsfrågan mellan huvudmän visar sig 

fortfarande vara oklar. I frågor kring samverkan mellan aktörer är det 

extra viktigt att ha en tydlig struktur (Socialstyrelsen, 2013). 

Delaktighet och vikten av den för att samverkan ska fungera 

framkommer i intervju och enkät, på liknande sätt visar det sig att om 

delaktighet saknas, fungerar samverkan sämre.  Något som ökar 

möjligheten till att känna delaktighet och kunna påverka är genom en 



 
 

38 
 

tydlig struktur och styrning där kontinuerliga träffar är en faktor. 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver delaktighet som något väsentligt 

för att ta ansvar och känna engagemang; det är även en av 

hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling. Författarna menar att det 

framförallt är ledningens ansvar att se till att skapa möjligheter för 

delaktighet vilket kan ske genom delegering och ansvar, men även 

feedback på det arbete som utförs vilket ger känslan av yrkesstolthet 

(ibid).  

Både lägesrapporten (Socialstyrelsen, 2019) och IBIC (Socialstyrelsen, 

2016) påpekar vikten av att medborgaren ska få känna delaktighet och 

kunna påverka. Meningen med att ha individens behov i centrum är 

bland annat att öka delaktigheten och ha möjlighet att göra 

uppföljningar av resultat bland annat kring upplevelse av insatser för 

livskvalitet. Det kräver en utökad syn på medborgaren och dennes 

nätverk (ibid).   

Helhetssyn hjälper till med förståelse för varandras uppdrag och är 

något som respondenterna i denna studie belyst som en viktig faktor 

för att samverkan ska fungera. I Tabell 4.5.2 framkommer även att 

delaktighet, kommunikation tillsammans med samverkan är de främsta 

faktorer för att kunna skapa en helhetssyn. 

Tabell 4.5.2 Sammanställning av tabell 7 Bilaga C 
Faktorer som är viktiga för att få en helhetssyn av medborgaren  

Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhets-

syn 

Kommunikation Samsyn Sam-

verkan 

Struktur Styrning 

13 33 13 31 16 30 15 16 

Anmärkning n=39 n= antal 

Från enkät och intervju kom dessa exempel för att skapa en helhetssyn 

kring medborgaren: 

Respondent 61 ”det behövs en koordinator som har den 

övergripande kollen för att kunna ordna det bästa för 

medborgaren” 

Respondent 63 ”personlig samordnare för medborgaren” 
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Figur 4.5.1 visar om aktörerna anser att det finns en tydlig helhetsbild 

kring medborgarens situation utifrån svarsfrekvens på enkäten. 

Eftersom många av rapporterna från Socialstyrelsen (2013,2019) samt 

framtagna mallar för samverkan såsom SIP och IBIC betonar vikten av 

helhetssyn kring medborgaren visar detta att man inte lyckats med det 

hela vägen. 

 

Figur 4.5.1 Aktörernas åsikt om det finns ett helhetsperspektiv över medborgarens 

situation 

Helhetssyn återfinns inom systemteorin (Bergman & Klefsjö, 2012; 

Maania & Cavana, 2007; Moe, 1996; Öquist, 2008) men även som en 

viktig faktor för att kunna ha medborgarens behov i centrum 

(Socialstyrelsen, 2016). Brooks et al. (2013) beskriver samverkans 

komplexitet med många olika aktörer och att de kan ge olika råd, därför 

behövs en koordinator. Socialstyrelsen (2013) lyfter det som ett 

utvecklingsområde att ha en samordnare och hänvisar till ett resultat av 

samordnarfunktion för ett nationellt samverkansprojekt där det gav en 

bättre helhetssyn.  

Kommunikation oavsett om den sker verbalt via telefon, Skype, direkt 

kontakt eller i skrift via remiss, mejl, sms är det en kontaktväg som ska 

kunna beskriva frågeställningar, behov eller ge svar menar 

respondenterna i studien. Tabell 4.5.3 visar vilket sätt respondenterna 

helst kommunicerar mellan varandra. 
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Tabell 4.5.3 Sammanställning av tabell 3 Bilaga C 
Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete aktörer emellan? 

Direkt kontakt Mail Remiss Telefon Övrigt 

33 25 2 45 7 

Anmärkning n=63 n= antal 

De flesta respondenter tyckte att det bästa sättet att kommunicera på är 

via telefon, därefter direkt kontakt. Vissa skriver att mejl är att föredra 

då det går att svara när det finns tid, viktigt är dock att tänka på 

sekretess och inte lämna personuppgifter i dessa hanteringar. 

Respondent 41 ”I första hand genom mail. Att använda digitala 

medel gör att man kan kommunicera snabbt, få svar 

snabbt och det bästa av allt är att man kan hantera 

sin frågeställning direkt utan att behöva använda 

tfn, som idag med digitala växlar tar en enorm tid 

för att komma i kontakt med rätt person. Dessutom 

är det ett väldigt ekonomiskt sätt att kommunicera. 

Inga kostnader för papper, kuvert eller porto. 

Kostnaden för bredbandet som är kommunikations-

länken kostar lika mycket oavsett om den används 

eller ej. Dessutom är man resp. person "kontaktbar" 

i realtid. En annan viktig detalj med att 

kommunicera digitalt att all korrespodans finns kvar 

för eventuella återkopplingar. Underlaget för 

korrespodansen finns alltid kvar om återkoppling 

blir aktuellt.” 

Kuylenstierna (2014) menar att kommunikation är betydelsefullt för 

interaktion och samverkan, samtidigt som Bawden och Robinson (2009) 

betonar att för mycket kommunikation kan leda till stress. En positiv 

kommunikation kan däremot stärka samverkan (Carriére & Bourque, 

2009; Munchinsky, 1977). Brister det, på grund av ”olika språk” i 

kommun och landsting eller andra kommunikationsmissar kan det ge 

konsekvenser för medborgaren vars behov ska tillfredsställas 

(Johansson, 2013). 



 
 

41 
 

Samsyn är något som framkom i enkätsvar kring att samarbete går bra 

mellan aktörer (20 av 46 svarande på frågan) när det finns, men även 

för att ha en helhetssyn (16 av 39 svarande på frågan) kring 

medborgaren behövs det. I intervjuer kom det fram att ett nytt 

datasystem LINK2 ska införas där det blir lättare för kommun och 

landsting att få en helhetsbild av medborgaren, programmet används 

både vid SIP och vårdplanering. IBIC är ett arbetssätt som daglig 

verksamhet, gruppboenden och andra verksamheter som följer SoL- 

och LSS beslut ska använda sig (Lindström, 2018). Socialstyrelsen (2019) 

har beskrivit i lägesrapporten Insatser och stöd till personer med 

funktionsnedsättning att genom IBIC kan man skapa en samsyn. Att 

använda sig av gemensamma begrepp och dokumentationssystem, 

med en gemensam problemförståelse utgår IBIC från ett nationellt 

fackspråk och hjälper därmed till att skapa samsyn där det används 

(Lindström, 2018).  

Samverkan/Samarbete visas nedan i Figur 4.5.2 utifrån enkätsvaren där 

aktörerna markerat vilka de samarbetar med. Figur 4.5.3 visar vilka de 

anser att de samarbetar bra med. Den överstrukna aktören är landsting, 

då namnet stod i enkäten. 

 

Figur 4.5.2 Samarbetsaktörer till aktören 
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Figur 4.5.3 Aktörer som samarbetet fungerar bra med 

Resultaten visar att det finns en bra samverkan med många av 

aktörerna. Några exempel som beskriver vad figuren visar är 

exempelvis samverkan med anhöriga, där 54 stycken säger att de 

samverkar med anhöriga, av dessa har 41 stycken svarat att de anser att 

samverkan fungerar bra.  Samverkan med landsting (den överstrukna 

aktören) visar att 29 stycken samarbetar med dem, men enbart 18 

stycken anser att samarbetet fungerar bra. Samverkan med 

socialtjänsten är svårare att utläsa eftersom vissa har valt att specificera 

vilken aktörsroll inom socialtjänsten som samverkan avser, och att nio 

stycken beskriver att de anser att samverkan fungerar bra, trots att det 

enbart är fyra stycken som säger sig ha samverkan med någon aktör 

inom socialtjänsten. 

