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”Jo vi försöker verkligen arbeta med att skapa medvetenhet 
kring barnkonventionen, miljöperspektivet, jämställdheten, 
mångfalden och folkhälsan, men vi har ju en verksamhet 

att sköta också”

”Nu kommer ”Skönt med
enfrågefolket en stab 
igen” experter till 

hjälp”





Besöksnäringens begreppsmässiga och 
organisatoriska tvärsektorialitet



Olika slags 
trängsel…eller kanske 
inte trängsel?

Perspektivträngsel- ett 
samordningsdilemma eller 
kanske konceptuellt 
dilemma? 

Perspektivkrockar- ett 
ideologiskt/moraliskt/juridiskt 
dilemma?



Konceptuell komplexitet
“När jag tänker folkhälsa då tänker jag mer åt ät frukt-hållet och
viktfrågor, om du ska hårddra det. Och vi har ju det här med 
brottsförebyggande, det blir ju lite annorlunda. Men sen möts vi ju ändå
här, för det handlar ju mycket om barn och ungdomar och hur man 
växer upp, och att man är trygg, att det finns stöd för föräldrar. Och
det är ju folkhälsa. I barnperspektivet möts vi jättemycket. Och är du 
trygg så mår du bra, alltså, det är ju hälsa”

“Man landar i samma sak, och då blir det brist på kvalitet och jäkligt
rörigt och konstigt och frustrerande för personerna längst ut. Det är
ingen tidsoptimering om man nu får säga så, med sjuttioelva strateger
som springer och sköter sina spår och skall försöka dra och slita i
samma folk längst ut”



Organisatorisk komplexitet

“Det finns ingen pil där!”

“Jag har försökt dra välfärdsbokslutet så nära jag kan till 
årsbokslutet, för att få in det i budget, för att besluta om 
mål och inriktning baserat på resultat, och det har också
funnits folkhälsomedel avsatta, med bäring på de här
inriktningsmålen. Men nu kommer jag inte längre. Av 
många anledningar, men den viktigaste är att jag, att vi, är
placerade här”. 



Identitetskomplexitet

“Ibland säger folk “Du, som är ansvarig för säkerhet”. Nej det är jag 
inte; varje chef är ansvarig för hans eller hennes enhet och säkerheten
för den. Det jag kan göra att bistå med goda råd och se till att de är i en
miljö som faciliterar sådant ansvar. När det gäller brand så är cheferna 
faktiskt ansvariga för det, för elever som brinner inne. Jag är inte 
ansvarig för nånting, men rektorerna är, och det är en stor drivkraft för 
mig. Att de ska känna till vad lagstiftningen kräver av dem. För de är 
ansvariga. Och efter det kan de göra vad de vill, det bryr jag mig inte 
om. Men de måste känna till det, och om du inte har förklarat det kan 
du försätta en människa i en fruktansvärd situation”.

”Det går, fram till en viss gräns. Ponera att det politiska läget skulle 
ändras ordentligt. Då måste jag göra ett ställningstagande”









Frågor till diskussion: 

Hur jobbar ni med att komma vidare när ni 
stöter på utmaningar i perspektivsamordning?

Handlar det om roller och organisering, trängsel 
och krockar, eller om relationer och 
personlighet? 


