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Sammanfattning 

Det svenska välfärdssamhället skall garantera alla i Sverige en grundläggande välfärd. Vårt 

välfärdssystem som skall fånga upp de svenska medborgarna, kräver att myndigheterna 

kommunicerar med varandra. Brister i kommunikation mellan myndigheter har framkommit i 

bland annat media. Det är orsaken till att syftet med studien är att öka förståelsen för 

skillnaden mellan myndigheternas kommunikation i ordinarie sammanhang och i 

individsamverkansteamen i Hallands sammanhang. Hur påverkar olika faktorer i kontexter 

myndigheters kommunikation? Vad skiljer kommunikationen i individsamverkansteamens 

kontexter mot ordinarie kontexter?   

 

Vi har valt att använda oss av ett deduktivt förhållningssätt under studien. De metoder vi 

använt oss av för att få fram vår empiri består utav kvalitativa intervjuer med två 

individsamverkansteam i Halland. Det empiriska material vi fått fram har vi sedan analyserat 

med en innehållsanalys med hjälp av teorin.  

Resultatet visar att skillnaden mellan olika myndigheters kontexter kan påverka 

kommunikationen. Det som skiljer kommunikationen åt i olika kontexter har enligt vår studie 

visat sig vara att budskapet i ordinarie fall tar längre tid att nå fram till mottagaren och 

riskerar att i högre grad misstolkas.   

 

Nyckelord:   Kommunikation, Kontext, Samverkan, Myndigheter, Skillnad. 

 

 

  



Abstract 

The Swedish welfare society should ensure everyone in Sweden a fundamental welfare. Our 

welfare system to capture the Swedish citizens requires the authorities to communicate with 

each other. Lacks in communication between authorities have emerged in, among other 

things, the media. Therefore, the purpose of the study is to increase understanding of the 

difference in communication between the authorities in the regular context and the context of 

the individual collaborative team in Halland. How do different factors in contexts affect the 

communication between authorities? What distinguishes the communication in the context of 

the individual collaborative context with regular contexts?  

 

We have chosen to use a deductive approach during the study. The methods we used to get 

our empirical work consists of qualitative interviews with two individual collaborators in 

Halland. We then analyzed the empirical material we got with a content analysis using a 

theory. The result shows that the difference between different government configurations can 

affect the communication. What our communication distinguishes in different contexts, 

according to our study, has been found to be that the message in ordinary cases takes longer to 

reach the recipient and risks becoming more misinterpreted. 
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1. Inledning 
 

Det svenska välfärdssamhället skall garantera alla i Sverige en grundläggande välfärd och att 

alla skall innefattas av Sveriges sociala skyddsnät.  

“Sverige ska fortsatt vara ett ledande välfärdsland. Om välfärden fungerar väl så 

främjar det en god ekonomisk utveckling – inte minst genom att ge såväl kvinnor 

som män möjlighet att arbeta heltid – och bidrar till ökad trygghet, jämlikhet och 

jämställdhet.” (Regeringskansliet 2018b).  

 

Tanken bakom vårt välfärdssystem är bra men det finns brister. Regeringen anser att stödet till 

individen behöver utvecklas och att samverkan mellan myndigheter, arbetsgivare och 

organisationer måste fungera. Socialminister Annika Strandhäll (S) anser att Sverige inte har 

kommit tillräckligt långt i denna fråga och poängterar att den svenska modellen behöver 

stärkas (Strandhäll 2018).  

 

“Nolltolerans - ingen ska falla mellan stolarna. Nyckeln till god rehabilitering 

ligger i ett gott samarbete och god kommunikation mellan arbetsgivare, hälso- och 

sjukvård och Försäkringskassan.” (Strandhäll 2018. s 5). 

 

Trots den välfärd vi har i det svenska samhället och de olika typer av skyddsnät det innefattar, 

lyckas inte ansvariga myndigheter fullt ut med att förhindra individer från att falla mellan 

stolarna. Det betyder att det inte finns någon ansvarig som tar hela ansvaret för individens 

behov och individen riskerar att hamna utanför systemet. Detta är särskilt tydligt hos individer 

som har komplexa problem och där deras fall kräver samordning mellan flera myndigheter. 

  

Finsam är en finansiell samordning där Samordningsförbundet i Halland ingår och 

individsamverkansteamen i Halland är en insatts hos dem. Lagen om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser trädde i kraft januari 2004. Arbetsförmedlingen, kommunen, 

försäkringskassan och landsting/region har tack vare lagen möjlighet till att samverka 

finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. De fyra parterna bildar ett 

samordningsförbund. Parterna bestämmer hur samarbetet skall se ut och samverkar i den mån 

det går eller finns behov av det. Parterna kan förbättra och utveckla ansvaren de har, vilket 

med andra ord utvecklar ansvarstagandet för rehabiliteringsarbetet och välfärdsarbetet 

(Finsam 2018). 

 

Det är enligt Lægreid (2015) en utmaning att samverka. Dock är intresset för samverkan hög 

bland annat på grund av att myndigheters formella struktur påverkar beslutsprocessen. 

Samverkan behövs för att kunna lösa de komplexa problem som överskrider de typiska 

organisatoriska gränserna. 

  

Vi vill öka förståelsen för skillnaden i kommunikation mellan olika kontexter, det vill säga i 

de sammanhang där kommunikationen sker (Larsson 2014). Därför har vi valt att i vår uppsats 

göra en begränsad jämförelse av myndigheternas kommunikation i ordinarie kontexter och 

kontexterna som individsamverkansteamen (IST) använder sig av. Tidigare forskning av 

Holmquist, Staland Nyman, Trolle-Schultz Jensen, Urbas, & Gabrielsson (2018) visar på att 

individsamverkansteamen i Halland har en bättre kommunikation mellan myndigheter än i 

ordinarie kontext. Vi vill närmare undersöka vad i kontexterna som ger denna skillnad. 
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1.1 Syfte och Frågeställning 

Vårt syfte är att öka förståelsen för skillnaden mellan myndigheternas kommunikation i 

ordinarie sammanhang och i individsamverkansteamens sammanhang.  

 

Frågeställningar 

1. Hur påverkar olika faktorer i kontexter myndigheters kommunikation?  

2. Vad skiljer kommunikationen i individsamverkansteamens kontexter mot ordinarie 

kontexter?  

 

1.2 Centrala begrepp 

Samverkan är mer än bara samarbete. Samverkan är medvetna målinriktade handlingar som 

utförs tillsammans med andra i ett särskilt team med ett gemensamt mål och syfte (Danermark 

2005).  

 

Individ syftar på en människa i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och som har 

ett behov av samarbete mellan flera myndigheter kring personens rehabilitering. 

 

Kontext är ett avgörande sammanhang för kommunikation i och mellan myndigheter (Larsson 

2014).  Kontexterna vi vill lyfta fram extra är modellerna i figur 4 och 5. 

 

Myndighet är statliga och kommunala organ som skall se till att lagar som riksdag och 

regering fattat beslut om skall bli verklighet (Regeringskansliet 2018a). 

 

IST individsamverkansteam, samverkan mellan Arbetsförmedlingen, kommunen, 

Försäkringskassan och landsting/region inom välfärds- och rehabiliteringsområdet. 

(Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte 2018). 

 

Riktlinjerna är formade utifrån vad som står i regleringsbrevet. Organisationerna är 

underkastade regelverk i form av lagar och förordningar. Vid sidan om lagar och förordningar 

finns det direktiv som är allmänna råd som vanligtvis rutiner och arbetssätt baseras på 

(Danermark 2005). 

 

Samtycke 

Ett medgivande om sekretesslättnad. Personen i fråga ger sitt samtycke till att sekretess 

mellan parterna som skall samverka får brytas. Parterna får därmed samtala och dela med sig 

av sina uppgifter till varandra om individen utan sekretess. Samtycket gäller endast den 

information som berör ärendet för att parterna skall kunna samarbeta och gäller fram till 

ärendet har avslutats. (Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte 2018). 

 

Envägskommunikation 

Sändare skickar ett budskap till mottagaren vilket skapar en kommunikation åt ett håll. 

(Shannon & Weaver 1964). 

 

Tvåvägskommunikation  

Vid en tvåvägskommunikation går budskapet från sändare till mottagare. Sedan ger 

mottagaren feedback till sändaren vilket gör att mottagaren blir sändaren och sändare blir 

mottagare. Rollerna växlar fram och tillbaka vilket skapar en dialog mellan de båda parterna. 