Samverkan med boendepersonal visar att lika många som samverkar 

med dom anser att deras samverkan är bra. En observationsrapport 

som inkom i slutet av 2018 beskriver inte samma fenomen. 38 procent 

av arbetshandledarna på daglig verksamhet upplevde att samverkan 

med boendepersonal inte fungerade tillfredsställande. Det var en dålig 

samverkan mellan olika sektorer och enheter vilket gör att 

medborgaren hamnar i kläm (personlig kontakt, verksamhetsutvecklare 

på vård och omsorgsförvaltningen 10 april 2019). Tabell 4.5.4 och 4.5.5 

visar vilka faktorer respondenterna anser är viktiga i samverkan och 

vad som kan vara hindrande. 
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Tabell 4.5.4 Sammanställning av Tabell 1 Bilaga C 
Faktorer utifrån tematisering som gör att samarbetet går bra 

Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhets-

syn 

Kommunikation Samsyn Sam-

verkan 

Struktur Styrning 

5 41 9 40 20 44 11 7 

Anmärkning n=46 n= antal 

Tabell 4.5.5 Sammanställning av Tabell 2 Bilaga C 
Faktorer som gör att samarbetet inte går bra 

Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhets-

syn 

Kommunikation Samsyn Sam-

verkan 

Struktur Styrning 

3 6 1 7 2 6 3 2 

Anmärkning n=8 n= antal 

Det går att skönja ett mönster av vilka faktorer som är viktig för att 

samarbete ska fungera, nästan samtliga svar i Tabell 4.5.4 pekar på att 

kommunikation är det som gör att samarbete fungerar, likaså är 

delaktighet och samverkan andra viktiga variabler. På liknande sätt 

visar sig mönstret överensstämma i vad man anser gör att samarbetet 

sviktar, även om det inte är så många som svarat på den frågan.  

Ett exempel på hur samverkan vid samtycke från medborgaren kan se 

ut visas i Figur 4.5.4. Även om exemplet utgår från boendestöd som är 

riktat till målgruppen är de inte boende på LSS-gruppbostad. 

Boendestöd är en aktör till personer som får stöd och hjälp genom 

beslut från LSS och SoL (personlig kontakt med en som arbetar som 

boendestöd och vill vara anonym, 13 mars 2019). Medborgaren 

kontaktar myndighetsenheten kring sitt hjälpbehov, i detta exempel blir 

biståndet beviljat och boendestöd kopplas in för att medborgaren ska ta 

sig iväg till daglig verksamhet. Om samtycke ges från medborgaren kan 

boendestöd och daglig verksamhet kontakta varandra vid behov för att 

på bästa sätt kunna stödja medborgaren att ta sig iväg till daglig 

verksamhet om de meddelar boendestöd att medborgaren inte kommit 

till verksamheten på flera dagar. 
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Figur 4.5.4 Samverkan mellan boendestöd och daglig verksamhet vid samtycke från 

medborgaren 

Kapucu et al (2010) anser att samverkan handlar om attityd och 

inställningar för att den ska fungera. När flera aktörer är inblandade är 

samverkan viktigt eftersom olika råd kan ges samtidigt som är 

motstridiga (Pippo & Aaltonen, 2004). Att använda sig av mallar för 

samverkan är därför viktigt (Lindström, 2018; Socialstyrelsen, 2013). 

Struktur är något som i enkätsvaren visat sig vara en faktor som gör att 

samarbetet går bra. Det är även något som saknas då respondenterna ej 

upplevt att det finns en helhetsbild kring medborgaren. Men på frågan 

om det finns någon form av samverkansmall/struktur att förhålla sig till 

svarade endast fyra personer att det finns. Det fanns två fasta 

svarsalternativ (SIP och Individuell plan) samt ett övrigt. Det innebar 

att man kunde fylla i dels de fasta alternativen och skriva in ytterligare 

alternativ som används se Tabell 4.5.6. Detta trots 60 stycken 

deltagande respondenter och åtta av dessa har chefspositioner, roller 

som enligt praxis ska närvara vid SIP. Dessutom brukar godman 

(förvaltare eller förmyndare), personal på daglig verksamhet och 

boendepersonal också förekomma på dessa möten likväl som vid 
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individuell plan, genomförandeplaner och vårdplanering eller när IBIC 

används.  

Tabell 4.5.6 Sammanställning av Tabell 5 Bilaga C 
Mall/struktur att förhålla sig till i samverkan 

SIP Individuell plan Övrigt 

2 2 4 

Anmärkning n=4 n= antal 

Ytterligare en anmärkningsvärd upptäckt i studien är att en enhetschef 

från socialtjänsten (vars avdelning samverkar med många aktörer) i ett 

tidigt skede av studien svarar så här på frågan ”har ni en 

samverkansmodell, antingen enbart i dokument eller modell som ni följer när 

ni samarbetar med olika aktörer?” 

Respondent 71  ”Vi har inget dokument eller modell för samverkan. 

Utan det skapar vi tillsammans med berörda parter 

utifrån behov” 

Utifrån det svaret lämnades respondenten utanför studien på grund av 

gällande lagstiftning. Fyndet anses av författaren viktigt då det kan 

vara en orsak till dålig samverkan och presenteras därav. 

Struktur innebär att det ska finnas ett system för samverkan, där 

arbetsfördelningen är tydlig och systematisk uppföljning är en 

självklarhet (Socialstyrelsen, 2013). Fördelen med individens behov i 

centrum [IBIC] är att det är ett behovsinriktat arbetssätt men även 

medför att handläggare och utförare ska arbeta systematiskt; det är 

även krav att använda sig av internationell klassifikation av 

funktionstillstånd (ICF) (Socialstyrelsen, 2016). Viktiga aspekter som 

IBIC tar hänsyn till är hjälpbehov, delaktighet, nätverk kring 

medborgaren, känslan av samhörighet i ett sammanhang, livskvalitet 

samt hälsa på lika villkor (ibid).  

Styrning har i dokumentanalysen speglat det som framkommit både i 

enkätsvar och intervjuer, att det finns en del mallar och dokument som 

ska underlätta samarbete och samverkan. Men de är i många fall enbart 
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en pappersprodukt. 22 procent av arbetshandledarna på daglig 

verksamhet gör inte uppföljningar av genomförandeplanen 

tillsammans med medborgaren, vilket kan leda till konsekvenser för 

medborgaren i form av att inte ha rätt stöd, ej utvecklas då det inte 

finns något mål att sträva mot; det har framkommit i en 

avvikelserapport (personlig kontakt, verksamhetsutvecklare vård och 

omsorgsförvaltningen 10 april 2019). Det framkom även att 

organiserade möten ses av respondenterna som en viktig del i 

samverkan.  Några exempel ges nedan.  

Respondent 1 ”täta uppföljningar bra dialog” 

Respondent 2 ”Återkommande träffar samt information om 

varandras verksamhet så att man inte har 

orealistiska förväntningar på varandra. ” 

Respondent 8 ”Kontinuitet i kontakter. Samma personer.” 

Kartläggningarna (se Figur 4.5.5 och 4.5.6) nedan visar på olika aktörer 

med någon form av kontakt med medborgaren och vilka aktören 

samverkar med, den är skapad utifrån genomförda intervjuer och 

enkätsvar med vilka de samarbetar med. I mitten ses den aktör som 

kartläggningen utgått ifrån.  

 

Figur 4.5.5 visar de aktörer som personal på daglig verksamhet kommer i kontakt och 

samverkar med i relation till personer med funktionsvariation som går där. 
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Kartläggningen ovan beskriver vilka medarbetare på daglig 

verksamhet behöver ha kontakt och samverka med för att stötta och 

hjälpa medborgare på bästa sätt. Att det står LPT innebär att det finns 

medborgare som är intagna genom lagen om psykiatrisk tvångsvård, 

men har permission och går på daglig verksamhet. Som illustrationen 

visar ligger dessa under psykiatri och är exempel. Men kartläggningen 

visar även indirekt alla aktörer som medborgaren är i kontakt med.  

Figuren 4.5.6 visar exempel på vilka aktörer medborgaren kan ha samt i 

vilken omfattning.  

 

Figur 4.5.6 visar medborgarens kontakter med olika aktörer. De olika strecken visar på 

skillnaden i kontaktens omfång. 

