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Abstrakt 

 

De skillnader som finns avseende huvudmannaskap och i organisationstillhörighet 

inom vård- och omsorgssektorn idag skapar ett behov av en intersektoriell samverkan 

mellan flera parter. Syftet med studien är att undersöka hur medlemmar uppfattar 

samverkan inom Vård och Omsorgscollege [VO-College]. För att synliggöra 

deltagarnas uppfattningar genomfördes studien med en kvalitativ ansats. Materialet 

bygger på fem intervjuer med medlemmar inom VO-College. Resultatet visar att 

intervjupersonerna såg positivt på samverkansarbetet inom VO-College, 

organisationen ansågs vara en lämplig arena som skapar goda förutsättningar det för 

arbetet som utförs. Utvecklingen av samverkan inom VO-College har gått framåt 

sedan starten. Det har framkommit hinder i samverkansarbetet kring arbetsgivares 

deltagande samt huruvida privata aktörer skall tillåtas medverka i VO-College. 

Samverkan ger flera fördelar för de involverade parterna. Om VO-College 

permanentas i medlemmarnas dagliga verksamhet kan förutsättningarna öka för arbetet 

att ska utvecklas och förbättras. 

 

Nyckelord: VO-College, samverkan, samverkansarbete, utbildning, arbetslöshet, 

ungdomar. 
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Bakgrund 

I utvecklingen av den nya välfärdsstaten har flera olika statliga instanser blivit involverade 

inom vård och utbildningssektorn. Detta ökar behoven av en intersektoriell och 

interprofessionell samverkan för det hälsofrämjande arbetet. Organisatoriska förändringar har 

gjort att arbetet inom hälsovården finns på olika nivåer i samhället. Det 

hälsofrämjande/förebyggande arbetet drivs kommunalt, statligt och nu även privat. Om inte 

samarbetet fungerar (Fosse, 2007, s. 123-124) kan detta leda till svårigheter för en 

helhetsskapande vård för invånarna. 

I en statlig utredning från år 2005 som behandlar ämnet om ungas etablering på 

arbetsmarknaden tas förhållandet inom omvårdnadssektorn upp. Personal i åldersgruppen 45 

år och äldre är i dagsläget överrepresenterad bland de anställda i denna sektor. Ansökningar 

till omvårdnadsprogrammen minskar samtidigt som befolkningen blir äldre och antalet 

pensionärer ökar. Omvårdnadssektorn står inför en framtid med överhängande personalbrist 

samt ett stort behov av kompetensutveckling bland befintlig personal (SOU 2006:102, s. 53-

54). I Folkhälsopolitisk rapport 2010 (FHI 2010:16, s.143-145) beskrivs situationen för det 

förebyggande folkhälsoarbetet i Sverige som begränsat då det finns stora hinder för 

samverkan inom hälsofrämjande arbete. Främst är det brister i budgetsystemen som gör att 

långsiktiga arbeten sällan får något utrymme, eftersom de har en hög kostnad inledningsvis 

och vinsten kommer först efter några år blir det få satsningar på förebyggande arbeten. Detta 

är ett stort problem då befintliga prognoser synliggör att fram till och med år 2040 kommer 

kostnaderna för vård och omsorg att ha stigit med 270 procent. 

År 2004 tillsatte den svenska regeringen en yrkesutbildningsdelegation (SOU 2007:112, 

s.138-139) som bland annat hade i uppdrag, utifrån yrkesutbildningsdelegationen 2004:72, att 

bistå och stärka samverkan mellan arbetslivet och huvudmän från yrkesutbildningar. Tanken 

med detta var att genom samverkan öka kvaliteten på yrkesutbildningarna och även 

möjligheten att erbjuda ett bredare utbud av yrkesutbildningar till studenterna. Detta uppdrag 

slutfördes och avrapporterades år 2006. I rapporten bedöms den nya collegeverksamheten 

som en lovande och framtida metod för samverkan mellan utbildning och arbetsliv. 

Utredningen blev en grund till uppstartandet av Vård och omsorgscollege [VO-College] 

(Regeringskansliet, 2006, s.23). 
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VO-College arbete angränsar till viss del till det arbete som betraktas som länsstyrelsens roll 

inom folkhälsoområdet. Inom ramen för samverkan på regional nivå innefattar 

sektorsövergripande arbete en majoritet av länsstyrelserna arbetssätt. Länsstyrelsens uppgifter 

inom folkhälsoområdet ligger inom de fem första målområdena: 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

Målområdena delaktighet och inflytande i samhället, ekonomisk och social trygghet samt 

sunda och säkra miljöer och produkter omfattas av den verksamhet VO-College bedriver, 

arbetet för främjande av hälsan bland unga och genom det även bland äldre (FHI 2007:06, s. 

6-10).  

Det VO-College inriktar sig på är att först och främst stärka grundutbildningen för de 

ungdomar som läser gymnasiala eller efter gymnasiala utbildningar inom ämnesområdet vård 

och omsorg. I detta arbete strävar VO-College till att skapa en stabil grund för samverkan 

mellan utbildare och arbetsliv. Tidigare försök till samverkan har brustit då långsiktighet i 

arbetet har saknats. I det nya samverkansarbetet sker det en ständig kvalitetskontroll av 

arbetsplatserna där studenterna praktiserar och på utbildningen som helhet. Dessa kontroller 

genomförs för att säkerställa att utbildare och arbetsgivare når upp till de krav som ställs på 

dem för att studenterna skall få en bra utbildning och att personalen skall känna sig trygga i 

sitt arbete (VO-College, 2010a). Genom denna samverkan är målet att utveckla utbildningarna 

och få flera samt bättre praktikplatser till studenterna. I och med arbetsgivarnas inblandning i 

organisationen ges de också möjlighet att påverka utbildningen så de studerande ska uppnå 

rätt kompetens vid utbildningens slut (VO-College, 2010b; VO-College, 2010c). Betydelsen 

av en gemensam samverkansstruktur mellan deltagande aktörer är viktig för 

samverkansarbetes utveckling. De resursbaserade samt målgruppsbaserade behoven måste 

vara gemensamma mellan alla parter för att arbetet skall lyckas (Danemark, 2004, s. 20-21).  
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Antalet sökande till utbildningar inom vård och omsorgssektorn har minskat samtidigt som 

arbetsmarknaden har behov av ny arbetskraft och de utbildade har svårt att få arbete. Det är en 

komplex situation som uppstått. Det största problemet är att ungdomar har svårt att komma in 

på arbetsmarknaden, ett faktum som i sig har stora negativa konsekvenser för samhället både 

ekonomiskt och folkhälsomässigt. En stor del av dem som blir drabbade av 

ungdomsarbetslöshet får en förhöjd svårighet att även i framtiden ta sig in på 

arbetsmarknaden (FHI 2002:18, s. 9-12, Nordström Skans, 2004, s.6-11). 

Ungdomsarbetslösheten som finns i samhället idag kan ge långsiktiga problem på både 

inkomst- och sysselsättningsgraden i framtiden. Enligt en undersökning gjord bland 18-19 

åringar som slutfört praktiska eller tvååriga gymnasielinjer mellan 1991-94, framgår en 

betydande skillnad mellan de som var arbetslösa efter utbildningen jämfört med de som inte 

var arbetslösa. Av de ungdomar som var arbetslösa efter avslutad utbildning var sannolikheten 

att de skulle vara arbetslösa under de följande tio åren betydligt högre än för dem som var i 

arbete efter avslutad utbildning. Skillnaden mellan grupperna avtog med tiden men vid sista 

mätpunkten tio år efter examen var skillnaden fortfarande märkbar. Vid en kontroll för att 

skilja effekter av tidig arbetslöshet samt skillnader mellan individer gjorde kontrollräkningen 

att datamängden förminskades så att resultatet enbart sträckte sig över sex-sju år istället för 

över tio år. Trots detta visar resultatet att skillnaderna mellan grupperna kvarstår minst fem år 

efter examen samt att en tidig arbetslöshet kan minska den totala årsinkomsten med 17 % fem 

år efter examen (Nordström Skans, 2004, s.6-11). 

