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SAMMANFATTNING 

Detta är en kvalitativ studie om samverkan mellan olika kommunala verksamheter. Studiens 

syfte är att beskriva och analysera samverkan mellan POSOM-grupper (Psykiskt Och Socialt 

Omhändertagande) inom tre kommuner. Resultatet av undersökningen grundar sig på 

kvalitativ data. Det teoretiska ramverket som har tillämpats i denna studie är tidigare 

forskning inom samverkan. Frågeställningar som kopplas till studien är följande: Hur upplevs 

samverkan mellan POSOM-grupperna utifrån respektive yrkesutövares perspektiv? Vilken 

betydelse har samverkan mellan POSOM-grupperna utifrån respektive yrkesutövares 

perspektiv? Vilka hinder eller dilemman för samverkan identifieras av yrkesutövarna i 

POSOM-grupperna? 

 

Slutsatser som kan dras är att samverkan ses som viktigt, åtminstone på ett retoriskt plan, men 

i realiteten finns hinder som påverkar samverkan negativt, vilket ligger i linje med tidigare 

forskning om samverkan. Ett antal hinder och dilemman för samverkan har identifierats, 

såsom brist på tid, kommunikation, sammankomster och riktlinjer. 

 

Nyckelord: samverkan, upplevelse, betydelse, hinder, dilemma, POSOM 
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ABSTRACT 

This is qualitative study about collaboration between different municipal activities. The aim 

of the study is to describe and analyze the collaboration between POSOM-groups (physical 

and social custody). The result builds up on qualitative data. The theoretical framework 

applied is earlier research on collaboration. The following research questions were posed: 

How is the collaboration experienced by the participants? What importance do the various 

parts place on the collaboration between the POSOM-groups? What obstacles and dilemmas 

can be identified? 

 

The conclusion is that that collaboration is seen as important, at least on a rhetorical level, at 

the same time real collaboration is a difficult to achieve, which lies in line with previous 

research in the area of collaboration. A number of obstacles and dilemmas for real 

collaboration have been identified, as time, communication, meeting and guidelines.   

 

Keywords: collaboration, experience, importance, obstacle, dilemma, POSOM 
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FÖRORD 

 

Tack! 

Denna uppsats är ämnad att undersöka samverkan mellan POSOM-grupper. För att kunna 

genomföra studien krävdes det hjälp från ett antal personer. Först vill jag ge ett stort tack till 

samtliga informanter för den tid ni avsatt för att jag skulle kunna genomföra bra intervjuer, 

utan er hade denna studie inte varit möjlig. Vidare vill jag även tacka min familj som har 

”stått ut” under denna period som emellanåt varit tuff, främst vill jag tacka Peter. Jag vill 

även ge ett tack till Jonas Månsson som tagit sig tid att hjälpa mig. Slutligen vill jag ge 

massor av tack till min handledare Karolina Parding som har bidragit med synpunkter och 

kommentarer under processen som har varit värdefulla för att kunna utforma min uppsats.  

 

 

 

 

Undertecknad: Susanne Östling 

2010-05-25 
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1 INLEDNING 
Följande kapitel kommer att presentera det specifika ämnet för läsaren, samt varför det är av 

intresse att undersöka ur ett sociologiskt perspektiv. Studiens syfte, forskningsfrågor och 

avgränsning kommer även presenteras.  

 

Att samverka innebär att man tillsammans med andra arbetar mot ett gemensamt mål, många 

gånger med personer som har annan utbildning, ingår i en annan organisatorisk position och 

som även är styrda av ett annat regelsystem (Danermark, 2000). Samverkan kan definieras 

som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (ibid:15.). Samverkan är ett ord 

som idag är populärt, ett inneord. Det är ett ord som väcker känslor som förväntan och 

förhoppning, men även en viss olust (ibid.). Myndigheter och andra offentliga aktörer har 

blivit föreskrivna att samverka med förhoppningen att på sikt kunna driva billigare, 

effektivare och bättre verksamheter (ibid.). I själva verket är samverkan över 

myndighetsgränser inget nytt, det har förekommit under hela tiden som välfärdsstaten har 

existerat i större eller mindre omfattning (Danermark & Kullberg, 1999). Men idag har 

samverkan kommit alltmer i fokus som en viktig utgångspunkt för utformningen av 

välfärdsstatliga verksamheter (Hörnemalm, 2008). Ofta saknas konkret forskning när det 

gäller samverkansfrågan, och eftersom samverkan är en förhållandevis ny arbetsform tar 

forskning tid att genomföra och kommunicera (Danermark & Kullberg, 1999). Trots att det 

finns svårigheter med samverkan är det samtidigt nästintill en förutsättning för hanteringen av 

verksamheter inom välfärdsorganisationer och därav intressant att studera. 

 

I januari 2005 fick räddningstjänsten för ett antal kommuner ett utredningsuppdrag av 

kommunledningen. Uppdraget gällde att söka kunskap och komma med förslag på 

samverkansmöjligheter för POSOM-verksamheter (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande) 

mellan olika kommuner. POSOM-gruppernas uppgift är att stödja individer och familjer, 

upprätta stöd- och informationscentrum samt samverkan med övriga organisationer som 

berörs av händelsen (Socialstyrelsen, 2005). POSOM-verksamheter har särskilt utsedd 

personal som ska svara för det psykiska och sociala omhändertagandet vid stora olyckor eller 

katastrofer. 
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POSOM kan aktiveras i en viss situation när den ordinarie verksamheten inte är tillräcklig 

eller inte tillgänglig (ibid.). Anledning till uppdraget berodde på vikten av att samordna 

resurser avseende organisation, utbildning, erfarenhets- och kunskapsutbyte i regionen 

(Kommunal utredning, 2005)1. I rapporten lyftes vikten fram av att kunna använda varandra 

och varandras kunskaper vid stora olyckor samt att ha ett erfarenhetsutbyte efter inträffade 

händelser (ibid.). De individer som ingår i POSOM-grupperna arbetar vid räddningstjänsten, 

socialförvaltningen, skolförvaltningen, svenska kyrkan och polisen. 

