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Bakgrund  
 

Samverkan mellan olika organisationer, professioner och samhällssektorer har under senare år 

blivit en allt viktigare fråga i utvecklingen av det moderna välfärdssamhället. Stora sociala 

reformer, som till exempel psykiatrireformen, förutsätter en väl utvecklad samverkan mellan 

olika huvudmän. Samma sak gäller för vård och omsorg om de äldre i samhället, personer 

med funktionsnedsättning, samt utsatta barn och ungdomar. Socialstyrelsen påpekar i sina 

anvisningar att samverkan ska ske mellan olika berörda parter. Samverkan föreskrivs även i 

lagstiftningen på allt fler områden, inte bara inom välfärdssystemet utan också inom många 

andra områden som brottsbekämpning, flyktingmottagande mm.    

 

Även om behovet av samverkan har fått allt större uppmärksamhet påpekas allt oftare bristen 

på samverkan mellan samhällets olika aktörer. På område efter område blir detta alltmer på-

tagligt. En viktig orsak är den ökade fragmenteringen av samhällets service och stöd till med-

borgarna, vilket bland annat hänger samman med den ökad specialisering av olika profession-

er och samhällsfunktioner. Myndigheter och andra samhällsaktörer har allt oftare kritiserats 

för en bristande helhetssyn. Inom flera välfärdsområden är behovet av samverkan särskilt tyd-

ligt, till exempel inom vård och omsorg för äldre, inom arbetslivsinriktad rehabilitering, inom 

habilitering, service och stöd till personer med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, samt 

inom vård, omsorg och stöd till utsatta barn och ungdomar. I takt med att brist på samverkan 

inom dessa och andra områden uppdagas och påtalas, så växer också kraven på att olika orga-

nisationer och myndigheter ska utveckla en ökad samverkan.  

 

Under senare år har flera initiativ tagits för att förbättra samverkan inom olika områden. Det 

har bedrivits en omfattande försöksverksamhet med samverkan, framför allt inom arbetslivs-

inriktad rehabilitering, där en ny lagstiftning har gjort det möjligt att åstadkomma en finansiell 

samordning mellan kommuner, landsting och statliga myndigheter genom bildande av sam-

ordningsförbund. Det finns idag ett 80-tal samordningsförbund över hela landet. Det har 

också bedrivits ett omfattande utvecklingsarbete med samverkan inom områden som psykia-

tri, äldrevård och folkhälsoarbete, samt stöd till utsatta barn och ungdomar. I dessa samman-

hang har det också bedrivits en del forskning och utvärdering av samverkan.  

 

Mot denna bakgrund har Västra Götalandsregionen (VGR) och Samordningsförbundet 

DELTA i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet initierat ett ut-

vecklingsarbete med syftet att skapa en ”translationell” forskarmiljö kring samverkan. Detta 

innebär en miljö för kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning som kan stödja utveckling 

och implementering av samverkan inom olika verksamhetsområden.  

 

2008 och 2010 anordnades två konferenser i Skövde om samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering med ett antal forskare samt företrädare för Sveriges kommuner och landsting, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och olika samordningsförbund. De 

genomfördes med ekonomiskt stöd från regeringen och avrapporterades till Socialdeparte-

mentet. Efter den första konferensen gjordes en sammanställning av internationell forskning 

om samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering på uppdrag från Nationella rådet för fi-

nansiell samordning (Andersson et al, 2010). Denna sammanställning presenterades vid den 

andra konferensen och där diskuterades även samverkan som ett generellt samhällsfenomen, 

samt behovet av en organisatorisk plattform för forskning om och utveckling av samverkan. 

Efter dessa seminarier gjordes ytterligare en forskningssammanställning, denna gång av 

svensk forskning om samverkan inom olika verksamhetsområden (Axelsson, 2011).  
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Utifrån seminarierna och de båda forskningssammanställningarna bildades förra året ett nat-

ionellt nätverk för forskning om samverkan med ett 20-tal forskare från olika vetenskapliga 

discipliner och lärosäten. Nätverket har hittills haft två sammankomster, ett konstituerande 

möte i Göteborg i september 2011 och ett möte i Alingsås i januari 2012. Vid dessa nät-

verksmöten har olika forskningsinriktningar presenterats och diskuterats. Dessutom har disku-

terats hur forskningen kan drivas vidare, samt hur forskningsbaserade kunskaper och erfaren-

heter kan bidra till utvecklingen av samverkan inom olika områden.  