(Hunt & Grunig 1994). 
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Flervägskommunikation 

Flervägskommunikation innebär att kommunikation mellan flera mottagare. Det kan handla 

om kommunikation från en person till en hel grupp, vice versa eller från en grupp till en 

annan grupp. Oavsett hur många mottagare det handlar om, finns där alltid en möjlighet till att 

ge direkt feedback. Kommunikationen anpassas efter individ, ämne och utförs i form av 

nätverk. Kommunikationens fokus ligger på deltagarnas kontroll, en ömsesidig påverkan samt 

utbyte av sändare och mottagarroller. (Larsson 2014). 
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2. Teori 

 
2.1 Basmodell av kommunikation 

Den Matematiska Teorin av Kommunikation gjord av Shannon och Weaver (1964) är en 

utvecklad del av Claude Shannons matematiska teori som behandlade de 

kommunikationstekniska aspekterna av kommunikation via telefon. Shannon och Weavers 

teori (Shannon & Weaver 1964) innefattar enheterna informationskälla, sändare, kanal och 

mottagare och beskriver en teori om kommunikation. Figur 1 visar teorin i sitt utförande från 

1964. 

1. Informationskällan väljer ett önskat meddelande. Det valda meddelandet kan bestå av 

skrivna eller talade ord. 

2. Sändaren ändrar meddelandet till en signal som sänds över kommunikationskanalen, 

från sändare till mottagare.  

3. Mottagaren översätter signalen till ett meddelande. 

4. Mottagaren lämnar vidare över meddelandet till destinationen. 

 

 
 

Figur 1: The Mathematical Theory of Communication (Shannon & Weaver 1964, s.7). 

I Larsson (2014) benämns den Matematiska Teorin av Kommunikation som Basmodellen. 

Basmodellen i sitt Kontextuella Sammanhang (figur 2) tillför nya faktorer till Den 

Matematiska Teorin av Kommunikation. 
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2.2 Basmodell av kommunikation i kontext 

 

 

 

Figur 2: Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (Larsson 2014, s.52).  

 

I modellens utveckling har kontexten, alltså i det sammanhang vilket kommunikation sker, 

lyfts upp allt mer. Flera olika forskare har enligt Larsson (2014) bidragit med faktorer och 

utvecklat basmodellen. 

 

• En återföringsfaktor (feedback) innebär att mottagaren svarar sändaren på det 

meddelande som uppfattats.  

• Brusfaktorn finns nu med i hela processen från början till slut. Brus innebär det som 

på ett negativt sätt stör kommunikationsprocessen.  

• Kodning som syftar på det budskap som sändaren skickar och avkodning som syftar 

på det budskap som mottagaren uppfattat.  

• Individuella, sociala och organisatoriska faktorer påverkar sändarens meddelande. 

• Individuella, sociala och publika faktorer påverkar mottagarens uppfattning (ibid). 

 

Kontexten är ett avgörande sammanhang för kommunikationen mellan myndigheter (Larsson 

2014). Begrepp som sändare respektive mottagare används för att studera hur och var 

kommunikationen sker. Kommunikation är en process som ständigt förändras. Feedback sker 

i form av återkoppling av det uppfattade meddelandet från mottagare till sändare. Vid 

feedback blir mottagare sändare och sändare blir mottagare. Kommunikationen utvecklas från 

en envägskommunikation till en tvåvägskommunikation (Jacobsen & Thorsvik 2008).  

 

För att sedan kunna urskilja vad som är skillnaden i kommunikation mellan olika 

myndigheters kontexter, väljer vi ett fokus på faktorerna som nämns i kontextmodellen ovan 

(figur 2). Alltså individuella, sociala och organisatoriska faktorer respektive individuella, 

sociala och publika faktorer (Larsson 2014). Dessa kallar vi förutsättningskategorier och 

konsekvenskategorier (figur 3).  

 

Förutsättningskategorin består utav individuella, sociala och organisatoriska faktorer. Dessa 

bryter vi ned till fem delkategorier som vi baserar på tidigare forskning. De individuella 
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faktorerna innefattas av delkategorin individ, som syftar på deltagaren som benämns individen 

i den samverkan som myndigheterna har. Alltså en människa i arbetsför ålder som står utanför 

arbetsmarknaden och som har ett behov av samarbete mellan flera myndigheter kring 

personens rehabilitering. Individens behov riskerar att falla mellan stolarna om myndigheterna 

inte har ett gemensamt individfokus (Hjern 2007). Individens helhet kan inte delas upp i olika 

delar. De psykologiska, biologiska samt sociala delarna behöver smälta samman i ett 

samarbete för att kunna synliggöra individens alla behov (Danermark 2005). Den andra 

delkategorin är kultur på arbetsplatsen som hör till den sociala faktorn. Kultur på 

arbetsplatsen är något som skapas och utvecklas i en gemenskap på arbetet. Det sociala 

fenomenet gör att gruppen skapar hållpunkter. Det är viktigt att lära känna kulturen på arbetet 

för att kunna förstå sig på organisationen (Hjern 2007). 

 

Riktlinjer och lokal är två delkategorier vi definierar som organisatoriska faktorer. Med 

riktlinjer syftar vi bland annat på regleringsbreven som Regeringen utfärdar.  

I regleringsbrevet står det hur myndigheten ska arbeta och hur mycket pengar den kan 

använda. (Ekonomistyrningsverket 2018).  

 

Riktlinjer är något som de anställda förhåller sig till och kan på olika sätt påverka 

kreativiteten och kvalitén på arbetet. Det är viktigt att en organisation inte har för hårda 

riktlinjer, utan låter de anställda få frihet till att tolka dessa (Hillman Pinheiro & Åhlström 

2010).  

 

När det gäller ordet lokal så innebär den fysiska platsen där kommunikationen utförs.  

Tidigare forskning visar på att en gemensam arbetsplats för parter som samarbetar kan vara 

till en fördel. Det förenklar på så vis att all information och kunskap finns tillgänglig på en 

och samma plats. Det ökar även samarbetet (Hjortsjö 2005). När kunskapen finns samlad på 

en och samma plats gör det arbetet effektivare.  

 

Den sista delkategorin tillhörande förutsättningskategorin är tid, som även den räknas som en 

organisatorisk faktor. Begreppet tid tolkas ofta som något objektivt och något som inte går att 

påverka. Något som inte nämns lika ofta är tidens betydelse för innebörder och upplevelser. 

Tiden är så pass vardaglig och har en så självklar betydelse, att den sällan uttalas som något 

speciellt inom kommunikationsmodeller. Dock brukar tid fungera som en bro mellan praktisk 

tillämpning och teori (Johansson & Malmsten 2009). Myndigheterna strävar efter ett 

tidseffektivt samarbete (Holmquist et al. 2018). Därav är tid något som vi finner viktigt att 

inkludera som en del av förutsättningskategorin. 

 

Konsekvenskategorin består av individuella, sociala och publika faktorer (Larsson 2014), 

vilket vi bryter ned till fyra delkategorier. De individuella faktorerna bryter vi ned till 

individnytta. Individnyttan är beroende av myndigheters samverkan. När samverkan fungerar 

gynnar det i sin tur individen och dess behov. När myndigheter inte har förmåga att se när 

samverkan mellan dem krävs riskerar individerna att falla mellan stolarna (Hjern 2007).  

 

Det leder oss vidare till de sociala faktorerna för konsekvenskategorin, vilka vi bryter ned till 

samverkan och förståelse. Med samverkan syftar vi på myndigheternas samarbete kring 

individen (Axelsson & Bihari Axelsson 2007). Samverkan är ett samarbete mellan olika 

parter. Ofta sker samverkan i ett nätverk mellan byråkratiska myndigheter endast i form av 

projekt (Hjern 2007). Nyttan för individen är beroende av bland annat huruvida samverkan 

sker eller ej. Staten har gett myndigheter och offentliga aktörer uppdraget att samverka. 

Förhoppningen med samverkan är att det skall leda till effektivare och billigare arbetssätt 
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(Danermark 2005). Samverkan bidrar till en större förståelse för varandra. När myndigheter 

behöver samverka är det viktigt att där finns en förståelse för varandras sätt att tänka och 

arbeta. Det kan vara komplext och ta tid men det är något som kan underlätta för resten av 

samarbetet (Eriksson, Lindencrona, Olsson & Puskeppeleit 2007). Vidare har vi valt 

effektivitet som en organisatorisk faktor. Att myndigheter har ett väl fungerande samarbete 

bidrar till ett effektivare arbete kring individen. Det är något som myndigheterna eftersträvar 

och hoppas kunna öka (Holmquist et al. 2018). 