Som kartläggningarna visar är det många aktörer som behöver finnas 

för att hjälpa och stötta medborgaren. Många av respondenterna är 

måna om medborgaren och sätter individens behov i centrum och vill 

verka för en hög livskvalitet genom samverkan, delaktighet och kunden 

i centrum. Även om ansvarsfördelningen inte alltid är tydlig och en 

samsyn saknas tillika struktur och styrning. 

Respondent 53  ”Samarbetet är bra när det finns en förståelse för 

medborgarens funktionshinder hos alla parter. När 

vi har medborgaren i fokus för att göra det så bra 

som möjligt för hen” 
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 Respondent 67 ”det finns en helhetssyn och teamarbete” 

Respondent 42  ”Det borde vara lättare att samarbeta mellan olika 

myndigheter så huvudmanen får den hjälp som den 

är i behov av. Istället för att hela tiden kolla vad sin 

myndighet kan göra så skulle det vara till större 

gagn för huvudmannen om de kan samarbete och 

utföra insatser tillsammans. 

 

Styrning som Socialstyrelsen (2013) menar är en förutsättning vid 

samverkan då flera aktörer är involverade. Vilket innebär en 

organisering för att kunna förankra samverkan, formulera mål och 

därmed kunna följa upp resultaten av densamma (ibid). Nyckelfaktorer 

för samarbete är återkommande möten där aktörers synpunkter kan 

diskuteras och lyftas (Pippo & Aaltonen, 2004). 

IBIC hänvisar till  nätverksteorin vilket innebär att ha en systemsyn; 

hur olika delar påverkar och påverkas av varandra(Socialstyrelsen 

2016). Det är viktigt att de som arbetar med arbetssättet IBIC tänker in 

familj, team och system (ibid). Bergman och Klefsjö (2012) beskriver 

utifrån hörnstensmodellen att skapa delaktighet kräver en positiv 

människosyn och möjligheter att kunna delta. Moe (1996) påtalar att 

den moderna systemteorin har sitt fokus på förhållandet mellan olika 

system och världen runt omkring dessa. Därför är det viktigt att ha en 

helhetssyn på medborgaren och dess behov, vilket både dokument och 

teori i studien överensstämmer med.  
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5 Slutsatser 

Syftet med studien var att skapa förståelse av komplexiteten i 

samverkan mellan aktörer till vuxna personer med funktionsvariation 

som bor i LSS-gruppbostad. Utifrån den kartläggning som gjorts blir 

det tydligt att ansvarsfördelning är en faktor som påverkar samarbetet, 

det är svårt då ingen tar huvudansvaret eller vet vem som ska ha det 

ansvaret.  Andra viktiga faktorer som har inverkan på samarbete är 

samsyn och styrning, det är ett faktum att det är komplext med så 

många olika aktörer. Genom dimensionerna samverkan, delaktighet 

och kunden i centrum visar resultaten att de allra flesta arbetar med 

medborgarens livskvalitet i fokus genom styrdokument som IBIC och 

SIP. Men samverkan brister ibland på grund av dålig kommunikation, 

olika system som är låsta mot varandra bland annat genom lagar och 

att det är olika huvudmän.  

Forskningsfrågor i studien: 

Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hinder anser aktörerna att 

det finns mellan varandra i samverkan kring personer med 

funktionsvariation? 

De främsta styrkorna är att ha en helhetssyn, gemensamma mål och 

kontinuerliga möten. Svagheter är att aktörerna inte förstår varandras 

uppdrag, kommunikationsmissar samt att det inte är möjligt att läsa 

varandras dokumentation. Möjligheter är framförallt olika former av 

nätverksträffar och hindren består främst av ansvarsfrågor och 

personalomsättning. För att ha en bättre samverkan framkommer det i 

studien att en koordinator skulle hjälpa till att skapa samverkan, 

delaktighet och ha medborgarens livskvalitet i centrum. 

Finns det en samsyn kring vilka hinder och möjligheter samverkan 

mellan aktörerna har? 

Det råder en samstämmighet i att hindren framförallt består av 

kommunikationsbrister i form av sekretess och kulturskillnader i 

språket. Men även otydlig ansvarsfördelning och hög 
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personalomsättning vilket leder till svårigheter i samverkan. 

Respondenterna är även överens om att en ökad kommunikation och 

träffar skulle öka möjligheterna för en bra samverkan. 

Finns det en gemensam helhetssyn av personen med 

funktionsvariation nulägessituation? 

Helhetssynen av medborgarens nulägessituation är något oklar då vissa 

respondenter tänker helhetssyn utifrån sin verksamhet där de kan ha 

ett bra teamarbete. Medan andra respondenter försöker se helheten och 

då inte anser att det finns en bra helhetsbild kring medborgaren. De 

som verkar ha bäst helhetsbild är boendepersonal, men då det krävs 

samtycke från medborgaren för att få dela uppgifter mellan aktörerna 

är det inte säkert att helhetsbilden finns från fritidsaktiviteter och 

daglig verksamhet. 
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6 Diskussion 

Många av respondenterna till föreliggande studie har visat ett tydligt 

intresse för densamma, där samverkan varit något av en ”het potatis”. 

Många beskriver en kommande förändring i organisationen de arbetar 

och hoppas på att samverkan ska bli bättre; att det blir mindre gränser 

mellan varandra vilket öppnar upp för en bättre samverkan. Även om 

det finns lagar såsom LSS och SoL som ska hjälpa medborgaren 

efterföljs inte dessa genom uppföljningar som finns beskrivna i 

utförandet. Desamma gäller även IBIC där rapporter till Vård och 

Omsorgsförvaltningen beskriver kvalitetsbrister i uppföljning och i 

vissa fall till och med lagstadgade erbjudanden kring individuell plan. 

De allra flesta rapporter och vetenskapliga artiklar som funnits är 

inriktade på barn, det tyder på en avsaknad på forskning kring hur 

vuxna med funktionsnedsättning har det. Vidare kan saknaden av stöd 

också påvisas försvinna för anhöriga genom att Nationellt 

kompetenscentrum anhöriga vänder sig till anhöriga till barn eller där 

barn är anhöriga till någon med funktionsnedsättning. 

De kartläggningar som gjorts kan både ha fler och färre aktörer i sin 

samverkan och får ange en generell bild som finns i studien för att 

skapa förståelse för hur många aktörer och hur komplex bilden är. 

Eftersom medborgaren har så många olika aktörer att samarbeta med 

som ibland finns med utifrån SIP eller IBIC exempelvis LSS-beslut, 

ibland vid behov av exempelvis tandvård är det lätt att förstå hur 

samverkan kan vara svår att uppnå. Det påpekar även Ogilvy (2013) i 

systemteorin hur svårt det är att kunna skapa förståelse i alla system 

samtidigt. Ravenek et al. (2013) visar i sin modell utifrån systemteori 

hur livskvalitet är det yttersta lagret, därefter kommer miljömässiga 

faktorer, personliga faktorer och hälsa. I mitten är ett venn-diagram 

med aktiviteter, deltagande och kroppsfunktion vilket bildar kärnan 

som är den övergripande funktionen. Det är något som IBIC använder 

sig av men deras modell visar det visuellt på ett annat sätt. 
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Genom att granska varje individuellt svar på enkäten visar det sig att 

aktörer på daglig verksamhet inte angett att de har samma kontakt med 

andra aktörer. På samma sätt går det att se ett liknande mönster att de 

respondenter som besvarat enkäten och arbetar på LSS gruppbostäder 

inte har kontakt med fritidsaktivitetssamordnare. Om det beror på vilka 

tider man arbetar på dygnet, går ej att besvara genom att tolka svaren 

utifrån enkäten då den inte har jobbtider som fråga. 

Det finns en viss grad av ”stuprörs-arbete”, främst mellan landsting och 

kommun men det visar sig även finnas inom dessa huvudmän. Vilket 

även Johansson (2013) kommit fram till i sin studie som inriktats på 

utsatta barn och unga med psykisk och fysisk funktionsnedsättning. 

Framförallt när det kommer till helhetssyn kan den utgå från sin egen 

verksamhet, även om medborgaren har kontakt med flera aktörer 

samtidigt fast för olika saker. Detta kan ske både inom landsting och 

kommun, exempelvis att medborgaren är i behov av en striktare kost 

där vuxenhabiliteringens dietist ger råd som efter samtycke får delas 

med boendepersonal. Däremot kanske inte daglig verksamhet får veta 

det och därför låter medborgaren ta om flera portioner eller ta några 

kakor till kaffet. Därav är kommunikation så viktigt, men kan hindras 

av lagar och medborgaren själv.  

