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Dokumentation och egna reflektioner från SAMSUS workshop 200831 med fokus på 
samverkan- och samarbete avseende SGI0 kunder/klienter.  

Närvarande: Emma Strömbäck Gotlin (Danderyd), Karolin Jonsson (Täby), Michael Sjögren 
(Österåker), Johanna Hammarqvist (KSON), Ewa Alhammar (Reco), Josefin Hagmyr (FK), Jonna 
Jingbrant (AF), Sophia Dahlgren och Karin Daun från Samordningsförbundet samt Anne-May 
Pettersson, processledare. 
  
Under workshopen deltog alla inbjudna förutom Socialtjänsten i Norrtälje Kommun. Fyra deltog i 
konferenslokalen och resterande på distans via länk. Sophia Dahlgren och Karin Daun 
representerade Samordningsförbundet på plats i konferenslokalen. 

Två dilemman inkom 200831 från två deltagare innan workshopen inleddes. 

Dagordningen förändrades något på grund av covid 19 anpassning. 

Sophia Dahlgen öppnande workshopen med betoning på värdeorden SAMSYN och SAMVERKAN 
på dagordningen. 

Varje deltagare presenterade sig vid namn, arbetsplats och funktion och därefter summerades 
SAMSUS digitala forum som genomfördes 6 maj 2020 med 56 deltagare av Jonna Jingbrant, 
arbetsförmedlingen och Josefine Hagmyr, FK. Deltagare har förmedlat att de tyckte att forumet 
var bra och att presentationen av flödesscheman i samverkan var informativ och tydlig. Responsen 
har varit positiv och det förmedlades att medarbetare på AF som ej arbetar med SGI0 kunder har 
efterfrågat samma information.   

I rollen som observatör på forumet redogjorde jag, Anne-May Pettersson, för vissa av mina 
iakttagelser som jag tyckte var värda att betona utifrån fokus på samverkan och samarbete.  
Föredragshållarna förmedlade;  
- Ibland finns behov av avstämningsmöten med sjukskrivande läkare. 
- Vikten av samverkan med socialtjänsten för att förstärka en positiv process för den enskilde vid 

ersättning i form försörjningsstöd. 
- Vikten av den enskilde individens motivation. 
- AF - vikten av förstärkt samarbete i vissa fall. 

En deltagare önskade mer information om process- och beslutsförfarande av 
rehabiliteringsinsatser från FK och en annan deltagare önskade mer samverkan i enskilda ärenden. 

Norrtälje arbetsförmedling med medarbetare och en chef förmedlade upplevelsen av sårbarhet i 
handläggningen av SGIO kunder när handläggare sluta, att behov finns av att handläggare har 
”rätt kunskaper” och ett holistiskt synsätt. Det framfördes även att det kan vara problematiskt för 
kommuntjänstemän att samverka med FK och AF samt vikten av bra strukturer i process 
förfarandet och kompetenta ledare.  

Det ledde till dessa frågeställningar;                                                                                                                                                        
- Hur kan man bygga verksamhetsstrukturer som ”håller över tid” och inte blir personbundet 

utifrån dagens arbetsliv? 
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- Hur kan kontrollsystem byggas upp så att verksamhetsstrukturen efterlevs? 
- Hur utforma bättre samarbetsformer/samverkansformer? 
- Kan det vara av värde med kunskapshöjande insatser för medarbetare?   

I rollen som observatör presenterade jag även ett urval av mina egna funderingar som uppstod 
efter genomfört forum: 
- Skapar lagstiftningen något/några dilemman i samverkan? Om ja, vad? 
- Utifrån historisk kunskap om sk ”gråzons ärenden”, kommer MIA Roslagen behövas även efter 

projekttidens slut utifrån omvärldsanalys? 
- Alla föredragshållare betonade vikten av individens motivation som en framgångsfaktor. Hur 

motivera ”bättre”? Kan kunskaper i MI bidra? 
- Finns behov av stödstrukturer i verksamheterna för ledare, medarbetare, team? Om ja, vad? 