 

 

 

 

2.3 Basmodell av kommunikation i kontext med utvecklade delar 

 

 

 

Figur 3: Basmodellen i sitt kontextuella sammanhang (Larsson 2014, s.52) med våra 

utvecklade delar som komplement. 
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2.4 Ordinarie kommunikationskontext 

I ordinarie kommunikationskontexter finns det ingen självklar kommunikationsväg mellan 

myndigheterna. De har olika riktlinjer, kulturer och vanligtvis skilda arbetsplatser. 

Kommunikationsflödet försvåras då det råder tystnadsplikt som innebär att myndigheterna 

inte får tala om ärendet med någon annan part. Tystnadsplikten kan endast brytas om 

samtycke ges. Samtycke från individ är en förutsättning för att kommunikation mellan 

parterna skall kunna ske (Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte 2018). 

 

Kommunikationskontexten som råder i ordinarie verksamhet är normalt sett endast 

internkommunikation inom organisationen och externt till individen i fråga genom en 

tvåvägskommunikation. Individen kan sedan välja att ge samtycke till att parter får samverka 

mellan varandra i en särskild fråga.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 4. Ordinarie kommunikationsmodell 

Modellen visar att inget samtycke råder, utan det är individen som håller i all kommunikation 

tills samtycke i sakfrågor lämnas. Förkortningarnas betydelser: AF- Arbetsförmedlingen, FK- 

Försäkringskassan, VPM- Vuxenpsykiatrimottagning, SOC- Socialstyrelsen, K- Kommunen, 

VC-Primärvården 
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2.5 Individsamverkansteam kommunikationskontext 

Målet med samverkan inom individsamverkansteamet (IST) är att erbjuda en samordnad 

rehabilitering med ökad möjlighet till egenförsörjning och välmående. 

(Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte 2018). 

 

Individsamverkansteamen har en färdig kommunikationsväg då de sitter tillsammans i team. 

Individen skriver på ett samtycke för att medverka. De olika myndigheterna bidrar med 

ordinarie kommunikationshistorik in till individsamverkansteamen. Individsamverkansteamen 

använder sig av flervägskommunikation i sitt dagliga arbete.  

 

Flervägskommunikation kan handla om kommunikation från en person till en hel grupp, vice 

versa eller från en grupp till en annan grupp. Oavsett hur många mottagare det handlar om, 

finns där alltid en möjlighet till att ge direkt feedback. Kommunikationen anpassas efter 

individ, ämne och utförs i form av nätverk. Kommunikationens fokus ligger på deltagarnas 

kontroll, en ömsesidig påverkan samt utbyte av sändare och mottagarroller. (Larsson 2014). 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 5. IST kommunikationsmodell 

Modellen visar att samtycke råder inom Individsamverkansteamets kommunikationsmodell. 
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3. Tidigare forskning 

3.1 Kommunikation mellan myndigheter 

Tidigare forskning visar på vikten av samverkan mellan myndigheter. Hjortsjö (2005) skriver 

att verksamheter som har en gemensam arbetsplats tenderar att samarbeta bättre. 

Verksamheter får då en samlad överblick över helheten och kan effektivt få fram rätt 

information när all kunskap finns i en och samma lokal. 

  

Enligt Axelsson & Bihari Axelsson (2007) kan en arbetsplats påverka samarbetet och 

samverkan mellan olika parter. Samverkan innefattar samarbete och en samordning av parter 

som interagerar i ett nätverk, ofta av en byråkratisk form. Med andra ord påverkas i sin tur 

individen av myndigheternas kommunikation, då de är i behov av att myndigheterna kan 

samarbeta och möta individens behov. Det svenska välfärdssamhället med dagens modell som 

består av enskilda myndigheter med sina specialiserade kunskaper är till viss del 

problematiskt för individer, då många inte ryms inom den. Nuförtiden saknar myndigheter 

insikt kring samverkan och många myndigheter använder sig bara av samverkan i projekt. 

Konsekvensen av att inte samverka när så behövs, blir att individers behov faller mellan 

stolarna (Hjern 2007). 

 

En annan faktor som kan påverka samverkan och kommunikation mellan myndigheter är 

kulturen på arbetsplatserna. Kulturen på arbetsplatsen utvecklas i ett arbetssammanhang. En 

stor del av kulturen handlar om gemenskap, vilket är ett socialt fenomen som skapas i 

gruppsammanhang (Jacobsen & Thorsvik 2008). För att myndigheter skall kunna samarbeta 

krävs det att samtliga parter är flexibla och tar hänsyn till varandras kultur och synsätt. När 

myndigheter arbetar enskilt skapas skilda kulturer eller åsikter kring hur problem kan lösas. 

Ifall myndigheterna är beroende av samverkan krävs det en ansträngning för att skapa en 

gemensam vision om hur problemen skall lösas. Att skapa en förståelse för varandras kultur 

och försöka utveckla varandra på ett konstruktivt vis är en komplex och lång process 

(Eriksson, lindencrona, Olsson & Puskeppeleit 2007).  

 

Jacobsen och Thorsvik (2008) förklarar att om ledaren skall kunna kontrollera och förstå sig 

på en organisation behöver denne förstå sig på både struktur och kultur. Förr i tiden var 

arbetskultur inte lika uppmärksammat, men är numera något som värderas i högre grad. 

Kulturen kan bland annat påverka strukturer, anställdas beteenden och processer på 

arbetsplatsen. Kulturen på arbetsplatsen påverkar hur anställda skapar normer om vad som är 

bra eller dåligt, rätt eller fel (ibid). 

 

Vidare ställs kulturen i anknytning till de riktlinjer som de anställda förhåller sig till. På 

arbetsplatser där riktlinjer och ramar är tydliga och väl kända för anställda tenderar de 

anställda att i högre grad hålla sig inom dessa (Jacobsen & Thorsvik 2008). Hillman Pinheiro 

& Åhlströms (2010) förklarar hur riktlinjer kan påverka arbetet. Ifall riktlinjer blir för strikta 

finns det ingen möjlighet eller plats för kreativitet eller ett professionellt arbete. Det innebär 

alltså att de anställda inom en organisation behöver frihet till att själva kunna lära sig att 

prioritera och tolka riktlinjer inom ramarna.  

 

När beslut skall fattas i en organisation innebär det alltid en risk för negativa konsekvenser. 

Besluten fattas enligt Jackson & Carter (2002) utifrån moral och utifrån vad som önskas av 

berörda.  
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I samverkan och i olika former av möten mellan myndigheter är syftet ofta att uppnå bättre 

eller snabbare lösningar på de behov som tas upp. Genom samverkan kan myndigheter uppnå 

tidseffektiv kommunikation (Holmquist et al. 2018).  

 

3.2 Följeforskningen av individsamverkansteam (IST) Halland 

För att stödja individer mellan 18–64 år som är långtidsinskrivna på arbetsförmedlingen har 

individsamverkanteam (IST) skapats i Halland. Individsamverkanteam (IST) är 

myndighetsövergripande team bestående av teamkoordinator, handledare och representanter 

från olika myndigheter som arbetar för att öka möjligheten till egenförsörjning och välmående 

hos hallänningar (Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte 2018). 

 

Följeforskning (Urbas, Trolle-Schultz Jensen, Holmquist & Nyman 2014) har kommit fram 

till att samverkan bidragit till en effektivare och tydligare kommunikation mellan parterna 

inom IST. Följeforskningens resultat visar på att de inom individsamverkansteamen har en 

gemensam plan och en samordning av insatser för individen. 

 

Följeforskning gjord av Urbas et al. (2014, 2015) och Staland Nyman, Holmquist, Trolle-

Schultz Jensen & Urbas (2015) visar på betydelse av samverkan, samt hur det påverkar 

individen.  

 

Det visar att inom IST kommunikation till skillnad från ordinarie kommunikation mellan 

enskilda myndigheter finns ett samtycke, vilket ger möjlighet till en mer öppen och tydlig 

kommunikation kring arbetet med individen (Urbas et al. 2014). IST främjar även ett ökat och 

förbättrat informationsutbyte mellan de olika parterna, vilket vidare ökar möjligheterna för 

mer välavvägda och solida beslut (ibid). Förförståelse kring IST är värdefullt för vår studie 

inför kommande intervjuer. En stor del av tidigare forskningsmaterial som vi studerat 

använder sig utav kvalitativ metod, vilket innebär att intervjudeltagarnas åsikter kommer fram 

på ett tydligt och effektivt sätt. Vår studie kommer att fokusera på vad som skiljer sig i 

kommunikation mellan myndigheter i olika kontexter. Med kontext menas i det sammanhang 

som kommunikationen sker (Larsson 2014).  