6.1 Metoddiskussion 

En större svarsfrekvens på webbenkäten hade varit bra, men visar på en 

rad olika faktorer som har haft betydelse. Det ena är att webbenkäten 

var knuten till en privat mail och inte en studentmail, det andra är att 

webbenkäten kommer bort i mängden, alternativt hamnar i någon 

skräppost. Det tredje kan bero på tidsbrist och det fjärde kan bero på 

den tidsåtgång som stod i webbenkäten (5–10 minuter). Ett femte 

alternativ skulle kunna vara att webbenkäten inte blev promotad på 

arbetsplatsen. Det finns även svårigheter viktiga att nämna när studier 

görs på något man inte är helt insatt i. Exempelvis kan benämningar av 

olika yrkesroller vara något som trampar folk på tårna, vilket i sin tur 

kan påverka svarsfrekvens och innehåll av svaren på webbenkäter. Det 

är därmed enklare vid intervjutillfällen där man kan förklara vad man 
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avsett och be om ursäkt direkt. Men det finns även benämningar som 

uppkommer i svar på webbenkäten som är gängse i ett sammanhang 

där jag som lekman inte är insatt och har en annan begreppsdefinition 

av samma ord. 

Valet att intervjua ytterligare tre personer trots att dessa intervjuer inte 

följde intervjuguiden anser författaren var bra för att skapa en djupare 

förståelse för hur samverkan fungerar i verkligheten och inte enligt lag 

eller mall. De är presenterat och redovisat på ett klargörande sätt. 

Ur reliabilitet och validitets perspektiv har studien undersökt det som 

var syftet att skapa förståelse för komplexiteten i samverkan kopplat till 

målgruppen. Det kan däremot vara svårt att uppnå en hög reliabilitet 

då kommunen är i förändring organisationsmässigt och det finns en 

viss personalomsättning. Den har däremot en hög generaliserbarhet då 

samverkan förekommer på många ställen i samhället. 

Valet av systemteori och den kvalitettekniska inramningen av 

delaktighet och kunden i centrum ger möjlighet att studera samverkan 

på ett lämpligt sätt. Alla delar har en inverkan på och genom varandra 

vilket även gjort det svårt att redovisa då det är svårt att redovisa ett 

fritextsvar från respondenterna under en viss faktor. Det har även varit 

svårt i förhållande till dokument att tydligt avgränsa i redovisningen, 

exempelvis ansvarsfördelning som i sin tur påverkar struktur, styrning, 

kommunikation och delaktighet; dessa kan även leda till en bättre 

samverkan med en samsyn för medborgaren vilket även kan ge 

förutsättningar för en helhetssyn av densamme. 

Vidare forskning behövs eftersom forskning saknas kring målgruppen 

vuxna personer med funktionsvariationer. Behovet av hur man skapar 

en bra fungerande samverkan finns och är påvisat av denna studie. Att 

vidare lyfta och studera den komplexitet som råder för denna redan 

utsatta målgrupp skulle öka förståelse bland aktörer men även vara ett 

lyft i samhället. En fortsatt inriktning inom kvalitetsteknik skulle kunna 

bidra med stöd till förbättringsarbeten och belysa fler faktorer utifrån 

hörnstensmodellen till en bättre samverkan. 
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A1 
 

Bilaga A Intervjuguide 

 

Föreliggande intervju är en del av min magisteruppsats vid Magisterprogrammet för kvalitet- och 

ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet Östersund.  

Syftet med min uppsats är att förstå vilka förutsättningar som är viktiga att understödja för 

samverkan och delaktighet för de som arbetar och har kontakt med funktionshindrade, där det 

centrala är livskvalitet och delaktighet för medborgaren.  

Du är anonym för andra genom en kodning bara jag har åtkomst till, ditt deltagande är frivilligt och 

du kan när du vill avbryta denna intervju. Citat från vår intervju kan förekomma i uppsatsen men 

kommer inte att kunna härledas till dig. 

 

Aktörsroll? 

 

Antal år i rollen? 

 

Vilka samverkar du med? 

 

Vilka styrkor finns det i samarbetet(internt)? 

 

Vilka svagheter finns det i samarbetet(internt)? 

 

Vilka möjligheter finns det för samarbete (externt)? 

 

Vilka hinder/hot finns det för samarbete (externt)? 

 

Berätta om när samarbetet fungerat bra? 

-vilka faktorer tror du hjälpte till 

Berätta om när samarbetet inte fungerat bra? 

Hur tycker du att kommunikationen fungerar för er? 

-mellan andra aktörer 

Finns det någon mall/struktur att förhålla sig till i samverkan? 

- vad innebär den 

-hjälper den 

Finns det en helhetssyn kring medborgarens situation i dagsläget? 

 

 

 



 
 

B1 
 

Bilaga B Webbenkät 

Samverkan mellan aktörer för vuxna personer med  

funktionsvariation boende på LSS-gruppbostad 

 
Denna enkät är en del av min magisteruppsats vid Magisterprogrammet för kvalitet- och 

ledarskapsutveckling vid Mittuniversitetet Östersund. 

 

Syftet med min uppsats är att förstå vilka förutsättningar som är viktiga att understödja för 

samverkan och delaktighet, där medborgarens livskvalitet och delaktighet är det  

centrala för de som arbetar med funktionshindrade samt att kartlägga dessa aktörer. 

 

I enkäten nämns begreppen samverkan och samarbete, dessa används synonymt och innebär arbete 

som utförs av två eller flera aktörer med gemensamt syfte. Beroende på din roll kan det betyda 

samverkan med både aktörer inom kommun och landsting. 

 

Enkäten börjar med bakgrundfrågor om dig och följs av olika frågor kring upplevd samverkan, 

kommunikation och helhetssyn kring medborgaren. Den består av både förtryckta alternativ samt 

möjlighet till fritextsvar. Svara så ärligt som möjligt utifrån din egen upplevelse, hur du arbetar och 

din syn på samverkan. 

 

Din medverkan är naturligtvis helt anonym, det tar mellan 5 - 10 minuter att besvara enkäten, din 

medverkan är viktig. 

 

För frågor eller kommentarer kan du kontakta mig, Marie-Therese Bystedt mettes24@gmail.com    

Sista dag att besvara enkäten är 28/4 2019. 

 

*Obligatorisk 

E-postadress * 

1. Markera din arbetsplats * 

Kommun 

Landsting 

2. Markera din yrkeskategori * 

Arbetsterapeut 

Biståndhandläggare Försäkringskassan 

Biståndshandläggare Myndighetsenheten 

Biståndshandläggare Överförmyndarnämnden 

Boendepersonal 

Chef 

Daglig verksamhet 

Dietist 

Godman/Förvaltare/Förmyndare 

Handläggare Socialtjänst 

mailto:mettes24@gmail.com


 
 

B2 
 

Kurator 

Logoped 

Läkare 

Psykolog 

Sjukgymnast 

Specialpedagog 

Sjuksköterska 

Sjuksköterska /Uroterapeut 

Undersköterska/Skötare 

Arbetsterapeut med inriktning på daglig verksamhet 

Specialpedagog med inriktning på daglig verksamhet 

Övrigt: 

 
3. Jag är en 

Man 

Kvinna 

Hen 

4. Antal år i yrket * 

Mindre än 1 år 

1–3 år 

4–7 år 

8 år eller mer 

5. Markera samtliga aktörer du brukar samarbeta med. Med landsting avses förutom besök på 

sjukhuset eller mottagningar även Hälsocentral, Hörcentral, Tandläkare och Syncentral * 

Arbetsförmedlingen 

Anhöriga 

Biståndshandläggare Försäkringskassan 

Biståndshandläggare Myndighetsenheten 

Biståndshandläggare Överförmyndarnämnden 

Boendechef 

Boendepersonal 

Daglig verksamhet 

Fritidsaktivitetsanordnare 

Godman/Förvaltare/Förmyndare 

Gymnasiesärskola 

Kommunens habiliteringsteam 

Landstinget 

Landstingets habiliteringsteam 

Övrigt: 

