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UTVECKLING AV FORSKARMILJÖ KRING SAMVERKAN
En första avrapportering februari – maj 2011
Litteratur om samverkan
Uppdraget inleddes med en genomgång av olika vetenskapliga tidskrifter om organisation,
hälsa och välfärd, samt tidskrifter med speciell inriktning mot forskning om samverkan, till
exempel International Journal of Integrated Care och Journal of Interprofessional Care. Denna
genomgång har framför allt inriktats på att finna artiklar som rapporterar svensk forskning om
samverkan sedan 2000. Detta har kompletterats med en genomgång av doktorsavhandlingar
och övriga vetenskapliga publikationer inom området.
En förteckning över publikationer om samverkan 2000-2011 finns som en bilaga till denna
rapport. De vetenskapliga tidskrifterna kommer att bevakas fortsättningsvis, liksom nya avhandlingar, böcker och forskningsrapporter inom området.
Förutom den vetenskapliga litteraturen om samverkan har även gjorts en genomgång av den
grå litteraturen på området, det vill säga rapporter från statliga utredningar, samt olika lokala,
regionala och nationella utvecklingsprojekt med inriktning mot samverkan.
Flera statliga utredningar, departementspromemorior och propositioner har behandlat samverkan som en strategi för att kraftsamla omkring olika områden, till exempel energiförsörjning,
miljövård, samhällsplanering, samt olika former av krisberedskap och krishantering. Ett flertal
utredningar har också behandlat samverkan som en strategi för att förbättra samhällets stöd
och service till äldre, funktionshindrade, psykiskt sjuka, missbrukare, samt utsatta barn och
ungdomar. Dessutom har en rad utredningar föreslagit olika försöksverksamheter med samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering. Den senaste utredningen på detta område har också
lett till en lagstiftning om frivillig samverkan i samordningsförbund.
Det finns ett stort antal rapporter från Socialstyrelsen om samverkan, till exempel i samband
med habilitering, rehabilitering och psykisk hälsa, samt samverkan kring barn som far illa.
Det finns också rapporter om samverkan mot hedersrelaterat våld, samverkan kring ungdomar
med Aspbergers syndrom och samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning.
Flera av dessa rapporter har utgivits tillsammans med Sveriges kommuner och landsting
(SKL). Dessutom har SKL publicerat egna rapporter om samverkan, till exempel samverkan
mot organiserad brottslighet, samverkan inom arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiken,
samverkan för att förbättra samhällets stöd till barn, samt samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor. SKL har också föreslagit en försöksverksamhet med en ”gemensam
ingång” till arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas ekonomiska bistånd,
arbetsmarknads- och flyktingverksamhet. Dessutom bedriver SKL en försöksverksamhet med
modellområden för samverkan kring utsatta barn och ungdomar. Denna försöksverksamhet
leds för övrigt av en forskare som har disputerat vid Karolinska institutet på en avhandling om
samverkan i flyktingmottagande (Fredrik Lindencrona).
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Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har gjort en sammanställning och en kritisk analys
av olika utvärderingar som gjorts av den verksamhet som bedrivits i samverkan med anknytning till arbetslivsinriktad rehabilitering, framför allt i form av ”fyrpartssamverkan” och samordningsförbund. Denna rapport har skrivits av en handläggare som tidigare har disputerat på
en avhandling om samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering (Jenny Kärrholm).
Även den grå litteratur som produceras om samverkan inom olika områden kommer fortsättningsvis att bevakas inom ramen för detta uppdrag. Den kommer dock inte att redovisas på
samma sätt som den vetenskapliga litteraturen.

Pågående forskning om samverkan
Vid sidan av litteraturgenomgången har även gjorts en genomgång av pågående forskningsprojekt som finansieras av olika forskningsråd och som har en inriktning mot samverkan.
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) finansierar för närvarande inget
forskningsprojekt som direkt handlar om samverkan, men Vetenskapsrådet finansierar ett projekt om case management inom äldrevården (Ingalill Rahm Hallberg) och Vinnvård finansierar ett projekt om logistikdrivet förbättringsarbete i vård och omsorg (Mats Brommels). Inom
FAS, Vetenskapsrådet och Vinnvård finns också flera projekt som mer indirekt kan beröra
samverkan inom olika välfärdsområden.