 

Med den utveckling som beskrivits finns det stora behov av att utveckla kunskap om samver-

kan och att utvärdera effekterna av samverkan, liksom även behov av stöd och utvecklingsin-

satser riktade till de olika aktörer som deltar i samverkan. De sammanställningar som gjorts 

av forskning om samverkan visar att det finns stora likheter mellan samverkan inom olika 

verksamhetsområden. Det finns likartade behov av samverkan, likartade hinder och svårighet-

er, samt likartade modeller för att organisera samverkan. Dessa likheter antyder att det skulle 

vara möjligt att utveckla en generell kunskap om samverkan. Sådan kunskap skulle också 

kunna spridas till olika aktörer och utgöra ett stöd för samverkan.  

 

Genom det nybildade nationella nätverket för forskning om samverkan kan kontakter etable-

ras och erfarenheter utbytas mellan olika forskningsinstitutioner, men det behövs också en 

långsiktig strategi för att utveckla och sprida kunskap om samverkan. En tydlig organisatorisk 

plattform för forskning om och utveckling av samverkan skulle ge den långsiktighet och sta-

bilitet som krävs för att hålla ihop nätverket och få till stånd en effektiv kunskapsuppbyggnad 

och kunskapsspridning inom samverkansområdet. En viktig uppgift i detta sammanhang är att 

sammanställa forskningsresultat, praktiska kunskaper och erfarenheter av samverkan med 

sikte på att bygga upp en kunskapsbank, som kan utnyttjas av praktiker såväl som forskare.  

 

Denna rapport utgör en uppdatering av den sammanställning av svensk forskning om samver-

kan som gjordes 2011. Rapporten bygger på denna sammanställning, men har kompletterats 

med en ny genomgång av vetenskapliga publikationer, samt kontakter med olika forsknings-

råd som finansierar och institutioner som bedriver sådan forskning. Dessutom bygger denna 

rapport på de båda nätverksmöten som hittills varit, samt kontakter som tagits med olika fors-

kare och forskargrupper för att diskutera aktuella forskningsfrågor. I rapporten beskrivs först 

genomgången av litteratur om samverkan och därefter kartläggningen av tidigare och på-

gående forskning om samverkan inom olika discipliner och lärosäten. Slutligen beskrivs kon-

takterna med olika forskare och forskargrupper, de båda nätverksmötena, samt några frågor 

inför det fortsatta utvecklingsarbetet som har aktualiserats i dessa sammanhang.  

 

Genomgång av litteratur  
 

Litteraturgenomgången bygger på en kontinuerlig bevakning av olika vetenskapliga tidskrifter 

om organisation, hälsa och välfärd, samt tidskrifter med speciell inriktning mot samverkan, 

till exempel International Journal of Integrated Care och Journal of Interprofessional Care. 

Denna genomgång har inriktats på att finna artiklar som rapporterar svensk forskning om 

samverkan sedan 2000. Den har sedan kompletterats med en genomgång av doktorsavhand-

lingar och övriga vetenskapliga publikationer inom området. Resultatet av denna kartläggning 

har sammanställts i en förteckning över olika publikationer om samverkan 2000-2012 som 

återfinns i en bilaga till denna rapport. De vetenskapliga tidskrifterna kommer att bevakas 

även fortsättningsvis inom detta utvecklingsarbete, liksom nya avhandlingar, böcker och 

forskningsrapporter inom området. 
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Förutom den vetenskapliga litteraturen om samverkan har även gjorts en genomgång av den 

så kallade grå litteraturen på området, det vill säga rapporter från statliga utredningar, samt 

olika lokala, regionala och nationella utvecklingsprojekt med inriktning mot samverkan. Det 

är en omfattande litteratur som har identifierats, men den har inte sammanställts på samma 

sätt som den vetenskapliga litteraturen. Som tidigare nämnts förekommer samverkan inom 

många olika områden, inte bara inom välfärdssystemet. Den grå litteraturen om samverkan 

inom välfärdsområdet kan emellertid sammanfattas på följande sätt.  

 

Flera statliga utredningar, departementspromemorior och propositioner har behandlat samver-

kan som en strategi för att kraftsamla omkring olika områden, till exempel energiförsörjning, 

miljövård, samhällsplanering, klinisk forskning, samt olika former av krisberedskap och kris-

hantering. Ett flertal utredningar har också behandlat samverkan som en strategi för att för-

bättra samhällets stöd och service till olika grupper, till exempel äldre, funktionshindrade, 

psykiskt sjuka, missbrukare, flyktingar, samt utsatta barn och ungdomar. Dessutom har sam-

verkan i arbetslivsinriktad rehabilitering behandlats i flera olika utredningar, varav den sen-

aste har lett till den tidigare nämnda lagstiftningen om finansiell samordning mellan kommu-

ner, landsting och statliga myndigheter genom frivilliga samordningsförbund (SFS 

2003:1210).  