 
 



 
 

B3 
 

6. Markera vilka du anser att du har ett bra samarbete med 

Arbetsförmedlingen 

Anhöriga 

Boendechef 

Boendepersonal 

Daglig verksamhet 

Fritidsaktivitetsanordnare 

Försäkringskassan 

Godman/förvaltare/förmyndare 

Gymnasiesärskolan 

Kommunens habiliteringsteam 

Myndighetsenheten 

Landstinget 

Landstingets habiliteringsteam 

Socialtjänst 

Överförmyndarnämnden 

Ingen av ovanstående 

7. Beskriv vad som gör att samarbetet går bra 

 
8. På vilket sätt kommunicerar du med andra aktörer? * 

Direkt kontakt 

Via mail 

Via remiss 

Via telefon 

Övrigt: 

 
9. Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete aktörer emellan? * 

 
10. Vilket sätt tycker du man borde kommunicera med för att ha en bra samverkan mellan 

aktörerna 

 
 

 



 
 

B4 
 

11. Anser du att det finns en tydlig helhetsbild över medborgarens situation mellan aktörerna 

Ja 

Nej 

Kanske 

12. Om det inte finns en tydlig helhetsbild hur anser du att man borde göra för att få det? 

 

 



 
 

C1 
 

Bilaga C Tematisering av fritextsvar i enkät och intervju uppdelade utifrån frågor i 

webbenkät och intervjuguide 

Tabell 1. Vad gör att samarbetet går bra? 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete går bra? Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

1 ”täta uppföljningar bra dialog”  x  x  x x x 

2 ”Återkommande träffar samt 

information om varandras verksamhet 

så att man inte har orealistiska 

förväntningar på varandra. ” 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

3 ”Samarbete genom ömsesidig 

information, gemensamma 

möten/planering och uppföljning. 

delat ansvar.” 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

4 ”bra med kontakten”  x  x  x   

5 ”Ofta personkännedom, arbetat länge”  x    x   

8 ”Kontinuitet i kontakter. Samma 

personer.” 

 x  x  x   

9 ”Kontinuitet i kontakterna, få 

personbyten. Samverkans forum där 

man träffas med viss regelbundenhet.” 

  

x 

  

x 

  

x 

 

x 

 

10 ”Samma vision och inställning, vi 

jobbar mot samma medborgare och 

försöker hitta bra lösningar för 

medborgarna.” 

   

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

  

11 ”Enkelt att nå alla, människorna är 

lättsamma i sättet.” 

 x  x  x   

  



 
 

C2 
 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete går bra? Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

15 ”Vi känner varandra väl, eftersom jag 

ofta ringer, eller de. Vi pratar om 

mycket, vi jobbar för samma sak” 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

  

17 ”Har bra dialoger med dessa 

personer.” 

 x  x  x   

18 ” Öppen dialog samt att aktörerna 

sätter huvudmannens bästa i första 

rum, där det är bra. Annars fungerar 

det väldigt dåligt bitvis.” 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

  

19 ”nåbar, engagemang”  x  x  x   

20 ”Regelbunden telefonkontakt. 

Ömsesidigt behov.” 

 x  x  x x  

23 ”Vi har samma syn och arbetar mot 

samma mål” 

 x x x x x   

24 ”Man samtalar med de berörda 

personerna innan frågan blivit för stor 

och är öppen för lösningar” 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

  

26 ”Respekt och lyhördhet mellan 

varandra” 

 x  x  x   

27 ”God dialog som möjliggör att 

medborgare får en likvärdig 

vardag/rutin på arbetet som 

hemmavid. ” 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

28 ”Där behov finns är det daglig 

kontakt” 

 x  x  x   

29 ”Pratar med varandra ofta, rak & 

tydlig kommunikation, träffas med 

jämna mellanrum.” 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

  



 
 

C3 
 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete går bra? Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

30 ”Lätt att ha och göra med. Bra 

informationsutbyte” 

 x  x  x   

31 ”Lyssnar på varandra och försöker 

uppfylla allas önskemål” 

 x  x x x   

32 ”Vi sätter medborgaren i centrum, jag 

är klar och tydlig men har ändå ett 

ödmjukt sätt att farmföra mina 

synpunkter utifrån min proffesion.” 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

  

 

x 

36 ”Vi har en gemensam bild och ett mål. 

Vi har medborgaren i fokus.” 

 x x x x x   

38 ”Dom vet att jag bevakar min HMs 

bästa”  

x     x   

41 ”Jag har förståelse och respekterar att 

min motpart inte enbart kan, med 

omedelbar verkan, inte kan bistå mig i 

kontakt och kommunikation. Trots att 

ärendet kan vara av sådan art att det 

ibland brådskar Det kan sålunda 

innebära mig att, i ett annat ärende 

även motparten kan förstå mina 

önskemål, och då med kort varsel, 

svara och vara tillmötesgående och 

svara upp till mina krav och bistå med 

hjälp. Kontentan av att mitt samarbete 

är väldigt positivt är att förstå 

varandras arbetssituation och 

kommunicera och verka utifrån våra 

olika behov.” 

  

 

x 

  

 

x 

  

 

x 

  

  



 
 

C4 
 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete går bra? Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

42 ”..överlag så fungerar samarbetet bra 

med de flesta aktörer” 

 x    x   

43 ”Finns folk att prata med ”    x  x   

45 ”Vi löser vissa problem och 

utmaningar som gör livet lättare för 

mina huvudmän. Bevaka rätt, sörja för 

person och förvalta egendom är stora 

uppgifter som ställföreträdaren 

behöver hjälp att utföra. Kompetenta 

tjänstemän på kommun/region och 

olika myndigheter är helt nödvändig 

för mitt uppdrag. Samarbetet går bra 

eftersom det finns kompetens enligt 

ovan.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

47 ”God kommunikation”    x  x   

48 ”I de flesta ärenden har alla individens 

bästa i ögonen” 

 x   x x   

49 ”Bra lösningar på de saker som 

kommer upp.” 

 x  x  x   

52 ”Vi är alla lyhörda och arbetar utifrån 

medborgarnas behov för att dennes liv 

ska bli så bra som möjligt” 

  

x 

  

x 

 

x 

 

x 

  

53 ”Samarbetet är bra när det finns en 

förståelse för medborgarens 

funktionshindrer hos alla parter. När 

vi har medborgaren i fokus för att 

göra det så bra som möjligt för hen” 

  

 

 

x 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

  



 
 

C5 
 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete går bra? Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

55 ”Vi arbetar mot det gemensamma 

målet att våra brukare/medborgare ska 

ha ett bra liv trots olika former av 

handikapp.” 

  

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

56 ”Bra kommunikation och att vi förstår 

varandra” 

   x x    

57 ”Effektivitet samstämmighet”  x  x  x   

61 ”inriktade på medborgaren”  x   x    

62 ”möten med nämnd och förvaltning 4 

ggr/år tillsammans med 

brukarorganisationer” 

  

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

63 ”IBIC-mallen, genomförande planer 

och Procapita” 

  

x 

 

x 

 

x 

  

x 

  

64 ”prestigelöst mellan olika roller och 

funktioner. Man kan bolla sina frågor” 

 x  x  x   

65 ”de är drivande och har bra struktur 

och planering” 

 x  x x x x x 

66 ”fast vårdkontakt i primärvården gör 

det lätt att veta vem man ska vända 

sig till” 

  

x 

  

x 

  

x 

 

x 

 

67 ”det finns en helhetssyn och 

teamarbete” 

 x x x  x x x 

68 ” gemensamt intresse/vilja, 

dokumentation, ta reda på fakta, 

kommunikation, struktur, tydlig 

ansvarsfördelning, personkännedom, 

samma förhållningssätt/bemötande” 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

 



 
 

C6 
 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete går bra? Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

69 ”kontinuitet, samma person tar vid där 

man slutade sist. Kunskap om 

varandras ansvarsområde, lovar inte 

för mycket och har inte för höga 

förväntningar” 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 TOTALT av 46: 5 41 9 40 20 44 11 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

C7 
 

Tabell 2. Vad gör att samarbetet inte går bra? 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete inte går 

bra? 

Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

34 ”Vill hellre beskriva vad som gör att 

det går dåligt! Det som går bra 

fungerar och behöver inte åtgärdas. 