 

Urbas et al. (2014) betonar vissa delar som är viktiga att beakta vid ett möte mellan team och 

individ. I första skede när en remiss inkommer till individsamverkanteamet kartläggs 

individen och dess tidigare historik, det vill säga vad som tidigare gjorts, för att sedan kalla 

individen till ett möte. På så vis kan teamet anpassas utifrån individen och ärendet. IST 

samarbetar med ärendet kring individen i syfte att genom flera olika perspektiv få ett 

helhetsbegrepp och få fram en lösning. I mötet med individen används ett fördomsfritt 

förhållningssätt (Urbas et al. 2014). 

 

I första mötet måste individen alltid skriva på ett samtycke. Med samtycke menas ett 

medgivande om sekretesslättnad. Personen i fråga samtycker om att den har fått information 

och ger sitt samtycke till att sekretess mellan parterna som skall samverka inom IST bryts. 

Teamet får därmed samtala och dela med sig av sina uppgifter till varandra om individen utan 

sekretess. Samtycket gäller endast den information som berör ärendet för att parterna skall 

kunna samarbeta och gäller fram till ärendet har avslutats, dock högst i ett års tid från start. 

Individen som ger sitt samtycke har dessutom rätt att när som helst återkalla samtycket 

(Individsamverkansteamet Halmstad/Hylte 2018). Vi vill lyfta fram vad som skiljer 

kommunikation i olika kontexter för ordinarie myndigheter jämfört med IST.  
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4. Metod 

 
Vi läste in oss på tidigare genomförd följeforskning gjord om individsamverkansteamen i 

Falkenberg och Halmstad och även forskning baserad på samarbete mellan andra 

myndigheter. Utifrån den tidigare forskningen och teorin skapade vi våra frågor. På så vis 

använde vi oss av en deduktiv metod. För att uppnå vårt syfte så valde vi att utföra en 

kvalitativ studie, eftersom vi ville få fram respondenternas åsikter och tankar inom ämnet på 

ett ingående sätt, vilket är svårare att utföra med en kvantitativ studie (Watt Boolsen 2007). 

Utifrån tidigare forskning och vårt syfte kom vi fram till vilka delar vi skulle studera och 

vidare anknöt dem till basmodellen i sitt kontextuella sammanhang. Vi valde att använda oss 

av en semistrukturerad intervjuform eftersom den strukturen utgick från förberedda frågor 

som ställdes till alla och följdfrågor som fick bero på vilka svaren blev (se bilaga). Det var en 

lämplig intervjuform då det främjade flexibilitet och samtidigt gav möjlighet till att jämföra 

mellan olika intressenters syn på samma frågor (Denscombe 2009).  

 

Vi genomförde tretton intervjuer med fjorton personer i två olika IST-team om vad de ansåg 

skiljde sig mellan de olika kontextsituationerna när de kommunicerade. Det gav i sin tur en 

möjlighet till generaliserbarhet.  

“Genom att studera mer än en miljö och sedan jämföra resultaten mellan de olika 

fallen kan man försiktigt börja tala om generaliserbarhet inom kvalitativ 

forskning.” (Ahrne & Svensson 2011. s.29).  

Vi baserar vår trovärdighet på empiriska data i form av intervjuer med informanter som hade 

erfarenhet av att arbeta i olika kontexter mellan myndigheter. Informanterna gav oss enskilt, 

sin syn på kommunikationen. Giltigheten i vår studie anser vi baseras på de frågor som vi 

ställde och möjligheten till tillförlitliga svar som vi fick från våra informanter. De informanter 

vi fått svar av arbetar med kommunikation mellan myndigheter och har erfarenhet inom 

ämnet, vilket vi anser gör svaren tillförlitliga. Vi hade dessutom en förförståelse för 

individsamverkansteam, då Marie Sahlsten fick besöka och samtala med ett team under sina 

verksamhetsförlagda studier hösten 2017.  

 

4.1 Urval  

För att kunna svara på vårt syfte valde vi att göra ett tvåstegsurval. Till en början avgränsade 

vi oss till Hallands län som vi sedan avgränsade till orterna Falkenberg och Halmstad, då vi 

bor i dessa städer. Vi valde att göra en totalundersökning med individsamverkansteamen inom 

båda teamen på dessa orter.  

“Ofta är det praktiskt att göra ett tvåstegsurval där man i första urval steget väljer 

geografiska områden. [...] Inom varje kluster görs sedan ett urval av objekt som 

studeras.” (SCB 2008). 

 

Vår första kontakt som ledde oss vidare var förbundschefen Samuel Grahn, som arbetar på 

Samordningsförbundet i Halland. Hans kontaktuppgifter fick vi från vår handledare som 

tidigare haft kontakt med honom. Förbundschefen hjälpte oss med kontaktvägar som 

möjliggjorde vår undersökning inom teamen.  

 

I Falkenbergs IST arbetar sex personer dagligen med kommunikation mellan myndigheter 

under olika kontexter. I Halmstads IST var de åtta personer varav fyra inte längre arbetade på 

någon enskild myndighet, men hade erfarenheter av det från tidigare tjänster.  

 

 

 



13 
 

4.2 Datainsamling 

Vi samlade in data genom åtta stycken telefonintervjuer och fem intervjuer ansikte mot 

ansikte, med personer som arbetar inom individsamverkansteamen. De fjorton personer som 

vi intervjuade gavs möjligheten till att välja plats och tid. De kunde välja om de ville ta 

intervjun via telefon eller om de ville ha en intervju ansikte mot ansikte, på valfri plats. Åtta 

personer valde att ta intervjun via telefon och sex personer valde att bli intervjuade ansikte 

mot ansikte. Alla telefonintervjuer skedde under de tider som informanterna valde genom att 

vi ringde upp dem på önskad tid. Fyra av ansikte mot ansikte intervjuerna skedde enskilt och 

två valde att bli intervjuade tillsammans, då de hade samma befattning och tyckte sig ha 

liknande erfarenheter kring ämnet. De personer vi intervjuade ansikte mot ansikte träffade vi 

på en och samma arbetsplats, där de hade sitt gemensamma möte. De ordnade ett enskilt rum 

där vi kunde intervjua samtliga. All data som samlades in under intervjuerna är det som ligger 

till grund för vår empiri. Informanterna kommer vidare i vår studie att benämnas informant 

samt ett slumpartat nummer mellan ett till fjorton för att hålla deras uppgifter konfidentiella. 

Siffran används endast för att särskilja dem åt i vår uppsats.  
 

Informationen från informanterna bedömer vi som tillförlitlig, då informanterna dagligen 

kommunicerade med myndigheter i sitt arbete eller inom IST. De kunde alltså jämföra de 

olika kommunikationssituationerna utifrån sina egna upplevelser.  
 

4.3 Analysmetod 

Vi använde oss av innehållsanalys när vi analyserade vårt material. Till att börja med, läste vi 

igenom vårt material flera gånger. Vi kodade materialet i olika färger och staplade upp 

materialet efter vår frågeställning och teori. Med hjälp av analysmetoden har vi sedan kunnat 

jämföra resultatet. Det jämförda materialet hade god överensstämmelse. Vår motivering för 

vår kodning var våra frågor och vårt syfte i kombination med vårt teorival.  

 

4.4 Etik 

4.4.1 Informationskrav och Konfidentialitetskrav 

Vi bokade in två möten fördelade på vardera ort där medlemmarna i teamen arbetar och 

presenterade oss. Under mötet berättade vi om vår uppsats, bland annat om att den var på 

kandidatnivå inom arbetsvetenskap och att vi ville lyfta fram skillnaden i kommunikation 

mellan myndigheterna på individsamverkansteamets sätt och kommunikation mellan 

myndigheterna på ordinarie sätt. Under dessa möten informerade vi om våra uppsatsplaner 

och på vilket sätt informationen skulle behandlas om de valde att delta. Vi sa att vi planerade 

att anonymisera vårt material och att endast vi som skrev uppsatsen och vår handledare skulle 

ha tillgång till råmaterialet, för att i största möjliga utsträckning skydda dem från skador eller 

kränkningar i samband med att de medverkade i studien. Vi förklarade även att det 

anonymiserade materialet kommer att bli en offentlig handling genom vår färdiga uppsats. 