 

1.1 SYFTE 

Med tanke på betydelsen av en väl fungerande samverkan mellan POSOM-grupper för att 

kunna ta hjälp av varandra vid händelse av en större olycka eller katastrof är det intressant att 

undersöka processen närmare. Ett sätt att göra det är genom att studera de olika involverade 

personernas upplevelse och syn på samverkan. Utifrån detta är syftet med denna studie att 

undersöka hur samverkan fungerar mellan olika kommunala verksamheter, i det här fallet 

POSOM-grupper. 

 

1.2 FORSKNINGSFRÅGOR 

För att besvara syftet kommer följande forskningsfrågor att belysas: 

• Hur upplevs samverkan mellan POSOM-grupperna utifrån respektive yrkesutövares 

perspektiv? 

• Vilken betydelse har samverkan mellan POSOM-grupperna utifrån respektive 

yrkesutövares perspektiv? 

•  Vilka hinder eller dilemman för samverkan identifieras av yrkesutövarna i POSOM-

grupperna? 

 

 

 
                                                                 
1 Mer utförlig referens lämnas ej med hänvisning till anonymitet. 
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1.3 AVGRÄNSNING 

Denna studie är avgränsad till tre kommuner där det finns POSOM-grupper. Det hade även 

varit intressant att undersöka fler kommuner, men med hänsyn till avstånden och den tid jag 

har till förfogande har jag begränsat mig till tre kommuner. Visserligen skriver Ejvegård 

(2003) att man inte ska motivera gränsdragningar på grund av tidsbrist, men å andra sidan vill 

jag hävda att de långa avstånden tar sin beskära del. Den viktigaste och naturligaste 

avgränsningen är att dessa tre kommuner har en samverksansuppgift - att kunna använda 

varandra och varandras kunskaper vid stora olyckor samt ha erfarenhetsutbyte efter inträffade 

händelser (Kommunal utredning, 2005). 

 

1.4 DISPOSITION 

I kapitel 1 presenteras det specifika ämnet, samt varför det är intressant att undersöka ur ett 

sociologiskt perspektiv. I första kapitlet presenteras även syfte och forskningsfrågor. I kapitel 

två kommer bakgrunden till denna studie att presenteras. I det tredje kapitlet presenteras 

tidigare forskning på området som använts till att förklara studiens resultat. I fjärde kapitlet 

redovisas och diskuteras val av metod, samt övriga metodologiska val och ställningstaganden. 

I femte kapitlet presenteras resultatet från datainsamlingen. Det sjätte och avslutande kapitlet 

innehåller diskussion, slutsatser samt förslag på fortsatt forskning.  

 

För att göra studien mer lättläst inleds varje kapitel med en kort beskrivning av innehållet i 

respektive kapitel.  
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2 BAKGRUND 
Följande kapitel syftar till att ge läsaren en bakgrund till studien. Historien bakom 

krisberedskapsgruppen POSOM kommer att presenteras närmare; samt bakgrunden till den 

studerade kontexten.  

 

2.1 POSOM 

I takt med att vårt moderna samhälle har utvecklats till ett högteknologiskt samhälle har även 

katastrofriskerna ökat. Infrastrukturen har förändrats, fler människor bor i tätort, människor 

reser mera, vilket då leder till att vårt högteknologiska samhälle blir väldigt sårbart 

(Socialstyrelsen, 1991). Även den enskilde individen blir mer sårbar exempelvis genom den 

ökade sekualiseringen, men även av de förändrade familjestrukturerna. Dessa förändringar 

leder till att det ställs högre krav på formell social hjälp – och stödstrukturer. Idag utgörs det 

psykiska och sociala omhändertagandet en mycket viktig del av den fredstida 

katastrofberedskapen (ibid.). Det har visat sig att som regel är behovet betydligt mindre för de 

somatisk- medicinska insatserna än vad det är för de psykiska och sociala insatserna vid en 

svår olycka (ibid.). Socialstyrelsen menar att när katastrofen inträffar är det viktigt att på ett 

kompentent sätt ta hand om de drabbade. Kommunerna har ansvar för att de människor som 

direkt eller indirekt drabbas av svår olycka får det psykosociala stöd som behövs. 

Socialstyrelsen har i och med detta gett ut allmänna råd om psykiskt och socialt 

omhändertagande vi stora olyckor eller katastrofer, SOSFS 1991:2, vilka reviderades 1996. 

Enligt de allmänna råden bör det finnas en beredskapsgrupp för psykiskt och socialt 

omhändertagande, ofta förkortat POSOM (Psykiskt Och Socialt Omhändertagande). POSOM-

gruppen ska utföra akuta insatser i syfte att förebygga psykisk ohälsa för individer som 

upplevt olyckor eller katastrofer. De individer som ingår i de olika kommunernas POSOM-

grupper finns, enligt Socialstyrelsen (1991), representerade inom bland annat 

räddningstjänsten, socialtjänsten, kyrkan och hälso- och sjukvården. Denna grupp skall med 

kort varsel kunna frikopplas från sitt ordinarie arbete, samt ha erfarenhet och utbildning för att 

på ett flexibelt sätt kunna fungera (ibid.). Enligt de allmänna råden, SOSFS 1991:2 är 

POSOM:s arbetsuppgifter att vara stödpersoner till individer och familjer, att upprätta 

informations och stödcentrum, att samverka med övriga organisationer som berörs av 

olyckan, att stödja räddningstjänsten vid debriefing (en metod för att bearbeta traumatiska 

händelser) och att verka för utbildning i den egna organisationen (ibid.). 
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2.2 DEN STUDERADE KONTEXTEN  

Räddningstjänsten för tre kommuner fick i januari 2005 ett utredningsuppdrag av 

kommunledningen. Uppdraget gick ut på att utreda och komma med förslag på 

samverkansmöjligheter för POSOM-grupperna (Kommunal utredning, 2005). Bakgrunden till 

utredningsuppdraget var att eftersom POSOM- organisationer relativt sällan är i ”skarp drift” 

anses det viktigt att samordna resurser i regionen, både vad gäller organisation, utbildning, 

erfarenhets- och kunskapsutbyte (ibid.).  