De individer som är arbetslösa visar även i vissa avseenden upp en försämrad mental hälsa 

jämfört med individer som har ett arbete. Studier på upplevelse av självkänsla, depression och 

möjlighet att kontrollera oförutsedda situationer (locus of control) hos arbetslösa och icke 

arbetslösa visar att skillnader existerar mellan dessa grupper. Det fanns däremot en 

motsägande faktor i en studie (Winefield, Winefield, Tiggemann & Goldney, 1991, s. 428-

430) där individer med ett upplevt otillfredsställande arbete inte skiljde sig så mycket ifrån de 

arbetslösa individerna.  

Däremot finns det resultat som tyder på att steget från arbetslöshet till arbete och tvärtom har 

en påverkan på den mentala hälsan (Murphy & Athanasou, 1999, s. 95-97). Steget från 

arbetslöshet till arbete har visat sig ha en stark positiv inverkan på den mentala hälsan. 
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Resultatet av steg i motsatt riktning visade inte på en lika stor förändring i den mentala hälsan 

men trots det en negativ förändring.  

Det som däremot har visat sig ha en påverkan på den mentala hälsan på grund av arbetslöshet 

är tiden en person är arbetslös. Faktorer som psykologisk ångest, självkänsla och ekonomisk 

stress försämras ju längre arbetslösheten varar, skillnader mellan åldersgrupper visade sig 

också där den ekonomiska stressen var som högst. Individer i medelådern upplever en högre 

ekonomisk stress jämfört med ungdomar och äldre. Det finns även skillnader mellan 

åldersgrupperna i motivationen till att finna ett nytt arbete, den var som högst bland de unga 

även efter en längre tid som arbetslös. För de äldre sjönk motivationen till att hitta ett nytt 

arbete successivt desto längre tid de var arbetslösa (Rowley & Feather, 1987, s 328-331). 

Collegeverksamheten kan ge en positiv påverkan på detta förhållande. Unga individer som går 

utbildningar inom VO-College förväntas få en lättare väg till arbete samt en 

arbetsmarknadsmässigt slagkraftigare utbildning. Det existerar i dag college inom vård- och 

omsorgssektorn, tekniksektorn och servicesektorn (SOU 2007:112, s. 138-139).  

Det har tidigare gjorts en följeforskning på VO-College i Värmland och Östergötland utav 

Andershed och Ljungzell (2009), där grunden har legat i att ta reda på vilka förutsättningar 

och hinder som finns för en fortsatt utveckling av VO-College på en regional och nationell 

nivå. Genom intervjuer, deltagande observationer samt tillgodogörande av 

organisationsbeskrivande dokument har data samlats in. Undersökningen visar på att VO-

College skapar förutsättning och en struktur för samverkan som ger arbetet en långsiktig 

möjlighet. Vad som problematiseras är den huvudsakliga uppgiften för VO-College som vid 

tidpunkten för undersökningen hade en öppen ansatts som kunde inrymma flera olika 

intentioner. Det diskuteras även, kring steget från planering till genomförande, hur själva 

styrningen samt uppföljningen mellan de nationella, regionala och lokala nivåerna skall ske. 

Collegeidén har bemött viktiga behov i och med samverkan mellan arbetsgivare och utbildare, 

och har enligt Andersheds och Ljungzells undersökning förutsättningar till att bli en viktig 

plattform för detta arbete.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur medlemmar uppfattar samverkan inom VO-College.  

- Hur upplever medlemmarna betydelsen av samverkan inom? 
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- Vilket inflytande och vilken delaktighet har medlemmarna inom samverkansarbetet? 

- Upplever deltagarna att denna samverkan kan leda till att förbättra folkhälsan? 

Teoretiskt ramverk 

För att besvara frågeställningarna används Matlands (1995) Ambiguity-Conflict Model, ett 

analytiskt ramverk där Matland ser otydlighet (ambiguity) och konflikt (conflict) likt två 

faktorer som påverkar implementering av policy inom organisationer. Ett vanligt synsätt som 

används vid dessa typer av organisationer är att beskriva dem utifrån antingen ett toppstyrt 

eller gräsrotsperspektiv. Gräsrotsperspektiv blir en motsats till det toppstyrda perspektivet där 

beslutsfattandet inkluderar fler medarbetare i en diskussion istället för att ett fåtal individer 

har enskild beslutanderätt. Matland vill inte, som andra liknande modeller förklara en 

organisation utifrån de båda synsätten, utan utforma ett underlag till en utskiljning av vilket av 

dessa perspektiv som behövs för att förstå/lösa problem inom implementering av policy 

(Matland, 1995, s. 171). 

Detta ramverk studerar flera olika nivåer av intersektoriellt arbete, då denna studie syftar till 

att studera de anställdas syn på samverkan inom VO-College. För en organisation som bygger 

på intersektoriell samverkan utgör detta ramverk en bra grund för förståelse och tolkning. 

Matlands teori har bland annat använts i två studier som behandlar Workforce Investment Act 

[WIA] som kan ses som en liknande arbetsmetod till den inom VO-College (Cohen, Timmons 

& Fesko, 2005; Hopkins, Monaghan & Hansman, 2009). Denna teori används för att mäta i 

vilken grad implementering sker enligt en organisations policy genom att studera samarbetet 

(Matland, 1995, s. 155-156).  

Denna studie om intersektoriell samverkan kommer inte att söka svar på i vilken grad 

implementeringen sker inom VO-college, dock ingår en del ramar i den teoretiska modellen 

som kommer användas för att undersöka hur medlemmarna upplever samverkansprocessen. 

För att nå till implementering i en organisation bestående utav aktörer från olika 

arbetsområden har samverkan ett högt inflytande. Konfliktprincipen och otydlighetsprincipen 

är de två termer Matland använder vid förklaring av implementering. Konfliktprincipen 

behandlar exempelvis hur olika aktörer i en samverkansorganisation ser på vägen till det 

gemensamma målet. Ofta existerar det olika synsätt i denna typ av organisation då de finns ett 

gemensamt mål aktörerna emellan men olika vägar dit, just detta blir en grund för vad 
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Matland beskriver som konflikts princip, något som kan utvecklas mellan olika jurisdiktioner. 

Bedömning av samverkan kan då synliggöras utifrån hur denna typ av konflikter hanteras. 

Växer dem så finns det ett problem i samverkansprocessen, och om konflikterna löses tyder 

detta på en stark samverkansprocess (Matland, 1995, s. 156-157).  

Otydlighetsprincipen mynnar i denna teori ut i två stycken kategorier, mål respektive medel. 

Otydliga mål beskrivs som en faktor till osäkerhet och missförstånd. Detta är något som 

därmed ofta kan orsaka att implementeringen misslyckas, samt kan ses som ett problem som 

uppstår i, och förhindrar, samverkansprocessen (Matland, 1995, 156-157). Otydliga medel 

uppstår i fallen där de organisationer som medverkar i den tänkta samverkan inte har en klar 

rolluppfattning gentemot varandra. Detta skapar då en situation där vetskapen om hur 

samverkan skall ske, vad det skall resultera i och vilka som skall göra vad, innehar olika 

betydelse för de involverade i samverkansprocessen (Matland, 1995, s.157-158).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hopkins, Monahgan och Hansmans (2009, s. 216) har i sin studie kopplat ihop Matlands teori 

med de data de har samlat in. Genom uppställningen i figur 1 utnyttjade Hopkins, Monahgan 

och Hansman teorin för att definiera sina teman och möjligöra en lämplig kategorisering av de 

data de samlat in. Utifrån den uppställning av Matlands kategorier kommer denna studie om 

intersektoriell samverkan använda en likvärdig tabell för att kategorisera in de teman som 

urskiljs ur de data som samlas in. Utifrån studiens datainsamling kan modellen då påvisa om 

det existerar svårigheter inom implementeringen samt vilken nivå dessa ligger på.  

Figur 1 Illustration av relationen mellan Matlands ramverk och studerande teman i 

Hopkins, Monaghan och Hansmans studie. Hopkins, J.L., Monaghan, C.H., & Hansman, C.A. 

(2009). Conflict and Collaboration. Providers and Planers Implementing The Workforce Investment 

Act (WIA). Adult Education Quarterly, 59, (3), 208-226 
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Vid färdigställande av kondensat från innehållsanalysen kommer de användas för att koppla 

ihop dessa mot Matlands ramverk utifrån uppställningen i Hopkins, Monahgan och Hansman 

(2009, s. 216) tabell över Matlands teori. De kondenserade resultaten förknippas därefter med 

de studerade kategorier studien bygger på och tolkas därefter med den teoretiska synen inom 

Matlands Ambigity-Conflict model (Matland, 1995).  