 

Det finns ett stort antal rapporter från Socialstyrelsen som behandlar samverkan inom olika 

områden, till exempel i samband med habilitering, rehabilitering och psykisk hälsa, samt 

samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Det finns också studier av sam-

verkan mot hedersrelaterat våld, samverkan kring ungdomar med Aspbergers syndrom och 

samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning. Socialstyrelsen har på uppdrag 

av regeringen utvärderat försöksverksamheter med samverkan inom arbetslivsinriktad rehabi-

litering (Finsam och SocSam). 2011 fick Socialstyrelsen i uppdrag av regeringen att studera 

primärvårdens och äldreomsorgens uppdrag och insatser för de mest sjuka äldre. Det handlar 

bland annat om att att kartlägga flöden och processer, samt att utarbeta förslag till en sam-

manhållen vård och omsorg för denna målgrupp.  

 

Socialstyrelsen har i en lägesrapport från 2012 om tillståndet och utvecklingen inom hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten gjort en genomgång av olika områden för samverkan i väl-

färden. De områden som behandlas är samverkan kring äldre med vård- och omsorgsbehov, 

samverkan kring barn och unga som behöver vård, omsorg och stöd, samverkan kring perso-

ner med funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa, samverkan kring personer som behöver 

rehabilitering eller habilitering, samverkan kring personer i behov av missbruks- och beroen-

devård, samt samverkan kring personer som är hemlösa eller utsatta för våld. Utifrån denna 

genomgång konstaterar Socialstyrelsen att behovet av fungerande och effektiv samverkan 

kommer att bli ännu större i framtiden. 

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har publicerat flera 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 publicerat en kunskapsöversikt 

om samverkan i kommuner och landsting, som bland annat behandlar olika former av teknisk 

samverkan, samt samverkan inom vård och omsorg (Anell & Mattisson, 2009). I en välfärds-

rapport från 2011 har SKL pekat på det ”stuprörstänkande” som finns mellan olika aktörer i 

stat, kommun och landsting. SKL har också föreslagit en samverkan i form av en ”gemensam 

ingång” till arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunernas ekonomiska bistånd, 

arbetsmarknads- och flyktingverksamhet.  
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I en överenskommelse mellan regeringen och SKL inleddes 2010 en försöksverksamhet kring 

sammanhållen vård och omsorg för de mest sjuka äldre. Det handlar bland annat om äldrelot-

sar, mobila team och samlokaliserade verksamheter. SKL har dessutom bedrivit en försöks-

verksamhet med ”modellområden” för samverkan kring utsatta barn och ungdomar. En lik-

nande försöksverksamhet med samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa har också 

inletts under 2012. Denna försöksverksamhet, liksom den tidigare med modellområden, leds 

för övrigt av en forskare som har disputerat vid Karolinska institutet på en avhandling om 

samverkan i flyktingmottagande (Fredrik Lindencrona). 

 

Förutom rapporterna från Socialstyrelsen och SKL kan nämnas att den nyinrättade Inspekt-

ionen för socialförsäkringen (ISF) under 2010 gjorde en sammanställning och en kritisk ana-

lys av olika utvärderingar av samverkan med anknytning till arbetslivsinriktad rehabilitering, 

framför allt i form av ”fyrpartssamverkan” och samordningsförbund. Denna rapport har skri-

vits av en handläggare som tidigare har disputerat på en avhandling om samverkan inom ar-

betslivsinriktad rehabilitering (Jenny Kärrholm). På samma sätt som den vetenskapliga littera-

turen kommer den grå litteraturen om samverkan som produceras i olika sammanhang att be-

vakas fortsättningsvis inom ramen för detta utvecklingsarbete.  

 

Kartläggning av pågående forskning 
 

Kartläggningen av pågående svensk forskning om samverkan inom olika områden har gjorts 

genom officiell information på hemsidor och liknande från olika forskningsråd som finansie-

rar sådan forskning. På samma sätt har information om samverkansforskning hämtats från 

hemsidor för olika vetenskapliga institutioner vid olika universitet och högskolor. Detta har 

sedan kompletterats genom kontakter och intervjuer med olika forskare och forskargrupper. 

 

Forskningsråden 
 

Trots att det finns ett stort behov av kunskap om samverkan inom olika områden verkar det 

inte finnas så många forskningsprojekt med denna inriktning som finansieras av forskningsrå-

den. Forskning om samverkan kan visserligen dölja sig under andra rubriker, men en genom-

gång av forskningsrådens projektkataloger för de senaste åren visar att det inte finns så många 

projekt med en klar inriktning mot samverkan. I synnerhet finns det inte så många projekt om 

samverkan inom välfärdsområdet.  