Deltagarna informerades om att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun utan att 

behöva ange orsak. Därefter bokade vi in tider för intervjuer med alla personer som valde att 

delta, vilket samtliga gjorde. Syftet med intervjuerna var att samla data till vår uppsats.  
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4.4.2 Samtyckeskrav och Nyttjandekrav 

När vi träffade informanterna för första gången så gick vi igenom vad medverkan av intervju 

skulle innebära. Om informanterna valde att ge sitt samtycke till en intervju innefattade det 

även att den data som inkom, skulle få användas av oss författare, i syfte att slutföra denna 

uppsats samt för vår framtida forskning tills deltagarna väljer att inte längre vara delaktiga i 

forskningen.  

 

Alla informanter gav sitt samtycke till en intervju. Förbundschefen Samuel Grahn, som 

arbetar på Samordningsförbundet i Halland gav sitt samtycke till att nämnas vid namn. 

Falkenbergs IST och Halmstads IST samtyckte till att nämnas med orttillhörighet. Vi anser att 

vi på detta sätt har utgått från god forskningsseds rekommendationer (Gustavsson, Hermerén 

& Petersson 2005). 

 

4.5 Metoddiskussion 

Valet av ämnet kan ha varit för djupgående, då vi inte hittade någon teori som kunde gå in på 

djupet på de delar vi var intresserade av att studera. Det ledde till att vi valde att utveckla 

basmodellen i sitt kontextuella sammanhang genom att lägga till förutsättningskategori samt 

konsekvenskategori, med tillhörande delkategorier så att den skulle passa vår studie. Vi utgick 

från teorin och tidigare forskning när vi utformade vår intervjuguide, vilket kan ha bidragit till 

att vi missat frågor som kunde ha berikat vår empiri. Vi lät informanterna välja plats och tid 

för intervjuerna vilket vi anser ledde till ett effektivt och bekvämt sätt att få till intervjuerna. 

Vi hoppas även att det bidrog till väl utförliga och genuina svar på våra frågor. 

Att en av oss hade en förförståelse om individsamverkansteamet skulle kunna vara en nackdel 

om vi hade låtit åsikter eller tidigare erfarenheter påverka uppsatsen. Vi var under studien 

noga med att förhålla oss kritiskt till Maries tidigare kunskap och åsikter kring ämnet. 

Förförståelsen var till en fördel på så vis att kunskap om ämnet lättare blev greppbart och 

förståeligt. Samtidigt har det inneburit att vi ständigt behövde granska tankar och åsikter kring 

ämnet. Om vi hade intervjuat informanter som inte varit positivt inställda till samverkan så 

finns det en möjlighet till att resultatet hade kunnat bli annorlunda.  

   

Fördelen med att vi använde oss av en semistrukturerad intervjuform var att den är flexibel 

och gjorde att vi kunde vara öppna för förändringar med de svar vi fick. Genom att ställa 

samtliga frågor till alla deltagarna möjliggjorde vi en analys mellan de svar vi fick. Vi anser 

att metoden var ändamålsenlig med vår studie, men hade vi haft bättre resurser hade vi kunnat 

göra den mer omfattande och även inkluderat deltagande individer för att få med deras 

perspektiv, utan att behöva få det från en andrahandskälla. Vi hade även kunnat intervjua 

myndighetspersoner som samverkar inom andra konstellationer. Vi anser dock att vi fick ett 

relevant resultat och att vårt metodval hjälpte oss med detta. 
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5. Resultat 
 

I vårt resultat lyfter vi fram den empiri vi fått från de intervjuer vi genomfört. Empirin visade 

att en stor del av svaren samstämde med varandra, därför har vi valt att inte upprepa 

informanternas svar. I resultatet delar vi upp empirin i förutsättnings- och 

konsekvenskategorier.  

 

5.1 Förutsättningskategorier 

5.1.1 Tid 

Kommunikation mellan myndigheterna inom IST sker utan individen som mellanhand, då 

samtycke mellan alla parter råder under deltagandet. De olika parterna som arbetar inom IST 

kan kommunicera direkt och öppet om individen och hjälpas åt med ärenden. Alla 

informanter är eniga om att IST:s sätt att kommunicera förkortar ärendetiden.  

 

Ett exempel på hur ett ärende för ordinarie kommunikationsväg ser ut är: ärendet startar med 

bokning av möte med individen. Om behov av information från en annan part finns så är det 

individens ansvar att förmedla den vidare. Detta kan kringgås genom att få ett samtycke till 

kontakt med den andra parten gällande den informationen. Då behöver individen berätta vem 

den andra ansvariga parten är och hur de får kontakt med varandra.   

  

De flesta tog även upp svårigheterna med ordinarie kommunikation mellan parterna vilket 

härleds till svårigheterna med att få tag på de varandra. “Oftast försöker jag ringa, men det är 

inte alltid att man får tag på den andra personen utan det kan sluta med att man till slut måste 

mejla personen istället.” (Informant nr 4). 

 

5.1.2 Kultur  

Några av informanterna talar om att det skapas en annan typ av kultur inom IST. Båda 

individsamverkansteamen uttrycker att de har en bra stämning i gruppen och ser varandra som 

kollegor. “Det är klart att vi inom IST är kollegor.” (Informant nr 8). Informanterna lyfter 

fram vikten av samarbete i arbetet de utför. “Det är inte alltid lätt att vara en boll i en fyrkant. 

Men med IST kan vi jämna till hörnen och se uppgiften lättare ur ett individperspektiv då vi 

har en större helhetsbild.” (Informant nr 4). Det informanten syftade på var att de i IST hade 

en mer öppen kultur då de skapade nya rutiner. Inom IST är arbetet mer individinriktat och 

regelorienteringen anpassas efter individens behov. 

 

Empirin visar på att den ordinarie kommunikationen som sker mellan  

myndigheter ofta är mer regelorienterad. Deras olika kulturer kan orsaka en kulturkrock. 

Kommunikation mellan parterna försvåras på grund av att kulturen och arbetssätten 

skiljer sig åt. 

 

5.1.3 Lokal 

Majoriteten av informanterna anser att en gemensam arbetsplats är att föredra.  

”Det är en fördel att vara där och arbeta tillsammans.” (Informant nr 4). 

 Falkenbergs IST har en gemensam arbetsplats för alla möten.  

“Vi sitter på en neutral plats, ingen myndighet, vilket kan vara en fördel då flera kan ha 

negativa känslor med sig i bagaget.” (Informant nr 2). I Halmstads IST pendlar de mellan att 

stationera sig på någon utav myndigheterna och deras neutrala kontor.  

 

De ordinarie myndigheterna sitter var för sig, de har i de flesta fall inget gemensamt utrymme. 

Att de inte sitter tillsammans försvårar möjligheterna till att få tag på varandra.   
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5.1.4 Riktlinjer.  

Samtliga parter har lagar som måste följas men empirin visar på att IST i Falkenberg är 

skickliga på att tillämpa riktlinjerna som de har att förhålla sig till. De kan tänka utanför de 

enskilda ramarna när de samarbetar och kommunicerar mellan varandra. Något som försvåras 

till viss del inom teamet i Halmstad då besluten i ärendet inte alltid fattas inom gruppen.  

Anledningen till att de öppet kan tala om individen inom IST är att de har ett samtycke som 

krävs för att individen skall kunna delta. Detta samtycke förenklar för det gemensamma 

arbetet kring att fläta samma deras olika riktlinjer till ett gemensamt mål.   

 

Empirin visar att de ordinarie myndigheterna verkar förhålla sig striktare till de riktlinjer som 

myndigheterna har var för sig när de kommunicerar och arbetar. En informant påpekar att det 

hade varit fördelaktigt att få in ett samtycke som gäller för ordinarie kommunikation.  

 

“Vi hade behövt öka tillgängligheten för andra att kunna få tag på en. Det skulle också kunna 

vara bra att få till något slags forum där man kan lägga ut information om en individ men ej 

nämna namn. Om det till exempel är någon annan myndighet som behöver vara förberedd på 

något inför ärendet.” (Informant nr 1).  

 

5.1.5 Individ 

Vår empiri visar på att IST, tack vare samtycke från individerna har möjlighet till att tala 

öppet om individernas ärenden och hjälpas åt med en lösning. De skapar ett ärende med 

individfokus istället för ett ärende hos varje inblandad part. Detta betyder att individen endast 

behöver gå till en plats för ett möte med samtliga inblandade parter.  

 

När det gäller ordinarie kommunikation, har parterna inte lika stora möjligheter till att tänka 

och samarbeta över gränserna. De har inget samtycke som individen skriver på från start. 