Matlands teoretiska ramverk så som det svarar till studiens teman 

Matlands ramverk Studerade kategorier 

Jurisdiktion konflikt: roll deltagarna spelar. Hur ser rollfördelningen ut inom VO-College, 

utrymme för delaktighet och inflytande. 

Tolkningskonflikt: Skillnader i tolkningen av 

policy. 

Egna avsikter med samverkan, för vem är den 

samverkan viktig, hur ser du på arbetet som utförs 

inom VO-College? 

Otydliga mål: Skillnader i tolkningen av policy Vad är viktigt att samverka om inom VO-College, 

vilka förväntningar på samverkan finns. 

Otydlighet kring medel: Brist på klarhet om den 

process som används för att genomföra policyn. 

Påverkas det vanliga arbetet av VO-College 

deltagande, vilka förändringar har skett sen du 

började i VO-College. 

 

Metod 

Urval 

Valet av intervjupersoner utfördes enligt ett bekvämlighetsurval samt genom tillgången till 

organisationens slutna miljö. Organisationen inom VO-College är uppbyggd enligt en 

hierarkisk struktur med en regional styrgrupp överst med lokala styrgrupper därunder följt av 

lokala arbetsgrupper (Se Bilaga 1). Studien har avgränsats till att enbart undersöka samverkan 

bland medlemmar ur den regionala samt den lokala styrgruppen inom regionen Sundsvall och 

Timrå.  Då författaren och studiens kontaktperson inom organisationen befinner sig i 

Sundsvall begränsades valet av intervjupersoner till de två styrgrupperna i närområdet 

(Bryman, 2002, s.114-5, 278-9, 289-9).  

Medlemmarna i de bägge styrgrupperna är i kontakt med varandra samt de lokala och 

regionala arbetsgrupperna, de samverkar därmed med alla nivåer inom organisationen. 

 

Tabell 1 Illustration av hur Matlands ramverk anknyter till studerade teman 

 

Matlands teoretiska ramverk så som det svarar till studiens teman 

Matlands ramverk Studerande kategorier 

Jurisdiction conflict: Role that participants 

play. 

Hur ser rollfördelningen ut inom VO-College, 

utrymme för delaktighet och inflytande. 

Interpretation conflict: Difference in 

interpretation of policy. 

Egna avsikter med samverkan, för vem är den 

samverkan viktig, hur ser du på arbetet som 

utförs inom VO-College. 

Goal ambiguity: Lack of clarity on policy’s 

intended results. 

Vad är viktigt att samverka om inom VO-

College, vilka förväntningar på samverkan 

finns. 

Means ambiguity: Lack of clarity about the 

process used to implement policy. 

Påverkas det vanliga arbetet av VO-College 

deltagande, vilka förändringar har skett sen du 

började i VO-College. 

 Tabell 3 



8 

 

Det ämne som studien belyser medför en viss svårighet i avseende till vilken 

datainsamlingsmetod som lämpligast kan hjälpa till att besvara syftet. Viss information skulle 

kunna synliggöras genom observationer, enkätinsamlingar eller med en strukturerad form av 

intervju. Den flexibla intervjun erbjuder däremot fördelar för studien trots att den även medför 

ett eventuellt överflöd av irrelevant data. Metoden belyser viktiga aspekter som informanterna 

inte skulle berättat annars (Bryman, 2002, s. 302, 147). Då studien ville fånga både 

deltagarnas subjektiva upplevelser angående samverkansarbetet i organisationen så som en 

möjlig existens av negativa maktrelationer bestod datainsamlingen av enskilda intervjuer. 

Förutsättningarna för att uppnå goda resultat ökar vid enskilda intervjuer då en fokusgrupp 

skulle kunna bli direkt olämplig på grund av att studien i vissa fall kan ta upp känsliga ämnen 

(Bryman, 2002, s.338-339).  

Den typ av samverkan som förmodas existera i denna organisation är av karaktären 

intressegemenskap deltagarna emellan, en altruistisk tanke finns inom målsättningarna vilket 

skapar en god grund för att genomföra intervjuer (Lindberg, 2009, s. 54-55). Inför 

intervjuerna skickades ett missiv ut via e-post till de 11 medlemmarna i den lokala samt den 

regionala styrgruppen (Se bilaga 2). I brevet beskrevs syftet med studien och en förfrågan om 

deltagande i intervjuer ställdes till mottagaren. 

Sex stycken tackade ja till medverkan varav fem stycken intervjuades. Den sjätte personen 

som inte ingick i intervjuerna tackade ja i ett sent skede och en intervju hann därför inte 

genomföras. 

Eftersom att majoriteten av medlemmarna i styrgrupperna är kvinnor så kommer 

intervjupersonernas kön inte att anges i studien.  

I studien ingick medlemmar från styrgrupperna med uppdrag som facklig representant samt 

anställda i Sundsvalls respektive Timrå kommun varav två innehade chefspositioner. 

Intervjupersonerna var i åldersspannet 40-65 år och samtliga arbetade inom vård- och 

omsorgssektorn.  

Datainsamling 

Studien bygger på fem stycken kvalitativa intervjuer av medlemmarna inom organisationen, 

där de fick prata öppet om hur de ser på den samverkan som sker inom VO-College samt dess 

positiva och negativa sidor (Bryman, 2011, s.416). Intervjuerna genomfördes tillsammans 

med en annan student som utförde en liknande studie kring samverkan in VO-College. 
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Intervjuerna genomfördes med ett semistrukturerat tillvägagångssätt där fokus var att ta reda 

på vad de anställda anser och ser som viktigt, inom de för ämnet uppsatta ramar kring 

samverkan. Samtliga intervjuer utgick från samma intervjuguide (Se bilaga 3) med fem 

huvudsakliga teman och följdfrågor.  Intervjuerna varierade i tidsåtgång från 40 minuter upp 

till en timme, och de genomfördes på en plats vald av intervjupersonen. I alla fall utom ett 

genomfördes intervjun på intervjupersonens egen arbetsplats, en intervju genomfördes på 

universitetet efter önskemål av intervjupersonen.  

Den semistrukturerade intervjumetoden öppnar för att ytterligare följdfrågor kan ställas vid 

varje enskild intervju, vilket gör att intervjupersonerna även får skilda frågor inom ramen för 

intervjuguidens teman. Fördelen med en semistrukturerad intervju till skillnad från en 

strukturerad intervju är att den intervjuades ståndpunkter och åsikter lättare kan synliggöras. 

Genom metoden får man svar på vad intervjupersonerna anser, fokus vid användning av 

metoden ligger på att förstå deltagarna och hur de resonerar kring de teman som tas upp. Den 

semistrukturerade metoden gör att intervjun tillåts röra sig i olika riktningar beroende på hur 

intervjun utvecklas, i denna studie blev det avgörande för valet av metod då det är just 

intervjupersonernas åsikter och uppfattningar som efterfrågas (Bryman, 2002, s. 300).  

De frågeställningar som studien vill besvara kommer att utgöra den intervjuguide som skapas 

inför intervjuerna (Se bilaga 3). Intervjuguiden blir ett underlag till intervjuerna så att de 

nödvändiga punkterna för studien tas upp och blir besvarade. Här ligger skillnaden jämfört 

med strukturerade intervjuer genom att intervjuguiden enbart används som stöd och inte som 

en exakt riktlinje för intervjun. Flexibiliteten som detta skapar utgör en grund för en mer 

utförlig beskrivning av de ämnen intervjuguiden tar upp samt en möjlig belysning av andra 

faktorer som kan ha förbisetts på förhand (Bryman, 2002, s. 301-302). Metoden ställer 

däremot högre krav på intervjuaren, Kvale (2009, s. 98) beskriver den kvalitativa intervjun 

som ett samspel mellan intervjudeltagare och forskare och kvaliteten går inte enbart att stödja 

genom korrekt följande av metodiken. Den intervjumetod som används i denna studie är 

semistrukturerad och är därmed inte lika ostrukturerad som den kvalitativa intervjumetoden 

(Bryman, 2011, s.206). Lika stort krav ställs därmed inte på forskaren men i utvecklingssyfte 

inför intervjuerna genomfördes en testintervju för att testa både intervjuguide samt 

frågeställningar.  
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En svårighet vid denna studie var att få förtroende från intervjupersonerna i inledningen av 

intervjuerna, vilket kan bero på erfarenhets- samt ålderskillnad i förhållande till 

intervjupersonerna. Det var därmed en fördel att intervjuerna genomfördes tillsammans med 

ytterligare en student då vi gemensamt kunde leda intervjupersonen till djupare reflektioner. 