Forskningsrådet Formas finansierar flera projekt om samverkan, men framför allt inom samhällsplanering, miljövård och energieffektivisering, till exempel ett projekt som bedrivs av
Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och som handlar om samverkan för ett uthålligt
resursutnyttjande. KK-stiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond finansierar inte något forskningsprojekt om samverkan, men däremot har KK-stiftelsen en satsning på ”samproduktion”
av kunskap mellan universiteten och näringslivet. Vid sidan av forskningsråden finansierar
även VINNOVA flera projekt om samverkan mellan universitet och näringsliv i utveckling av
innovationssystem och innovationsmiljöer.
För att identifiera ytterligare forskning om samverkan som pågår på olika håll i landet har en
genomgång gjorts av hemsidorna för olika universitet och högskolor, samt relevanta ämnesinstitutioner och forskningsinstitut med anknytning till dessa. Det har inte varit så lätt att hitta
pågående forskning om samverkan, eftersom den kan dölja sig under många olika rubriker,
men följande projekt och institutioner har identifierats:
- Vid Luleå tekniska universitet har tidigare funnit en del forskning om samverkan i arbetslivsfrågor, som bland annat har resulterat i en doktorsavhandling om samverkan och nätverksorganisering (Johan Hörnemalm, 2008). Det verkar dock inte finnas någon pågående
forskning med denna inriktning.
- Vid Umeå universitet bedrivs en del forskning om gränsöverskridande organisering av
välfärdstjänster vid Handelshögskolan (Ulrica Nylén), samt forskning om specialisering
och integration i organisering av social omsorg vid Institutionen för socialt arbete (Björn
Blom, Owe Grape och Stefan Morén).
- Vid Mittuniversitetet, Campus Östersund, finns en forskargrupp i rehabiliteringsvetenskap
som bland annat studerar olika former av samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering, till
exempel case management och systematiska flerpartsmöten (Alf Bergroth, Björn Jakobs-
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son, Sven-Uno Marnetoft och John Selander). Denna forskning bedrivs i samarbete med
rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet. Detta samarbete har resulterat i flera avhandlingar om arbetslivsrehabilitering och åtminstone två av dessa har en inriktning mot
samverkan (Jenny Kärrholm, 2007; Björn Jakobsson, 2008). Vid Campus Östersund har
tidigare också funnits en del sociologisk forskning om samverkan mellan organisationer,
till exempel inom äldrevård (Klas Borell och Roine Johansson), men det är oklart om det
fortfarande pågår sådan forskning vid Mittuniversitetet.
- Vid Uppsala universitet bedrivs en del forskning i socialmedicin om rehabilitering och
återgång i arbete, som bland annat har berört samverkan mellan myndigheter (Bengt Arnetz). Det finns också forskning om samverkan mellan privata och offentliga organisationer vid Företagsekonomiska Institutionen (Kerstin Sahlin Andersson).
- Vid Stockholms universitet, Institutionen för socialt arbete, finns en del forskning om organisering av omsorgstjänster (Marta Szebehely), som kan handla om samverkan. Institutionen samarbetar också med Institutet för framtidsstudier, där det bland annat bedrivs
forskning om organisering av välfärdsstaten (Renate Minas). Det är dock oklart hur mycket av denna forskning som har en inriktning mot samverkan.
- Vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE), som drivs av Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, har tidigare bedrivits en del grundforskning om offentlig styrning och organisation, som bland annat har behandlat ”metaorganisationer” (Göran Ahrne och Nils Brunsson). Det är oklart om det fortfarande pågår
forskning med denna inriktning, eftersom de två ledande forskarna har lämnat enheten.