Efter uppdatering av forumet genomfördes en teoretiska genomgång av hur man kan arbeta för 
en hållbar samverkan och ett hållbart samarbete med stöd av skriftligt material som varje 
deltagare tillhandahållit. Den innefattade frågeställningar avseende spelregler för och möjligheten 
till samverkan och samarbete utifrån gällande lagstiftning, rutiner, riktlinjer, dagens arbetsliv med 
stress, outtalade förväntningar, stressade arbetsplatser, bristande avvikelsehantering, hjärnkunskap 
och modellen SMART arbetssätt som kan användas som stöd i processarbetet för att utveckla en 
hållbar samverkan och samarbete i egen verksamhet och med externa samverkanspartners.  

Det SMART:a arbetssättet betonades eftersom det handlar om att arbeta medvetet och 
kontrollerat för att möta verkligheten med sig själv, sitt arbetslag/arbetsplats, ledning/styrgrupp 
osv utifrån uppsatta mål och delmål enligt följande upplägg: 
S = Specifikt. Vad är målet och Varför ska jag/vi uppnå det?, M = Mätbart. Vilka konkreta tecken 
visar att jag/teamet/ledningen lyckats med uppdraget?, A = Aktivitetsinriktat. Hur ska vi göra för 
att nå målet? R = Realistiskt. Hur försäkrar jag/teamet/ledningen om att önsketänkande undviks?  
T = Tidssatt. När uppsatta mål bestämts, boka in datum för Start, Uppföljning och Utvärdering i 
den omfattning som behövs för en lyckad process. 

Under presentationen av det teoretiska materialet förmedlades bl a behov av MI kunskaper som 
arbetsredskap i samtal med SGI0 kunder samt behov att förbättra/förstärka samverkan mellan AF/
FK  och socialtjänsten i SGI0 ärenden. 

Karin Daun, Samsus, presenterade två inkomna dilemman från gruppens medlemmar. 
* Problem för FK när ansökan om samordnad rehab inkommer på uppmaning från AF eller Soc då 

kund/klient ej uppfyller kriterierna, dvs antingen är för sjuk eller omotiverad. Dilemma: 
Individens och arbetsförmedlingens/socialtjänstens förväntningar på FK. 

* Dilemma: Få till ett praktiskt samarbete. 

Efter detta delades deltagarna in i två grupper, en ”länk grupp” och de som var fysiskt 
närvarande.  Frågeställningen grupperna skulle fokusera på var: - Vad är samsyn och varför ska vi 
ha det?  

Representanterna från Samsus fördelade sig i varsin grupp för att dokumentera och summera 
gruppens tankar, dilemman och eventuella förslag på förbättringsåtgärder. 
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Sammanställning från de två grupperna utifrån frågeställningen, - Vad är samsyn och varför 
ska vi ha det? 

• Samsyn kring målgruppens mål. 
• Samsyn mellan parter och klient om målet 
• Samsyn om vad som går att erbjuda medborgaren. 
• Samsyn om medborgarens planering, då vi ibland kan vara flera aktörer inblandade i medborgarens   
dilemman. 
• Samsyn mellan parter och våra uttryck. För medborgarna skulle vi behöva tala ”samma språk”. 

Vad menar vi med samsyn?  
 * Samsyn handlar om förväntningar på vad som ingår i respektive parts uppdrag. 
 * Samarbetet underlättas av att ha en samsyn. 

Utmaningar i vårt arbete och i att få samsyn: 
• Personalbyten. 
• Motivering av medborgare till andra parters insatser. 
• Soc. Får inte lika fylligt Läkarintyg som FK får. 

Hur ser det ut idag? 
* Strukturer för samverkan är inte kända hos alla medlemmar i förbundet. 
* Kunskapen varierar. Det finns t ex inte en samlad kunskap hos kommunerna kring målgruppen som saknar 
SGI. 
* Vi har olika förväntningar på varandra, vad vårt uppdrag är, vad respektive part ansvarar för. 
* Vi är osäkra på vad våra respektive uppdrag är, vilket leder till att vi överprövar varandra 
* Vi har komplexa system som gör det svårt att få en överblick över samverkan som pågår. 

Framgångsfaktorer:  
• Lång kontakt och upparbetat förtroende med medborgare. 
• Veta vem som gör vad av parterna. 