Dataanalys 

Analysmetoden av de data intervjuerna genererar kommer ha sin grund i innehållsanalysens 

premisser, detta för att låta deltagarnas förklaringar stå främst. För att sammanfatta och 

kontextualisera innehållet i dessa intervjuer blir denna analys fördelaktigt (Bryman, 2002, 

s.192, 404). Intervjudata analyserades utifrån de återkommande styckena som diskuterats 

under intervjun bildade kluster för att senare kondensera dessa till mindre beståndsdelar som 

sammanfattar innehållet (George, 2008, s. 223-224). Detta utfördes så som Granheim och 

Lundman (2004, s. 107-109) beskriver, beroende på vad som upprepas, och det som kan 

tolkas inom en gemensam nämnare. Ur den transkriberade texten identifierades sedan 

meningsbärande enheter som behandlade relevanta områden för studien. Utifrån dessa togs en 

matris fram för textanalysen där texten bröts ned till kondensat som sammanfattade innehållet 

i den meningsbärande enheten. Därefter bröts de ned ytterligare till ett kondensat som 

sammanfattar den meningsbärande enhetens innehåll. Utifrån den sista kondenseringen 

kopplade jag ihop dessa med underliggande teman som kan inkludera ett par meningsbärande 

enheter. Det slutgiltiga temat blev överbyggande för området de meningsbärande enheterna 

beskrev och gav då i korta drag en beskrivning om vad den stora textmassan innehåller.  

Intervjuerna analyserades sedan mot varandra för att undersöka om likheter existerar inom 

den tematisering som utförts. Då kvalitativa data tenderar att bli lätt ostrukturerad är 

innehållsanalysen ett lämpligt verktyg att använda då den agerar öppet mot data. Som ett 

redskap till detta verktyg skapades ett kodningsschema för att underlätta för en kondensering, 

som underlag till detta schema användes intervjuguiden (Bilaga 3, Bryman, 2002, s. 202-203). 

Då intervjuguiden används i tematiseringen inkluderas därmed förförståelsen som fanns innan 

intervjuerna genomfördes, nya teman som förekommer inkluderas även de i tematiseringen 

(Kvale, 2009, s. 217-219). Det svårigheter denna analys medför är överförbarheten då 

slutsatserna dras utifrån data med en inverkan av mig som forskare. Resultatet kan ge en 

tolkning av hur det kan förhålla sig men det kan finnas en svårighet att påvisa exakta 

förhållanden (Bryman, 2002, s. 204-205). 
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Etiska aspekter 

Inför intervjutillfället samt inledningsvis under intervjun informerades medlemmarna i VO-

College, som fick förfrågningen om att delta i studien, om studien samt att deras deltagande 

var frivilligt. Studien ställs i sitt utförande mot ett antal etiska dilemman rörande anonymitet. 

Den organisation som studeras är kvinnodominerad och den grupp som intervjuas innefattar 

enbart ett mindre antal individer. Därmed kommer inte information om deltagarnas kön att 

inkluderas i undersökningen, då organisationen till hög grad består av kvinnor skall det 

förhindras att den eller de män som deltagit synliggörs (Bryman, 2002, s.443-6; Malterud, 

2009, s. 202-4).  

Vid intervjutillfället fick även intervjupersonen ta ställning till om denne vill bli citerad i 

texten eller inte, då vissa utdrag från intervjuerna kan komma att göras. Det samtycket är 

viktigt för att stärka studien, det åligger här ett krav på konfidentialitet, stycken som synliggör 

personer inkluderades inte (Kvale, 2009, s. 78-79). Den slutgiltiga studien kommer att delges 

organisationen samt individuellt till de deltagare som medverkat (Bryman, 2002, s. 440, 446-

447).  

Resultat 

Vid analysering av intervjuerna med medlemmarna ur VO-College framträdde flera aspekter 

kring samverkansarbetet. Genom innehållsanalysens textkondensering identifierades slutligen 

3 huvudteman samt underkategorier till dessa.  

1. Intersektoriell samverkan 

a. Betydelsen av samverkan 

b. Möjligheter i samverkansarbetet 

2. Medlemmars inverkan på samverkan 

a. Individuell roll 

b. Deltagande och inflytande 

3. Hinder  

a. Interna motsättningar 

b. Externa hinder 



12 

 

Intersektoriell samverkan 

Under intervjuerna framkom det flera åsikter och ståndpunkter kring hur samverkansarbetet 

bedrivs mellan de olika aktörerna inom VO-College. Här lyfts åsikterna som berör 

samverkansarbetet inom VO-College fram genom intervjupersonernas resonemang kring de 

framträdande underkategorierna.  

Betydelsen av samverkan 

Betydelsen av samverkan uttrycks på olika sätt eftersom VO-Colleges samverkan måste 

existera i och med situationen i Sverige idag. Det läge som vårdsektorn är i nu tyder på att 

denna typ av arbete behövs, samtidigt som kommunerna i regionen kan dra fördelar av 

samverkan då arbetsmarknadsregionen är gemensam och under ett gemensamt landsting. Den 

samverkan som finns i VO-College nu anses kunna vara en framgångsfaktor inför framtiden 

då det inte existerar någon prestigetävling mellan de deltagande kommunerna. 

Men det är inte så att när vi sitter i dem här grupperna att, där sitter arbetsgivare, där 

sitter politiker, där sitter skolan och här sitter facket liksom det är inte så. /.../ Och vi 

har lika stor rätt å säga vad vi tycker å det känns inte som att det finns några hinder.

      Ip 2 

Arbetsgivaren kan ju inte stå på egen kant och få till det här utan skolans 

medverkan och utan fackets medverkan, utan vi måste ju hjälpas åt här, som är en 

jättetung uppgift hur vi ska få till det.   Ip 2 

För min del har det vuxit fram successivt. /…/ Men jag tycker att nu mer på något 

vis kan jag se och känna av att det kan ge positiva effekter.  Ip 4 

När de här startade så hade man en anställd projektledare som var med och 

hjälpte till och drog igång och jobbade med dem regionala och de lokala 

ansökningarna. Men när de statliga medlen försvann blev det upp till kommunerna 

att finansiera, och jag tror att det är bara vård och omsorgscollege som 

kommunerna liksom har bestämt sig för att ja men vi går in och finansierar för att 

ha en koordinator kvar för att vi ser att det är så oerhört viktig. Ip 1 

Det har ju känts i höst med det där nu i år när vi har fått tycka till om nya 

gymnasieskolan kursprogrammet där då att vilka kurser behöver vi för att 

eleverna skall bli anställningsbar hos oss, det ligger ju i samma paket på något 

sätt.      Ip 5 

 

Intervjupersonerna är helt enliga om att samverkan inom VO-College skall leda till en 

attraktivare utbildning och framförallt en utbildning med tydlig och stark arbetslivsförankring. 

Det lyfts fram under intervjuerna att samverkan mellan utbildare och arbetsgivare behövs för 
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att kunna skapa en attraktiv arbetsplats och utbildning. Samverkan på denna nivå anses även 

ha betydelse då olika spetsutbildningarna utvecklas i programmen på gymnasiet. De mindre 

kommunerna som kanske inte har kapaciteten att erbjuda vissa inriktningar kan då ge sina 

elever möjlighet att läsa dessa vid de andra orterna inom VO-Colleges samverkansområde. 

Det är då mellan arbetsgivare – dem som skall anställa en vara, och varan är 

undersköterskorna eller dem som har gått ut, och /.../de har en bild av hur dem ska vara 

utbildade och vad det skall vara för sorts människor och då måste man ju sitta och 

prata med utbildarna så man får rätt utbildning. /.../ om inte arbetsgivarna är med så 

kanske det inte passar just då, sen kan man förändra utbildningen över tid. För att det 

dyker upp nya kompetenser som måste föras till i utbildningarna som man inte haft 

tidigare.      Ip 3 

 

Timrå är en liten kommun med små resurser. Sundsvall är en stor kommun med 

mycket mera resurser, och här kan vi hitta samordningsvinster över 

kommungränserna som är en del av det här med vård och omsorgscollege. Ip 4 

 

 

Det har inte varit någon prestige någonstans, det har inte varit någon prestige 

från skolan, det har inte varit någon prestige från arbetsgivaren utan man har löst 

det här. /.../ Och gör gemensamma kurser då, det tror jag är framtiden. Det känns 

inte som vi har kommit så långt i det här på något sätt, jag ser liksom att det är för 

att det är ju ändå samma område jag tror man kan effektivisera det. Ip 3

   

Möjligheter i samverkansarbetet 

Intervjupersonerna delar uppfattningen om att den samverkan som sker inom ramen för 

VO-College är ett steg på vägen för att förbättra situationen för dem som utbildar sig 

inom vård och omsorg. Ur intervjuerna framkommer utvecklingsmöjligheter som kan 

realiseras tack vare denna typ av samverkan. 