- Vid Karolinska institutet finns det tidigare nämnda forskningsprojektet om logistikdrivet
förbättringsarbete inom vård och omsorg, samt en del forskning om samverkan mellan
psykiatri och socialtjänst vid Medical Management Centre (Mats Brommels, John Øvretveit och Johan Hansson). Dessutom bedrivs en stor utvärdering av olika samverkansförsök
inom äldrevården vid Aging Research Center (Mats Thorslund). Forskare från rehabiliteringsmedicin (Jan Ekholm och Kristina Schüldt Ekholm) har, som tidigare nämnts, varit
inblandade i avhandlingar om samverkan som producerats av forskare från Mittuniversitetet. Den tidigare nämnda avhandlingen om samverkan i flyktingmottagande (Fredrik Lindencrona, 2008) har producerats vid Karolinska institutet.
- Vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) finns en del forskning om samverkan i samhällsplanering (Göran Kars), samt forskning om innovationer i arbetslivet som bland annat behandlar samverkan (Marianne Ekman).
- Vid Mälardalens högskola finns en del forskning om teamarbete i samband med olika välfärdstjänster. I detta sammanhang studeras bland annat ”samarbetshälsa”, det vill säga hur
ett effektivt samarbete kan leda till välbefinnande (Håkan Sandberg).
- Vid Örebro universitet bedrivs forskning om interprofessionell och interorganisatorisk
samverkan kring personer med funktionsnedsättning av en forskargrupp vid Institutet för
handikappvetenskap (Berth Danermark, Per Germundsson och Ulrika Englund). Institutet
har verksamhet även vid Linköpings universitet. Vid sidan av handikappfrågorna har forskare från Örebro (framför allt Berth Danermark) skrivit mycket om samverkan som ett generellt samhällsfenomen. En avhandling om sociala representationer och interprofessionell
samverkan har också nyligen publicerats (Per Germundsson, 2011).
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- Vid Linköpings universitet finns en del forskning om samverkan även vid Rikscentrum för
arbetslivsinriktad rehabilitering (Kerstin Ekberg och Tommy Svensson). Denna forskning
har bland annat resulterat i en avhandling om interorganisatorisk samverkan i rehabilitering (Christian Ståhl, 2010). Dessutom finns en forskare som tidigare disputerat på en avhandling om samverkan vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (Rebecca Stenberg). Det är dock oklart om det för närvarande bedrivs någon forskning om
samverkan vid denna institution.
- Vid Högskolan i Jönköping finns en del forskning om kvalitetsförbättring och ledarskap
inom hälsa, vård och omsorg i samarbete med landstinget och kommunerna i länet. Bland
annat finns ett projekt om interprofessionell samverkan, som bedrivs i samarbete med universitetet i Linköping (Susanne Kvarnström).
- Vid Karlstads universitet finns Centrum för tjänsteforskning (CTF), som bland annat har
gjort en utvärdering av samverkan mellan myndigheter i form av gemensamma servicekontor (Martin Fransson och Johan Quist). Vid institutionerna för folkhälsovetenskap och
socialt arbete finns även en del forskning om sjukskrivning, som bland annat har berört
frågor om samverkan (Staffan Jansson och Bengt Starrin).
- Vid Lunds universitet, Socialhögskolan, bedrivs forskning om frivilliga organisationer
som även omfattar deras samverkan med olika myndigheter (Anna Meuwisse och Håkan
Johansson), samt forskning om case management inom vård och omsorg för äldre (Staffan
Blomberg). Vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle finns också det tidigare nämnda
projektet om case management inom äldrevården (Ingalill Rahm Hallberg), som bedrivs i
samarbete med Vårdalinstitutet. En avhandling om case management för psykiskt funktionshindrade har tidigare producerats vid samma institution och i samarbete med Vårdalinstitutet (Tommy Björkman, 2000).
- Vid Ekonomihögskolan i Lund bedrivs en del forskning med inriktning mot public management, som bland annat handlar om samverkan (Anders Anell och Jan-Inge Lind). Vid
Campus Helsingborg har ekonomihögskolan också en institution för service management,
där det bedrivs en del forskning om management över organisatoriska och professionella
gränser (Jan Persson och Ulrika Westrup). Denna forskning har tidigare resulterat i en avhandling om gränsöverskridande styrning i social verksamhet (Ulrika Westrup, 2002).
