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Effektiv samverkan är en utopi med dagens styrning 
 
 
Samverkan lyfts ofta fram som den magiska nyckeln som ska lösa våra samhällsproblem, 
vare sig vi pratar om gängkriminalitet, äldreomsorg eller hemmasittande ungdomar. 
Receptet är långt ifrån nytt. Samverkan beskrevs som lösningen redan på 1980-talet då 
speciella statsbidrag började betalas ut för att främja och stimulera offentliga 
organisationer till att arbeta bättre tillsammans. 

 
 
Samverkan fungerar bara i projekt 

Vi har under lång tid varit medvetna om att offentliga organisationer har svårt att 
samverka och att detta medför stora kostnader för samhället. Människors behov kräver 
ofta att flera organisationer bidrar med kompetens för att kunna utveckla hållbara 
lösningar. Man kan se det som att människors behov ligger på en högre systemnivå än den 
organisatoriska nivån. Bristande samverkan leder till att människor fastnar i 
”organisatoriska mellanrum1” och kommer inte vidare mot egenförsörjning, bättre hälsa 
eller mot att förverkliga sina livsdrömmar. 
 
Insikten om att det är svårt att samverka har lett till åtskilliga projekt där personer från 
olika organisationer samlas och tillsammans utför arbete för utpekade målgrupper. 
Projekten finansieras med statsbidrag, EU-medel eller på annat sätt. Ibland skapas också 
speciell lagstiftning. 
 
År 2003 skapades lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser2 för att skapa 
förutsättningar för en mer långsiktig samfinansierad verksamhet för ”individer som är i 
behov av samordnade rehabiliteringsinsatser” med syfte att öka förmågan att utföra 
förvärvsarbete. I ett samordningsförbund ingår kommuner, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och regionen. Vi har idag ca 80 samordningsförbund runt om i landet 
som bedriver projekt för att hjälpa människor i arbetsför ålder som befinner sig i 
utanförskap. Även om enskilda människor får stöd i projekten så leder inte 
samordningsförbundens verksamhet till några förändringar i ”hemmaorganisationernas” 
struktur eller kultur. För Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionerna och 
kommunerna är samordningsförbundens arena ett sätt att placera ”omöjliga personer” 
under en tidsperiod.  
 

 
1 Begreppet är myntat av docent Mats Tyrstup, Handelshögskolan i Stockholm 
2 Lag 2003:1210 
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Hur många miljarder som spenderats i alla dessa samordningsförbundens projekt och i 
andra samverkansprojekt är omöjligt att veta men det vi vet är att projekten ofta skapar 
goda resultat för individerna men arbetssätten är sedan omöjliga att återskapa i den 
ordinarie verksamheten. Samverkan tycks alltid kräva en gemensam pott med pengar för 
att fungera.  
 
 
Grundproblemet är den organisatoriska styrningen 

Målet för den statliga förvaltningspolitiken är en innovativ och samverkande 
statsförvaltning men målet tycks inte få någon större effekt. Problemet är att styrningen i 
form av det som ska rapporteras till uppdragsgivaren inte uppmuntrar till innovation och 
samverkan.  
 
Offentliga organisationer styrs som fristående enheter trots att de ingår i nätverk av 
aktörer som behöver samverka för att värde ska kunna uppstå för invånarna. En sådan 
organisatoriskt utformad styrning leder till en mycket ineffektiv förvaltning. Problemet är 
att det inte syns i den uppföljning som används för beslutsfattande och bedömning av 
resultat men i allra högsta grad upplevs i verkligheten av alla som behöver ha kontakt med 
det offentliga. För att ineffektiviteten ska bli synlig behöver verkligheten beskrivas utifrån 
invånare och företags perspektiv, inte utifrån organisationernas. Syftet med den 
offentligfinansierade verksamheten behöver bli mycket tydligare. Det behöver också bli 
tydligt att den egna organisationen inte klarar uppdraget på egen hand, utan samarbete 
krävs för att lyckas.  
 
Vi kan dra en parallell med två företagare som väljer att samarbeta. De gör det därför att 
båda inser att de har fördelar av det. De offentliga organisationerna måste också förstå 
fördelarna med att samarbeta, utan att det tillkommer separata medel eller gemensamma 
budgetar. Framförallt behöver uppdragsgivarna inse att uppdrag och uppföljning måste 
utformas så att samverkan premieras när samverkan krävs för att uppgifterna ska lösas på 
ett effektivt sätt. Detta ställer självfallet krav på Regeringskansliet, region- och 
kommunledningar som de inte lever upp till i dag.  