 

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) finansierar för närvarande inget 

forskningsprojekt som direkt handlar om samverkan. Vetenskapsrådet finansierar däremot ett 

projekt om case management inom äldrevården (Ingalill Rahm Hallberg). Dessutom finansie-

rar Vinnvård ett forskningsprojekt som går ut på att skapa och utvärdera en vårdkedja för 

multisjuka äldre (Synnöve Dahlin Ivanoff), samt ett projekt om logistikdrivet förbättringsar-

bete i vård och omsorg (Mats Brommels). Inom FAS, Vetenskapsrådet och Vinnvård finns det 

dock flera forskningsprojekt som mer indirekt kan beröra samverkan inom välfärdsområdet, 

till exempel flera projekt om äldreomsorg och barn med funktionshinder. I år har FAS också 

utlyst programstöd för forskning om äldres hälsa, samt om välfärdssamhällets organisation 

och förändring, vilket bland annat kan inkludera samverkan. 

 

Forskningsrådet Formas finansierar flera projekt om samverkan, men framför allt inom sam-

hällsplanering, miljövård och energieffektivisering, till exempel ett projekt som bedrivs av 

Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg och som handlar om samverkan för ett uthålligt 
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resursutnyttjande. KK-stiftelsen och Riksbankens Jubileumsfond finansierar för närvarande 

inte något forskningsprojekt om samverkan, men däremot har KK-stiftelsen en satsning på 

”samproduktion” av kunskap mellan universiteten och näringslivet, vilket kan uppfattas som 

en form av samverkan mellan olika samhällssektorer.  

 

Vid sidan av forskningsråden finansierar den statliga innovationsmyndigheten VINNOVA 

flera projekt om samverkan mellan universitet och näringsliv i utveckling av innovationssy-

stem och innovationsmiljöer. VINNOVA har också finansierat ett forsknings- och utveckl-

ingsprojekt om innovativa kommuner, landsting och regioner, som framför allt har handlat om 

gränsöverskridande samverkan. VINNOVA har också en satsning på forskning om framtidens 

hälsa och sjukvård, som kan inbegripa olika former av samverkan.  

 

Universitet och högskolor 

 

Även om forskningsråden inte har finansierat så många studier av samverkan så finns det en 

hel del forskning om samverkan vid olika universitet och högskolor. En genomgång har där-

för gjorts av hemsidorna för olika universitet och högskolor, samt olika ämnesinstitutioner 

och forskningsinstitut som kan tänkas bedriva forskning med denna inriktning. Det har inte 

varit möjligt att hitta all pågående forskning om samverkan, eftersom den kan dölja sig under 

olika rubriker, men följande institutioner och forskningsprojekt har identifierats:  

 

- Vid Luleå tekniska universitet har tidigare funnit en del forskning om samverkan i arbets-

livsfrågor, som bland annat har resulterat i en doktorsavhandling om samverkan och nät-

verksorganisering (Johan Hörnemalm, 2008). Det verkar dock för närvarande 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 denna institution finns även en del forskning 

om äldreomsorg som kan handla om samverkan (Stina Johansson). 

- 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-

son, Sven-Uno Marnetoft och John Selander). Denna forskning bedrivs i samarbete med 

rehabiliteringsmedicin vid Karolinska institutet. Detta samarbete har resulterat i flera av-

handlingar om arbetslivsinriktad rehabilitering och åtminstone två av dessa har en klar in-

riktning mot samverkan (Jenny Kärrholm, 2007; Björn Jakobsson, 2008). Vid Campus Ös-

tersund har tidigare också funnits en hel del sociologisk forskning om samverkan mellan 

organisationer, till exempel inom äldrevård (Klas Borell och Roine Johansson), men det är 

oklart om denna forskning fortfarande pågår. 

- Vid Uppsala universitet bedrivs en del forskning i socialmedicin om rehabilitering och 

återgång i arbete, som bland annat har berört samverkan mellan myndigheter (Bengt Ar-

netz). Det finns också forskning om samverkan mellan privata och offentliga organisat-

ioner vid företagsekonomiska institutionen (Kerstin Sahlin Andersson). Vid denna institut-

ion finns sedan länge en omfattande forskning och teoribildning om industriella nätverk 

(Jan Johansson med flera). En avhandling har också behandlat ansvarighet och redovis-

ning i nätverk (Cecilia Lindholm, 2003). Vid statsvetenskapliga institutionen har dessutom 
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producerats en avhandling om nätverksstyrning och stadsdelsförnyelse (Nils Hertting, 

2003) och vid sociologiska institutionen finns en forskningsinriktning mot samverkan i 

samband med funktionshinder (Rafael Lindqvist).  

- Vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete, finns en del forskning om or-

ganisering av omsorgstjänster (Marta Szebehely), som kan handla om samverkan. Institut-

ionen har åtminstone haft en sådan inriktning, vilket bland annat resulterat i en tidig av-

handling om samverkan (Ann Boklund, 1995). Institutionen samarbetar också med Institu-

tet för framtidsstudier, där det bland annat bedrivs forskning om organisering av välfärds-

staten (Renate Minas). Det är dock oklart hur mycket av denna forskning som har en in-

riktning mot samverkan. 

- Vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Score), som drivs av Stock-

holms universitet och Handelshögskolan i Stockholm, har tidigare bedrivits en del forsk-

ning om offentlig styrning och organisation, som bland annat har behandlat ”metaorgani-

sationer” (Göran Ahrne och Nils Brunsson). Det är oklart om det fortfarande pågår sådan 

forskning, 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 och John 

Øvretveit). Dessutom bedrivs en stor utvärdering av olika samverkansförsök inom äldre-

vården vid Ageing Research Centre (Mats Thorslund och Lennarth Johansson). 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 också producerats vid Karolinska institutet.   

- Vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) finns en del forskning om samverkan i samhälls-

planering vid skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (Göran Kars). Dessutom finns en 

forskare vid skolan för industriell teknik och management som åtminstone tidigare bedri-

vit forskning om samverkan i arbetslivet (Marianne Ekman). 

- Vid Mälardalens högskola finns en del forskning om teamarbete i samband med olika väl-

färdstjänster. I detta sammanhang studeras bland annat ”samarbetshälsa”, det vill säga hur 

samarbete kan leda till välbefinnande (Håkan Sandberg).  

- Vid Örebro universitet, Hälsoakademin, bedrivs forskning om interprofessionell och inter-

organisatorisk 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 handi-

kappfrågorna har forskare från Örebro skrivit mycket om samverkan inom olika områden, 

bland annat en tidig bok om samverkan som välfärdsstatens nya arbetsform (Berth Da-

nermark och Christian Kullberg, 1999). En avhandling om sociala representationer och in-

terprofessionell samverkan har också nyligen publicerats (Per Germundsson, 2011). 

- Vid Linköpings universitet finns en del forskning om samverkan vid Rikscentrum för ar-

betslivsinriktad rehabilitering (Kerstin Ekberg och Tommy Svensson). Denna forskning 

har bland annat resulterat i en avhandling om interorganisatorisk samverkan i arbetslivsin-

riktad rehabilitering (Christian Ståhl, 2010). Dessutom finns en forskare vid Institutionen 

för ekonomisk och industriell utveckling som tidigare disputerat vid Stockholms universi-
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tet på en avhandling om samverkan (Rebecca Stenberg, 1999). Det är dock oklart om hon 

fortfarande bedriver forskning om samverkan. 

- 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. En av-

handling om interprofessionell samverkan har också nyligen producerats vid Hälsohögs-

kolan i samarbete med universitetet i Linköping (Susanne Kvarnström, 2011). Vid Inter-

nationella Handelshögskolan i Jönköping finns också en av pionjärerna när det gäller 

forskning om samverkan (Benny Hjern), men han är inte längre aktiv som forskare. 

- Vid Karlstads universitet finns Centrum för tjänsteforskning, 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 offentliga 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 ti-

digare 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). Nyligen har det också kommit en avhand-

ling i rättssociologi om rätt, makt och institutionell förändring (Susanna Johansson, 2011). 

- Vid Ekonomihögskolan i Lund bedrivs en del forskning med inriktning mot public mana-

gement, som bland annat handlar om samverkan (Anders Anell och Jan-Inge Lind). Vid 

Campus Helsingborg finns också en institution för service management, där det bedrivs en 

del forskning om management över organisatoriska och professionella gränser (Jan Pers-

son och Ulrika Westrup). Denna forskning har tidigare resulterat i en avhandling om grän-

söverskridande styrning i social verksamhet (Ulrika Westrup, 2002).  

- Vid Malmö högskola finns ett forskningsprojekt om professions- och myndighetssamver-

kan i offentlig tjänsteproduktion, som framför allt handlar om arbetslivsinriktad rehabilite-

ring (Mikael Ottosson). Det finns också en forskningsplattform med inriktning mot när-

sjukvård, samt ett forskningsprojekt om Scanias omställningsstrategier som handlar om 

samverkan mellan olika industriella aktörer (Per Sederblad). Dessutom finns ett projekt 

om nätverk och partnerskap i stadsutveckling (Peter Parker). En samverkansforskare från 

Örebro (Per Germundsson) har också nyligen knutits till högskolan.  