- Vid Malmö högskola finns ett forskningsprojekt om professions- och myndighetssamverkan i offentlig tjänsteproduktion, som framför allt handlar om samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering (Mikael Ottosson). Det finns också en forskningsplattform med inriktning mot närsjukvård, samt ett projekt om Scanias omställningsstrategier som bland annat
handlar om samverkan mellan olika industriella aktörer (Per Sederblad). Dessutom finns
ett projekt om nätverk och partnerskap i stadsutveckling (Peter Parker).
- Vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, bedrivs forskning om samverkan inom psykiatri (Staffan Johansson, Monica Nordström och Andreas Liljegren), samt
inom äldreomsorg (Anna Dunér). Denna forskning bedrivs i samarbete med Vårdalinstitutet. Vid institutionen bedrivs även forskning om samverkan inom andra delar av välfärdssystemet, till exempel samverkan mellan skolan, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin (Anette Bolin och Camilla Blomqvist). Det finns också en hel del forskning om samverkan och välfärdsstatens organisation (Rafael Lindqvist). Vid Förvaltningshögskolan
bedrivs forskning om integrering och teamarbete i vård och omsorg, samt samverkan på
olycksplatser (Johan Berlin och Eric Carlström) i samarbete med Vårdalinstitutet och
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Högskolan Väst. Vid Psykologiska institutionen finns dessutom en del forskning om multidisciplinära team (Ingela Thylefors och Olle Persson). Vid Sahlgrenska akademin har det
tidigare också bedrivits forskning om samverkan, som resulterat i en avhandling om arbetslivsinriktad rehabilitering (Eva-Lisa Hultberg, 2005).
- Vid Handelshögskolan i Göteborg bedrivs teoriutveckling omkring aktörsnätverk (Barbara
Czarniawska) och forskning om samverkan i olika sammanhang, till exempel brottsbekämpning, pandemiberedskap och kunskapsöverföring i samband med nya läkemedel.
Denna forskning har bland annat resulterat i en avhandling om samverkan inom äldreomsorgen (Kajsa Lindberg, 2002). En avhandling om organisatoriska gränser och olika
samverkansprojekt i offentlig sektor har också nyligen producerats i samarbete med Högskolan i Borås (Mikael Löfström, 2010).
- Vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation,
bedrivs forskning om samverkan i komplexa byggprojekt och industriella nätverk. Detta
har resulterat i en rad publikationer som bland annat behandlar konflikter och förtroendeskapande processer i samverkan (Anna Kadefors).
- Vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) i Göteborg finns en forskargrupp
som studerar intersektoriell samverkan, framför allt inom arbetslivsinriktad rehabilitering
men även i integrerad hälso- och sjukvård samt folkhälsoarbete (Johanna Andersson, Susanna Bihari Axelsson, Andrea Eriksson och Bengt Åhgren). Dessutom bedrivs också
forskning om samverkan i samband med närsjukvård (Lars Edgren). Tre avhandlingar med
inriktning mot samverkan har producerats under senare år (Elisabeth Willumsen, 2006;
Bengt Åhgren, 2007; Ulla Wihlman, 2009) och flera avhandlingar med denna inriktning är
på gång. Forskare från NHV har även varit inblandade i den tidigare nämnda avhandlingen
om samverkan i flyktingsmottagande som producerats vid Karolinska institutet.
Med reservation för att det kan vara svårt att hitta forskning om samverkan, eftersom den kan
uppträda under andra rubriker, kan konstateras att det finns en hel del forskning med anknytning till samverkan på olika håll i landet, men inte så mycket forskning som är specifikt inriktad mot samverkan som fenomen. En stor del av forskningen om samverkan verkar vara koncentrerad till olika institutioner i Göteborg (Institutionen för socialt arbete, Förvaltningshögskolan, Handelshögskolan, Chalmers, NHV och Vårdalinstitutet). Flertalet publikationer inom
området kommer också från forskare och forskargrupper i Göteborg. Utanför Göteborg finns
sådan forskning framför allt i Stockholm (olika institutioner vid Karolinska institutet), Örebro
(Institutet för handikappvetenskap) och Östersund (Mittuniversitetet).