Reflektioner: 
• Hos kommunen har medborgaren oftast en lång historik och kontakt. Vid aktualisering hos FK och AF mm 

är det en liten kort kontakt i helheten. 
• För en skör deltagare kan det upplevas skrämmande/osäkert. 
• Klienten är i beroendeställning. 
• Saknas förtroende så kan det orsaka osäkerhet, rädsla, motstånd. 
• AF bejakar även arbetsgivaren i rehabiliteringen och måste säkerställa att en som arbetsrehabiliterar 

fungerar för arbetsgivarens skull. 
•  Idag saknar vi samlad fakta kring målgruppen. Hur många personer rör det sig om i vårt geografiska 

upptagningsområde som behöver stöd? Viktigt att vi tar fram ett underlag. Idag kan det se ut som att 
detta är en grupp som inte avviker i förhållande till andra. Varför ska vi i så fall fortsätta med SAMSUS? 

• Vi kan se ett värde av att utarbeta en modell för avvikelse hantering av gruppen SGI 0.   
• Viktigt att chefer kommer överens om vad gemensamma mål om samarbete för målgruppen kan vara. 

Utvecklingsförslag: 
• Kontakt mellan det lokala AF, FK och kommun för att ”Lära känna” varandra. 
• Övriga ärenden (ej SGI0) som behöver samsyn. 
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• Ha reko med i samverkansteam. 

Gruppernas tankar och reflektioner kring samarbete och samverkan redovisades kortfattat av 
Sophia och Karin. Därefter presenterades ytterligare information om vikten av att klargöra 
SAMSUS mål, eget uppdrag och den uppgift som egen arbetsgrupp/team förväntas uppnå i den 
verksamhet som de verkar. Vilka spelregler/rutiner/riktlinjer är mest angelägna att följa upp utifrån 
samsyn och samverkan i Samsus och frågeställningar utifrån ansvar av samsyn och samarbete i 
vardagsarbetet, uppföljning av avvikelser och behov av stödstruktur i vardagsarbetet med 
Samsus. 

Samtal fördes även om ramlagstiftningens påverkan i beslut kring SGI0 kunder/klienter. 

Mina reflektioner efter genomförd workshop och genomgång av deltagarnas information och 
reflektioner. 

Det var en kreativ och effektiv eftermiddag med alla deltagare. Det bidrog givetsvis till många 
funderingar som jag kommer att förmedla i denna skrivelse. 

Grupperna formulerade behov, dilemman och buggar i nuvarande samverkanssystem bl a 
önskemål av mötesplats för att ”Lära känna varandra”, avsaknad av statistik över 
avvikelsehantering beträffande SGI0 kunder/klienter samt utvecklingsförslag i nuvarande 
processer.  

Utifrån att lagkrav om samverkan mellan organisationer ökar och formerna för samarbeten varierar 
tillika motiven till att vilja samarbeta, ser jag ett värde av att titta på vår historia, evidens och 
akilleshälar i arbetslivet utifrån samverkan och samarbete. 

Ända sedan i slutet på 90-talet har forskare i ämnet, samverkan och samarbete mellan 
myndigheter, påtalat att samverkan blivit en nödvändig arbetsform utifrån omfattande 
förändringar i den svenska välfärdsstaten, bl a Danemark och Kullberg (1999).  
Om man ska se till ordet samverkan, beskriver Nationalencyklopedin samverkan som ett 
gemensamt handlande för ett visst syfte samt att nå gemensamma mål. 

Men verksamheter är inte alltid rustade för nya kravbilder på planering och ledning som 
samverkan ibland kräver och ställer. Detaljreglering och centralisering har ersatts med 
ramlagstiftning och decentralisering av beslutsbefogenhet och verksamhet, vilket leder till att nya 
verksamhetsformer måste skapas. Dessutom berörs verksamheters arbetsuppgifter. Vissa aktörer 
inom välfärdsstaten avgränsar och renodlar sina verksamheter och då har kommunerna tvingats ta 
över fler och fler uppgifter. Två exempel är genomförd Ädelreformen och Psykiatrireformen. 
Samtidigt renodlades Hälso- och sjukvårdens verksamhet. Den här typen av process leder till nya 
förhållanden och samverkan blir nödvändig för att klara av uppdragen gentemot den enskilde 
medborgaren och verksamheterna. Om inte samverkan fungerar så fungerar vare sig renodlingen 
eller diversifieringen i berörda verksamheter. 