Individen är för ordinarie parter den som är ansvarig för att hålla koll på ärendet och föra 

informationen vidare vid behov. Det ställer även högre krav på individens förmåga till att 

koordinera och kommunicera. Individen behöver dessutom ha koll på mer än ett ärende, då de 

olika parterna har skilda uppgifter. 
 

5.2 Konsekvenskategorier 

5.2.1 Effektivitet 

Inom IST är kommunikationsvägen kortare och oftast utan mellanhand. När de arbetar inom 

IST går det enligt samtliga informanter snabbare att få tag i varandra. Informationen når 

mottagaren fortare vilket ökar effektiviteten och minskar ärende tiderna. De olika 

myndigheterna som arbetar inom IST kan kommunicera öppet om individen och hjälpas åt 

tack vare samtycke från individ.  

 

Empirin visar att för myndigheter är ordinarie kommunikationsvägen längre, med individen 

som mellanhand. Ordinarie kommunikation mellan myndigheter gör att de utan samtycke inte 

kan diskutera ärendet. Det tar längre tid att få tag i varandra och budskapet når inte fram till 

mottagaren lika fort, enligt ett flertal informanter.  
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5.2.2 Samverkan  

Samordningsförbundet utgår ifrån individens perspektiv, vilket innebär att de alltid söker 

individanpassade lösningar. Samordnad rehabilitering är Samordningsförbundets största och 

viktigaste område. För en individ som har kontakt med flera olika myndigheter blir det 

mycket ansträngande. Konsekvensen blir flera parallella aktiviteter. Strukturerad samordning 

behövs för att hålla integriteten mellan myndigheterna samt att göra rätt från början 

(Samordningsförbundet i Halland 2017). 

 

Empirin visar på att IST siktar på individanpassade lösningar, samarbetar bättre och skapar en 

gemenskap när de sitter och kommunicerar direkt. När informanterna jobbar inom IST ser de 

varandra som kollegor och försöker alla att arbeta mot samma mål.  

 

Informanterna förklarade att de i ordinarie fall inte har någon direkt väg mellan 

myndigheterna utan är mer inriktade på sitt eget område. Vid ordinarie kommunikation finns 

ingen konkret samverkansplan att utgå ifrån. Ordinarie parter har inga fasta 

samarbetspersoner, då dessa varierar beroende på ärende och individ. Samarbetet mellan 

parterna är beroende av individens samtycke och sker vanligtvis vid enstaka frågor. 

 

5.2.3 Förståelse 

De har inom IST en större förståelse för varandras verksamhetsutövning. “Jag har lärt mig 

mycket om hur de andra jobbar och samarbetar. Jämfört med i vanliga fall så kan jag nu få en 

större helhetsbild för de andras val och avslag.” (Informant nr 1). 

 

Halmstads IST sitter ibland ute hos de olika myndigheterna, vilket enligt empirin ökar och 

sprider kunskap och engagemang kring individsamverkansteamens arbete. Det möjliggör för 

de andra anställda att ställa frågor och kommunicera med Halmstads IST kring arbetet på ett 

lättare sätt. “Vi har fått många fler konsultationer sen vi började vara ute på arbetsplatserna.” 

(Informant nr 9).  

 

Vid ordinarie kommunikation mellan myndigheterna har de flesta ingen ingående kunskap om 

varandras verksamheter. Då de olika parterna till stor del arbetar på skilda håll, minskar 

möjligheter till att sätta sig in i de andras arbetsmetoder. 

 

5.2.4 Individnytta 

Hos IST har individen nära och mer personlig kontakt med de olika myndigheterna. 

Handläggarna på IST har tack vare samtyckesavtal med individen tillgång till en bredare 

historik och informationsbild om individen.  

“ju mer kunskap jag fick av de andras regelverk, desto större hjälp kunde jag vara för 

individen.” (Informant nr 4). En av informanterna bidrog dock med en annan vinkel gällande 

samtycke. “Det negativa kan vara att vi får veta allt som personen sagt så de kan inte utnyttja 

systemen.” (Informant nr 3). För individen är det en fördel att kunna besöka IST på en neutral 

plats. Parterna inom IST sitter tillsammans, samarbetar och tillför den kunskap som de besitter 

om personen till gruppen. “I vanliga fall är det så svårt för individen att veta vem man ska 

vända sig till. Det är så bra att vi sitter på samma plats inom IST, så att vi kan få det till att bli 

ett helt och färdigt pussel med en gång.” (Informant nr 2). IST i Falkenbergs handläggare tar i 

de flesta fall över individens ärende på sig själva, vilket innebär att de har hela ansvaret för 

processens fullföljande. Enligt informanterna gör det att de har lättare för att arbeta fram en 

lösning som kan fungera hela vägen.  
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Vid ordinarie kommunikation, har myndigheterna inte mycket kunskap om varandras 

verksamheter utan är mer specialinriktade vilket försvårar för individens ärenden. 

Myndigheter har bara tillgång till sin historik om individen, då de andra parternas är 

sekretessbelagd. Dessa faktorer bidrar enligt empirin till att individen tenderar att hamna 

mellan stolarna, då ingen myndighet har koll på helheten. 
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6. Analys 

 

Det som skiljer sig i kommunikationen inom IST och den ordinarie kommunikationen mellan 

parterna, anser majoriteten av informanterna är tid, lokal och riktlinjer.  

Individsamverkansteamen har en direktkommunikation i teamen, vilket ger 

direktkommunikation mellan myndigheterna. Flera informanter uttrycker att detta är något 

som förkortar kommunikationsprocessen, från start till slut.  

 

Att IST kan sitta tillsammans och diskutera fram en lösning ökar kvalitén genom bland annat 

minskade missförstånd. Informanterna beskriver att samtycke från individen är en 

förutsättning för att de skall kunna dela med sig av individens information och diskutera 

öppet. Vid ordinarie kommunikation har myndigheterna kontakt via telefon, post eller genom 

individen. Informanterna förklarar att det kan vara svårt att få tag på rätt person och att det 

förlänger ärende tiden. Vid ordinarie kommunikation finns det vanligtvis inget samtycke från 

individen för kommunikation över gränserna.  

 

 

6.1 Skillnaden i kommunikation mellan ordinarie kontext och IST kontext utifrån 

förutsättningskategorin 

6.1.1 Tid 

Vi kunde med hjälp av resultatet dra en slutats om att kommunikationen inom IST hade 

fördelar om vi jämför med ordinarie kommunikation. Att samtycke från individen skrevs 

redan från start, gjorde att samtliga inblandade parter hade tillgång till en bredare historik om 

individen, och denne slapp återberätta hela sin bakgrund. Det ledde till effektivare, tydligare 

och lättare arbete, för både myndigheter och individ. Även tidigare forskning (Urbas et al. 

2014) visar på att samtycke från individen underlättar och effektiviserar arbetet. En annan 

bidragande faktor till effektiviteten inom IST var de direkta kommunikationsvägarna, vilket 

minskade kommunikationstiden mellan myndigheterna. De kunde med enkelhet få tag i rätt 

person på kortare tid vilket i sin tur bidrog till att de kunde samtala och bolla med varandra 

när de behövde det. Om vi tänker utifrån basmodellen i sitt kontextuella sammanhang kan vi 

konstatera att budskapet mellan sändare och mottagare, hade en kortare väg inom IST samt en 

tydligare och mer korrekt uppfattning av svaret när det landade hos mottagaren. Då vägen var 

kortare ökade kvalitén på feedback och bruset minskade.  

 

I ordinarie fall kunde vi se att tiden för ett ärende var längre och mer komplicerad, då 

individen ofta var mottagare som i sin tur fick föra budskapet vidare till den andra parten. I de 

fall då individen godkände att myndigheterna fick kommunicera med varandra i ordinarie 

kontext kring ärendet, tog kommunikationen trots det ofta längre tid då de behövde ta reda på 

och söka efter den part som var ansvarig på en annan myndighet. 

  

6.1.2 Kultur  

Den sociala faktorn som bidrog till ett förbättrat budskap var att de inom IST samarbetade och 

arbetade fram ett budskap som kunde hjälpa individen. Att de arbetade tillsammans gjorde att 

personal inom myndigheter lärde känna varandra och såg varandra som kollegor. Vi 

instämmer med Jacobsen & Thorsvik (2008) om att kultur är ett socialt fenomen som kan 

påverka kommunikationen. Avkodningsprocessen förbättrades då medium sällan användes, 

brus minskade och parterna lärde sig hur budskapen nådde fram till mottagare på bästa sätt.  

