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Många medborgargruppers sammansatta behov har svårt att tillgodoses av vårdens och om-
sorgernas specialiserade verksamheter eftersom dessa tillhör olika huvudmän och regleras av 
olika lagstiftningar och regelverk, vilka i sin tur grundas på skilda styrnings- och ledningslo-
giker. Detta har bl.a. inneburit att begrepp som nätverk och governance (interaktiv samhäll-
styrning) kommit i fokus inom tongivande samhällsforskning, eftersom komplexa samhälls-
problem inte kunnat lösas inom ramen för hierarkins eller marknadens logik, utan i stället 
kräver samverkansformer och där olika slags organisationer – privata, ideella och offentliga 
på olika nivåer medverkar. Samverkansproblem sedda från ett målgruppsperspektiv, och  
forskning som undersöker hur en specifik målgrupp, som sjuka äldre med komplexa vård- och 
omsorgsbehov, påverkas av olika slags samverkansarrangemang är ännu sällsynt, men är inte 
desto mindre angeläget. Syftet med föreliggande paper är att undersöka hur svenska kommu-
ner organiserar sin samverkan med landstingens hälso- och sjukvård och aktörer från den ide-
ella och privata sektorn. Vår utgångspunkt utgörs av teoribildning och forskning om samord-
ning av nätverk (network governance), med vars hjälp det är möjligt att identifiera fyra olika 
modeller för strategiskt grundade samverkansformer. Materialet bygger på en enkätundersök-
ning till ett stratifierat och randomiserat urval av svenska kommuner, med medverkan från ett 
60-tal kommuner och stadsdelar om deras samverkansorgan. Resultaten indikerar att kommu-
nerna antingen processar sin samverkan kring de mest sjuka äldre genom en hierarkisk modell 
som öppnar upp för konfliktlösning på en separat politisk nivå, eller använder sig av samver-
kansorgan där både politiker och tjänstemän ingår från de samverkande organisationerna. Mo-
tiven till samerkan skiljs också åt enligt två olika modeller. Många kommuner bygger sin 
samverkan på formella avtal som kan brytas eller förnyas i enlighet med en kalkylerande mo-
dell, med det finns också kommuner som istället främst bygger sin samverkan med sjukvår-
den på en modell som bygger på oförändrade traditioner sedan många år tillbaks. Resultaten 
kommer ligga till grund för en större undersökning med omsorgens och vårdens företrädare 
om hur dessa olika samverkansformer uppfattas och samvarierar med omsorgens och vårdens 
kvalitet för äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov. 
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Inledning  

Frågan om hur samhället kan organisera och koordinera insatser för medborgargrupper med 
sammansatta behov av vård och omsorg är en av de riktigt stora utmaningarna för den moder-
na staten. Välfärdsstaten har byggts upp enligt den så kallade stuprörsmodellen, där politiken 
och professionerna i samförstånd etablerat specialiserade verksamhetsområden för att tillgo-
dose medborgarnas krav på allt mer sofistikerade och avancerade tjänster. Denna välfärdspoli-
tiska utveckling har utan tvekan haft ett starkt stöd bland stora (privilegierade) befolknings-
grupper, men utvecklingen har skett samtidigt som en allt större andel av befolkningen behö-
ver stöd och hjälp för alltmer sammansatta och komplexa behov. Detta gäller bl. a. människor 
med långvariga sjukdomar och funktionshinder, människor med missbruksproblem, hemlösa 
människor, utsatta barn och ungdomar, och inte minst för äldre med sammansatta vård- och 
omsorgsbehov. En ökad komplexitet i samhällets organisering av vård och omsorg för äldre 
med sammansatta behov har således lett till ett allt mera angeläget behov av kunskap om hur 
denna samverkan bör organiseras för att generera vård och omsorg av god kvalitet för dessa 
målgrupper. Kontakterna med, och styrningen mellan olika huvudmän, verksamheter och per-
sonalkategorier kan idag vara svåra att överblicka, särskilt för en äldre person med många 
olika symptom och diagnoser. Därför vill vi undersöka hur denna strategiska samverkan mel-
lan äldreomsorg, hemsjukvård, vårdcentral och sjukhusvård och andra eventuella aktörer är 
organiserad.1  
 
Regeringen sjösatte under 2010 ett omfattande program som har benämnts ”Äldresamord-
ning” där man satsar mer än fyra miljarder kronor under åren 2011-2014. Programmet bygger 
på en överenskommelse mellan staten, kommunerna och landstingen om ökad kvalitet inom 
äldreomsorgen. Programmet anger att det finns stora olikheter i vårdens kvalitet som till stor 
del förklaras av bristande samverkan och samordning, och man pekar särskilt ut ”strukturer 
för ledning och styrning i samverkan” som avgörande för att förbättra vårdkvaliteten för äldre 
människor med sammansatta behov av vård och omsorg. I programmet uppställs höga för-
väntningar på tillskapande av gemensamma strukturer, men det sägs inte så mycket om hur 
denna samverkan eller samordning ska arrangeras (S2011/5885/FST; Nilsson Bågenholm, 
2012). Gruppen som ibland beskrivs i termer av äldre med komplexa vårdbehov eller de mest 
sjuka äldre, definieras enligt Socialstyrelsen som ”[…] personer 65 år eller äldre som har om-
fattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom” (se 
även Bowin & Norén 2012), som utöver samverkan på den operativa nivån kring äldre med 
sammansatta behov, alltmer antas kräva samverkan på strategisk nivå.  
  
Tidigare studier om strategisk samverkan kring långvarigt psykiskt funktionshindrade indike-
rar att samverkan främst har en konsultativ prägel, och mycket lite åstadkoms som på något 
uppenbart sätt påverkar brukarna (Liljegren, 2012). Ett annat resultat var att det fanns olika 
uppfattning om vad själva syftet var med samverkansorganen, där vissa ansåg att den centrala 
aktiviteten var att skapa goda relationer mellan aktörerna, medan andra menade att det viktiga 