En annan ”sanning” är att offentliga organisationer får fler och motstridiga mål och instruktioner i 
takt med att de blir större och mer specialiserade. Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen 
uppger i sina skrivelser att det då krävs politisk samordning verksamhetsmässigt och ekonomiskt. 
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Evidensen visar att det är specifikt för samverkansprojekt med flera aktörer inblandade med olika 
lagstiftning, riktlinjer, ökad personalomsättning och kompetens, att samverkan ofta leder till 
koordineringsproblem, som jag även påvisade i det skriftliga material som delgavs alla deltagare 
på genomförs workshop 200831. 

Det naturliga är att olika aktörer inledningsvis utgår från sitt perspektiv och tolkningar och det 
innebär att ett viktigt fokus är arbetet att skapa forum för gemensam problemlösning som bygger 
på lärande om varandra även i egen verksamhet. Genom att bjuda in varandras åsikter, välkomna 
skillnader, reflektera över ”styrkor och svagheter” i olika perspektiv skapas möjlighet till kreativa 
problemlösningsprocesser och ökad förmåga till nytänkande. 

Det är av vikt att skapa ”formella regler” genom samordning och gemensamma handlingsplaner. 
Socialstyrelsen betonar att utmaningen brukar vara att föra samman respektive organisations egna 
mål och de övergripande interorganisatoriska målen. 

Det är viktigt att se skillnaden på koordination och kolloboration.  
Koordination innebär samarbete i form av samordning mellan verksamheter i karaktär av 
remissförfarande där inget möte eller samspel behöver ske.  
Kollaboration däremot, innebär att varje yrkesgrupp behåller sitt avgränsade ansvarsområde/
verksamhetsområde, men ett visst mått att integrerat samarbete hålls i vissa frågor eller ärenden. 
En samverkan, när insatser eller åtgärder utformas som innehåller olika yrkesgruppers insatser. 
Kollaboration är en form av samverkan där deltagarna tillför sina specifika resurser, kompetenser 
eller kunskaper för att utföra den gemensamma uppgiften och använder ett gemensamt 
referenssystem. Samverkan ses som större än summan av delarna vilket bidrar till att uppgifter kan 
lösas mer optimalt. Samverkande parter behåller sitt ansvarsområde och sin kompetens och 
sammanblandar inte sina regelverk eller yrkesroller. Det är enbart i samarbetssituationen som 
arbetet integreras och kompletteras. 

Samhället ändras snabbt i dag, tillika vissa myndigheters struktur och uppdrag. Det kräver en aktiv 
projektorganisation/ledning som fattar strategiska beslut, efterfrågar resultat och tar ansvar för att 
resultaten ska ge långsiktiga effekter i samverkan och i samarbete. Det är mycket viktigt att 
ledningen kontinuerligt förankrar och säkrar upp sitt arbete så att medarbetarna får arbetsro. 

Det är av vikt att fundera kring: 
* Samordning och struktur för att möjliggöra ett bra samarbete. 
* Gemensamma överenskommelser om rutiner som definierar samarbetet. 
samt 
* Hur?, Var? och När? samarbeten ska ske.                                                                                       
* Vilket arbetssätt kan bidra med klargörande, utmanande, realistiska och uppföljande strukturer? 

Jag vill betona att sårbarheten i dagens arbetsliv är omfattande på grund av omorganisationer, 
personalomsättning/personalbyten och hög arbetsbelastning. Det är därför det är av vikt att sätta 
realistiska mål och fokusera på stödstrukturer i olika former. Ledningsgrupper med beslutsfattande 
personer bör träffas ofta och avvikelsehantering är av största vikt för att kunna göra analyser av 
det löpande arbetet i alla processer, även på ledningsnivå. 
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Det är av vikt att skapa en tydlig organisations- och ansvarsfördelning mellan verksamheterna och 
dess medarbetare avseende arbetet med SGI0 kunder/klienter. 

Eventuella förändringsmål som uppdagas ska vara klart angivna kopplat till konsekvensanalys för 
att uppmärksamma behov av stödstruktur. 