- Vid Göteborgs universitet, institutionen för socialt arbete, bedrivs forskning om samver-

kan inom psykiatri (Staffan Johansson, Monica Nordström och Andreas Liljegren), samt 

inom äldreomsorg (Anna Dunér). Denna forskning bedrivs i samarbete med Vårdalinstitu-

tet. Vid denna institution bedrivs även forskning om samverkan inom andra delar av väl-

färdssystemet, till exempel samverkan mellan skolan, socialtjänsten, barn- och ungdoms-

psykiatrin (Anette Bolin och Camilla Blomqvist). Vid sidan av dessa projekt har forskare 

vid institutionen (framför allt Rafael Lindqvist) skrivit mycket om välfärdsstatens organi-

sation och hur olika aktörer samverkar, bland annat inom arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Vid Förvaltningshögskolan har tidigare producerats en licentiatavhandling om integrering 

(Marie Fridolf, 2002). Dessutom finns det en del forskning om integrering och teamarbete 
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i vård och omsorg, samt samverkan på olycksplatser. Denna forskning bedrivs också i 

samarbete med Vårdalinstitutet och Högskolan Väst (Johan Berlin och Eric Carlström).  

- Vid Sahlgrenska akademin har det tidigare bedrivits forskning om samverkan, som resul-

terat i en avhandling om arbetslivsinriktad rehabilitering (Eva-Lisa Hultberg, 2005), men 

det pågår ingen sådan forskning för närvarande. Även vid psykologiska institutionen, Gö-

teborgs universitet, har det tidigare bedrivits en del forskning om samverkan, framför allt 

om interprofessionell samverkan i team (Ingela Thylefors och Olle Persson), men det är 

oklart om denna forskning fortfarande pågår.  

- Vid Handelshögskolan i Göteborg bedrivs en omfattande teoriutveckling omkring aktörs-

nätverk (Barbara Czarniawska) och forskning om samverkan inom olika områden, till ex-

empel i samband med missbruksvård, brottsbekämpning, pandemiberedskap och kun-

skapsöverföring i samband med nya läkemedel (Ewa Wikström och Kajsa Lindberg). 

Denna forskning har bland annat resulterat i en avhandling om samverkan inom äldre-

omsorgen (Kajsa Lindberg, 2002). En avhandling om organisatoriska gränser och olika 

samverkansprojekt i offentlig sektor har också nyligen producerats i samarbete med Högs-

kolan 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. Denna 

forskning 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 sjukvård samt folkhälsoarbete (Bengt Åhgren, Susanna Bihari Ax-

elsson och Johanna Andersson). Dessutom bedrivs forskning om samverkan i närsjukvård 

(Lars Edgren). Fyra avhandlingar med inriktning mot samverkan har producerats under 

senare år (Elisabeth Willumsen, 2006; Bengt Åhgren, 2007; Ulla Wihlman, 2009; Andrea 

Eriksson, 2011) och fler avhandlingar med denna inriktning är på gång. Forskare från 

NHV har även varit inblandade i den tidigare nämnda avhandlingen om samverkan i flyk-

tingsmottagande som producerats vid Karolinska institutet.  

 

Med reservation för att det har varit svårt att identifiera forskning om samverkan, eftersom 

den kan uppträda under många olika rubriker, kan konstateras att det finns en hel del forsk-

ning med anknytning till samverkan på olika håll i landet, men inte så mycket forskning som 

är specifikt inriktad mot samverkan som ett generellt 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 Göte-

borg. Utanför Göteborg finns sådan forskning framför allt i Stockholm (Karolinska institutet), 

Örebro (Institutet för handikappvetenskap) och Östersund (Mittuniversitetet). 

 

Den mesta forskningen handlar om samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket inte är 

överraskande med tanke på den omfattande försöksverksamhet med olika former av samver-

kan som har bedrivits inom 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. Däremot finns det inte så mycket forskning om samverkan 

kring äldre, vilket är något överraskande med tanke på den demografiska utvecklingen, samt 

samverkan kring missbruk. Utanför välfärdssystemet finns det en del forskning om samverkan 
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i tekniska och kommersiella sammanhang, samt samverkan kring samhällsplanering, energi- 

och miljöfrågor. Det finns också en del forskning om samverkan i olika utvecklingsprojekt. 