 
 

Exempel från akuten 

Under hösten 2021 tog jag tillsammans med min kollega Helene Ersson fram statistik på 
hur många personer som var 80 år och äldre som besökt akuten på ett av våra sjukhus 
under en månad. Vi fick fram följande information: 
- 553 personer 80 år eller äldre kom till akuten under en månad (15% av samtliga 

personer) 
- 328 personer kom med ambulans (59%) 
- 46 hade passerat primärvården och remitterats till akutmottagningen (8,5%) 
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- 356 personer lades in på vårdavdelning (64%) 
 

Vi lät sedan analysera 25 slumpmässigt utvalda journaler av de som lades in på 
vårdavdelning för att ta reda på varifrån personerna kom och vad som hände med dem 
efter utskrivning.  
 

  
 
Det visade sig att 22 personer (88%) hade stöd av kommunen vid inskrivning. Vid 
utskrivning åker 10 av de personer som hade hemtjänst hem utan utökad hemtjänst.  
 
Låt oss stanna upp en stund och reflektera! 
Tio personer som har stöd av kommunen åker in till akuten för att sedan lämna sjukhuset 
utan extra hjälp vid hemkomst.  
 
Varför känner man sig tvungen att åka till akuten? Att åka till akuten är förknippat med 
stor oro för både den äldre och anhöriga. Dessutom vet vi att akuten är hårt ansträngd. 
Hade kommunens undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och primärvårdens 
läkare och annan vårdpersonal kunnat arbeta tillsammans på något sätt för att förhindra 
några av akutbesöken? Och på så sätt minska oro, stress och kostnader?  
 

 
Samverkan kräver ett gemensamt syfte 

Ett system är delar som samverkar mot ett gemensamt syfte. Den organisatoriskt 
utformade styrningen antar att om varje del görs effektiv så blir även helheten effektiv. 
Det stämmer inte. Delarna måste interagera med varandra och sträva mot samma syfte 
för att helheten ska bli effektiv. Invånarna och företagen är beroende av att vi samarbetar. 
Det innebär att vi måste kroka arm med varandra, inte avgränsa oss från varandra och 
agera egoistiskt.  
 
Det låter ju ganska självklart. Om inte spelarna i ett lag gör varandra bra så blir det svårt 
att vinna matcher. På motsvarande sätt behöver offentliga organisationer sträva efter att 
göra varandra bra och göra invånare och företag bra för att vi ska få en innovativ och 
samverkande och effektiv förvaltning.  
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Ställ frågor om syftet och om verkligheten utifrån invånare och företag 

I resultatuppföljningen redovisas vad organisationen har gjort och vad det har kostat. 
Fokus är på organisationen. Självklart behöver vi följa upp prestationer och kostnader 
totalt sett men prestationsmåtten lämpar sig bättre för planering och resursallokering än 
för resultatuppföljning.  
 
Fokus i resultatuppföljningen behöver istället vara på syftet med olika verksamheter 
(definierad utifrån invånares och företags behov och situationer). Exempelvis syftet att 
människor ska kunna leva så självständigt och oberoende som möjligt. Vad vet vi om hur 
utanförskapet ser ut i våra 290 olika kommuner? Hur arbetar kommun, region och statliga 
myndigheter, tillsammans med civilsamhället och de människor som berörs för att minska 
utanförskapet i varje kommun?  
 
Med fokus på verksamheten och hur verkligheten ser ut för invånare och företag behöver 
uppföljningen och dialogen med respektive organisation handla om hur man tagit ansvar 
för helheten, hur organisationen arbetat för att göra sina ”medspelare” bra och hur man 
tillsammans med dem utvecklar förutsättningarna för invånare och företag att lösa sina 
problem och förverkliga sina livsdrömmar. Vad skulle hända om sådana frågor ställdes av 
våra politiker till de offentliga organisationerna? 
 
 
Samverkan frigör potentialen för effektivisering 

Det är hög tid att överge tankemodellen att ”högpresterande delar ger en högpresterande 
helhet”. Högpresterande organisationer definierad som ”många prestationer till låg 
kostnad” leder till höga samhällskostnader i en komplex och föränderlig verklighet. Varför? 
Jo, eftersom många av prestationerna och därmed kostnaderna hade kunnat undvikas 
genom att samverka med andra i ett tidigare skede. Som i vårt exempel från akuten. Där 
var 10 av 25 besök möjligen förebyggbara. Det är 40% av besöken. Vi vet att det är alltid 
billigare att förebygga skador än att reparera dem. Samverkan kan vara den största 
effektiviseringspotentialen vi har i offentlig verksamhet. Samverkan skulle också frigöra 
potentialen i digitaliseringen där Sverige just nu är bland de sämsta länderna i hela Europa.  
 
 
 
 
 
 
 

 