                                                
1 Föreliggande paper skrivs inom ramen för forskningsprojektet Strategisk samverkan kring äldre med samman-
satta behov av vård och omsorg – Implementering av effektiva samverkansformer, finansierat av Vårdalinstitu-
tet.   
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var att åstadkomma något mer påtagligt som att sluta avtal och lösa mer praktiska problem. 
En skillnad i förhållande till dessa resultat verkar dock vara att den strategiska samverkan i 
äldrefrågor är betydligt mer handlingsorienterad: Inom strategisk samverkan kring äldre sluts 
överenskommelser och man diskuterar och uppdaterar de avtal som reglerar gränserna för 
respektive organisationer samt skapar strukturer för avvikelsehantering. En annan skillnad 
verkar vara att samverkansorganen för äldreomsorg och äldrevård är mer integrerade med den 
lokala politiska nivån där det fanns upparbetade strukturer för uppföljning och återrapporte-
ring av samarbetet. Men det finns också exempel på att samverkan har introducerats uppifrån, 
eller att det vuxit fram underifrån eller från sidan. Det finns även indikationer på att det finns 
ett spänt förhållande till de privata vårdgivarna eftersom det saknas ett ekonomiskt incitament 
för de privata aktörerna att delta i samverkan, vilket gör att vissa helt enkelt inte arbetar med 
samverkan.2  
 
Teoretiska perspektiv  
I den internationella förvaltningsforskningen kom frågor kring organisatorisk samverkan upp i 
slutet av 1960-talet i samband med ett ökat intresse för implementering av sociala program i 
USA, där Pressmans och Wildavskys klassiker Implementation (1973) var en av de första 
studier som tydligt uppmärksammade myndigheters samverkansproblem som en avgörande 
förklaring till varför fastställd policy inte alltid implementeras på avsett vis. I Hjern & Porter 
(1981) myntades begreppet "implementeringsstruktur" för att tydliggöra nödvändigheten att 
överskrida administrativa organisationsgränser vid implementering av socialpolitiska pro-
gram. Det finns annars risk för att organisationernas (ekonomiska) egenintressen tar överhan-
den till förfång för programmens samlade måluppfyllelse (se även Hill & Hupe, 2009).  
 
Komplexa samhällsproblem bortom hierarkins eller marknadens logik 
En ökad komplexitet när det gäller samhällets organisering av vården för de mest sjuka äldre 
har lett till ett allt mera angeläget behov av kunskap om länken mellan samverkan och dess 
effekter inom äldreområdet. Kontakterna med olika huvudmän, verksamheter och personalka-
tegorier kan idag vara svåra att överblicka, särskilt för en äldre person med många olika 
symptom och diagnoser. Denna utveckling mot en ökad organisatorisk komplexitet under den 
senaste 20-årsperioden – också när det gäller när det gäller äldres vård och omsorg – bygger 
på två trender som har att göra med en gradvis förändrad politisk-administrativ styrning och 
ledning av det sociala arbetet (Szücs, 2011).  
 
För det första har den politiska styrningen till följd av en tilltagande decentralisering alltmer 
kommit att bygga på vad som internationellt definieras som Governance (Kooiman 1993; 
Rhodes, 1997; Szücs & Strömberg, 2006, 2009), ett fenomen som på svenska ibland kallas 
interaktiv samhällstyrning. Under det tidiga 1990-talet ledde både ny kommunallag i Sverige 
och en rad efterföljande förändringar, t.ex. Ädelreformen, till att en stor del av det politiska 
ansvaret för äldres vård och omsorg flyttades till den primärkommunala nivån vilket gav ökat 
utrymme för införandet av nya organisations- och samverkansformer inom äldresektorn, inte 

                                                
2 Pilotstudie genomförd på basen av telefonintervjuer med ansvarig för äldreomsorgen i fem Västsvenska kom-
muner, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, hösten 2012. 
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minst gentemot civilsamhällets organisationer (Johansson, 2005a,b). Förändringen underlätta-
des av att den följde en redan inslagen väg baserad på den nordiska välfärdsmodellens beto-
ning på lokal självstyrelse och regionala traditioner (Szücs, 1995). Till följd av denna utveckl-
ing har även äldres vård och omsorg, såsom visas i Figur 1, kommit att röra sig från en verti-
kal styrningsmodell byggd på samordning och centrala politiska beslut (government), till en 
horisontell styrningsmodell baserad på samverkan och interaktiv samhällstyrning (Gover-
nance).  
 
 
Figur 1. Dimensioner för hierarkins (politics) och marknadens (administration) logik (Szücs, 

2013)      
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För det andra har den administrativa ledningen och genomförandet av äldrevård och omsorg 
alltmer kommit att präglas av ett ökat effektivitets- och marknadstänkande. Ursprunget till 
denna rörelse står att finna kring etableringen av samlingsbegreppet New Public Management 
(NPM), vilket kom att känneteckna kommunalt administrativt lednings- och reformarbete 
även i Sverige under 1990-talet (Wise & Szücs, 1996), och som lett till fram till dagens kon-
kurrensutsättningsmodell som kanske särskilt omfattar äldres vård och omsorg, genom Lagen 
om valfrihetssystem (LOV). I denna valfrihetsmodells förlängning ser vi idag konturerna av 
en etablering av system för att kunna utvärdera produktivitet och effektivitet, exempelvis via 
öppna jämförelser (Szücs & Björk, 2014). Forskningen har dock ännu inte kunnat visa att 
privata vård- och omsorgsalternativ i Sverige är mer effektiva (Hartman, 2011). Ett andra teo-
retiskt spänningsfält kretsar således mellan den klassiska Weberianska byråkratimodellen (i 
uppdaterad tappning definierad som New Weberianism) och NPM.  
 
Idag finns således enligt Figur 1 utrymme för fyra olika modeller när det gäller styrning och 
ledning av äldreomsorgen: 1) centralstyrd byråkrati, 2) decentraliserad samverkan, 3) mark-
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nadsliknande konkurrens, och 4) överenskommelsebaserade nätverk inriktade på ett mål-
gruppsperspektiv för att kunna hantera organisatorisk komplexitet när marknadens logik mö-
ter hierarkins och samverkans logik som illustraras i Figur 1.        
 
I dagens forskning kring hantering av komplexa samhällsproblem läggs således fortsatt stor 
uppmärksamhet på organisationers samverkansproblem. Detta har bl.a. inneburit att begrep-
pen nätverk och "governance" kommit i fokus inom tongivande samhällsforskning, eftersom 
komplexa samhällsproblem inte kunna lösas inom ramen för hierarkins eller marknadens lo-
gik, utan i stället kräver samverkansformer och där olika slags organisationer – privata, of-
fentliga och ideella – medverkar. Den brittiske förvaltningsforskaren Stephen P Osborne 
(2007) har i linje med detta hävdat att dagens samhälle kräver en övergång från dagens frag-
mentiserade offentliga förvaltning som är alltför inspirerad av marknads- och företagstän-
kande, till en ny typ av offentlig förvaltning som är inriktad på att arrangera samverkan och 
överenskommelser mellan relevanta aktörer från samtliga sektorer, dvs. från New Public Ma-
nagement till New Public Governance.  
 