Uppdraget innebar att: 

• Inventera organisationerna och de olika samverkansparterna inklusive 

larmorganisation.  

• Fastställa arbetsuppgifter och ansvar samt likrikta dessa i största möjligaste mån. 

• Skapa kontaktvägar mellan organisationerna så att man nyttja varandras och varandras 

kunskaper vid stora olyckor, samt ha erfarenhetsutbyte efter inträffade händelser. 

• Samordna utbildning för POSOM-personal.  

 

Utredningen visade bland annat att organisationerna på sikt bör anpassa sig till de olika 

kommunernas gemensamma behov, men att varje kommun själv bör kunna avgöra hur man 

vill arbeta rent praktiskt. Rapporten visade även att den lokala förankringen av POSOM-

grupperna är viktig, därav förordades inte en gemensam POSOM-grupp för alla inblandade 

kommuner. Man fann att det inledda samarbetet och möjligheten till samverkan vid större 

händelser räckte för att ha aktiva och välutbildade POSOM-grupper. Vidare föreslog 

utredningsgruppen att POSOM-ledarna fortsättningsvis skulle träffas två gånger per år för 

erfarenhetsutbyte och att hela POSOM-organisationerna bör vara med och träffas en gång per 

år för utbildning och erfarenhetsutbyte. Former och riktlinjer skulle utvecklas ytterligare.  
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3 TIDIGARE FORSKNING  EN TEORIRAM 
I följande kapitel kommer tidigare forskning relaterat till samverkan att presenteras, dels 

hinder och dels framgångsfaktorer. 

 

3.1 SAMVERKAN 

Möten mellan människor är vad Danermark (2000) har som utgångspunkt för samverkan. Han 

menar vidare att ”all samverkan har ett objekt – man samverkar om något”. Om de rätta 

förutsättningarna har skapats för att samverka framhåller Danermark (2000) att det både är en 

berikande och stimulerande process. Något som Danermark & Kullberg (1999) noterat är att 

det råder brist på studier som kritiskt analyserar samverkan och samarbete, det råder även 

brist på forskning kring samverkan och dess effekter. Även fast det råder brist på forskning 

inom ämnet visar sig ändå en likartad bild av att samverkan alltid är svårare än vad man tror 

(Hjortsjö, 2006). I dagens välfärdsstat menar Danermark & Kullberg (1999) att samverkan är 

en undviklig arbetsform. Det med anledning av att den svenska välfärdsstaten genomgår en 

omfattande förändring. I denna förändringsprocess växer nya arbetsformer fram och kan då 

sammanfattas i begreppet samverkan. Detta beror på att välfärdsstaten har blivit alltmer 

reglerad genom lagstiftning och en decentralisering av beslutsbefogenheter. Vidare menar 

Danermark och Kullberg (1999) att det sker en renodling av verksamheter, att verksamhetens 

arbetsuppgifter överförts till någon annan, det vill säga att en annan aktör fått överta en annan 

aktörs arbetsuppgifter. För att då överhuvudtaget kunna klarar verksamheten måste aktörerna 

samverkan med varandra. Vilket leder till att samverkan inte längre är ett alternativ utan en 

förutsättning för att överleva. 

 

3.2 HINDER FÖR SAMVERKAN 

Danermark (2000) menar att vi befinner oss i en förändringsprocess och att samverkan inte 

har funnit sina former ännu. Samverkan är något som ställer helt nya krav på verksamheten, i 

form av planering och ledning, och de inblandade är inte alltid kvalificerade för dessa nya 

krav (Danermark, 2000). Även om syftet med samverkan är att lösa problem, behöver man 

vara medveten att samverkan också skapar problem, problem man tidigare inte behövt brottas 

med (ibid.). Några faktorer som kan hämma samverkan är exempelvis otydliga mål, oklar 
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ansvarsfördelning, olika ekonomiska intressen, organisatoriska skilda strukturer, dålig 

samordning, hög personalomsättning samt en för stor arbetsbelastning (ibid.). 

 

En annan faktor som gör att det kan uppstå problem med samverkan är att det många gånger 

förekommer stora brister när det gäller ledningsfunktionen, ibland är den obefintlig 

(Danermark, 2000). Vad det kan bero på varierar dock. Det kan vara missuppfattning från 

ledningen, att när väl samverkansuppgiften är utformad så sköter gruppen sig självt. Det kan 

även bero på bristen av tid, en fråga av prioritering enligt Danermark (2000). Erfarenhet visar 

att ledningen måste ha en aktiv roll under hela processen. Han anser att det finns två 

nyckelbegrepp som är av vikt för ledningen, dessa är legitimitet och kompetens (ibid.). 

Svårigheter kan även bero på bristen av struktur och stöd. För att ett samarbete ska komma till 

stånd måste de professionella se ett värde i det (Fridolf, 2004). 

 

Det kan också uppstå svårigheter när gemensamma beslut ska fattas i en samverkansgrupp 

(Danermark, 2000). Genom att man är anställd tillhör man en organisation, och därmed är 

man en del av en organisatorisk struktur. I en organisation ligger beslutsbefogenheter på olika 

nivåer i olika organisationer. I en platt organisation delegeras många beslutsbefogenheter 

långt ut i organisationen medan beslut tas ”högst” upp i en hierarkisk organisation. 

Danermark (2000) menar vidare att detta kan göra att det är svårt att fatta gemensamma beslut 

i en samverkansgrupp, där alla har olika befogenheter i beslutsfattande. Några i gruppen kan 

fatta egna beslut medan andra måste vända sig till sin överordnande. Detta kan leda till en 

obalans i samverkansgruppen. Organisatoriska förhållanden och organisationstillhörighet är 

av betydelse och ger ramar för samverkan (ibid.). 