Däremot Arbetsförmedlingen, 

anhöriga hos vissa m.m. är problem 

många gånger.” 

  

 

 

x 

  

 

 

x 

  

 

 

x 

  

61 ”vem har ansvar, otydligt för 

anhöriga, och medborgare” 

 

x 

  

x 

 

x 

  

x 

  

63 ”det är låst mellan DV och boende, 

man kan inte läsa deras respektive 

anteckningar” 

”olika åldrar för olika saker hos 

FK, hab och DV” 

”saknas personkännedom och 

ingång är det svårt att veta 

vem/vart man ska vända sig” 

  

x 

  

x 

 

 

 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

64 ”tror att kommunikation är 

pudelns kärna och bristen på 

förståelse för varandras 

verksamheter och ansvar” 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

  

 

 

x 

  

 

 

x 

  

65 ”dålig personaltäthet”  x     x  

66 ”kulturskillnader i språket, man 

pratar förbi varandra” 

”Olika arbetssätt i olika 

kommuner” 

    

x 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

67 ”personalomsättning” 

”sekretess och tystnadsplikt” 

 x   

x 

 x   

  



 
 

C8 
 

Enkät 

Intervju 

Vad gör att samarbete inte går 

bra? 

Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

68 ”ingen vilja att samarbeta och att 

saker rinner ut i sanden, tar för 

lång tid” 

 

x 

 

x 

  

x 

 

 

 

x 

  

x 

 TOTALT av 8: 3 6 1 7 2 6 3 2 

 

Tabell 3.  Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete mellan aktörer 

Enkät 

Intervju 

Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete aktörer emellan? Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

1     x  

2  x x    

3  x   x  

4     x  

5 ”Mail då det går snabbast, direktkontakt när det behövs” x x    

6  x x    

7     x Via Vårdplaneringssystemet 

Dataprogram LÄNK och 

Skype  

8 ”Olika beroende på ärende. Gärna på telefon med direkt nummer.”    x  

9 ”Olika beroende på ärendets art. Dock föredrar jag att nå personer på 

telefon med direkt nummer.” 

   x  

10 ”Telefon, därefter mail. Men helst av allt hade direkt kontakt varit bäst, 

dock ej möjligt beroende på avstånd.” 

x x  x  

11   x  x  

12  x     

13  x x x x  

14  x   x  
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Enkät 

Intervju 

Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete aktörer emellan? Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

15     x  

16     x  

17     x  

18     x Skrift 

19     x  

21   x  x SMS 

22  x x  x  

23 ”det som passar stunden. Telefon”    x  

24 ”1. direkt möte, 2 telefonsamtal, 3 e-post” x x  x  

25  x   x  

26 ”Mail är snabbt, direktkontakt trevligt.” x x    

27  x     

28  x     

29 ”Via telefon, funkar bra med kommunikations bok också. Träffas med 

jämna mellanrum & vid behov.” 

x   x Kommunikationsbok 

30  x   x  

31  x   x  

32  x   x  

33  x     

34   x  x  

35  x     

36  x   x  

37   x  x  

38  x x    
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Enkät 

Intervju 

Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete aktörer emellan? Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

39   x  x  

40     x  

41 ”I första hand genom mail. Att använda digitala medel gör att man kan 

kommunicera snabbt, få svar snabbt och det bästa av allt är att man kan 

hantera sin frågeställning direkt utan att behöva använda tfn, som idag 

med digitala växlar tar en enorm tid för att komma i kontakt med rätt 

person. Dessutom är det ett väldigt ekonomiskt sätt att kommunicera. 

Inga kostnader för papper, kuvert eller porto. Kostnaden för bredbandet 

som är kommunikationslänken kostar lika mycket oavsett om den 

används eller ej. Dessutom är man resp. person "kontaktbar" i realtid. En 

annan viktig detalj med att kommunicera digitalt att all korrespodans 

finns kvar för eventuella återkopplingar. Underlaget för korrespodansen 

finns alltid kvar om återkoppling blir aktuellt.” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

   

42 ”Vill man ha snabba svar är det alltid lättare med direkt kontakt eller 

telefonledes.” 

x x x x  

43   x    

44   x    

45   x  x  

46 ”via telefon o i andra hand mejl”  x  x  

47 ”Mail är bra, för då kan man svara när man har möjlighet. Men muntlig 

kontakt är oftast lättare, då det är lättare att förklara något muntligt och 

personen man pratar med kan fråga saker direkt.” 

  

 

x 

   

48 ”Svårt att svara på, eftersom det är beroende på vilka frågor och 

situationer vi behöver samarbeta kring” 

  

 

   

49  x x  x  

50     x  

51     x  
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Enkät 

Intervju 

Vilket sätt föredrar du att kommunicera vid samarbete aktörer emellan? Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

52     x  

54 ”All kommunikation är bra men ska jag välja så är ju direktkontakt oftast 

bra.” 

 

x 

    

55     x  

56  x   x  

57  x     

58     x  

59  x   x  

60   x  x  

61  x   x  

63 ”bara man får tag på varandra och kan lösa problem är det vilket som” x x  x  

64  x x  x  

65  x   x  

66  x    LINK2 

 TOTALT av 63: 33 25 2 45 7 

 

  



 
 

C12 
 

 

Tabell 4.  Vilket sätt tycker du att man borde kommunicera med för att ha en bra samverkan mellan aktörer 

Enkät 

Intervju 

Vilket sätt tycker du att man borde kommunicera med för att ha en bra 

samverkan mellan aktörer? 

Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

1  x     

2  x x    

3   

x 

   Tydligare 

ansvarsfördelning 

4  x     

5 ”Beror på vad det gäller. Bra att vara flexibel”      

6  x x    

7      LÄNK, Skype 

8 ”Samla de som direktberörs, nyckelpersoner.” x     

9 ”Direkt kontakt. Samla de som direkt är berörda, nyckelpersoner.” x     

10 ”Direkt kontakt, men det är svårt på grund av avstånd. Mail är bra vid 

korta avstämningar, dock lätt att saker missuppfattas. Men om det gäller 

att bolla med varandra så är det telefon som gäller.” 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

11 ”alltid enklare att prata med varandra”      

12  x x    

14 ”alla sätt, det kan vara problem att få till en tid att prata ostört för båda 

parter.” 

x x x x  

15     x  

16  x   x  

18 ”telefon, skrift i procapita, möten” x   x Procapita 

19     x  

21   x  x SMS 

22  x x  x  
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Enkät 

Intervju 

Vilket sätt tycker du att man borde kommunicera med för att ha en bra 

samverkan mellan aktörer? 

Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

23 ”jag tror att få tala med varandra via telefon eller vid direkt´kontakt är det 

bästa sättet.” 

 

x 

   

x 

 

24 ”Ibland kan det vara bra att träffas i person eller via skype tex även 

gruppsamtal via telefon” 

 

x 

   Skype 

25  x   x Procapita 

26  x x    

27  x     

28  x     

29 ”Det är viktigt att man har kontakt varje vecka. Ringer extra om det sker 

något ut över det vanliga eller om man har några funderingar.” 

   x  

30  x   x  

31  x   x  

32  x     

34  x     

35 ”Har man samma syn och jobbar professionellt, samt bra bemötande och 

vara tydlig om vad det handlar om. Att vara ärlig, tydlig och bra förbered 

inför samtal.” 

     

36  x   x  

38 Då är det direkt kontakt med anteckningar typ Sipp el individuell plan x    SIP, Individuell 

plan 

39   x  x  

41 Även motparterna tycker att mailkontakt är ett bra sätt att kommunicera. 

Samma grundförutsättningar gäller för övriga aktörer. 

  

x 

   

42  x   x  

43   x    

44  x x  x  
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Enkät 

Intervju 

Vilket sätt tycker du att man borde kommunicera med för att ha en bra 

samverkan mellan aktörer? 