Det är dock inte alldeles enkelt att få överblick över detta forskningsområde vilket främst be-
ror på att det finns många olika kunskaps-/forskningsintressen representerade inom området. 
Det är möjligt att urskilja ett övergripande, koordinerande samhällsintresse (t ex Sørensen & 
Torfing, 2007), ett organisationsintresse (t ex. Agranoff, 1991; Huxham, 2000; Hill and Lynn, 
2003; O´Toole & Meier, 2004; Bryson et al, 2006; McGuire, 2006) och ett professionsintresse 
(t ex. San Martin-Rodrigues et al, 2005) inom detta forskningsområde. Samverkansproblem 
sedda från ett målgruppsperspektiv, dvs. forskning som undersöker hur en specifik målgrupp 
– som de mest sjuka äldre – påverkas av olika slags nätverksbaserade överenskommelser och 
samverkansarrangemang är mer sällsynt, men är inte desto mindre mycket angeläget.  
 

Olika modeller för organisering av samverkan i nätverk 
Enligt ett målgruppsperspektiv på organisatorisk samverkan utgår vi från det teoretiska ram-
verk för institutionell analys som utvecklats av Sørensen & Torfing (2007), med vars hjälp det 
är möjligt att förstå uppkomsten av samverkan och samarbete i nätverkskonstellationer, lik-
som olika sätt att reglera samverkans- och samarbetsproblem mellan aktörer som både är rela-
tivt självständiga, men som samtidigt är beroende av varandra. Detta teoretiska ramverk inne-
håller fyra olika teoretiska perspektiv eller modeller för institutionell analys, där teorierna 
skiljer sig åt dels avseende drivkrafter bakom socialt handlande (kalkylerat vs kulturellt betin-
gat), dels avseende skillnader i synsätt på varför samhället måste reglera olika slags samver-
kansarrangemang (konfliktlösning vs främjande av överordnade syften). Figur 2 föreställer 
det teoretiska ramverk som utvecklats av Sørensen & Torfing (2007:17). På ena axeln anges 
om orsaken bakom samverkan är att förstå som kulturell eller kalkylerad. På andra axeln 
anges om synen på reglering är av konfliktlösande eller koordinerad karaktär. 
 
Kombinationen av rationellt kalkylerande handlande och behovet av konfliktlösning ger en 
teoretisk modell för nätverkssamordning som vi har benämnt konfliktlösningssamverkan i 
nätverk; eller Interdependence theory enligt Sørensen & Torfing (2007), vilken har sina rötter 
i historisk institutionalism med företrädare såsom Rhodes (1997), Kickert (1997) och Jessop, 
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(1998). Enligt denna teori är samverkansarrangemang framgångsrika om de har förmåga att 
lösa pågående konflikter mellan berörda organisationer. Kommuner som tillämpar denna 
samverkansmodell fäster stor tilltro till att berörda organisationer verkligen lyckas komma 
fram till kompromisslösningar, men ingen "onödig" eller "överdriven" samverkan uppmunt-
ras. Därför antar vi att ansvaret när de gäller de mest sköra äldre enligt denna modell delas 
mellan samverkansorgan som antingen utgörs av den politiska nivåns representanter från re-
spektive organisationer vilka har större utrymme för konfliktlösning, och strategiska samver-
kansorgan som består av tjänstemän från de olika medverkande organisationerna.      
 
 
Figur 2. Analytisk modell för organisering av samverkan  
 Struktur: Orsak bakom samverkan 
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I den andra teoretiska modellen kombineras rationellt kalkylerande handlande med samhällets 
behov av koordinerat handlande, vilket ger en samverkansmodell som vi har benämnt Sam-
ordnad nätverkssamverkan; Governability theory, enligt Sørensen & Torfing (2007), med 
teoretiska rötter i rational choice institutionalism med företrädare såsom Mayntz (1991), 
Scharpf (1993) och Kooiman (1993). Bildandet av samverkansnätverk ses inom denna teori-
tradition som ett funktionellt svar på ökande samhällelig komplexitet, dynamik och diversifie-
ring, vilka undergräver möjligheten att styra samhället med hjälp av traditionella hierarkiska 
eller marknadsorienterade modeller. Kommuner som tillämpar denna mer centralstyrda sam-
verkansmodell måste ha en gemensam politiskt-administrativ samordningsfunktion som har 
tilldelats relativt stor makt att omfördela resurser och skapa processer och strukturer, och där 
deltagarna, politiker och tjänstemän, förväntas underordna sig med hjälp av både morot och 
piska. 
 
Den tredje teoretiska samverkansmodellen utgår från att socialt handlande utgår från kultu-
rella normer och från att det finns ett samhällsbehov av att lösa konflikter mellan olika aktö-
rer. Detta ger en samverkansmodell som vi har benämnt Självreglerande nätverkssamverkan; 
Governmentalitiy theory, enligt Sørensen och Torfing (2007), med teoretiska rötter i post-
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strukturalistisk institutionalism med företrädare såsom Foucault (1979), Rose & Miller (1992) 
och Dean (1999). Samordningsfunktionen agerar här mer i skymundan med att konstruera 
normer, standarder, riktmärken och resultatindikatorer, med ett syfte att mäta, utvärdera och 
utfärda sanktioner gentemot den självreglerande aktören. Kommuner som tillämpar denna 
samverkansform fäster stor tilltro till att olika typer av mått och mätningar fungerar synkroni-
serande och koordinerande.       
 
Den fjärde modellen utgår från att socialt handlande härrör från kulturella normer och från att 
det finns samhällsbehov av arrangemang för koordinerat handlande, vilket ger en samver-
kansmodell som benämns Kommunitetssamverkan i nätverk; Integration theory, enligt Søren-
sen och Torfing (2007), med teoretiska rötter i socialkonstruktivistisk institutionalism med 
företrädare såsom March och Olsen (1995), Powell och DiMaggio (1983) och Scott (1995). 
Enligt denna teori är samverkan framgångsrik om nätverkets aktörer utvecklar gemensamma 
identiteter och referensramar, och om deras samverkan uppfattas som legitim av omgivning-
en. Kommuner som tillämpar denna samverkansform lägger stor tonvikt vid att skapa stark 
känsla av gemenskap och gemensamma visioner som underlättar samförståndslösningar. 
 