Så att jag menar att vi lär känna varandra och kan använda varandra över 

gränserna på ett annat sätt som kommer till nytta i den egna organisationen 

också. Det tror jag är den del av att man sitter med i den här gruppen som gör att 

det blir spridningseffekter ut i den egna organisationen, och det tycker jag är 

något man märker mer och mer av.   Ip 4 

Att antalet sökande till vård och omsorgsprogram har minskat framkom under 

intervjuerna men även tankar om olika typer av insatser som inom ramen för VO-

College skulle kunna motverka detta. Insatser som tillexempel att genom 

marknadsföring förbättra synen på arbetet, men även genom att erbjuda möjligheter till 
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studenter som valt andra program att på ett enklare sätt kunna byta inriktning på 

studierna. 

 Omvårdnadslinjen var bra men nu är man ännu mer anställningsbar, man var det förut 

också men nu är man det ännu tydligare och hur skall vi få ungdomar att förstå att detta 

är framtiden för dem /…/.     Ip 3 

Oftast hos ungdomar finns det en skev bild av vård och omsorg fortfarande, vad det är, 

att vi typ sköter hygienen i sängen dygnet runt och det är ju sällan vi gör det egentligen. 

       Ip 2 

Vi borde nog ha satsat mer pengar i att marknadsföra kommunal utbildning för den är 

jätte bra.     Ip 1 

Vi måste ju försöka få till att den här bilden ändras i samhället, att dem ser att det är 

viktigt och ett värde att kunna går här och även vidare till högskola om man vill 

fortsätta.      Ip 2 

Man måste se till att det finns bredd i dem också att man säkerställer att man kan gå 

vidare till högre studier för där misslyckas man tycker jag i den här gymnasiereformen 

som var tidigare. /.../ För det är liksom inget skolorna riktigt marknadsför och ställer 

upp med heller när de börjar komma in.   Ip 1 

Att man måste ordna speciella utbildningar för då behöver man inte läsa någon 

teori för dem har ju allting och är duktiga tjejer och killar /.../ om vi inte fixar 

utbildningar till dem då försvinner de någon annanstans.   Ip 3 

Dem som faktiskt kommer på i trean på samhälle att det var inom vård och omsorg 

jag vill utbilda mig, då ska de få en möjlighet och kunna gör det ganska fort. Ip 1 

 

Medlemmars inverkan på samverkan 

Intervjupersonerna svarade även på frågor kring sin egen roll i samverkansarbetet och hur de 

såg på möjligheter till inflytande och deltagande för sig själva samt övriga medlemmar. 

Individuell roll 

Deltagarna upplevde sin egen roll olika beroende på hur deras ordinarie arbetsuppgifter 

utanför samverkansarbetet såg ut. De såg sig själva som en viktig medlem samtidigt som de 

även framhävde andra medlemmar som nyckelpersoner för framgång.  

/.../ jag kan ju inte bestämma över någon annan grupp, jag måste se till så att 

jag fångar in, för vidare, sammanställer, på den nivån, det tror jag är viktigt. 

Men är det tydligt, vilket uppdrag, så är väl det ok då, tänker jag. Bara man inte 

börjar blanda ihop.    Ip 1 
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Men det är viktigt att om man sitter med så måste det ju vara tydligt ändå vad 

har jag för mandat och vilka representerar jag.  Ip 4 

Deltagande och inflytande 

Här synliggörs intervjupersonernas åsikter kring hur inflytandet och deltagandet bland 

medlemmarna ser ut inom VO-College.  

Ja man kan ju ha upptäckt då att tillexempel – ja den här personen kanske skulle 

sitta i den regionala arbetsgruppen och sen kanske behöver förstärka med 

någon ytterligare person då, /.../ man behöver någon ytterligare person inom 

något område som man inte når ut med informationen på något sätt, och då 

behöver man fylla på också, kanske man behöver göra lite justeringar, alltså att 

man skapar någon form av flexibilitet.   Ip 1 

Och det ser jag att den frågan hade jag inte fått om jag inte hållit på med VO-

College och hade jag varit ordförande hade jag heller inte fått den, det är 

positiv riktning. Och då ser jag att allt det här som vi håller på med i VO-

College, det kan vi överföra till andra yrkesgrupper.  Ip 2 

Jag hittar på saker, kommer på det ganska ja jag skapar en bra stämning i 

gruppen faktiskt, jag för det framåt. Sen är det andra som är väldigt mycket mer 

duktiga på att ta hand om dem där sakerna. /.../ Så det har fungerat, jag har 

liksom inte sett något större problem med det där, det har gått så jäkla bra. 

     Ip 3 

Jag menar att det inte är så stelbent och ja man upptäcker att det skulle vara 

bra att få in någon person därifrån eller få in någon ytterligare facklig 

representant.     Ip 4 

Ibland blir det ju rätt ansträngt i det vanliga jobbet men jag tycker att man 

prioriterar dem här mötena ganska bra. Då har man ju möjlighet att tycka, jag 

tycker att det är väldigt öppet det pratas, alla har och göra sin röst hörd och det 

är ganska mycket funderingar om upplägg och innehåll. Ip 5 

Hinder 

Intervjupersonerna synliggör även olika hinder som dykt upp för samverkansarbetet, dessa 

hinder fanns både internt i organisationen så som externt.  

Interna flaskhalsar 

Ur intervjuerna framkommer det att representanter från arbetsgivarna inte deltagit fullt ut i 

samverkansarbetet under en period. Något som kan bli ett hinder för samverkan när viktiga 

aktörers medverkan är avgörande för att ett samverkansarbete skall utvecklas i en positiv 

riktning.  
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Vi har ju haft ett stort problem här i Sundsvall så då skäms man, 

arbetsgivarparten har inte varit med här. /.../ så nu har vi gett stark kritik för 

det.     Ip 2 

 

Det som fallerar lite grann det är att inte landstinget varit med de dem har 

lovat. Det kan jag ta upp nu att arbetsgivare och sundsvalls kommun inte heller 

har, de har inte utsett någon. Jag vet ju vad arbetsgivaren vill liksom jag kan ju 

ikläda mig den rollen ganska enkelt /.../ så att jag kan ju svar på dem frågorna i 

en samverkan så att det där har gått bra /.../. Men rena 

arbetsgivarrepresentanter från kommunen kommer rätt ofta men inte tillräckligt 

ofta och från landstinget nästan aldrig.   Ip 3 

Det ha varit väldigt dåligt med representanter från landstinget och så där, dem 

har ju inte haft och det finns väll förståelse för det som det har varit där. Och 

det är klart då känns det ju om det är någon som saknas. Ip 5 

Externa hinder 

Privatiseringen av vårdsektorn har även inneburit ställningstaganden för VO-College mot 

privata aktörer inom arbetslivet samt inom utbildningsområdet. Åsikterna kring de privata 

aktörerna skiljer sig mellan medlemmarna inom VO-College vilket bidrar till diskussionen 

kring hur man skall bemöta dessa. Det hinder som framställs ur intervjuerna är främst kring 

om dessa privata aktörer skall inkluderas i samverkansarbetet för VO-College. 

Det har varit från college sida vi har inte plockat med dem i det här första läget nej. 