 

Organisationers möjlighet till samverkan påverkas även av politiska regelverk och beslut 

(Danermark, 2000). Ett samverkansprojekt har större möjligheter till samverkan med en 

mindre politisk styrning. Organisationer måste även följa lagstiftningar som regering och 

riksdag frambringat. Lagstiftningar som talar om var ansvaret ska ligga i de olika 

samverkansprojekten. Förutom lagstiftningar som kan skapa svårigheter i samverkan finns det 

även förordningar och anvisningar såsom fackliga avtal; olika yrkesetiska koder som även de 

kan försvåra samverkan (ibid.).   
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Ett annat tänkbart hinder för samverkan kan vara professionella gränser, dvs. att om 

yrkesverksamma från olika professioner förväntas samverka kan ett slags barriärer uppstå då 

professionella tenderar att ”markera revir”, dvs. försvara sin professions unikhet. Men denna 

teoribildning går jag ej in på då mina intervjupersoner inte har renodlade professioner utan 

snarare yrken utan högre utbildning med specifik etisk grund, som exempelvis språk.  

 

3.3 FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR SAMVERKAN 

Tydliga och gemensamma mål, menar många forskare är av stor betydelse för 

samverkansprocessen. Samverkan är inte ett mål i sig utan fungerar som ett medel för att 

uppnå ett gemensamt mål (Socialstyrelsen, 2007).  

 

I en studie som Socialstyrelsen gjorde 2007 visades att samverkan är en komplex process som 

fodrar kunskap, planering och prioritering. En stabil och god samverkan förutsätter enligt 

rapporten samsyn, struktur och styrning. Det mest centrala är kanske styrningen – att de 

berörda organisationerna tar ställning för samverkan, den politiska och administrativa 

ledningen. Finns det inte stöd på ledningsnivå kommer samverkan bara att fungera kortsiktigt. 

Uppföljning och utvärdering är något som ledningen gemensamt behöver efterfråga. Det 

krävs även en god struktur för en effektiv och stabil samverkan, vilket underlättar strukturella 

hinder i form av skilda regelsystem. Det är även viktigt att det finns ett tydligt och gemensamt 

mål, att målgruppen är definierad och behoven för samverkan. Slutligen behöver samverkande 

verksamheter förbättra sin kommunikation, men även öka samsynen för att på det sättet 

överbrygga kulturella hinder i form av olika kunskapsbakgrunder och ideologier 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

Andra grundläggande förutsättningar för god samverkan finns i tre centrala faktorer som 

Danermark (2000) har påvisat. En aspekt kallas för kunskaps- och förklaringsmässiga 

faktorer. Den innebär att parterna i en samverkansgrupp oftast har olika utbildningsbakgrund, 

vilket kan leda till olika uppfattningar om hur problem löses. Den andra aspekten är 

regelsystem, lagstiftning, avtal och olika anvisningar som styr arbetet, dvs. en uppsättning 

formella - och informella regler. En tredje central faktor är den organisatoriska situationen, 

vilket innebär att aktörer från olika organisationer möts under samma organisation för 
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samverkan. Danermark (2000) anser att olikheter i dessa tre faktorer kan generera spänningar 

och behövs då i förebyggande syfte identifieras, lyftas fram och diskuteras. Men han anser 

även att skillnader inte alltid innebär hinder, utan att skillnader kan vara dels stimulerande och 

utvecklande för samverkan. 

 

Samverkansprocessen är en långtgående förändring av arbetet som tar tid. Danermark (2000) 

menar vidare att en förutsättning för lyckad samverkan är: 

 

• Att samverkan har en klar och tydligt ledning 

• Att samverkan har ett klart uttalat mål 

• Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 

• Att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk 

har identifierats 

• Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, sätt att hantera dem 

utvecklats 

 

En annan förutsättning för samverkan är hur den organiseras (Danermark, 2000). Danermark 

pekar på att det finns en central aspekt när det gäller hur samverkan organiseras. Han skiljer 

på fyra olika nivåer, ambitionsnivåer på hur nära samverkan sker. Vidare menar han att det är 

viktigt att inte börja i för hög ambitionsnivå, utan att börja lägre ner för att sedan utveckla 

samverkansformerna. Dessa fyra ambitionsnivåer är: 

 

1. Den första nivån är när samverkansprojektet börjar, vilket är längst ner i 

ambitionsnivå. Här träffas aktörerna enbart för råd och stöd. 

2.  Den andra nivån är koordinering mellan verksamheterna. Här samordnars insatser på 

ett strukturerat sätt.  

3. På den tredje nivån skapas nya arbetsmetoder för gemensamma arbetet. 
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4. Den fjärde och sista ambitionsnivån nås när två eller flera verksamheter går samman.  

Ytterligare en viktig faktor för samarbete är personliga relationer (Hjortsjö, 2006). Det är 

viktigt att man lär känna varandra som individer för ett bra gemensamt arbete och inte enbart i 

form av sin yrkesroll. Trygghet och förutsättningar för god samverkan skapas när personliga 

relationer utvecklas, enligt Schütz (2002).  
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4 METOD 
Följande kapitel kommer att behandla tillvägagångssättet för studien. Val av metod, urval, 

analys, validitet, reliabilitet, samt forskningsetik.   

 

4.1 VAL AV METOD 

För att svara på forskningsfrågorna valde jag att göra en kvalitativ studie med interjuver. 

Genom att använda sig av en kvalitativ metod får forskaren en djup och mer fullständig 

uppfattning av den företeelse man vill studera (Holme & Solvang, 1991). Vidare menar 

Holme & Solvang (1991) att ett annat utmärkande drag för kvalitativ metod är att man 

intresserar sig för sammanhang och strukturer. Enligt Starrin (1991) är målet med intervjuer 

att upptäcka egenskaper, företeelser eller innebörder. Det handlar om att upptäcka vad som 

händer och sker och inte på förhand bestämma omfattningen av någonting som redan är 

bestämt (ibid.). För att få en fördjupad förståelse för hur personalen upplever samverkan var 

semistrukturerade intervjuer den mest lämpade metoden. Genom att använda sig av 

semistrukturerade intervjuer får intervjupersonernas åsikter och uppfattningar stort utrymme i 

uppsatsen (May, 2001). Informanten får i den metoden möjlighet att fritt tala om sina åsikter 

samtidigt som forskaren, får möjlighet att få fram ett material som kan skapa en intressant 

analys. Forskaren får även en bättre möjlighet att få ta del av nya synvinklar som informanten 

eventuellt har att komma med (ibid.). 