Detta teoretiska ramverk har såvitt känt inte använts vid studier av samverkansformer inom 
äldrevård och äldreomsorg. Dock har en liknande modell används inom området psykiskt 
funktionshindrade, där man jämfört samverkansarrangemang i olika kanadensiska sjukvårds-
områden (Wiktorowicz, et al, 2010), men man har i den studien inte gjort några mätningar av 
de olika samverkansformernas effektivitet. White med kollegor (2012) har liknande teoretiska 
utgångspunkter i ett nystartat stort forskningsprojekt om nätverksorganisering inom vård och 
omsorg som bl.a. fokuserar på svårt sjuka äldre. Svensson (2013) använder denna modell som 
utgångspunkt för sin undersökning av förutsättningarna för ett integrerat HBTQ-perspektiv 
inom äldrevården genom studiet av tre implementeringsprojekt i två stadsdelar i Göteborg och 
en HBT-certifierad verksamhet i Stockolmsregionen.  
 
Provan & Milward (2010) har utifrån en liknande teoretisk referensram undersökt olika sam-
verkansarrangemangs effektivitet för gruppen långvarigt psykiskt funktionshindrade, som 
liksom svårt sjuka äldre har sammansatta behov. I en omfattande empirisk studie jämförs ef-
fektiviteten mellan fyra amerikanska storstäders sätt att organisera sin samverkan kring psy-
kiskt funktionshindrade, och analysen visar att centralstyrda nätverk är mer effektiva än de-
centraliserade, och att de nätverk som finns i förhållandevis stabila och resursrika miljöer är 
de mest effektiva sett från ett målgruppsperspektiv. De visar på vikten av styrning och regle-
ring av samverkansnätverk och särskilt på att det finns mekanismer som håller tillbaka de 
inblandade organisationernas egenintressen. Forskningsresultaten ligger ganska nära modellen 
"samordnad samverkan" som vi beskrivits ovan (Modell 2, Figur 2), men det är inte självklart 
att detta sätt att organisera samverkan kring äldre med sammansatta behov är att föredra i en 
svensk kontext. 
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Syfte och frågeställningar  
Föreliggande paper syftar till att undersöka hur svenska kommuner, i samarbete med lands-
tingens hälso- och sjukvård och med privata och ideella organisationer, organiserar sin sam-
ordning och samverkan kring äldre med sammansatta vårdbehov. Den teoretiska utgångs-
punkten utgörs av institutionell teoribildning och forskning om organisatorisk samverkan, 
med vars hjälp strategiska variabler identifieras. Uppsatsens frågeställningar är följande: 
Vilka olika slags strukturella (kalkyl eller kultur) och processuella (konflikt eller konsensus) 
modeller för strategisk samverkan tillämpas av kommuner kring äldre med sammansatta be-
hov av vård och omsorg: Vilka ingår i dessa samverkansarrangemang (aktörer) och hur går 
samverkan till i praktiken (stabilitet)?  
 
Avgränsningar 
Uppsatsens syfte avgränsas till att beskriva och försöka förklara skilda former av organisering 
i kommunernas strategiska samverkan kring äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov. 
Vi kommer inte att studera samverkans konsekvenser. I studier som följer efter denna i pro-
jektet som beskrivits i fotnot 1, kommer även följande frågeställningar att besvaras: Hur ini-
tieras, implementeras, styrs och utvärderas olika slags samverkansarrangemang, och i vilken 
grad leder olika samverkans- och styrformer till olika resultat i form av vårdkvalitet för äldre 
människor med sammansatta vård- och omsorgsbehov?  
 
Metod  
Studien bygger på en empirisk kartläggning av kommunernas organisering av strategisk sam-
verkan kring äldre med sammansatta vård- och omsorgsbehov genom en större enkätunder-
sökning som riktas till svenska kommuner. Enkätens uppläggning och frågornas formulering 
har utarbetats med syfte att få en uppfattning om vilka olika samverkansorgan kring de mest 
sköra äldre som en kommun ingår i, med fokus på att finna olika former strategisk samverkan 
som beskrivits i Figur 2. Alla enkätfrågor är nykonstruerade för denna undersökning och har 
oss veterligen inte använts i tidigare. Inför studien prövades enkäten också som pilotstudie 
bland ett mindre antal kommunala företrädare och experter.  
 
Frågeformulärets frågeteman är följande: 
1. Förekomst av övergripande formaliserad samverkan på strategisk nivå med 

andra organisationer  
2. Frågor som behandlas i samverkansorganet/-organen 
3. Hur strategisk samverkan regleras mellan kommunen och andra aktörer  
4. Personer/företrädare/organisationer som ingår i samverkansorganet/-organen3 
5. Vem som leder/är ordförande för samverkansorganet/-organen 
6.  Hur ofta samverkansorganet/-organen träffas 
7. Om samverkansorganets/-organens ledamöter har bytts ut de senaste tre åren  
8.  Samverkansorganets/-organens uppgifter/uppdrag har ändrats de senaste tre åren 
9. Förekomst och uppgifter om samverkan på operativ nivå 

                                                
3 Adressuppgifter samlas in i syfte att i nästa delstudie av projektet (som beskrivits i fotnot 1) genomföra en 
enkätundersökning med alla de vård- och omsorgsföreträdare för äldre som kommunen i fråga samverkar med 
genom  samverkansorganet/-organen. 
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Fältarbete och undersökningsplan 
Arbetet med att ta fram och lägga in adressuppgifter för utskick till kommunernas ledande 
äldreomsorgs- och vårdsansvariga företrädare har genomförts vid Institutionen för socialt ar-
bete, Göteborgs Universitet. Det samma gäller för fältarbetet med samtliga enkätutskick via e-
mejl och bokning av tid för intervju, genomförande av telefonintervju på basen av enkät och 
kodning av besvarade enkäter. Fältarbetet påbörjades i januari 2014 och pågick under hela 
våren (Grundström & Szücs, 2014). Efter det att fältarbetet avslutats i juni 2014 har materialet 
analyserats i SPSS inför skrivandet av denna uppsats. Det insamlade materialet hanteras med 
stor konfidentialitet. Enbart behöriga forskare kommer att ha tillgång till arbetsmaterialet och 
i publikationerna kommer det inte framgå vilka kommuner eller organisationer som medver-
kar. Eftersom det insamlade materialet inte handlar om enskilda individer eller deras hälsa har 
ingen etikprövning krävts för undersökningens genomförande. 
 