Direkt 

kontakt 

Mail Remiss Telefon Övrigt 

45   x    

47 ”Muntligt är nog att föredra”    x  

48  x     

49 ”olika kontakt vägar”      

50  x     

51  x   x  

52 ”telefon och mail. uppföljning bör ske genom direkt kontakt” x x  x  

54 ”Alla sätt är bra, bara man har en kommunikation” x x x x  

55 ”Gärna möten med aktörer från flera av de olika grupperna - det sker inte 

så ofta idag och är kanske inte så lätt att få till.” 

x     

56  x   x  

57 ”Direkt kontakt i tid” x     

59  x   x  

60 ”Direktkontakt är bäst men telefonkontakt och mail funkar också.” x x  x  

61  x   x  

63 ”Så att problemen blir lösta, anpassa efter fall”      

66  x    Vårdplanering 

 TOTALT av 54: 39 16 2 25 10 
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Tabell 5. Finns det någon mall/struktur att förhålla sig till i samverkan 

Intervju Finns det någon mall/struktur att förhålla sig till i samverkan? SIP Individuell plan Övrigt 

63   x IBIC 

64 ”mall används i mottagningsgruppen”    

66 ”SIP eller vårdplanering” x  Vårdplanering 

68 ”SIP är väldigt olika” ” dokument på insidan” x x IBIC, genomförandeplan 

 TOTALT av 4: 2 2 4 

 

Tabell 6. Finns det en helhetssyn kring medborgarens situation i dagsläget 

Intervju Finns det en helhetssyn kring 

medborgarens situation i dagsläget? 

Ansvars-

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

61 ”möjligtvis boendepersonal har det, 

annars är det bundet till 

verksamheter” 

   

x 

     

64 ”varierat, det är lättare på 

boendesidan. Svårare mot psykiatrin” 

   x     

66 ”det kommer bli lättare då alla 

kommuner och landsting i länet 

kommer att använda samma program” 

  

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

68 ”ja alla tar sitt ansvar för sitt område, 

bra relationer och samverkan” 

x x x x x x x x 

 TOTALT av 4: 1 2 2 3 2 2 2 2 

  



 
 

C16 
 

Tabell 7. Om det inte finns en helhetsbild hur anser du att man borde göra för att få det 

Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

3 ”Om alla tar sin del av sitt ansvar, 

gemensam planering, uppföljning.” 

x     x x x 

5 ”Förenkla organisationen kring 

vuxna med funktionshinder - öka 

tydligheten kring vem som ansvarar 

för vad. Färre aktörer.” 

 

 

x 

      

 

x 

 

 

x 

7 ”Mer information via information 

på Regionens hemsida och 

kommunens hemsida även kan det 

finnas informationsblad som 

kommer i brevlådan och på 

offentliga platser via facebook med 

mera” 

    

 

 

 

x 

    

8 ”Man behöver känna till varandras 

förutsättningar.” 

x    x    

9 ”Olika i olika ärenden. Ofta 

beroende på olika lagrum och 

uppdrag. Man behöver känna till 

respektive samverkanspartners 

förutsättningar.” 

 

 

x 

 

 

x 

   

 

x 

   

 

x 
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Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

10 ”Det går att utveckla helhetsbilden, 

boendepersonal ser hur de fungerar 

när de kommer hem. Kan ha varit 

en strulig dag på jobbet, kontakt 

och feedback från daglig 

verksamhet är viktigt. 

Kommunikation mellan aktörerna 

är viktigt för att se till 

medborgarens livskvalitet.” 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

13 ”Mer samtal mellan alla parter”  x  x  x   

14 ”att man är bättre på att 

kommunicera med varandra och att 

man kan läsa varandras prokapita.” 

  

x 

  

x 

  

x 

  

15 ”mer kontakt boende o dv”  x x x x x   

18 ”Det är väldigt olika beroende på 

vem man pratar med. Alla förstår 

inte varför och för vem man arbetar. 

Detta skiftar väldigt från mycket 

bra till extremt dåligt.” 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

 

 

x 

 

19 ”kommunicera med tydlighet kring 

visst ämne, till exempel kamratskap 

jobbet/ fritid, eller hjälpmedel vad 

finns och vad används på jobbet/ 

fritiden.” 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

23 ”jag tror att få tillgång till varandras 

(boende o DV) genomförandeplan 

vore en god ide” 

  

x 

 

x 

 

x 

  

x 
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Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

24 ”Mer inplanerade samtal mellan oss 

inblandade 1 gång per halvår tex” 

 x    x x  

25 ”Det är varierande, jag ser många 

arbetsplatser, på vissa ställen 

fungerar samarbetet mycket bra 

mellan boende och DV, på andra 

mindre bra. Jag tycker att man en 

gång per år borde träffas på 

boendet med medborgaren och 

dennes kontaktman. Även att 

kontaktman från boendet en gång 

per år borde besöka personens 

arbetsplats.” 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

26 ”Sammankalla till träffar. Det är lätt 

att det blir dagverksamhet/ 

hem,fritid” 

  

x 

 

x 

 

x 

  

x 

 

x 

 

x 

27 ”Det behövs mer kontakt via möten 

där inblandade parter kan träffas.” 

 x  x x x x x 

29 ”Svår när det är så många olika 

personer som arbetar på boendena. 

Vi har lagt upp det så att 

kontaktpersonerna på boendet 

ringer den dagen de jobbar så man 

har i minnet vad som sades sist, inte 

bara ner skrivet.” 

  

 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

   

 

 

 

x 

 

31 ”Lyssna och vara flexibel.”  x  x  x   
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Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

32 ”sätta medborgaren i centrum, den 

skall inte "bollas" emellan olika 

huvudmän.” 

  

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

34 ”Ökad förståelse för problematiken 

i medborgarens begränsningar trots 

myndigförklarad hos myndigheter. 

Hen ska sköta sig självt enligt dom 

men samtidigt måste man hjälpa 

med arbetsuppgifter som inte hör 

dit. Alla skyller på alla.” 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

36 ”Vi har olika lagrum som styr. 

Ibland önskar jag en gemensam 

utbildning mellan ex psykiatrin och 

kommunen för att få förståelse för 

varandras verksamheter och 

spelrum i respektive lagrum som 

styr.” 

  

 

 

x 

  

 

 

x 

 

 

 

x 

   

 

 

x 

37 ”Klar och tydlig information om 

uppdelat ansvar - vem gör vad” 

x x  x    x 
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Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

38 ”Det skrivs otroligt mycket så 

kallade journal i alla verksamheter. 

Det borde finnas en gemensam 

journal där man skrev det som är av 

absolut vikt. med under rubriker 

Boende, daglig verksamhet, mfl Där 

man utbildar personal vad är 

absolut vikt att skriva. Inte en 

massa onödigt info typen av idag 

sket xx ner sig vi vet att det går 

magsjuka just nu el vi vet att maten 

XX åt var inte bra. men om xx har 

skitit ner sig flera gånger under en 

längre period då är det kanske vikt 

av att titta på vad beror det på och 

att man sedan skriver åtgärder” 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

42 ”Det borde vara lättare att 

samarbeta mellan olika 

myndigheter så huvudmanen får 

den hjälp som den är i behov av. 

Istället för att hela tiden kolla vad 

sin myndighet kan göra så skulle 

det vara till större gagn för 

huvudmannen om de kan 

samarbete och utföra insatser 

tillsammans.” 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

 

x 

44 ”Möten med alla aktörer”  x    x   
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Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

45 ”Det handlar om tjänstemännens 

kunskaper om mina huvudmäns 

diagnoser och livsvillkor. Bäst är att 

utbilda om olika diagnoser, typ 

ADHD, Downs syndron, epilepsi 

osv” 

  

 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

  

46 ”mer tillgång till varandras 

noteringar om personen” 

 x  x  x   

47 ”Det är bra med träffar där alla 

aktörer är med i dom fall där det är 

många inblandade.” 

  

 

x 

  

 

x 

  

 

x 

  

48 ”Samordna nätverksträff eller SIP”  x  x  x   

49 ”Det är lätt att (ramla mellan 

stolarna)” 

      x x 

50 ”flera SIP”  x  x  x  x 

52 ”regionen borde få till bättre 

kommunikation - kanske en 

kontaktman/läkare som kan följa 

med individen. regionen känns 

avskärmad, som att de spelar på en 

annan planhalva, som vi övriga ej 

får ha insyn i.” 

  

 

 

 

 

 

x 

  

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

 

 

x 

  

53 ”Genom att samverka mer, dela 

med sig av sin kunskap till 

varandras professioner.” 

  

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

  

 

x 
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Enkät 

Intervju 

Om det inte finns en helhetsbild 

hur anser du att man borde göra 

för att få det? 