 

Det fanns ingen gemensam kultur i ordinarie fall utan varje myndighet hade sin egen kultur 

som kunde orsaka krockar då de behövde kommunicera och samarbeta över gränserna. 



20 
 

De olika myndigheterna hade sina egna arbetssätt vilket skulle kunna bidra till en lägre 

förståelse för varandra vid samverkan. 

 

6.1.3 Lokal 

Den organisatoriska faktorn lokal, kunde förklara en del av skillnaden i kommunikation 

mellan myndigheter för IST respektive ordinarie parters vis. Tidigare forskning (Urbas et al. 

2014) visar att de inom IST fick ett helhetsgrepp om individen och att de tillsammans kunde 

komma fram till goda lösningar. Genom att parterna kunde bidra med olika perspektiv och 

kunskap om arbetet, kunde de få en tydligare bild av individen. Det förtydligade budskapet i 

kontexten. Tack vare att IST var samlade på en och samma arbetsplats kunde de minska 

bruset genom att föra en direktkommunikation mellan varandra, vilket även Hjortsjö (2005) 

kommit fram till är en fördel för samarbete. Till skillnad från ordinarie kommunikation där 

bruset riskerade att öka och komplicera kommunikation mellan sändare och mottagare. Vid 

ordinarie kommunikationskontext befann de olika myndigheterna sig på skilda platser. 

Kommunikationen skedde vanligtvis via telefon eller post, då feedback oftast bestod av ett 

svar på frågan som ställts utan bredare eller djupare form av feedback. Det skulle kunna bero 

på delkategorin lokal. Då ordinarie myndigheter vanligtvis inte var stationerade tillsammans 

hade de inte i lika stor utsträckning möjlighet till att samtala ansikte mot ansikte. När all 

information och kunskap finns tillgänglig på samma plats så ökar det samarbetet (Hjortsjö 

2005).  

 

6.1.4 Riktlinjer   

Vår analys av den organisatoriska faktorn riktlinjer, var att riktlinjer kunde fungera som brus i 

kontexten. För att budskapet skulle kunna nå fram till mottagare på ett bra sätt, behövde 

bruset minimeras, genom ökad insikt kring varandras riktlinjer och lagar. Samtycke som IST 

fick av individerna vid start, var en förutsättning för att sändare och mottagare skulle kunna 

föra en kommunikation mellan varandra. Detta eftersom lagen säger att ett samtycke från 

individen krävs för att kunna tala om individen utanför den myndighet de hör till. Inom IST 

finns det inte lika mycket gråzon. Då IST kombinerar sina olika riktlinjer och lagar kan de 

genom sitt samarbete se utanför sina egna ordinarie ramar och in i de andra myndigheternas 

ramar. Det gör att individerna lättare får hjälp.  

 

I ordinarie fall finns det en risk till att individen faller mellan stolarna eller valsar runt i 

systemet, om den hamnar i gråzonen mellan myndigheternas ramar (Hjern 2007). 

 

6.1.5 Individen 

Vårt resultat visade att det var en fördel för individen att de olika parterna befann sig på en 

och samma plats då samverkan förbättrades, vilket Hjern (2007) även konfirmerar i tidigare 

forskning. Danermark (2005) skriver om att parter i samverkan kan ha olika infallsvinklar på 

hur ett problem kan lösas. Detta använde IST till sin fördel då de drog nytta av de olika 

infallsvinklarna för att tillsammans hitta lämpligaste lösning för individen. Det budskap som 

individen delgav kunde med enkelhet hamna hos lämplig mottagare. Mottagare som gav 

feedback kunde ge den direkt till motparten om så behövdes.   

 

Samordnad rehabilitering är Samordningsförbundets viktigaste område. Om en individ har 

många myndighetskontakter blir det jobbigt (Samordningsförbundet i Halland 2017). 

Konsekvensen blir flera parallella dialoger. Alla som arbetar som handläggare har 

tystnadsplikt. De får alltså inte lov att dela information utan samtycke.  
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För individer som har kontakt med flera olika myndigheter i ordinarie kontext, ökar risken för 

att individerna faller mellan stolarna.  

 

6.2 Skillnaden i kommunikation mellan ordinarie kontext och IST kontext utifrån 

konsekvenskategorin 

6.2.1 Effektivitet 

Samverkan inom IST var enligt empirin en fördel på så sätt att den förkortade vägen mellan 

sändare och mottagare. Budskapet kom effektivare fram då etablerade kontaktvägar redan 

fanns. Budskapet avkodades mer korrekt, då myndigheterna inom IST lärde sig att tala samma 

språk. Effektiviteten ökade då de satt gemensamt och öppet kunde samarbeta och 

kommunicera kring individens ärende vilket även Hjortsjö (2005) anser. 

 

I ordinarie kontext blev effektiviteten lidande, då processen tog längre tid. Det var ofta 

komplicerat för sändare att få tag i varandra då de satt på olika arbetsplatser.  

 

6.2.2 Samverkan 

Samverkan som skedde mellan myndigheterna har i vår empiri, visat sig bidra till ett 

effektivare arbete. IST hade ett närmare samarbete, vilket skapade en större förståelse för 

varandras lagar och riktlinjer. Samverkan mellan parterna gjorde att de lättare kunde hitta 

lösningar för individens problem.  

 

Med hjälp av vår empiri kunde vi se att de vid ordinarie kommunikation, i de flesta fall inte 

samarbetade. Det är således en brist eftersom det krävs samverkan för att skapa en gemensam 

vision om hur problem ska lösas (Eriksson, Lindencrona, Olsson & Puskeppeleit 2007). 

Enligt Hjern (2007) har myndigheterna i ordinarie fall inte alltid förmåga att se när samverkan 

krävs, då de lägger större fokus på sitt eget arbete än det sammansatta behovet som individen 

har. Ifall myndigheterna är beroende av samverkan krävs det en ansträngning för att skapa en 

gemensam vision om hur problemen skall lösas. 

 

6.2.3 Förståelse  

Informanterna förklarade att de inom IST hade fått en större inblick i varandras sätt att tänka 

kring lagar och riktlinjer. De hade även fått mer kunskap om varandras problematik. Det är 

enligt Eriksson et al. (2007) viktigt att myndigheter i samverkan skapar en förståelse för 

varandras sätt att kommunicera. Förståelsen ökar chansen till en korrekt avkodning av 

budskapet. 

 

I ordinarie kontext hade myndigheter inte lika stor insyn i varandras arbete och därmed endast 

en liten förståelse för varandras behov och resurser.  

 

6.2.4 Individnytta 

Fördelar med IST för individen var bland annat att alla parter satt samlade på en neutral plats, 

vilket gör att individerna inte behövde gå på lika många möten. Individerna kunde då ”starta 

om” och känna sig fria från sina tidigare negativa erfarenheter med de enskilda parterna. Där 

fanns en fördel med att arbeta på en neutral plats. Fördelen med det skulle kunna vara att 

individen kände sig tryggare och kunde få en nystart. Att de inom IST hade ett samtycke från 

individen gjorde att de kunde hjälpas åt med individens behov, vilket ofta resulterade i bättre 

samarbete och ökade individnyttan. Hjern (2007) går även in på att detta gör att individen inte 

i lika stor grad riskerar att falla mellan stolarna. Enligt vår empiri var den förkortade ärende 

tiden inom IST en positiv och nyttig förändring för individen.   
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6.3 Skillnaden i kommunikation mellan de olika individsamverkansteamen 

Enligt vår studie var det framförallt två delkategorier som skiljde sig mellan IST i Falkenberg 

och IST i Halmstad.  

När vi jämförde delkategorin lokal mellan Falkenbergs IST team och Halmstads IST team 

kunde vi se att IST i Halmstad stationerade sig hos de olika myndigheterna med jämna 

mellanrum, utöver sitt vanliga kontor. Det är något som IST teamet i Falkenberg inte gjorde, 

utan de höll sig till ett neutralt kontor. En fördel med att Halmstads IST arbetade närmare de 

olika myndigheterna, var att förståelsen och kunskapen hos de övriga medarbetarna på 

kontoren ökade. Det blev lättare att ställa direkta frågor till någon inom teamet om de fanns på 

plats och även för att bara sitta med under ett möte för att förstå hur de arbetade med ett 

ärende.  