Urval, svarsfrekvens och bortfall 
Med syfte att få ett så representativt material från kommunerna som möjligt, bygger urvalet på 
en dragning av var tredje kommun i Sverige, samt stadsdelsförvaltningar i de tre storstäderna 
Göteborg, Malmö och Stockholm (totalt 104 kommunala organisationer), som baseras på ett 
stratifierat urval med kontroll för kommuntyp (ny kommuntypsindelning 2005-01-01) definie-
rat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Möjlighet till kontroll för kommunernas 
organisatoriska inriktning mot t.ex. samverkans- och/eller marknadslösningar, förekomst av 
omorganisationer och innovation finns också via data baserade på frågeundersökningen 
Kommunal organisationsförändring, nya organisationsformer och innovation 
(KOMINNOVA), som riktats till ledande politiska, administrativa och fackliga företrädare 
2004, 2008 och 2012, med data från alla Sveriges 290 primärkommuner (Szücs 2004, Szücs 
& Hemström 2011, Szücs & Zaring, 2013). Inledande analyser med dessa data som ligger 
nära uppsatsens beroende variabel – en latent variabel om kommunal samverkansgrad (före-
komst i kommunen av system för brukarmedverkan, frivilligorganisationer som utför kom-
munal service, volontärer/frivilligarbetare, och samverkansorgan mellan kommunen och öv-
riga offentliga sektorn) – visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan den totala 
populationen (290 primärkommuner) och urvalspopulationen.  
 
Svarsfrekvensen netto är 58 procent: 59 kommuner medverkar, 42 kommuner kunde eller 
ville inte medverka, och 3 fick vi ingen respons från alls och ingår därför inte i nettourvalet 
(Grundström & Szücs, 2014). Fördelningen bland de medverkande kommunerna av antalet 
samverkansorgan som de arbetar med när det gäller äldre med sammansatta omsorgs- och 
vårdbehov är ganska spridd (Tabell 1).  
 
Endast en kommun anger att de inte har ett sådant samverkansorgan till sitt förfogande. 22 
procent av kommunerna anger att de är med i minst ett sådant samverkansorgan, men den 
största andelen 42 procent anger att de är med i två sådana organ, och 22 procent har tre såd-
ana organ till sitt förfogande. Ett fåtal kommuner har fler än så. Som kommer visas i resultat-
redovisningen finns dessa organ oftast på olika organisatoriska nivåer, där den politiska nivån 
skiljs från den administrativa strategiska samverkansnivån.  
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Tabell 1. Antal samverkansorgan per kommun/stadsdel bland medverkande kommuner  

Antal        % (n) 
0          1 (1)  
1       22 (13) 
2       42 (24) 
3       22 (13) 
4       12 (7) 
5           -  
6          1 (1) 
 
Total     100 (59) 
Kommentar: 58 kommuner/stadsdelar i storstäder har en eller flera samverkansorgan, och en 
kommun/stadsdel anger att sådant saknas. 
 
 
I enkäten gavs utrymme för att beskriva maximalt två av de viktigaste samverkansorgan som 
kommunen medverkar i när det gäller äldre med sammansatta omsorgs- och vårdbehov.4 Vid 
varje telefonintervju registrearades svaren för dessa separat i de fall där minst två samver-
kansorgan angavs. Detta gör det metodmässigt möjligt att studera enskilda kommuners sam-
verkansorgan separat för en rad av enkätens frågor. I tabell 2 visas att materialet därför sam-
mantaget består av 95 samverkansorgan där 61 procent utgörs av det samverkansorgan som 
först angetts (eller det enda för kommunen) och 39 procent utgörs av ett andra samverkansor-
gan (som finns representerat i 37 av de medverkande kommunerna).    
 
 
Tabell 2. Antal medverkande samverkansorgan (maximalt två per kommun)  

Det först och det andra nämnda samverkansorganet/kommun    % (n) 
1       61 (58) 
2       39 (37) 
 
Total     100 (95) 
Kommentar: Undersökningen innehåller enkätsvar som kan brytas ned till organisationsnivå 
med uppgifter från 95 samverkansorgan. 
 
 
Validitet och reliabilitet 
I Tabell 4 och 5 visas att kommunernas övergripande strategiska samverkan till stor del verk-
ligen utgörs av äldrefrågor med fokus på insatser kring de mest sjuka äldre. Enkätfrågan for-
mulerades enligt följande: Vilka frågor behandlas i samverkansorganet/-organen? (Flera 
alternativ kan väljas). I hela 93 procent av kommunerna kretsar mycket av samverkan kring 
äldre och insatser för de mest sjuka äldre. Bland de 95 medverkande samverkansorganen blir 
procentandelen ännu något högre.    
 
 
                                                
4 All analys av data har genomförts med en preliminär version av insamlade data. Uppsatsen kan därför komma 
att omfattas av smärre justeringar efter analys baserad på slutversionen av insamlade data.  
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Tabell 3. Frågor som behandlas av samverkansorganet/-organen per kommun (procent) 

Typer av frågor:     % (n) 
Socialtjänstfrågor generellt     75 (44) 
Äldrefrågor       93 (55) 
Insatser kring de mest sjuka äldre      93 (55) 
Formaliserad samverkan saknas        2 (1) 
Kommentar: Procentandelarna summerar till mer än 100 procent eftersom flera svarsalternativ 
kunde väljas (totalt antal kommuner: n=59). 
 
Tabell 4. Frågor som behandlas av samverkansorganet/-organen (procent) 

Typer av frågor:     % (n) 
Socialtjänstfrågor generellt     74 (70) 
Äldrefrågor       95 (90) 
Insatser kring de mest sjuka äldre      95 (90) 
Kommentar: Procentandelarna summerar till mer än 100 procent eftersom många kommuner 
angett fler än ett samverkansorgan och flera svarsalternativ kunde väljas (totalt antal samver-
kansorgan: n=95). 
 
Resultat 
Här skall vi försöka visa vilka olika slags processuella (konflikt eller konsensus) och struktu-
rella (kalkyl eller kultur) modeller för strategisk samverkan tillämpas av kommuner kring 
äldre med sammansatta behov av vård och omsorg. Vi kommer också försöka visa vilka orga-
nisationer och företrädare som ingår i dessa samverkansarrangemang (aktörer) och hur går 
samverkan till i praktiken (stabilitet).  
 
Strategisk politisk/administrativ nivå för samverkan: konfliktlösning vs koordinering  
Samverkan av strategisk karaktär kan för det första föras på politisk nivå och därmed regleras 
så den förmår öppna upp för lösning av olika typer av konflikter mellan aktörerna, t.ex. om 
hur ansvaret skall delas mellan kommunen och landstinget/regionen, samt eventuellt av en 
tredje part. Men samverkan i dessa sammanhang kan för det andra vara administrativ, vilket 
ofta gäller när konsensus finns och regleringen mestadels därför handlar om koordinering av 
vård och omsorg av äldre. Men strategisk samverkan kan naturligtvis också bestå av en 
blandning av politiker och tjänstemän. I motsats till dessa typer av formell strategisk samver-
kan utgörs en tredje typ av strategisk samverkan av att den är av informell karaktär. Det kan 
naturligtvis också vara så att det inte finns någon strategisk samverkan (som är fallet i en av 
de medverkande kommunerna enligt tabell 1), eller att det endast finns samverkan av operativ 
karaktär bestående av tjänstemän, i mötet mellan professioner inom omsorgen och vården av 
de mest sköra äldre. 
 