Med stöd av SMART mål kan tydliga planerings- och uppföljningssystem skapas i 
ledningsprocesser, i kärnprocesser och i stödprocesser. (Se modellbeskrivning). 

Se till att skapa en avvikelsehantering avseende SGIO kunder/klienter för att kunna upptäcka 
”buggar” i nuvarande flödesscheman.  

Hur ska verksamheten skapa ”stafettpinnar” i egen verksamhet och i samverkan vid 
personalomsättning i ledningsfunktion, bland medarbetare och vid andra organisatoriska 
förändringar? 

_______________________________________________________________________________________ 

Förbättringsmodellen SMART i processarbete. 

Sätt upp SMART mål - Vad ska/vill vi åstadkomma i vårt samverksansarbete? 

Svaret är de mål som sätts upp så att ALLA vet vad strävan är, vad man arbetar för. 
Det är viktigt att mål ska även vara utmanande för att ”tvingas” göra nödvändiga förändringar, 
kanske se över hela processer, för att nå ända fram.  

Tänk SMART i arbetet med målarbetet i era processer.  
S = Specifikt, ett mål ska vara så tydligt som möjligt. Använd ord för riktning i målbeskrivningen, t 
ex öka, minska, förbittra, utveckla. Ange konkret Hur mycket och när arbetet ska ”vara klart”. T ex 
” 90% av alla SGIO kunder ska ………..och det ska vara genomfört till årskiftet 2020/21.”  
M = Mätbart, målen ska vara mätbara, eftersom det som går att mäta är det som blir tydligt. Det 
ger en indikation hur det går eller åtminstone tendenser om man har flera mätresultat över tid.  
A = Accepterat, det är av vikt att de som arbetar med förbättringsprocesserna också accepterar 
målen. Målen måste därför förankrats bland medarbetare som ska arbeta med förändringarna och 
inom den aktuella enheten på ALLA nivåer. Ledningsgruppen/styrgruppen måste också vara eniga 
om det handlar om samverksansfrågor och ta hänsyn till olika lagstiftning som ibland även är 
ramlagar. Ägna tid åt detta arbete för att få till ett rotsystem.  
R = Realistiskt, målen ska vara realistiska, de ska vara reellt utmanande. Om målen inte är 
tillräckligt utmanande (eller djärva) så finns det en risk att man inte utvecklar nya arbetssätt utan 
bara försöker springa lite fortare under en tid och sedan fortsätter som vanligt. Om verksamheter 
vill åstadkomma ett genombrott som blir hållbart och bestående då vill det till att våga sätta 
banbrytande mål.  
T = Tidsatt,  det är viktigt att man bestämmer när målen ska vara uppfyllda. Bestäm ett datum, 
annars är det risk för att det nödvändiga förändringsarbetet  skjutsa fram hela tiden. Det är också 
viktigt att börja testa förändringar så snart som möjligt  
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Delaktighet: 
Hur får man då medarbetarna att sluta upp kring uppställda mål och mått? 
Det som brukar framhållas som viktigt är 
• en bra förtroendeskapande relation mellan chefer och medarbetare.  
• en stödjande ledarstil. 
• möjlighet till delaktighet vid formuleringen av målen. 
• möjlighet till delaktighet i stort. 

_____________________________________________________________________________________ 

Plattform för att skapa bra samverkan. 

Några ledord som kan hjälpa i arbetet mot bättre samverkan och samarbete: 

Tillit - Skapa tillit mellan varandra. 
Jämlika relationer - Värdera varandras kompetens lika. 
Tid och resurser - Ge utrymme för att skapa bra möte, mötesplatser, ledningsstöd, 
ledningssamverkan etc. 
Externt stöd - handledning, kompetensutveckling etc.  

____________________________________________________________________


Socialstyrelsens beskrivning av samarbete. 

Behov av      =)   Faktiskt    =)   Samarbets- 
samarbete        samarbete       kvalitet       =)   Värde och effekt för 
                individen                 =)      Samhällseffekt 
                       II 
                Samarbetsklimat      Individens.       // 
         motivation och 
                      II                         livssituation 
                Samordning        
                                             

——————————————————————————————————————— 
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