Sen vet man inte hur det blir, skulle dem bli väldigt attraktiva skulle det vara viktigt att 

man får med dem just för att säkerställa kvaliteten då.  Ip 1 

Så finns det ett politiskt motstånd att det här ska bara vara kommunals, kommunens 

satsning och jag anser inte det för det är så att den dagen du kommer och söker jobb i 

Sundsvalls kommun då spelar det ingen roll om du kommer med ett betyg från Lernia 

eller vart som helst. Huvudsaken är att du har ett betyg på att du är undersköterska och 

har gått programmet. Du är ju lika anställningsbar.  Ip 2 

Här behöver vi inte ha någon skillnad, här handlar det om att få till bra arbetstagare ut 

i verksamheten och få bra arbetsplatser. Sedan om det är en privat eller, det tycker inte 

jag har någon betydelse. Om vi skall höja kvalitén.  Ip 2 

Lernia är ju den stora alternativa utbildaren, det är privat alltså och den får ju väldigt 

mycket uppdrag av arbetsförmedlingen. Då borde dem ha varit med i den här processen 

/.../ det är väldigt lite privat verksamhet och det kommer bli mer, så de kommer också 

ställas på sin spets i framtiden.    Ip 3 

 

Teoretisk anknytning 
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Genom att urskilja de tongivande synpunkter ur intervjuerna som redovisats under 

resultatavsnittet och analysera dessa med den teoretiska referensramen studien inkluderat 

skapas en uppfattning om samverkansprocessen och en utveckling som kan synliggöras. Detta 

utförs likt uppställningen i Tabell 1 som grundar sig i Hopkins, Monahgan och Hansmans 

(2009, s. 216) studie, där implementerings möjligheter och motstånd i verksamheten skall 

utkristalliseras. 

Matlands teoretiska ramverk så som det svarar till studiens teman 

Matlands ramverk Studerande kategorier 

Jurisdiktion konflikt: roll deltagarna spelar. Hur ser rollfördelningen ut inom VO-College, 

utrymme för delaktighet och inflytande. 

Tolkningskonflikt: Skillnader i tolkningen av 

policy. 

Egna avsikter med samverkan, för vem är den 

samverkan viktig, hur ser du på arbetet som utförs 

inom VO-College? 

Otydliga mål: Skillnader i tolkningen av policy Vad är viktigt att samverka om inom VO-College, 

vilka förväntningar på samverkan finns. 

Otydlighet kring medel: Brist på klarhet om den 

process som används för att genomföra policyn. 

Påverkas det vanliga arbetet av VO-College 

deltagande, vilka förändringar har skett sen du 

började i VO-College. 

 

Utifrån tabell 1 och de fakta som innehållsanalysen har tillfört synliggörs de tydligaste hoten 

mot implementering av VO-Colleges arbete. Dessa kan sammanfattas till två faktorer, en 

faktor ur ett gräsrotsperspektiv samt en faktor ur ett toppstyrt perspektiv.  

Matlands konfliktprincip beskriver gräsrotssituationer och inom VO-College existerar ett 

problem angående deltagandet från arbetsgivare. Detta uttrycks av merparten av 

intervjupersonerna och är något som enligt deras uppfattning kan skada verksamheten på sikt. 

Samverkansarbetet bygger på gemensamt deltagande från alla aktörer där åsikterna och 

synpunkterna från deltagarna är viktiga för samverkansarbetets utveckling. Därmed är det av 

vikt att representanter från alla deltagande aktörer engagerar sig för en framtida positiv 

utveckling. 

Utifrån begreppet otydlighet i teorin behandlas de toppstyrda situationerna, den framträdande 

otydligheten som utrycks är inställningen till privata företags deltagande inom VO-College. 

Tabell 1 Illustration av hur Matlands ramverk anknyter till studerade teman 

 

Matlands teoretiska ramverk så som det svarar till studiens teman 

Matlands ramverk Studerande kategorier 

Jurisdiction conflict: Role that participants 

play. 

Hur ser rollfördelningen ut inom VO-College, 

utrymme för delaktighet och inflytande. 

Interpretation conflict: Difference in 

interpretation of policy. 

Egna avsikter med samverkan, för vem är den 

samverkan viktig, hur ser du på arbetet som 

utförs inom VO-College. 

Goal ambiguity: Lack of clarity on policy’s 

intended results. 

Vad är viktigt att samverka om inom VO-

College, vilka förväntningar på samverkan 

finns. 

Means ambiguity: Lack of clarity about the 

process used to implement policy. 

Påverkas det vanliga arbetet av VO-College 

deltagande, vilka förändringar har skett sen du 

började i VO-College. 

 Tabell 3 
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Det bygger enligt intervjupersonerna på den framtida utvecklingen inom vård och 

omsorgssektorn där privata vårdföretag börjar etablera sig. Vid tidpunkten för denna studie 

har dessa privata vårdföretag ej inkluderats inom VO-College och åsikterna om detta skiljer 

sig. I intervjuerna framkommer synpunkter om att vården är till för att skapa trygghet, då bör 

VO-College finnas som kvalitetssäkring för den regionala vården mot alla individer oavsett 

vilken typ av verksamhet de väljer. 

Folkhällsovetenskaplig anknytning 

I intervjuerna ingick även ett tema angående folkhälsa och om de anser att det finns en 

folkhälsomässig aspekt i VO-Colleges arbete. Intervjupersonerna delade en syn på att arbetet 

kring folkhälsomässiga frågor förmodligen existerar inom utbildningen och har fått en 

tydligare roll på vissa arbetsplatser. Däremot var de inte av åsikten att det arbete som själva 

VO-College i sin samverkan utförde hade någon direkt inverkan på folkhälsan i kommunen. 

Åsikter om att VO-College har en möjlighet att påverka i viss omfattning kan däremot 

urskiljas, detta genom den ställning verksamheten har med inflytande både mot utbildning 

samt kommun/landsting.  

Diskussion 

Resultatet i den här studien visade att samverkan inom organisationen har betydelse för att 

säkerställa kvaliteten på utbildningen samt på arbetsplatserna i regionen. Rollfördelningen 

bland VO-Colleges medlemmar fungerar väl, där intervjupersonerna upplever sig få ta plats 

och yttra åsikter. Närvaron från arbetsgivarparten har däremot varierat vilket resulterat i intern 

kritik som ett hot mot samverkansarbetet. Inför framtiden så framstår hanteringen av privata 

aktörer inom utbildning och på arbetsmarknaden bli en viktig fråga för VO-College. Denna 

hantering är något som redan nu visar på vissa meningsskiljaktigheter inom VO-College.  

VO-Colleges arbete ansågs inte ha någon direkt påverkan på folkhälsoarbetet i regionen, men 

åsikter om organisationens möjlighet att påverka även inom detta område framfördes.  

Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes till studien för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning. De 

frågor som studien baseras på besvaras bäst genom intervjuer då dessa riktar in sig på 

medlemmarnas egna upplevelser. Till datainsamlingsmetod valdes den semistrukturerade 

intervjun. Detta val gjordes då de teman som behandlades i intervjuerna i vissa fall är 



19 

 

kopplade till andra teman, och den semistrukturerade intervjun utgör en bra metod för att 

hantera detta. Det som var viktigast under intervjusituationen var att metoden skulle gynna 

intervjupersonens berättelse. Genom en kvalitativ intervjumetod skapas en större flexibilitet 

kring detta faktum där avvikelser från ett ämne till ett annat inte skall förhindras (Bryman, 

2011, s. 413). Förförståelsen var här att alla individer har olika tankebanor och dessa bör inte 

förhindras, det är författarens ansvar att få ut det väsentliga ur intervjun. Utifrån detta valdes 

de kvantitativa metoderna bort då de inte är lika lämpliga när tyngden ligger på 

intervjupersonens egna uppfattningar och synsätt (Bryman, 2001, s. 300).  

Att inkludera observationer genom deltagande vid möten för att utöka datainsamlingen blev 

inte aktuellt i denna studie då det utav tidsbrist inte fanns den möjligheten. Detta då studien 

var tidsbegränsad till ett fåtal veckor och under denna period förekom inga möten som var 

möjliga att få tillträde till. Till skillnad från Andershed och Ljungzell (2009) så baseras denna 

studies fakta enbart på de intervjuades egna åsikter och synpunkter vilket kan ge en mer 

onyanserad bild än om observationer även skulle förekomma.  

Då intervjuerna genomfördes tillsammans med en annan student kunde vi gemensamt se till 

att de teman som togs upp inte lämnades obesvarade. Att vara två forskare under 

genomförandet av en semistrukturerad intervju kan ses som en fördel, då en intervjuade och 

den andre ställde följdfrågor i slutet för komplement och förtydligande till vissa teman 

(Bryman, 2011, s.416). Intervjupersonerna tillfrågades inför men ansåg sig inte vara 

obekväma vid situationen med två närvarande forskare, inte heller av ljudupptagning under 

intervjun. Ljudupptagningen möjliggjorde en full översikt av vad som sades under intervjun 

så att ingen information gick förlorad (Bryman, 2011, s. 420). 