I enkäten ställdes följande fråga inledningsvis: Har kommunen någon övergripande formali-
serad samverkan på strategisk nivå med andra organisationer där äldreomsorgsfrågor be-
handlas? (Flera alternativ kan väljas) I Tabell 3 kan vi se att den vanligaste formen för stra-
tegisk samverkan kring dessa frågor i i kommunerna är att den bygger på konsensus och ko-
ordinering: I 87 procent av kommunerna finns en formaliserad strategisk samverkan på tjäns-
temannanivå, fast i nästan en lika stor andel av kommunerna finns också strategisk samverkan 
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på politisk nivå som mer tydligt öppnar upp för konfliktlösning. I lite mer än hälften av kom-
munerna finns samverkan på övergripande nivå med både politiker och tjänstemän. Ingen 
kommun anger förekomst av informell strategisk samverkan, och att det enbart finns operativ 
samverkan eller att den saknas utgör extrema undantag i kommun-Sverige. 
 
 
Tabell 5. Förekomst i kommunen/stadsdelen av övergripande formaliserad samverkan på stra-
tegisk nivå med andra organisationer där äldrefrågor behandlas (procent)  

 
Svarsalternativ     % (n) 
Ja, det finns en formaliserad strategisk samverkan på övergripande…  

politisk nivå     70 (41) 
tjänstemannanivå     87 (50) 
nivå med både politiker och ledande tjänstemän   54 (32) 

Nej, men det finns en informell strategisk samverkan       -  
Nej, det finns enbart en operativ samverkan       2 (1) 
Nej, samverkan saknas         2 (1) 
Kommentar: Procentandelarna summerar till mer än 100 procent eftersom flera svarsalternativ 
kunde väljas (totalt antal medverkande kommuner: n=59). 
 
 
I Tabell 6 kan vi vidare se att kommunerna i huvudsak tillämpar två olika modeller för att 
processa sin samverkan. Det finns för det första en stark korrelation mellan att ha samver-
kansorgan på politisk nivå där kommenen ingår, och att också ha samverkansorgan på tjäns-
temannanivå separerat. Detta innebär i praktiken att en typ av kommuner har samverkansor-
gan av både politisk, konfliktlösande karaktär och tjänstemannadominerad samverkan. Däre-
mot är korrelationen till strategisk samverkan som inkluderar både politiker och tjänstemän 
svag och negativt laddad. Kommunen som hierarkiskt öppnar upp för konflikt genom att sepa-
rera samverkansorganen för politiker och tjänstemän är således skild från kommunen som 
anger att de har samverkansorgan i enlighet med platt, decentraliserad modell.     
 
 
Tabell 6. Samband mellan olika typer av övergripande strategisk samverkan i kommunerna 
(korrelationskoefficienter, Pearson) a  

Ja, det finns en formali-
serad strategisk samverkan 
på övergripande…  

politisk nivå tjänstemanna- 
nivå 

nivå med både poli-
tiker och ledande 

tjänstemän 
 
politisk nivå  1 

 
 

   

 
tjänstemannanivå  ,40 

 
** 1 

   

 
nivå med både politiker 
och ledande tjänstemän -,12 

 

–,16 

  
 

1 

 

a N = 58 (1=finns, 0=finns ej) 
*p  0.05, ** p  0.01 
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För att återkoppla till Sørensen & Torfing (2007) finns således tydliga skillnader i regleringen 
av olika slags samverkansarrangemang (konfliktlösning vs främjande av överordnade syften). 
Sammantaget visar resultaten initialt att kommunernas strategiska samverkan vanligtvis byg-
ger på en uppbyggnad av två olika slags processuella modeller kring äldre med sammansatta 
behov av vård och omsorg. Vanligast förekommande är en övergripande formaliserad sam-
verkan på strategisk nivå som består av tjänstemän och därmed har en administrativ, koordi-
nerande karaktär, men denna hänger starkt samman med att det också finns en politisk nivå 
för övergripande formaliserad samverkan i denna typ av kommuner, som därmed tydligare 
öppnar upp för konfliktlösning mellan de olika samverkande aktörerna, och där beslut i det 
politiskt sammansatta organet rimligen i en centralistisk process, hierarkiskt föregår samver-
kan på tjänstemannanivå. Men i nästan hälften av kommunerna förekommer en modell för 
samverkansorgan som innehåller både politiker och tjänstemän från de samverkande organi-
sationerna (oftast kommun och landsting). I nästa avsnitt skall vi titta lite närmare på huruvida 
orsaken bakom samverkan - eller dess struktur - kan ses som kulturell eller kalkylerad be-
tingad, vilken utgör en andra dimension enligt den övergripande analysmodellen i Figur 2.  
 
Den strategiska samverkans orsak och struktur: kalkylerad vs kulturell 
Strategisk samverkan kring äldres omsorgs- och vårdbehov kan enligt vår modell vara av hu-
vudsakligen kalkylerad eller kulturell karaktär: samverkan kan teoretiskt i sin extrem antingen 
bygga på traditionerer eller formella avtal som när som helst kan brytas eller omförhandlas 
om kalkylen så säger. Följande enkätfråga ställdes till kommunernas äldreansvariga om detta: 
Hur regleras strategisk samverkan mellan kommunen och andra aktörer rörande äldrefrå-
gor? (Flera alternativ kan väljas). Resultaten i Tabell 7 visar att det vanligast förekommande 
i detta sammanhang är att samverkan baseras på formellt avtal på politisk nivå: detta anges 
vara fallet i 78 procent av kommunerna (eftersom flera alternativ kunde väljas, överlappas 
avtal säkerligen också av annat; jo då, se Figur 8). 
 
 
Tabell 7. Reglering av strategisk samverkan mellan kommunen och andra aktörer rörande 
äldrefrågor per kommun (procent) 

Svarsalternativ     % (n) 

Vi har infört gemensam nämnd och förvaltning mellan socialtjänst   
och sjukvård kring äldrefrågor       8 (5) 
Samverkan baseras på formellt avtal på politisk nivå   78 (46) 
Samverkan baseras på fastställd policy på politisk nivå (Mål, regler) 39 (23) 
Samverkan sker enligt traditioner sedan många år    32 (19) 
Samverkan regleras inte utan sker vid behov      3 (2) 
Kommentar: Procentandelarna summerar till mer än 100 procent eftersom flera svarsalternativ 
kunde väljas (totalt antal kommuner: n=59). 
 