 

4.2 URVAL 

Vid urvalet av kommuner tillämpades ett bekvämlighetsurval. Tanken var att fyra kommuner 

skulle vara med i studien, men det visade sig att en av kommunerna inte hade en POSOM-

grupp, vilket gjorde att den kommunen inte kom att vara med i studien. När det gäller urvalet 

av informanterna baserades det på ett slumpmässigt urval, där lottning användes. Genom att 

använda sig av slumpmässigt urval har alla lika stor chans att komma med i studien (Fejes & 

Thornberg, 2009). Inom varje POSOM-grupp finns det mellan nio till tjugofem personer som 

är yrkesutövare inom räddningstjänsten, socialförvaltningen, skolförvaltningen, svenska 

kyrkan och polisen och en av dessa yrkesutövare är utsedd till ledare för varje grupp. Två 

personer har intervjuats från varje POSOM-grupp, i de olika kommunerna, en ledare och en 

deltagare. Genom att intervjua en ledare och en deltagare fanns det goda grunder för att dessa 
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informanter kan antas ha rikligt med kunskap om de företeelser jag ville studera (Holme & 

Solvang 1991). Informanternas kontaktinformation hittades på de olika kommunernas 

hemsidor. Tänkbara informanter kontaktades först genom e-post. Ett informationsbrev 

skickades ut, i vilket jag presenterande mig och berättade om min tilltänkta studie. I ett andra 

steg kontaktades de via telefon för att bestämma tid för en intervju.  

 

4.3 INSAMLING AV DATA 

Med anledning av att informanterna skulle känna sig bekväma ägde samtliga intervjuer rum 

på informanterna arbetsplats. Enligt Holme & Solvang (1991) är miljön viktig där 

intervjuerna gemomförs. Intervjuerna varade i 45 till 60 minuter. I samtycke med 

informanterna bandades intervjuerna detta för att kunna fokusera på intervjufrågorna och 

informanten. Alla intervjuer har sedan transkriberat och transkriberingen av intervjuerna 

underlättades då diktafonen var av god kvalitet även vid uppspelning. 

 

4.4 ANALYS AV DATA 

För att analysera intervjuerna har jag använt mig av en variant av Glasers och Strauss (1967) 

öppna kodning (Starrin et al, 1991). Den öppna kodningen erbjuder både risker och 

möjligheter. Möjligheten med denna typ av arbetsgång är att upptäcka de olika begrepp som 

dyker upp och materialet sammanfattas och kan analyseras. Den andra möjligheten kan ligga i 

att upptäcka de så kallade ”dolda budskapen” – information som informanterna förmedlar 

utan att vara medvetna om dess mening (ibid.). Modellens fem faser är ett medel att använda 

sig av och ett mål att nå fram till (se tabell 1). Tillsammans ska de fem målen nå fram till 

begrepp som i sin tur ökar förståelsen av problemet som undersökningen omfattar. 
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MÅL MEDEL 

1. Avgränsa problemområdet Intervju 

2. Söka infallsvinklar Öppen kodning 

3. Sortera informationen och söka 

mönster 

Kodfamiljer 

4. Söka indikatorer Selektiv kodning 

5. Konstruera begrepp och relationer Teorigenerering 

Tabell 1: Arbetsordning, enligt Starrin et al (1991). 

 

1. I den första delen avgränsade jag problemområdet genom mina intervjufrågor som 

handlade om hur samverkan fungerar och upplevs av yrkesutövarna mellan olika 

POSOM-grupper. Under intervjuerna försökte jag ”tona ner mitt eget pratande” till 

gagn för informanten.  

 

2. I den andra delen söktes nya infallsvinklar från den data som samlats in via 

intervjuerna. Intervjuerna skrevs ut för att sedan ställa frågor till materialet. De idéer 

som dök upp antecknades och en tankekarta ritades som hjälp för att gå vidare.   

 

3. I den tredje delen sorterades informationen och mönster söktes. I denna fas användes 

Glasers ”kodfamiljer, dvs. teoretiska koder som hjälper att ordna upp relationerna 

mellan mer vardagliga och preliminära begrepp” (Starrin et al, 1991:106). Försöket att 

dela upp materialet i kodfamiljer bestod av att vissa frågor fick symbolisera begrepp 

eller indikatorer på begrepp. När dessa begrepp och indikatorer identifierades i texten 

gjordes kommentarer och jämförelse avseende hur alla hade svarat, på så sätt kunde 

eventuella samband upptäckas. Orsak-verkan familjen var den familj som kändes mest 

naturlig att tillgå, eftersom den reder ut orsaker, förklaringar och resultat. Vid sidan av 

orsak-verkan familjen utnyttjade jag mer eller mindre konsensusfamiljen (dvs. 
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definition av situationer), läsfamiljen (vid läsning av litteratur) och modellfamiljen 

(modellritande). 

 

4. I den fjärde delen söktes indikatorer mer systematisk. Detta gjordes med hjälp av det 

som Glaser och Strauss (1967) kallar selektiv kodning, dvs. man vet nu vad man letar 

efter i materialet, och man är redo att systematisera och klassificera det Starrin et al 

(1991).  Data organiserades, presenterades och analyserades utifrån följande områden 

samverkan, upplevelse, hinder och dilemman. 

 

5. I den femte delen var målet att konstruera relationer och begrepp. I Glasers och 

Strauss (1967) termer handlar det nu om slutfasen i arbetet, vilket är att generera en 

teori (Starrin et al, 1991). Förvisso når man inte alltid ända fram. I denna uppsats har 

ingen teori genererats utan istället har tidigare forskning använts som utgångspunktför 

analys, diskussion och slutsatser.  