 

Utanför Sverige finns det en omfattande forskning om samverkan, framför allt i Storbritan-

nien, 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 publice-

ras i så fall inte i internationella engelskspråkiga tidskrifter och är på så sätt svårare att 

komma åt. I Norge genomförs en samhandlingsreform för hälso- och sjukvården, som bland 

annat innebär en ökad samverkan mellan den kommunala primärvården och sjukhusen som 

tillhör de statliga hälsoföretagen. Det har därför nylighen skapats ett centrum för samhand-

lingsforskning (SeSam) vid universitetet i Trondheim. Detta forskningscentrum kommer att 

fokusera på innovationsprocesser, styrnings- och finansieringsfrågor, organisationsformer, 

samt utvärdering av olika resultat och effekter av samverkan.  

 

Kontakter med forskare och forskargrupper 

 

Förutom denna genomgång av litteratur och pågående forskning om samverkan har kontakter 

tagits med olika forskare och forskargrupper inom området. Vid de två konferenserna om 

samverkan i arbetslivsinriktad rehabilitering under 2008 och 2010 deltog representanter för 

forskargrupperna vid Karolinska Institutet (Jan Ekholm), NHV (Susanna Bihari Axelsson), 

Örebro universitet (Berth Danermark och Per Germundsson), samt Mittuniversitetet i Öster-

sund (Alf Bergroth). För att få ytterligare information om pågående forskning om samverkan, 

samt vilka forskare som kunde vara intressanta att knyta till det planerade forskarnätverket, 

togs under våren 2011 kontakt med olika forskare och forskargrupper inom samverkansområ-

det och ett antal intervjuer genomfördes.  

 

Förutom löpande kontakter och möten med forskargruppen i Health Management vid NHV 

(Susanna Bihari Axelsson, Bengt Åhgren och Johanna Andersson) genomfördes individuella 

intervjuer med två forskare vid Handelshögskolan i Göteborg (Barbara Czarniawska och 

Kajsa Lindberg), en forskare vid Chalmers (Anna Kadefors), samt tre forskare vid Institution-

en för socialt arbete i Göteborg (Staffan Johansson, Rafael Lindqvist och Monica Nordström). 

Dessutom har en intervju genomförts med en forskare från Handelshögskolan i Göteborg som 

numera finns vid Högskolan i Borås (Mikael Löfström). 

 

Förutom dessa intervjuer med Göteborgsforskare anordnades ett telefonmöte med tre forskare 

vid Örebro universitet (Berth Danermark, Per Germundsson och Ulrika Englund). Ett besök 

gjordes också vid Karolinska institutet i Stockholm för att träffa en forskargrupp inom Medi-

cal Management (Mats Brommels, John Øvretveit och Johan Hansson). Dessutom anordnades 

ett möte i Göteborg med en forskare från Ageing Research Centre (Mats Thorslund). Ett be-

sök vid denna institution i Stockholm har sedan genomförts under detta år. 

 

Dessa kontakter och intervjuer med olika forskare och forskargrupper har handlat om att iden-

tifiera pågående och tidigare forskning om samverkan, samt existerande forskningskontakter 

och nätverk inom området. Sammanfattningsvis stämde bilden av pågående forskning och 

forskare inom området väl överens med den bild som framträtt vid genomgången av litteratu-

ren, forskningsrådens tilldelningar, samt universitetens och de olika institutionernas hemsidor. 

I detta sammanhang har också olika tänkbara forskningsinriktningar diskuterats, samt vilka 

forskningsfrågor som kan vara angelägna att studera i framtiden. Flera forskare har nämnt ett 

behov av jämförande studier av samverkan inom olika välfärdsområden, vilket kan visa vad 

som är generella kunskaper och erfarenheter om samverkan och vad som är specifikt för olika 
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områden. Flera har också nämnt ett behov av utvärderingsforskning som studerar resultat och 

effekter av samverkan, samt implementeringsforskning som studerar hur samverkan kan ini-

tieras och hur erfarenheter av olika modeller kan spridas. Flera forskare har också aktualiserat 

frågor om hur samverkan kan ledas och styras (”governance”). 

 

I samband med dessa kontakter och intervjuer diskuterades även vilket intresse som finns för 

att ingå i ett forskarnätverk och på sikt en centrumbildning för forskning om samverkan. 

Samtliga forskare som intervjuades uttryckte ett intresse för att ingå i det planerade nätverket 

för forskning om samverkan. Detta ledde så småningom fram till det nationella nätverk som 

konstituerades vid ett möte i Göteborg i september 2011. Vid ett andra nätverksmöte i januari 

2012 presenterades och diskuterades olika forskningsinriktningar, samt hur forskningen om 

samverkan kan drivas vidare och hur forskningsbaserade kunskaper och erfarenheter kan bi-

dra till utvecklingen av samverkan inom olika områden.  