 
Att samverkansarrangemanget grundas på en fastställd policy på politisk nivå utgör fallet i 39 
procent av kommunerna.  Att samverkan också kan bygga på tradition är dock inte heller helt 
ovanligt, då detta anges i 32 procent av kommunerna, och i tre procent av kommunerna upp-
står samverkan endast vid behov.  
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Ett försök med återkoppling till Sørensen & Torfing (2007) indikerar att orsaken bakom sam-
verkan oftast är att förstå som kalkylerad, snarare än kulturellt betingad, men att det i åt-
minstone en tredjedel av fallen helt klart är så att samverkan är kulturellt strukturerad, snarare 
än att den är kalkylerad. Denna slutsats stärks också av resultaten i Tabell 8 där vi gör en kor-
relationsanalys med de olika variablerna. Det starka negativa sambandet mellan gemensam 
nämnd och formellt avtal indikerar att det fåtal kommuner som styr sina samverkansorgan via 
gemensam nämnd inte har tecknat några formella avtal. De kommuner som reglerar sin sam-
verkan genom den kalkylerade modellen gör det sålunda främst genom formella avtal. Samti-
digt finns det ytterligare ett negativt statistiskt signifikant samband mellan formellt avtal och 
tradition, vilket i sin tur betyder att kommuner som baserar sin samverkan på upparbetad trad-
ition sedan många år inte bygger sin samverkan på formellt avtal. Emedan flertalet kommuner 
bygger sin samverkan kring de mest sjuka äldre enligt den kalkylerande modellen, bygger 
andra kommuner (något färre) sin samverkan på traditionsmodellen.     
 
 

Tabell 8. Samband mellan olika typer av övergripande strategisk samverkan i kommunerna 
(korrelationskoefficienter, Pearson) a  

 
 

Gemensam 
nämnd 

Formellt 
Avtal 

Fastställd 
policy 

Traditioner Regleras 
inte/ 
vid behov 

 
Gemensam  
nämnd 1 

 

 

       

 
Formellt  
avtal   -.30 

 
 
** 1 

       

 
Fastställd  
policy  ,13 

 

,07 

  
 

1 

     

 
Traditioner  -,08 

 
-,28 

 
* 

 
,04 

  
1 

   

 
Regleras inte/ 
vid behov -.06 

 

,10 

  
 

-,15 

  
 

,07 

 1  

a N = 58  (1=finns, 0=finns ej) 
*p  0.05, ** p  0.01 
 
Aktörsmedverkan och ledning av den strategiska samverkan  
I syftet ingick också att försöka visa vilka organisationer och företrädare som ingår i de sam-
verkanorgan (huvudaktörer) kommunerna rapporterar om i sina enkätsvar (vi kommer nu att 
redovisa resultaten för de 95 olika samverkansorgan som ingår i underlaget från de 58 kom-
muner som anger att de har någon form av samverkan kring de mest sköra äldre). Resultatet 
baseras på följande enkätfråga: Vilka ingår i samverkansorganet/-organen? I Tabell 9 visas 
att det finns en liten genomsnittlig numerär dominans av kommunala företrädare (5,58) i för-
hållande till företrädare från sjukvården (4,97) och övriga (1,39).  
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Tabell 9. Antal företrädare per samverkansorgan (medelvärde) 

Organisatorisk       Medel- Standard- 
medverkan  Minimum Maximum värde avvikelse (n) 
Från kommunen 1 15 5,58 3,65 (91) 
Från sjukvården  1 13 4,97 2,94 (79) 
Övriga   1   3 1,39 0,58 (23) 
Kommentar: Totalt antal medverkande samverkansorgan: n=95. 
 
 
I Tabell 10 framgår också vem som leder samverkansorganet, baserat på följande enkätfråga: 
Vem leder/är ordförande för samverkansorganet/-organen? (Flera alternativ kan väljas). 
Vanligast är att ordförandeskapet växlar mellan de olika huvudmännen. Detta anges i 38 pro-
cent av fallen. Därefter i storleksordning är det vanligast att samverkanorganet leds av social-
tjänstens ledning (17%), hälsovårdens tjänstemannaledning (16%), hälsovårdens politiska 
ledning (15%) eller annan (12%). Med annan avses ofta en person som är sjukvårdchef, 
kommundirektör, kommun- eller regionförbundsordförande. Endast i sju procent av fallen 
leds organet av socialtjänstens politiska ledning. 
 
 
Tabell 10. Vem som leder samverkansorganet (procent) 

Ledning av samverkan genom:    % (n) 
Socialtjänstens politiska ledning       7 (7) 
Socialtjänstens tjänstemannaledning     17 (16) 
Hälso- och sjukvårdens politiska ledning    15 (14) 
Hälso- och sjukvårdens tjänstemannaledning    16 (15) 
Tjänsteman utan ledningsfunktion     10 (9) 
Ordförandeskapet växlar mellan olika organisationer/huvudmän  38 (36) 
Annan      12 (11) 
Kommentar: Procentandelarna summerar till mer än 100 procent eftersom flera svarsalternativ 
kunde väljas (totalt antal samverkansorgan: n=95). 
 
 
Hur den strategiska samverkan går till kring de mest sköra äldre: kontinuitet och stabilitet  
Hur går då den strategiska samverkan till i praktiken? Här har vi ställt tre frågor till kommu-
nerna om deras samverkansorgan kring de mest sköra äldre. De handlar om hur ofta samver-
kansorganet träffas (mötesfrekvens), omsättning av ledamöter (personkontinuitet), och för-
ändring av samverkansorganets uppdrag (verksamhetskontinuitet).  
 
Frågan om mötesfrekvens ställdes så här i enkäten: Hur ofta träffas samverkansorganet/-
organen? Vanligast enligt resultaten i Tabell 11 är att man träffas en gång per kvartal (59%), 
men många samverkansorgan man träffas oftare än så (30%). Detta resultat betyder att de 
flesta samverkansorganen som hanterar frågor om sköra äldres omsorgs- och vårdbehov, vars 
strategiska ansvar primärt delas av kommunen och landstinget, träffas minst fyra gånger om 
året och inte sällan oftare än så. Mötesfrekvensen är således hög vilket indikerar hög grad av 
kontinuitet och stabilitet av trolig betydelse för de mest sköra äldre.   
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Tabell 11. Hur ofta man träffas i samverkansorganet (procent)  

Omfattning:        % (n) 
Ungefär en gång per månad      30 (26) 
En gång per kvartal       59 (51) 
Någon gång per halvår       10 (9) 
Årligen/en gång per år          1 (1) 
Mer sällan än så/träffas inte alls         - 
 
Total       100 (87) 
Kommentar: Totalt antal samverkansorgan: n=95 (missing data=8). 