 

4.5 VALIDITET 

I en studie grundas validiteten av huruvida studien mäter det som avsetts mätas av forskaren 

(Malterud, 1998). Man bör alltid sträva efter en hög validitet i en studie. Jag har under hela 

forskningsprocessen haft ett tydligt definierat syfte och forskningsfrågor. Innan intervjuerna 

har intervjuguiden testats och säkerställt att rätt personer intervjuats. Validiteten styrks 

ytterligare genom att jag har bollat idéer med min kurskollega och på det sättet fått feedback.   

 

4.6 RELIABILITET 

Reliabiliteten mäter tillförlitligheten i en studie eller hur pass pålitligt resultatet är (www. 

infovoice.se). Reliabiliteten styrks i denna studie genom att den tekniska utrustningen var av 

god ljudkvalitet, vilket bidrog till att intervjuerna kunde transkriberas korrekt. Även min 

förmåga att göra intervjuer, som jag övat upp under mina tre år vid universitet, bidrar till att 

styrka reliabiliteten i denna studie. Vidare styrks reliabiliteten genom en god kvalitet på 

handledningen. Genom en kontinuerlig kontakt med handledaren har jag fått hjälp att 



20 
 

reflektera över forskningsprocessen. Den styrks även genom att tidigare studier har gett 

liknande resultat.  

 

4.7 ETIK 

Vid en vetenskaplig studie är det viktigt att göra etiska överväganden.  Det finns fyra allmänt 

kända huvudprinciper när det gäller skyddet för individer som deltar i en undersökning, vilka 

utformats av Vetenskapsrådet inom human och samhällsforskning (www.vr.se). De fyra 

huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Samtliga huvudkrav har tillvaratagits i studien genom att deltagarna 

informerats om studiens syfte, samt upplysts om deras rättigheter som informant, vilket 

innebär att de under processen har rättigheter att själv bestämma över sin medverkan. Vidare 

har samtliga deltagare gett sitt samtycke till studien. All insamlad data har behandlats 

konfidentiellt så att obehöriga inte kan ta del av uppgifterna. Information, såsom namn och 

kommun, har fingerats till skydd för deltagarna.  
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5 EMPIRI 
I följande avsnitt ges först en presentation POSOM-gruppernas sammansättning i 

kommunerna. Efter detta redovisas resultatet där från intervjuerna där informanternas 

uttalanden lyfts sorterat under olika teman. Först kommer en kort beskrivning av vad som 

framkommit relaterat till varje tema och sedan lyfts vissa röster fram i form av citat. 

 

5.1 POSOMGRUPPERNAS SAMMANSÄTTNING I KOMMUNERNA 

De individer som ingår i POSOM-grupperna arbetar vid räddningstjänsten, 

socialförvaltningen, skolförvaltningen, svenska kyrkan och polisen (Kommunal utredning, 

2005). Samtliga POSOM-grupperna kallas ut av SOS-alarm i samband med en större olycka 

eller katastrof. De är till stor del strukturerade på samma sätt i de olika kommunerna, men 

vissa skillnader har identifierats. Antalet deltagare i POSOM-grupperna varierar från nio 

deltagare till tjugofem och de träffas från 2-3 gånger per år till varje månad. Till sin hjälp har 

två av POSOM-grupperna en frivillig resursgrupp, (FRG) som hjälper till med diverse 

praktiska göromål vid en större händelse, medan en av POSOM-grupperna kallar in en 

stödgrupp. Både FRG, frivilliga resursgruppen och stödgruppen kallas ut av POSOM-

grupperna. I två av kommunerna har räddningstjänsten det ekonomiska och administrativa 

ansvaret för POSOM, samtidigt som socialförvaltningen har det ekonomiska och 

administrativa ansvaret för POSOM i den tredje kommunen (ibid.). Det är respektive 

organisation som står för POSOM-deltagarnas löner.  

 

5.2 PRESENTATION AV RESULTATET 

Denna del av uppsatsen innehåller en presentation av resultatet från intervjuerna. Först 

presenteras upplevelsen av samverkan, sedan betydelsen av samverkan, vidare redovisas olika 

hinder och dilemma för samverkan.  
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5.2.1 UPPLEVELSE AV SAMVERKAN 

Citatet nedan visar något som fler informanter delar med varandra, att det inte finns någon 

samverkan mellan kommunerna. Varken när det gäller utbildning, erfarenhets- eller 

kunskapsutbyte.  

”Ja, jag måst ju säga att jag inte tycker att det är det […] ingen direkt 

samverkan tycker jag”. 

Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

 

5.2.2 BETYDELSE AV SAMVERKAN 

Vilja att samverka mellan POSOM-verksamheterna i de olika kommunerna är något som 

framställs tydligt i analysen av intervjuerna. Informanterna uttrycker att det är en viktig del. 

De vill kunna nyttja varandra vid händelse av en större olycka eller katastrof, men det visar 

sig att det är svårare i realiteten än på ett retoriskt plan. Citatet nedan visar på vikten av att 

samverkan mellan varandra. Ifall det skulle ske en större olycka som är över längre tid har 

respektive POSOM-verksamhet svårigheter att klara den själv.  

 

”Det är viktigt. Jo, lite grann som det här med händelse över tid menar jag då, 

behöver du ha folk, vi stoppar ju inte hur länge som helst. Utan då kan det ju 

vara bra och samverka med andra…”. 

Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

 

Vidare är samtliga informanter eniga om att samverkan är en viktig del i samhället. Det 

nämns även att samverkan är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Men det är av vikt 

att det inte bara är något som sägs utan att det även fungerar i verkligheten påtalar en 

informant.  Det lyfts också fram hur viktigt det är att man kan känna trygghet till varandra vid 

en olycksplats, genom att ha tilliten till varandra, för att samverkan ska kunna fungera. 
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”Jag tror att det är så vi ska leva idag, men man måste ju veta vad som finns vi 

kan ju inte samverka i nån sorts låtsas, med några samverkanspapper som inte 

fungerar, då må det till att man träffas också, jag törs lita på att ni tar det här, 

att ni kan det här”. 

 Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

5.2.3 HINDER OCH DILEMMAN FÖR SAMVERKAN  

Det lyfts fram att samverkan är något som är politiskt korrekt, men i realiteten finns det en del 

hinder för en god samverkan. Informanterna lyfter ett flertal olika hinder och dilemman för 

samverkan. Brist på tid, kommunikation, utbildning och sammankomster är de mest centrala 

teman som kom upp när intervjuerna analyserades.  

 

5.2.3.1 TID 

Att samverka tar även tid. Att ingå i en POSOM-grupp är ett sidouppdrag, vilket kan göra att 

de dagliga uppgifterna tar den mesta tiden. Under intervjuerna har några informanter uttryckt 

att de har en önskan och en vilja till att samverka mellan kommunerna, men upplever att det 

inte finns nog med tid för det, speciellt eftersom det är ett sidouppdrag. 

 

”Det får inte ta för mycket tid heller, det är fritid man får in här, man tänker 

på när POSOM är på en träff så har de inte betalt för kvällstid”. 

 Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

 

5.2.3.2. KOMMUNIKATION 

Några informanter nämnde att de upplevde att kommunikationen mellan de olika POSOM-

grupperna kunde vara bättre. En informant uttryckte att de endast har möjlighet att 

kommunicera med varandra när de träffas på någon utbildning, hon hade gärna sett fler 

tillfällen till kommunikation. 
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”Nja, det skulle ju kunna vara bättre, det kan man väl säga att, men vi har väl 

varit iväg på någon utbildning så här. Och träffat de här andra grupperna. Så 

det är ju ett sätt. Men självklart allt kan vi ju förbättra”. 

 Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

 

5.2.3.3 RESURSER I FORM AV UTBILDNING 

POSOM- organisationen är en organisation som hela tiden ska var beredd på en större 

händelse för att på en olycksplats kunna hjälpa till med ett psykiskt och socialt 

omhändertagande av individer. Därav är det viktigt för verksamheterna att utbilda sig dels för 

att få mer kunskap, men även för att hålla motivationen uppe. Några informanter menar att det 

inte är några problem att få resurser till utbildningar, men att det är viktigt att hålla det på en 

lagom nivå.  

 

”Jo, det här med att ha en hyfsad budget. För verksamheterna för att kunna 

utbilda [---]. Det är något jag skulle vilja utveckla mera. Inte för mycket. Det 

är frivillighet i sådant här”. 

Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

 

Citatet nedan visar inte bara vikten av utbildning för dem i POSOM-gruppen utan det visar 

även värdet av att få vara tillsammans 

 

”Man vinner två saker med det, dels får vi en gemensam erfarenhet, vi lär oss 

någonting och sen är vi tillsamman, så jag tycker att det är bra”. 

 Deltagare/ledare i en av POSOM-grupperna 

 

5.2.3.4 SAMMANKOMSTER 

Citatet nedan samt uttalande från fler informanter visar att informanterna ser ett stort värde i 

att få tillfällen att lära känna varandra. I dagsläget är det ledarna för respektive POSOM-grupp 
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som träffas en gång per år. Flera av informanterna i de tre kommunerna uttrycker en önska om 

att det borde ordnas tillfällen för att lära känna varandra. Det är viktigt att bara få ett ansikte 

bakom namnet, det ger en form av trygghet i gruppen när de tillsammans åker ut på uppdrag.  

 

”Vi måste ju åtminstone träffa varandra så att vi känner varandra, lite grann, 

vilka sorts människor vi är, å hur vi tänker, å våga tänka i olika scenarier…”. 

 Deltagare/ledare i en av POSOM - grupperna 

 

 

5.2.3.5 RIKTLINJER FÖR SAMVERKAN 

Utredningen som räddningstjänsten gjorde 2005 visade att riktlinjer skulle utvecklas 

ytterligare, men vid frågan till samtliga informanter om det finns några riktlinjer för 

samverkan mellan POSOM-grupperna i kommunerna svarade en informant så här: 

 

”Näe, det känner jag inte igen”. 

 Deltagare/ledare i en av POSOM - grupperna 
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6 ANALYS, DISKUSSION & SLUTSATSER 
Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan fungerar mellan olika kommunala 

verksamheter, i det här fallet POSOM-verksamheter. För att besvara syftet utformades tre 

forskningsfrågor: 

• Hur upplevs samverkan mellan POSOM-grupper utifrån respektive yrkesutövares 

perspektiv? 

• Vilken betydelse har samverkan mellan POSOM-grupperna utifrån respektive 

yrkesutövare perspektiv? 

•  Vilka hinder eller dilemman för samverkan identifieras av yrkesutövarna i POSOM-

grupperna? 

I detta avslutande kapitel kommer empiri och teori kopplas samman. Kapitlet innehåller även 

en avslutande diskussion samt förslag för framtida studier.   

 

Danermark (2000) framhåller att samverkan både är en stimulerande och berikande process 

om de rätta förutsättningarna skapats. Samtliga informanter i studien anser att samverkan 

mellan de olika kommunerna är av stor betydelse, dels för att en kommun själv inte klarar av 

en händelse som sträcker sig över tid, men även som ett erfarenhetsutbyte. Trots att 

informanterna finner att samverkan är viktigt visar det sig att det är svårt, vilket även Hjortsjö 

(2006) betonar.  

 

Enligt bland annat Danermark och Kullberg (1999) är det bestämt att vi i samhället måste vi 

bevisa att något fungerar för att vi ska lägga resurser på det, därav brister ofta forskningen. I 

detta fall önskar flera informanter ökade resurser för samverkan mellan POSOM grupperna, 

för att på så sätt exempelvis kunna öka antalet tillfällen att träffas. Det kanske inte behöver 

vara organiserat som en strukturerad träff, utan det skulle ibland kunna vara en möjlighet att 

träffas där man kanske fikar tillsammans för att lära känna varandra, att mötas på ett naturligt 

sätt, för att bygga en sorts tillit som en av informanterna uttryckte. En tillit som behövs då det 

är ”skarpt läge”. Schütz (2002) lyfter också fram vikten av att utveckla personliga relationer 

vilket in sin tur skapar trygghet och förutsättningar för en god samverkan.   
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Enligt tidigare forskning är samverkan en komplex process (Socialstyrelsen, 2005). 