För att kunna försäkra intervjupersonerna om anonymitet anpassades det hur informationen 

om kön, enskild ålder samt yrkesdefinition utanför VO-College presenterades. Den studerade 

organisationen består av ett fåtal individer och i VO-College skiljer sig deras personliga 

information till stor del. Det vore därmed en enkelhet att vid noggrann läsning kunna tolka 

vilka som deltagit om en enskild beskrivning skulle tillämpas intervjupersonerna. Istället 

beskrivs bakgrundsfakta för de intervjuade gemensamt utifrån åldersinterval samt 

yrkesområde utanför VO-College. Ingen information kring intervjupersonernas kön 

inkluderas då organisationen till stor del består av kvinnor, samt att det inte anses ha betydelse 

för det studerade området (Bryman, 2002, s.443-6; Malterud, 2009, s. 202-4). 
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Datainsamlingen var den del som genomfördes gemensamt med den andre studenten, 

dataanalyserna genomfördes däremot separat. Detta faktum var för att det skall resultera i två 

olika studier och en för stor likhet eller samsyn skulle inte vara gynnbart för vare sig 

författarna eller beställaren av undersökningen. Dock så kommer både studierna analyseras 

genom en innehållsanalys vilket möjliggör att de till viss del har en möjlighet att bekräfta 

varandra, på så sätt också skapa en tillförlitlighet till de resultat som redovisas. Det innebär 

däremot inte att de är två liknande studier då de syftar till att undersöka olika saker inom 

organisationen. 

De inkluderade citaten från intervjuerna skall illustrera det tema de hör till, och inkluderas för 

att skapa en bild av vad för typ av situation eller uttryck som användes av intervjupersonerna 

kring dessa teman. De verbala tics som ofta förekommer vid intervjuer skrivs inte ut i citaten 

för att behålla en läsbar text (Bryman, 2011, s. 431). 

Resultatdiskussion 

Den allmänna synen bland intervjupersonerna är att den samverkan som sker är av yttersta 

vikt för att utbildningen skall kunna utvecklas gemensamt med arbetsmarknaden. De som 

studerar har större chans att få arbete samt vårdtagarna får en mer kompetent personal. 

Liknande resultat visar en undersökning från FHI (2002:18, s.9-12) där de fokuserar på 

ungdomsarbetslöshetens negativa konsekvenser på kort och lång sikt. Behovet till en 

samverkan som den i VO-College idag är ett faktum trots att möjligheterna är små och 

hindren många (FHI, 2010:16, s.143-145). Resultatet av vad VO-College hittills åstadkommit 

ökar däremot förhoppningarna vilket intervjupersonerna utrycker, den samverkan som finns 

på dessa nivåer är nödvändig för att situationen kring vård och omsorgssektorn i regionen 

skall gå i en positiv utveckling (Andershed & Ljungzell, 2009, s.34).  

Det är inom utbildningen arbetet måste starta och då med en konstant dialog med arbetsgivare 

för att de skall ha en chans att skapa en utbildning som utvecklas i samtakt med 

arbetsmetoderna utanför. Som Nordström Skans studie från 2004 visar har 

sysselsättningsgraden efter gymnasiet en stor betydelse på hur en individs framtida 

arbetssituation kan se ut. Denna studie visar däremot inte att de studenter som läst 

utbildningar inom VO-College haft en enklare väg till arbete. Intentionen från organisationens 

medlemmar är däremot att sträva mot samma mål, och när arbetsgivare får påverka 

utbildningen så bör även de studerande bli mer attraktiva för dem.  
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Detta framstår även i denna studie som en av faktorerna till det hittills lyckade arbetet, det vill 

säga de goda relationerna som skapats mellan involverade parter. Det samma gäller med 

relationerna till de som utbildar sig inom VO-College, studenterna vid gymnasiet. Deras 

utveckling följs och rapporteras både av skola och av arbetsliv för att uppnå den bästa 

kvaliteten, vilket också är något som i framtiden kan vara en grund för att höja utbildningens 

status. 

Vad som kan gynna VO-College som inte är ett uttalat mål med själva organisationen men 

som skapas i dess process är det hälsofrämjande arbetet i regionen. Bland intervjupersonerna 

är det ingen som tar upp det som faktum. Genom intervjuerna framkommer dock hälso- och 

folkhälsofrämjande aspekter som deras arbete innehåller. De situationer som beskrivs i 

utredningar av FHI (2002:18; 2009:18; 2010:16) angående ungdomsarbetslöshet, säker vård i 

framtiden, motstånd mot långsiktigt arbete, ingår till viss del i det VO-College arbetar med. 

Genom att arbeta kvalitetssäkrande både för utbildningar och för arbetsplatser ser VO-College 

till att båda håller de krav och förväntningar som ställs på dem. Genom VO-Colleges arbete 

för att införliva de rätta uppfattningarna om yrket bland dem som väljer att studera inom vård 

och omsorg skapas en starkare glädje inom branschen. Detta utvecklas även i och med ökade 

chanser för anställda att vidareutbilda sig för att se utvecklingsmöjligheter i sitt arbete och i 

framtiden kanske specialisera sig inom något/några områden. 

Att på detta sätt skapa en tillfredsställande utbildning samt arbete för individerna kan ha en 

positiv påverkan på deras mentala hälsa. Ett otillfredsställande arbete kan ha lika stor negativ 

inverkan på individers självkänsla och den självupplevda förmågan till att kontrollera 

oförutsedda situationer som för dem utan arbete (Winefield, Winefield, Tiggemann & 

Goldney, 1991, s. 428-430). 

Det finns fem mål inom folkhälsoområdet som länsstyrelsen har krav på sig att genomföra 

(FHI, 2007:06, s. 6-10). Tre av länsstyrelsens målområden påträffas i det arbete som utförs 

inom VO-College, både direkta följder likväl som indirekta följder av arbetet. Att ge 

studenterna en ekonomisk och social trygghet då deras utbildning kommer leda dem till ett 

arbete i framtiden, att patienterna och studenterna skall vistas i sunda och säkra miljöer i och 

med kontrolleringen av utbildnings- och arbetsplatser. Samt genom att öka delaktigheten och 

inflytande i samhället genom utbildares och arbetsgivares påverkningsmöjligheter i 

samverkansprocessen.  
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Vad som tydliggörs under intervjuerna är att denna samverkansprocess måste införlivas som 

en del i de olika medlemmarnas verksamheter, det skall inte bli ett projekt som försvinner 

utan ett projekt som implementeras till en fast arbetsmetod. Samverkansstrukturen som den är 

nu införlivar alla medverkande parter vilket är viktigt i framtiden. De behov som finns bland 

medlemmarna skall vara lika värdefulla att uppnå, detta för att få en positiv utveckling av 

arbetet (Danemark, 2004, s. 20-21).  

Något som Fosse (2007, s. 124) tar upp som ett problem då det hälsofrämjande arbetet är i 

behov av intersektoriell samverkan i och med den samhällsstruktur vi har idag, som även 

införlivar hälsosektorn. Intervjupersonerna utrycker också ett lugn i att samverkansarbete 

utvecklas över tid och eventuella brister i nuläget kommer att försvinna med tiden.  

Det som enligt Danemark (2004) och Fosse (2007) är gynnsamt för samverkansorganisationer 

är även något som intervjupersonerna anser att organisationen innehar. De flexibla och 

accepterande miljöerna skapar en bra grund för samverkan, alla medlemmar är likvärdig inom 

organisationen. Risken för eventuella rollöverträdelser som kan förekomma i 

samverkansarbete med flera olika verksamheter har inte existerat enligt intervjupersonerna. 

Detta tar Danemark upp som betydelsefullt när man skall arbeta i en organisation på det här 

sättet, intressekonflikter kan lätt uppstå men styrkan i organisationen visas när dessa hanteras. 