 

I samband med detta utvecklingsarbete har kontakter också etablerats med utländska forskare 

inom samverkansområdet. Ett besök har gjorts vid socialmedicinska institutionen i Trondheim 

för att träffa projektledaren för den planerade centrumbildningen för samhandlingsforskning 

(Aslak Steinsbekk). Kontakter har också tagits med universitetet i Aalborg, där det finns en 

forskargrupp med inriktning mot samverkan inom hälso- och sjukvården (Janne Seemann och 

Jeppe Gustafsson). Ett besök har också gjorts vid Rutgers University i New Jersey, USA, i 

samband med en internationell konferens om samverkan inom hälso- och sjukvården. Dessu-

tom handlade den årliga konferensen för European Health Management Association (EHMA) 

2011 om integration och samverkan. Flera kontakter med internationella forskare har etable-

rats i samband med dessa konferenser. Dessutom har kontakter tagits med forskare vid 

Strathclyde University i Glasgow (Chris Huxham och Pam Hearne), som är en av de ledande 

brittiska institutionerna när det gäller forskning om samverkan.  

 

Det nationella nätverket för forskning om samverkan presenterades vid ett seminarium på 

Kvalitetsmässan i november 2011. Det kommer också att presenteras vid en konferens anord-

nad av International Network of Integrated Care (INIC) i San Marino i slutet av mars 2012, 

liksom vid den årliga EHMA-konferensen i Bern i juni 2012. Nästa möte för det nationella 

nätverket kommer att äga rum i Göteborg i slutet på augusti 2012. 

 

Det fortsatta utvecklingsarbetet  
 

Kartläggningen av svensk forskning om samverkan har visat att det finns stora likheter mellan 

samverkan inom olika verksamhetsområden, som till exempel arbetslivsinriktad rehabilite-

ring, psykiatri och missbruksvård, folkhälsoarbete, samt stöd till funktionshindrade och till 

utsatta barn och ungdomar. Det finns likartade behov av samverkan, likartade hinder och svå-

righeter, samt likartade modeller för att organisera samverkan. Dessa likheter antyder att det 

skulle vara möjligt att utveckla en generell kunskap om samverkan. Sådan kunskap skulle 

också kunna spridas till olika aktörer och utgöra ett stöd för samverkan.  

 

Genom det nybildade nationella nätverket för forskning om samverkan kan kontakter etable-

ras och erfarenheter utbytas mellan olika forskningsinstitutioner, men det behövs också en 

långsiktig strategi för att utveckla och sprida kunskap om samverkan. En tydlig organisatorisk 

plattform för forskning om och utveckling av samverkan skulle ge den långsiktighet och sta-

bilitet som krävs för att hålla ihop nätverket och få till stånd en effektiv kunskapsuppbyggnad 

och kunskapsspridning inom samverkansområdet. 
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En sådan plattform kan ha fem huvudsakliga uppgifter:  

 

- Utgöra en infrastruktur för forskning om samverkan, där olika kunskapsbehov kan identi-

fieras och forskning initieras genom att knyta samman kompetens från olika discipliner 

och lärosäten.  

 

- Ta initiativ till eller på uppdrag genomföra utvärderingar av olika samverkansförsök. Med 

det nationella nätverket kan sådana utvärderingar göras utifrån en bred mång- eller tvärve-

tenskaplig grund.  

 

- Sammanställa forskningsresultat, praktiska kunskaper och erfarenheter inom samverkans-

området med sikte på att bygga upp en kunskapsbank, som kan utnyttjas av praktiker såväl 

som forskare.  

 

- Stödja utvecklingen av samverkan inom olika organisationer och verksamheter. Det kan 

till exempel handla om utbildningsinsatser eller olika former av processtöd i utvecklings-

arbetet.  

 

- Bevaka och ta vara på internationella erfarenheter av samverkan inom olika områden, 

samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till verksamheten.       

 

Formerna för en sådan plattform kan variera. En form som kan förordas är en organisation 

som styrs och finansieras av olika samhällsaktörer med behov av kunskapsutveckling på sam-

verkansområdet. Organisationen bör administrativt knytas till någon av dessa aktörer och le-

das av en styrelse med en bred förankring i olika delar av välfärdssystemet. Verksamheten bör 

operativt ledas av seniora forskare med koppling till något eller några lärosäten för att på så 

sätt garantera verksamhetens kvalitet. Organisationen bör ges en tydlig tidsram, till exempel 

fem år, men med möjligheter till fortsättning av verksamheten om det visar sig att det finns 

fortsatta behov av forskning om och utveckling av samverkan. 
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