Det finns mest forskning om samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket är naturligt
med tanke på den omfattande försöksverksamhet med olika former av samverkan som har
bedrivits på detta område under de senaste tjugo åren. Det finns också en hel del forskning om
samverkan kring funktionshindrade, framför allt psykiskt funktionshindrade, samt utsatta barn
och ungdomar. Dessutom finns det en del forskning om samverkan i tekniska och kommersiella sammanhang, samt samverkan kring samhällsplanering, energi- och miljöfrågor. Internationellt finns det en hel del forskning om samverkan kring äldre, men det verkar inte finnas så
mycket svensk forskning på detta område. Det verkar inte heller finnas så mycket forskning
om samverkan kring missbruk, vilket är ett stort internationellt forskningsområde.
Utanför Sverige finns en hel del forskning om samverkan, framför allt i Storbritannien, Nederländerna, Kanada, USA och de övriga Nordiska länderna. Sannolikt finns det också en del
forskning om samverkan i länder som Frankrike och Tyskland, men den publiceras i så fall
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inte i internationella engelskspråkiga tidskrifter och är på så sätt svårare att komma åt. I Norge
håller man på att genomföra en så kallad samhandlingsreform och det planeras ett centrum för
samhandlingsforskning (SeSam) vid universitetet i Trondheim. Detta forskningscentrum
kommer att fokusera på innovationsprocesser, styrnings- och finansieringsfrågor, nya organisationsformer, samt resultat och effekter av samverkan.

Kontakter med forskare och forskargrupper
För att få ytterligare information om pågående forskning om samverkan, samt forskare och
forskargrupper som kan vara intressanta att knyta till det planerade forskarnätverket, har ett
antal kontakter tagits och ett antal möten har även genomförts. De flesta mötena har ägt rum i
Göteborg, eftersom det finns så mycket forskning om samverkan i Göteborg.
Förutom löpande kontakter och möten med forskargruppen i Health Management vid NHV
(Johanna Andersson, Susanna Bihari Axelsson, Andrea Eriksson och Bengt Åhgren) har individuella möten genomförts med två forskare vid Handelshögskolan i Göteborg (Barbara
Czarniawska och Kajsa Lindberg), en forskare vid Chalmers (Anna Kadefors), samt tre forskare vid Institutionen för socialt arbete (Staffan Johansson, Rafael Lindqvist och Monica
Nordström). Dessutom har ett möte genomförts med en forskare från Handelshögskolan i Göteborg som numera finns vid Högskolan i Borås (Mikael Löfström).
Förutom dessa möten med Göteborgsforskare har ett telefonmöte anordnats med tre forskare
vid Örebro universitet (Berth Danermark, Per Germundsson och Ulrika Englund), samt ett
besök vid Karolinska institutet i Stockholm för ett möte med en forskargrupp inom Medical
Management (Mats Brommels, John Øvretveit och Johan Hansson). Dessutom har ett möte
anordnats vid NHV med en forskare från Karolinska Institutet (Mats Thorslund). Ett besök
har även gjorts vid socialmedicinska institutionen i Trondheim, där kontakter har etablerats
med projektledaren för den planerade centrumbildningen för samhandlingsforskning (Aslak
Steinsbekk). Kontakter har också tagits med forskare vid Strathclyde University i Glasgow
(Chris Huxham), som är en av de ledande brittiska institutionerna på området.
Dessa möten har handlat om pågående och tidigare forskning om samverkan, samt inventering
av existerande forskningskontakter och nätverk inom området. I detta sammanhang har även
diskuterats vilket intresse som finns för att ingå i ett forskarnätverk och på sikt en centrumbildning för forskning om samverkan. Dessutom har olika tänkbara forskningsinriktningar
diskuterats, samt vilka forskningsfrågor som är angelägna att studera. I samband med besöket
på Karolinska institutet gjordes även ett besök på Inspektionen för socialförsäkringen (hos
Jenny Kärrholm), där olika uppgifter för forskarnätverket diskuterades.