Betydelsen av att detta samverkansarbete får en stark implementering i samhället är något 

som är tydligt bland intervjupersonerna. Det vore även en faktor som gör att college 

verksamhetens intention sprider sig och kan därmed göra att VO-College blir ett starkare 

koncept var existens kan bli långsiktig. Vikten av implementering på olika nivåer är något 

som införlivas i organisationen, intervjupersonerna uttrycker att de har ett större inflytande i 

det egna arbetet genom att vara medlem i denna samverkansprocess. Själva implementeringen 

inom VO-College är en särskildhet faktor för vad som Danemark (2004) ser som 

samverkansprocessens innersta kärna, en gemensam samverkansstruktur. Genom att dela med 

sig av kunskap och erfarenheter inom organisationen sprids denna och organisationen som 

helhet växer. 

Utifrån teorin om implementering, som i denna studie främst fokuserar på det som är 

problemet till implementering och då innefattar ett problem i samverkansprocessen, infinner 

sig två faktorer. Dessa faktorer skulle kunna leda till bristningar i samverkansstrukturen och 
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ett bakslag för framgångarna (Danemark, 2004, 20-21). Att inte inkludera icke kommunal 

verksamhet eller ta upp det för ytterligare diskussion likaså avsaknaden av representanter från 

arbetsgivare är något som kan skada relationer inom samverkansgrupper efter en tid. Dessa 

faktorer skulle kunna bero på vad Fosse (2007) ser som svårigheter i detta arbete, då 

arbetsgivarnas frånvaro inte skulle ses som ett stort problem men den icke kommunala 

verksamhetens vara eller icke vara har möjligheten att växa till ett större problem. Det har i 

och med privata vårdgivare och friskolor skapats en omorganisering inom denna sektor och 

det innebär svårigheter för en organisation som VO-College. Att inom den kommunala 

sektorn ta beslut om att detta arbete skall ske och att representanter från olika områden 

behövs, kan göra det vara enklare att hitta intresserade. Detta kan inte genomföras på samma 

sätt mot privata aktörer. Sedan finns även frågan om hur stor del av verksamheten som 

kommer att vara kommunal respektive icke kommunal i framtiden. Omfattningen påverkar 

förutsättningarna för vilken typ av inflytande VO-College kommer att få inom sektorn.  

Slutsats 

Denna studie har begränsat sig till den del av VO-College region södra norrland som är 

placerad i Sundsvall/Timrå, direkta paralleller kan därmed inte dras till hela organisationen. 

Intervjuerna har däremot genomförts med medlemmar som ingår i flera grupperingar inom 

VO-College i regionen. Det som framkommer som intressant är att ingen utav 

intervjupersonerna anser att arbetet de utför inom VO-College har någon direkt påverkan på 

folkhälsan i regionen, samtidigt som de beskriver många processer som har en koppling till 

vad som ingår i Länsstyrelsens folkhälsoarbete. Visserligen är vissa av dessa områden inte 

direkt påverkade av VO-Colleges verksamhet, däremot har de ett stort inflytande på både de 

ekonomiska och sociala förutsättningarna för sin målgrupp. Det gäller bl.a. utbildnings- och 

arbetsplatserna för de anställda inom vård- och omsorgssektorn. Det finns även stora 

möjligheter att på denna nivå, i och med samarbetet med utbildare och arbetsgivare, arbeta för 

en hälsofrämjande hälso- och sjukvård som direkt har effekt på vårdtagarna i regionen. Det 

finns många positiva saker med detta arbete som utförs men genom insikt i ett fåtal faktorer 

kan arbetet få en viktigare roll.  

Det som enligt den teoretiska modellen framkom som en stor osäkerhet och som även bör 

lyftas här är huruvida den icke kommunala verksamheten skall ingå eller inte i 

samverkansarbetet. Detta är värt att ta upp sett till läget inom sektorn idag, privatisering har 
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fått stort genomslag och det finns en osäkerhet till kommunalverksamhet, också jämförbart 

med skolornas ställning idag. Det kan vara en önskvärd fördel att i VO-Colleges arbete 

inkludera denna verksamhet, för att säkerställa att vården och utbildningen inom regionen är 

likvärdig alla invånarna. 

Denna studie visar på att en intersektoriell samverkan kan ge fördelar för alla berörda parter, 

genom en gemensam strävan för utveckling och förbättring.  De pågående och kommande 

förändringarna inom vård- och omsorgssektorn gör det intressant att studera området djupare 

fortsättningsvis.  
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Bilaga 2 Missiv 

 

 

 

Institutionen för hälsovetenskap 

Förfrågan om medverkan i samverkansstudie av Voc verksamhet 

Hej ! 

Vi är två studenter från programmet Projektledarutbildning inriktning folkhälsovetenskap på 

Mittuniversitetet som läser vår sista termin. Vi arbetar just nu med vår C-uppsats och vi har 

valt att skriva om Voc verksamhet, utifrån förfrågan från Voc. Syftet med studien är att 

beskriva Voc verksamhet med fokus på samverkan inom Voc södra norrland. 

Insamling av material inför studien kommer att ske genom enskilda intervjuer med fem 

deltagare. Intervjun beräknas pågå ca 45-60 minuter men högst 60 minuter. Vårt önskemål är 

att använda ljudupptagning under intervjuerna och sedan transkribera det sagda till text. 

Allt som sägs vid intervjun och det som spelas in kommer att behandlas konfidentiellt och du 

som deltagare i denna studie försäkras anonymitet. 

Deltagandet är helt frivilligt och du kan närsomhelst välja att avbryta ditt deltagande, 

information som du bidragit med blir då raderad och ingår då inte i det slutgiltiga arbetet.  

Vårt förslag är att intervjun sker på din arbetsplats och vi har för avsikt att påbörja 

intervjuerna redan denna vecka, v.15 . Detta brev skickas slumpmässigt ut till ett antal 

personer som ingår i voc verksamhet och det är viktigt att du meddelar oss så snart som 

möjligt om du kan delta. Vår målsättning är att vi skall vara klara med alla intervjuer under 

vecka 16. 

 

Med vänliga hälsningar 

Adam & Helena 
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Eventuella frågor om studien besvaras av nedanstående studenter 

Adam Nordh   Helena Ringström  

Studerande   Studerande 

073-918 37 83  070-760 58 44 

adno0800@student.miun.se heri0101@student.miun.se                     

Inger Olsson 

Handledare 

inger.olsson@miun.se 

 

 

mailto:adno0800@student.miun.se
mailto:heri0101@student.miun.se
mailto:inger.olsson@miun.se
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Bilaga 3 Intervjuguide 

Intervjuguide 

Vi vill börja med att tacka dig för att du ville ställa upp på denna intervju! 

Syftet med denna intervju är att undersöka uppfattningen kring samverkan inom VO-College. 

Denna intervju är helt frivillig och du får när du vill avbryta eller välja att ej delta om det är 

din önskan, är det någon fråga som du ej vill svara på behöver du inte heller göra det. 

Intervjun är helt anonym och inget om kan återkopplas till er kommer förekomma i studien. 

Denna intervju kommer sedan att användas som underlag till min c-uppsats, och om det är 

okej med er kanske något av de vi talar om idag citeras i studien?  

Intervjun kommer att vara 60 min lång där vi kommer prata om olika teman kring samverkan 

inom organisationen, om det är okej med er så använder jag ljudupptagning under intervjun? 

Bakgrundsfrågor 

Vad är dina uppgifter inom VO-College? 

Hur stor del av din arbetstid är lagd åt VO-College? 

Vad är ditt huvudsakliga arbetsområde utanför VO-College? 

Teman 

Samverkan 

 Hur ser du på samverkan varför är det viktigt för dig?  

 Berätta om hur det är att arbeta inom VO-College? 

o Hur skulle du beskriva dina förväntningar inom VO-College? 

Roller 

 Hur ser arbetsfördelningen inom VO-College? 

o På vilket sätt ges utrymme för delaktighet och inflytande i gruppen?"  

Implementering 

 Hur påverkas ditt vanliga arbete av din delaktighet i VO-College? 

o Har förändringar (utförande/förhållningssätt) skett på din arbetsplats?  

 Effekter av samverkan, positiva/negativa? 

Intention/förståelse 

 Vilka är dina avsikter med deltagande inom VO-College? 

o För vem är samverkan viktig? 

 Hur ser du på arbetet som utförs inom VO-College?  

o Effektivt & väsentligt? 
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Folkhälsa 

 Hur skulle du beskriva på vilket sätt ni arbetar ni med folkhälsa inom VO-College? 

o Långsiktiga mål? 

 Hur ser du på folkhälsa?  

o Tror du att samverkansarbetet inom VO-College har inneburit en förbättring av 

folkhälsan och i så fall hur?  

 

 

 