Ansvars- 

fördelning 

Delaktighet Helhetssyn Kommunikation Samsyn Samverkan Struktur Styrning 

55 ”möten med folk från de olika 

grupperna. Vi kan berika varandra. 

Jag tror inte det är möjligt att få alla 

eniga om allting, men vi kan enas 

om det stora hela.” 

  

 

 

 

x 

  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

  

61 ”det behövs en koordinator som har 

den övergripande kollen för att 

kunna ordna det bästa för 

medborgaren” 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

62 ”en ökad helhetsbild, tydligare 

sökvägar vem som har ansvar för 

olika saker. Det är lättare när det är 

barn, svårare när det gäller vuxna” 

 

 

x 

  

 

x 

 

 

x 

    

63 ”personlig samordnare för 

medborgaren” 

x x x x x x x x 

64 ”enhetschef på boende bör vara 

spindeln i nätet och verka för 

medborgarens väl på alla plan” 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

65 ” medborgaren behöver få känna 

sig delaktig, vara en del i ett 

sammanhang” 

  

x 

    

x 

  

 TOTALT av 39: 13 33 13 31 16 30 15 16 

 

 

 

 

 



 
 

D1 
 

Bilaga D SWOT-analys kring samverkan 

Tabell 1. SWOT-analys chef vuxen habilitering (allt inom landstinget räknas som internt) 

Styrkor Svagheter 

Remissmallen är tydlig 

Helhetssyn; teamarbete 

Dåligt ifyllda formulär 

Möjligheter Hinder/ Utmaningar 

Kommun och landsting har 

habteamträffar 

Avsaknad av profession som tar vid efteråt 

Olika tillgångar i olika kommuner 

Sekretess/tystnadsplikt 

Personalomsättning 

 

Tabell 2. SWOT-analys funktionsansvarig vuxenhabilitering (allt inom landstinget räknas som internt) 

Styrkor Svagheter 

Kontinuerliga möten: 

-planering 

-ansvarsfördelning 

Hembesök tillsammans 

Bra arbetsgrupp 

Svårt att samordna tider  

Ansvarsfrågor internt med psykiatrin 

Möjligheter Hinder/Utmaningar 

SIP  

Bytet till ett annat program för gemensam 

hantering mellan öppen och slutenvård 

Nätverksmöten 

Ansvarsfrågor 

Olika resurser i olika kommuner 

Otydlighet mellan landsting och kommun 

vem som har habiliteringsansvaret, leder 

till diskussioner eller frågetecken 

Insatsen Råd och Stöd är luddig 

 

Tabell 3. SWOT-analys chef för daglig verksamhet (internt räknas daglig verksamhet) 

Styrkor Svagheter 

Mall används 

Struktur att gå igenom 

Stöttande och bra psykisk arbetsmiljö 

Systemtänk 

Förstår ej varandras uppdrag 

Lagstyrning 

Möjligheter Hinder/Utmaningar 

Fysiska träffar, ökar förståelse mellan 

daglig verksamhet och boende 

Lägger sig i varandras uppdrag 

 

Tabell 4. SWOT-analys verksamhetsledare och idrottskonsulent för målgruppen 

Styrkor Svagheter 

Drivande att skapa stora arrangemang 

Struktur och planering 

Mindre arrangemang glöms bort, som 

skulle kunna ge fler idrottande medborgare 

Möjligheter Hinder/Utmaningar 

Skapa bättre kommunikation med 

personal 

Egen ”klass” kanske kan locka fler 

Det ses inte som en hälsofråga 

Dålig personaltäthet 
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Tabell 5. SWOT-analys planeringschef samverkan kommun-landsting inom hälso- och sjukvård, 

socialtjänst och skola 

Styrkor Svagheter 

Lifecare dataprogram 

Planera framåt 

Checklista innan patient skrivs ut 

Kommunikationsmissar 

Glömmer primärvård, de ska bara ”hem, 

hem, hem” 

Möjligheter Hinder/Utmaningar 

LINK2 nytt dataprogram som visar 

gemensamma delar med kommun 

Huvudmannagränser 

Sekretess 

Olika arbetssätt i olika kommuner 

Otydlig kommunikation 

HSL, SoL, egenvård 

Kulturskillnader i språket, pratar ibland 

förbi varandra 

 

Tabell 6. SWOT-analys enhetschef LSS-gruppbostad (alla inom kommun räknas som internt) 

Styrkor Svagheter 

Gemensamma träffar 

Gemensamma mål 

Uppföljning av beslut 

Daglig verksamhet / boendepersonal har 

täta avstämningar 

Meddelandefunktion via dataprogram 

Bra dokumentation 

Mail/telefon vid lösningar 

Insidan – nyheter och aktuell information 

Sektor LSS är för stor organisation 

Stödfunktioner (oklart vem som har ansvar) 

Ej möjligt att läsa dokumentation mellan 

daglig verksamhet och boende 

Ibland faller saker mellan stolarna relaterat 

till långa beslutsvägar 

Möjligheter Hinder/ Utmaningar 

Polis har bra bemötande 

Vuxen habiliteringen har kompetent 

personal 

Samma språk-gemensamma mål 

Tydligt avtal med landsting om de anser 

att boende personal ska vara på sjukhuset 

är de dom som betalar 

Vårdplaneringar [VPL] 

Specialisttandvården ger bra information 

Hälsocentral pratar till medborgaren 

på ”rätt sätt” 

Lång väntetid till vuxen habilitering 

Landstinget struntar i att kalla till vård-

planeringar (LSS behöver kräva VPL) 

Socialtjänsten tycker att LSS ska lösa 

problemen på egen hand 

LSS-lagen gör att medborgarna ”kommer 

undan” vilket gör det svårt att klargöra 

handling-konsekvens 
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Tabell 7. SWOT-analys utifrån Anhörigas perspektiv (blandning av anhöriga med hemmaboende och 

på avlastning, samt boende på LSS-gruppbostad, här finns inget internt) 

Styrkor Svagheter 

Specialpedagog som arbetar på syncentral 

Tandläkare som ger övningsmöjligheter 

 

Hörcentral, inget pedagogiskt tänk (ger 

uppmaningar som medborgaren inte kan 

utföra) 

Ej engagerad chef för boendet 

Olika åldrar på olika ställen: 

Försäkringskassan har en ålder 30 år då är 

man vuxen 

Vuxen habiliteringen har olika åldrar 

beroende på hjälpbehov när man flyttas över 

från barn och ungdoms habilitering (18 

respektive 21 år) 

 

Möjligheter Hinder/Utmaningar 

Skapa en HC/tandvård inriktade på 

personer med funktionsvariation 

Att gå till en husläkare vilket skapar 

kontinuitet och kännedom kring 

medborgaren där man tar upp alla 

problem, vid behov får dr ta kontakt med 

andra 

Skapa samverkan så att vaccinationer, 

kontroll av tandstatus, provtagning kan 

göras under ett tillfälle som medborgaren 

är sövd 

Privatägt korttids är mer kundfokuserat 

och mer flexibelt 

Kommunens korttidsboende är oflexibelt 

Dålig samverkan mellan olika avdelningar 

på landsting men även primärvård 

tillsammans med landsting skulle behövas  

Avsaknad av samordnare och att någon tar 

huvudansvar för kontakt med vården 

 

Tabell 8. Verksamhetsutvecklare sektor LSS (alla i kommunen räknas som internt) 

Styrkor Svagheter 

Lätt att hitta kontaktyta 

Många är drivna 

Personbundet 

Hälsofrämjande HSL (en klick för sig) arbetar  

i stuprör 

Vägg mellan daglig verksamhet och 

boendepersonal, olika system-sekretess 

Personbundet hur samverkan fungerar 

Möjligheter Hinder/ Utmaningar 

Psykiatri – SIP 

Tandläkare/HC tillåter övningstillfällen 

för medborgaren 

Aktivitetsanordnare-fotboll,basket,skidor 

Medborgarens självbestämmande rätt 

angående anhörigas vetskap 

Socialförvaltningens traditionella metoder är 

inte anpassade efter funktionsvariationer 

exempelvis vid missbruk och riskbruk 

Psykiatrin ser enbart diagnosen där och inte 

funktionsvariationen i tillägg 

I vissa kommuner finns ej möjlighet till 

övningstillfällen hos tandläkare och HC 

Huvudmannafrågor, vems är ansvaret 

 