Sammanfattningsvis stämmer bilden av pågående forskning och forskare inom området väl
överens med den bild som framträtt vid genomgången av litteraturen, forskningsrådens tilldelningar, samt universitetens och de olika institutionernas hemsidor. Samtliga forskare har
uttryckt ett intresse för att ingå i det planerade nätverket för forskning om samverkan. Flera av
dem har emellertid efterlyst en tydligare avgränsning av forskningsområdet, till exempel till
samverkan inom välfärdsområdet eller mellan människobehandlande organisationer.
När det gäller forskningsinriktning och angelägna forskningsfrågor har flera forskare nämnt
ett behov av jämförande studier av samverkan inom olika välfärdsområden, vilket kan ge kunskaper om vad det finns för generella kunskaper och erfarenheter om samverkan. Flera har
också nämnt ett behov av utvärderingsforskning, som studerar resultat och effekter av sam-
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verkan, samt implementeringsforskning som studerar hur samverkan kan initieras och hur
erfarenheter av olika modeller kan spridas. Flera forskare har också aktualiserat frågor om hur
samverkan kan ledas och styras (”governance”). En ytterligare forskningsinriktning som
nämnts är att studera framväxten av parallella samverkansorgan inom olika områden, till exempel samordningsförbund, samverkansråd och samverkansgrupper, samt vilka konsekvenser
dessa kan ha för organiseringen av välfärdssystemet som helhet. I detta sammanhang har även
aktualiserats frågan om vilka möjligheter som finns att kombinera eller samutnyttja olika
samverkansorgan. Slutligen har flera forskare pekat på att det skulle vara intressant att studera
och analysera samverkan utifrån olika teoretiska perspektiv.

Det fortsatta arbetet
Som tidigare nämnts kommer både den vetenskapliga och den grå litteraturen om samverkan
att bevakas i det fortsatta arbetet, liksom även resultaten av den pågående forskningen om
samverkan. Den tidigare genomgången har emellertid visat att det finns forskning om samverkan inom många olika områden och att det därför kan vara nödvändigt med en snävare
avgränsning av samverkan i detta uppdrag.
Även om det kan vara en styrka att visa att det finns en generell kunskap om samverkan oberoende av vilket område det handlar om, så är det samtidigt viktigt att kunna fokusera på något eller några angelägna områden, till exempel samverkan inom välfärdsområdet eller samverkan mellan människobehandlande organisationer. Nackdelen är att en sådan avgränsning
utesluter teknisk eller kommersiell samverkan, vilket vore synd eftersom det finns en hel del
värdefulla erfarenheter från sådan samverkan. En annan tänkbar avgränsning skulle vara att
fokusera på interorganisatorisk samverkan, vilket omfattar även intersektoriell samverkan
men inte interprofessionell samverkan i team och projektgrupper. En sådan avgränsning är
svår att göra, eftersom interprofessionell och interorganisatorisk samverkan hänger så nära
ihop, även om det kan vara klokt att inte gå alltför djupt in i olika grupprocesser.
Med en tydligare avgränsning av samverkansbegreppet kan fortsatta möten med forskare och
forskargrupper bli mer fokuserade. Målet är att efter sommaren etablera ett starkt nätverk med
högst 15-20 forskare som har samverkan som huvudsakligt forskningsområde. Det vore i detta
sammanhang också intressant att knyta någon välkänd internationell forskare till detta nätverk, vilket skulle styrka den samlade kompetensen i nätverket, samt att fortsätta kontakterna
med det norska centrumet för samhandlingsforskning.
För att etablera detta forskarnätverk är det viktigt att samla deltagarna till ett första seminarium eller nätverksmöte efter sommaren. Vid ett sådant seminarium kan deltagarna presentera sig för varandra och intressanta forskningsfrågor kan diskuteras inför ett eventuellt seminarium på Kvalitetsmässan, den planerade konferensen med olika forskningsfinansiärer, samt
en eventuell ansökan om programstöd från något eller några forskningsråd.
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