Förutsättningen för en god samverkan kräver styrning, struktur och samsyn. Med 

utgångspunkt i empirin kan denna tidigare forskning kopplas ihop med resultatet för denna 

studie, vilket visar att det är en komplex process. Den politiska och administrativa ledningen 

till de berörda organisationerna måste ta ställning till samverkan, visserligen visade 

utredningen som gjordes att man skulle börja samverka, men någonstans gick det fel. Det 

måste även efterfrågas en gemensam uppföljning och utvärdering (ibid.). Det framkom av 

informanterna att det inte skedde någon uppföljning eller utvärderingen om samverkan mellan 

kommunerna. En god struktur för en stabil och effektiv samverkan är något som saknas. När 

det gäller ett tydligt och gemensamt mål för samverkan framgår det att flera av informanterna 

i organisationerna inte vet vad det egentliga målet är, alla är dock överens om att det är viktigt 

med samverkan. Slutligen påtalas att kommunikation är något som verksamheter bör förbättra 

(ibid.), vilket även kan förbättras i POSOM-organisationerna. I intervjuerna visade det sig att 

flera av de tillfrågade inte visste eller kände till några riktlinjer för samverkan mellan 

POSOM-verksamheterna. Det kan man koppla till den tidigare forskning som visar på att en 

av de viktigaste faktorer när det gäller lyckad samverkan, är tydliga och gemensamma mål 

(Hjortsjö, 2006; Danermark, 2000). 

 

6.1 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Resultatet visar sammanfattningsvis att samverkan mellan de olika POSOM-grupperna inte 

upplevs fungera tillfredställande. Utifrån utredningsuppdraget som räddningstjänsten fick 

2005, uppdraget som gällde att söka kunskap och komma med förslag på 

samverkansmöjligheter för POSOM-grupper, finner jag att man har inventerat 

organisationerna, man har även fastställt arbetsuppgifter, men man inte har lyckats med att 

vidareutveckla riktlinjer och former för en fortsatt samverkan. Man ansåg dessutom i 

rapporten att POSOM-ledarna skulle träffas två gånger per år för erfarenhetsutbyte och att 

hela POSOM-organsiationen skulle träffas en gång per år för utbildning och 

erfarenhetsutbyte, vilket inte har skett. Kanske kan detta bero på att POSOM-grupperna sällan 

är i ”skarp drift”, men då anser jag att det är än viktigare att samordna resurser de emellan, 

vilket även utredningsgruppen uttryckte. En av informanterna uttryckte att det är svårt att 

fungera i en organisation som helst inte ska finnas. Bristen på tid, utbildning och 

sammankomster rent generellt och i viss mån brist på kommunikation kan tolkas som brist på 
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pengar. Dvs. på ledningsnivå talar man om vikten av samverkan, men i realiteten upplever de 

som faktiskt arbetar i verksamheten att det saknas ekonomiska medel för att fullt ut kunna 

arbeta samverkansorienterat. Retoriken visar på att det är viktigt, men i praktiken verkar man 

inte satsa på att skapa goda villkor för samverkan. Men jag menar att det borde ligga i allas 

intresse att förbättra samverkan mellan kommunerna, vilket förslagsvis kan möjliggöras 

främst genom styrning från ledningen. Men även genom en god struktur för ett tydligt och 

gemensamt mål, samt genom att öka samsynen för att på det sättet överbrygga hinder av olika 

slag såsom olika kunskapsbakgrunder och ideologier. Det som också är av stor betydelse är att 

samtliga informanter uttrycker en önskan att de olika POSOM-grupperna får ett forum där de 

kan interagera med varandra.   

 

Trots att studien visade att det inte finns en direkt samverkan mellan POSOM-grupperna i 

kommunerna tror dock flera av informanter att de kommer att utveckla en god samverkan 

mellan kommunerna för att kunna utföra ett gott arbete tillsammans, om eller när en större 

händelse eller katastrof inträffar. Alla informanter är överens om att man har mycket att lära 

av varandra vid en samverkan.  

 

6.2 FÖRSLAG FÖR FORTSATTA STUDIER 

För vidare studier skulle det vara intressant att undersöka upplevelsen av samverkan mellan 

de olika deltagarna inom en och samma POSOM-organisation. Hur samverkar dessa med 

varandra? I en organisation ingår ofta olika yrkeskategorier som har olikheter beträffande 

regelverk, kunskaps- och förklaringsmodeller, vilket då kan leda till att problem uppstår när 

olika professioner ska samarbeta. Vidare hade det även varit av intresse att undersöka 

skillnader i makt när det gäller samverkan i POSOM-verksamheter. Yrkesgrupper har olika 

makt och prestige. Sannolikheten att problem uppstår är större ju större skillnaderna är i en 

grupp beroende på yrkeskategori.  
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Bilaga 

Intervjuguide 
Bakgrund: 

- Ålder 

- Hur länge har du arbetat inom det yrke du har idag? 

- Befattning?  Utbildningsbakgrund? 

- Vad ingår i dina arbetsuppgifter? 

- Hur kommer det sig att du ingår i POSOM-gruppen? 

- Berätta lite kort om er POSOM-grupp? 

Samverkan: 

- Vad innebär samverkan för dig? Är det viktigt? Varför isåfall? 

- Hur upplever du samverkan mellan POSOM-grupperna i dagsläget?   

- Har ni några riktlinjer för samverkan mellan POSOM-grupperna? Hur ser det ut? 

- Har ni regelbundna träffar mellan POSOM-grupperna i Fyrkanten? Om ja, beskriv 

en sådan träff. Om nej, vad tror du det beror på? 

- Hur upplever du kommunikationen mellan POSOM-grupperna?  

- Hur tycker du det ser ut i dag, vad gäller resurser i form av utbildning, erfarenhets- 

och kunskapsutbyte? 

Avslutande frågor: 

- Finns det något du vill tillägga? 

 

 

 