  

Arbetsformen skiljde sig åt mellan Falkenberg och Halmstads IST på det sättet att 

Falkenbergs IST vanligtvis tog över individens ärende på sig själva, så beslutsmandatet 

hamnade inom teamet. Vilket gjorde att de lättare kunde samarbeta och komma fram till 

gemensamt beslut inom teamet. De behövde inte be någon ytterligare part om att vara 

delaktiga i beslutet. Att ta beslut är enligt Jackson & Carter (2002) en risk då det kan leda till 

negativa konsekvenser för beslutsfattaren. 

 

 

6.4 Slutsatser 

Vår slutats är att vi har uppnått vårt syfte om att öka förståelsen för skillnaden i 

kommunikation mellan olika myndigheters kontexter, samt fått svar på våra frågeställningar 

som lyder:  

 

1. Hur påverkar olika faktorer i kontexter myndigheters kommunikation? De olika 

kontexterna påverkade myndigheternas kommunikation, genom att förenkla eller 

försvåra, beroende på vilken kontext det handlade om. Kontexten som innebar att IST 

hade en gemensam lokal gjorde att bruset minskade, de kunde tala med varandra 

ansikte mot ansikte och lärde sig hur budskapet kunde avkodas mer korrekt. 

Samverkan mellan parterna gjorde att de lättare kunde hitta lösningar för individens 

problem. Lokal och riktlinjer är de faktorer som visat sig påverka kontexten mest. 

Dessa faktorer kunde i sin tur påverka tiden. Genom att arbeta nära varandra inom IST 

ökade insikten kring de andra myndigheternas riktlinjer. Det påverkade deras 

möjligheter till att se utanför sina egna ordinarie ramar samt effektiviserade 

samarbetet. 
 

 

2. Vad skiljer kommunikationen i individsamverkansteamens kontexter mot ordinarie 

kontexter? Det som skiljde kommunikationen i olika kontexter har enligt vår studie 

visat sig vara att budskapet i ordinarie fall tog längre tid att nå mottagaren. Feedback 

som mottagaren gav sändaren i kommunikationen som utfördes inom IST var mer 

korrekt. Det ledde till en effektivare och framgångsrikare kommunikation. Samtycke 

från individen till IST möjliggjorde direkta kommunikationsvägar mellan 

myndigheterna. Det bidrog även till att individen slapp återberätta hela sin 

bakgrundshistorik för nya kontakter inom IST. Att IST satt på en neutral plats till 

skillnad från ordinarie kontext, gjorde att individerna kände sig fria från tidigare 

negativa erfarenheter med myndigheterna vilket möjliggjorde för en nystart. 
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Vårt syfte var att öka förståelsen för skillnaden mellan myndigheternas kommunikation i 

ordinarie sammanhang och i individsamverkansteamens samanhang. Genom att hitta 

skillnader mellan hur kommunikationen sker i ordinarie kontext och inom 

individsamverkansteamen i Falkenberg och Halmstad anser vi att vi har ökat förståelsen för 

skillnaden i kommunikation mellan olika myndigheters kontexter.  
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7. Diskussion 

7.1 Metod 

Vi anser att vi fick fram ett relevant material genom att använda oss av en kvalitativ studie. 

Med den semistrukturerade intervjuformen kunde informanterna tala mer fritt angående 

ämnet, vilket gav studien djupare och mer ingående svar på frågorna. Om vi dessutom hade 

kombinerat med en kvantitativ enkät till en större del av populationen hade empirin kunnat bli 

bredare. Bredden hade kunnat öka reliabiliteten. Något som kan påverka trovärdigheten är att 

studien inte var så omfattande då resurser som tid begränsade omfattningen. Om vi hade valt 

en annan analysmetod hade det kunnat tillföra något mer till studien, men med 

innehållsanalys som vi använde oss av anser vi att vi fått svar på våra frågor och vårt syfte.  

 

De teorier vi använde oss av valde vi att komplettera för att kunna använda dem till vår studie. 

Vi kunde inte hitta endast en teori som behandlade de olika kontexter vi valde att studera. Vi 

har varit intresserade och engagerade i ämnet, då ämnet enligt oss är intressant och aktuellt. 

Det har varit tacksamt att vi effektivt kunnat få tag i de grupper och personer som varit 

relevanta för oss. Tack vare att samtliga informanter ville delta fick vi en empiri av värde för 

vår uppsats. Under våra semistrukturerade intervjuer, kändes det bra att kunna samtala kring 

frågorna och låta informanten tala i sin takt. Vi kunde sedan komplettera genom att ställa 

ytterligare frågor och få fram så intressanta svar som möjligt. Vi upplevde att samtliga 

informanter var engagerade och intresserade av att ge oss svar på våra frågor. 

 

7.2 Resultat 

I resultatet kunde vi se hur mycket en gemensam arbetsplats kunde påverka 

kommunikationen. Att de inom IST hade en gemensam arbetsplats gjorde att relationen 

mellan dem förstärktes och kommunikationen verkade fungera bättre. De flesta kände att de 

hade blivit kollegor tack vare det nära samarbetet. För oss var det tydligt att kommunikationen 

inom IST fungerade bättre än många av de ordinarie kommunikationsvägarna. När en person 

har hela ansvaret till att hitta en lösning för individen så kan personen lättare motivera 

individanpassade lösningar, som kommit fram i ett samarbete mellan de olika parterna då 

personen själv varit delaktig i diskussionerna och bollat fram till resultatet.  

 

Det har varit en intressant och spännande studie som enligt oss, belyst en avgörande del av 

samverkan mellan myndigheter i Sverige. Det är i vårt samhälle, nödvändigt att samtliga 

myndigheter som delar ansvar kring individer, kan tala samma språk och kommunicera 

mellan gränserna. Vi tycker att det är viktigt att kunna kommunicera på rätt sätt. Att 

kommunicera på rätt sätt innebär enligt oss att ta hänsyn till individens integritet och tänka 

utifrån individens bästa vid kommunikation. Det finns en risk med att kommunicera fritt 

mellan myndigheter om de inte kommunicerar på rätt sätt. Individens integritet kan bli kränkt. 

 

Att en av oss hade en förförståelse för individsamverkansteamen kan ha bidragit till hur vi 

tolkat vårt resultat. Vi anser även att informanternas enligt oss positiva inställning till 

samverkan ka ha påverkat resultatet. Vilket även kan ha påverkat vår uppfattning kring IST. 

 

Uppsatsen bidrar till arbetsvetenskaplig kunskap om skillnaden i kommunikation mellan olika 

myndigheters kontexter som till exempel vad som skiljer IST:s gemensamma och neutrala 

plats från ordinarie kontext.  
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7.3 Framtida forskning 

Under utförandet av studien har vi redan mött ett intresse av att få läsa uppsatsen. En del har 

även påpekat att framtida forskning inom området skulle vara intressant. Det känns som ett 

ytterst aktuellt och viktigt ämne, då just kommunikationen mellan myndigheterna kan vara 

avgörande för att arbetet skall fungera. För samhället och invånarna är det likaså en viktig 

punkt, då de flesta av oss är beroende av myndigheter på ett eller annat sätt.  

Vi anser att samtliga som arbetar med människobehandlande uppgifter inom organisationer 

skulle dra nytta av att få arbeta inom samarbetsformer med andra relevanta parter för att 

underlätta att kommunikationen fungerar från start. Samtliga parter borde ha ett gemensamt 

fokus där individen prioriteras.   

 

Efter att ha gjort den här studien anser vi att det finns en möjlighet till framtida forskning 

inom området. Då vår uppsats endast skalats ned till mindre kluster, skulle en mer omfattande 

forskning kunna komplettera vår studie. IST:s neutrala plats och hur den påverkar arbetet med 

individen hade varit en intressant kunskapsfördjupning. 
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Bilaga   

Intervjuguide 

1. Vad anser du skiljer sig i kommunikationen mellan er myndigheter inom IST och den 

vanliga kommunikationen mellan myndigheter? 

a. Ge exempel på Hur ni kommunicerar inom IST? 

b. Ge exempel på hur ni kommunicerar mellan myndigheterna i annat fall? 

 

2. Vad skiljer sig åt i förutsättningarna? Jämför nedanstående i de bägge kommunikation 

situationerna. 

• Tiden 

• Lokalen (separat, gemensam) 

• Kulturen 

• Riktlinjerna 

• Individen 

 

3. Vilken betydelse/konsekvens har de olika kommunikationerna för 

• Effektiviteten  

• Samverkan 

• Förståelsen 

• Individnyttan  

 

4. Hur kan fördelarna med kommunikationen i IST överföras till den vanliga verksamheten i 

myndigheterna? 
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