 
Frågan om personkontinuitet inom samverkansorganet under den senaste mandatperioden 
(efter 2010), ställdes enligt följande i enkäten: Samverkansorganets/-organens ledamöter har 
de senaste tre åren bytts ut: Resultatet indikerar på en hög grad av kontinuitet. I knappt en 
tredjedel av samverkansorganen är omsättningen av ledamöter knappt någon alls och i 70 pro-
cent av fallen har ledamöter endast delvis bytts ut. I inget av fallen har ledamötesgarnityret 
bytts ut helt och hållet under mandatperioden (Tabell 12). Resultaten visar även här på den 
strategiska samverkans betydelse, genom att en majoritet av samverkansorganen uppvisar en 
hög grad av stabilitet.  
 
Tabell 12. Omsättning av ledamöter i samverkansorganet under senaste mandatperioden (pro-
cent)  

Omsättning:       % (n) 
Helt         - 
Delvis        70 (57) 
Knappt något alls        30 (24) 
 
Total      100 (81) 
Kommentar: Totalt antal samverkansorgan: n=95 (missing data=14). 
 
Denna kontinuitet präglar också samverkansorganens verksamhetsinriktning. Frågan om verk-
samhetskontinuitet inom samverkansorganet under den senaste mandatperioden (efter 2010), 
ställdes så här i enkäten: Samverkansorganets/-organens uppgifter/uppdrag har under de sen-
aste tre åren bytts ut: Resultaten indikerar här på en ännu högre grad av kontinuitet, då 43 
procent svarar att det inte skett ”knappt något alls”, och 57 procent anger att det endast skett 
”Delvis” (Tabell 13). I inget av fallen har uppdraget förändrats helt.  
 
Tabell 13. Huruvida samverkansorganets uppgifter ändrats i kommunen under senaste man-
datperioden (procent) 
Uppdragsförändring:        % (n) 
Helt          - 
Delvis        57 (48) 
Knappt något alls        43 (36) 
 
Total      100 (84) 
Kommentar: Totalt antal samverkansorgan: n=95 (missing data=11). 
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Sammantaget uppvisar de strategiska samverkansorganen som hanterar frågor om äldres be-
hov av sammansatt vård och omsorgsbehov en hög grad av stabilitet genom mötesfrekvens 
och kontinuitet.   
 
 
Samverkanstrukturer på operativ nivå i kommunen 
Även om en stor del av studien fokuserar på kommunernas strategiska samverkan och sam-
verkansorgan för detta, är det också av betydelse hur denna övergripande samverkan material-
iseras på den operativa nivån, mellan de olika vård- och omsorgsprofessionerna i den prak-
tiska, dagliga verksamheten. En avslutande fråga i enkäten om detta ställdes så här: I vårt 
upptagningsområde finns det följande samverkansstrukturer på operativ nivå: I tabell 14 vi-
sas att den vanligast förekommande formen av operativ samverkan som vi frågat om utgörs av 
regelbundna flerpartsmöten vid planering och uppföljning. I 60 procent av kommunerna före-
kommer detta i mycket hög grad och i 35 procent i ganska hög grad. Nästan lika vanligt är det 
med kontakter och informationsutbyte kring enskilda omsorgstagare när behov påkallas.   
 
 
Tabell 14. Förekomst av operativa samverkansstukturer i kommunen (procent) 

Operativa   I mycket  I ganska I ganska Inte 
samverkansformer  hög grad hög grad liten grad alls 
Kontakter och informationsutbyte  
kring enskilda omsorgstagare när  
behov påkallas   48 (28) 43 (25) 9 (6)   - 
 
Regelbundna flerpartsmöten vid  
planering och uppföljning (t.ex.  
samordnad vårdplanering,  
samordnad individuell planering,  
vårdplaneringsteam,  
formaliserad problemhantering)  60 (34) 35 (20) 4 (2) 2 (1) 

 
Multiprofessionella team  14 (8) 32 (18) 43 (24) 11 (6) 

 
Samlokalisering av enheter för  
omsorg och hälso- och sjukvård 11 (6) 30 (17) 32 (18) 27 (15) 

 
Vårdprogram/vårdkedjor för olika  
målgrupper bland äldre  21 (12) 52 (30) 27 (16)   -  

 
Case management    4 (2) 20 (11) 54 (29) 22 (12) 
 

Kommentar: Missing data varierar mellan 1 och 5 (totalt antal medverkande kommuner: 
n=59). 
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Mindre vanligt är det i kommunerna med operativ samverkan som rör vårdpro-
gram/vårdkedjor för olika målgrupper bland äldre. Detta har 21 procent av kommunerna i 
mycket hög grad. Än mindre vanligt förekommande är förekomsten av multiprofessionella 
team och samlokalisering av enheter för omsorg och hälso- och sjukvård. Minst vanligt före-
kommande i kommunerna när det gäller den operativa samverkan kring de mest sköra äldre är 
case management. 
 
Sammanfattande diskussion och återkoppling till teoretisk modell   
Syftet med föreliggande paper har varit att undersöka hur svenska kommuner organiserar sin 
samverkan med landstingens hälso- och sjukvård och aktörer från den ideella sektorn. Vår 
utgångspunkt har utgjorts av teoribildning och forskning om samordning av nätverk (network 
governance), med vars hjälp det varit möjligt att identifiera olika fyra modeller för strategiskt 
grundade samverkansformer. Undersökningsmaterialet har byggt på en enkätundersökning till 
ett stratifierat och randomiserat urval för en tredjedel av alla Svenska kommuner och stadsde-
lar i de tre storstäderna, med medverkan från ett 60-tal svenska kommuner och deras samver-
kansorgan. Resultaten indikerar att svenska kommuner antingen processar sin samverkan 
kring de mest sjuka äldre genom en traditionell, hierarkisk modell som öppnar upp för kon-
fliktlösning på en separat politisk nivå, eller använder sig av samverkansorgan enligt en plat-
tare, koordinerande modell där både politiker och tjänstemän ingår från de samverkande orga-
nisationerna. Motiven till samerkan kan också skiljas åt enligt två olika modeller: Många 
kommuner bygger sin samverkan på formella avtal som kan brytas eller förnyas i enlighet 
med en kalkylerande modell, med det finns också kommuner som istället främst bygger sin 
samverkan med sjukvården på en modell som bygger på oförändrade traditioner sedan många 
år tillbaks.  
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