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ABSTRACT  
 
Uppsatsens syfte har varit att förstå hur samverkan fungerar mellan socialtjänst och psykiatri. 
För att göra detta har en kvalitativ studie genomförts för att se vad två personer som arbetar på 
ett stödboende inom socialtjänsten respektive inom den psykiatriska öppenvården och deras 
två chefer tänker om samverkan i den löpande verksamheten. Frågeställningarna var: Hur ser 
samverkan ut mellan de två verksamheterna, vad styr samverkan mellan verksamheterna och 
hur ser de två professionernas handlingsutrymme ut? Resultaten har analyserats utifrån Gra-
pes (2006) modell av den nyinstitutionella organisationsteorin. Samverkan mellan organisa-
tionerna fungerar i det här fallet ganska bra på marknivå. Där är kontakten mellan stödboendet 
och öppenvårdsmottagningen tät och de är överens om att de behöver varandra för att kunna 
hjälpa de personer de arbetar med. De två cheferna menar att de har en fungerande samver-
kan. Men här ser man en mer problematisk bild av samverkan. De gånger samverkan inte fun-
gerar beror det ofta på att verksamheterna drivs av olika logiker och att de har olika uppfatt-
ning om ekonomin. 
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1. Inledning  
När man började stänga ner de stora mentalsjukhusen på 1960-80 talen så var en av tankarna 
att patienterna skulle få det bättre ute i samhället. Man hade sett att många blev sjuka eller 
sämre av att vara inlagda på mentalsjukhusen genom s.k. institutionsskador. Det var meningen 
att kommunerna skulle ersätta mentalsjukhusen med boendestöd, särskilda boenden, syssel-
sättning osv. Kommunerna skulle ha det övergripande ansvaret för dess invånare, även de 
med psykiska funktionshinder. Psykiatrin skulle bidra med vårdinsatser. Detta var grunden för 
psykiatrireformen 1995 som innebar att kommun och landsting skulle samverka kring perso-
ner med psykiska problem/funktionshinder. I en uppföljning av psykiatrireformen skriver so-
cialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se, 1999) att det förekom brister i planering och samver-
kan, speciellt mellan psykiatri och socialtjänst när vårdsituationen förändras för klien-
ten/patienten. Det var inte bara samverkan mellan socialtjänst och den psykiatriska slutenvår-
den som behövde förbättras utan även samverkan mellan socialtjänst och den psykiatriska 
öppenvården. Bristerna beror på en avsaknad av gemensamma förhållningssätt och en gemen-
sam kunskapsbas. (a a) 

Drygt tio år senare finns det fortfarande samverkansproblem enligt den utredning som 
psykiatrisamordnare Anders Milton lämnade till regeringen hösten 2006 (SOU 2006). Pro-
blemet ligger i att de olika huvudmännen inte kan finna gemensamma lösningar för den här 
gruppen. Lösningen ligger inte i att ha endast en huvudman eftersom det oftast betyder att 
man måste ändra i ansvarsfördelningen. Hur man än drar gränserna måste olika myndigheter 
och organisationer med olika kulturer, arbetssätt, ansvar och budget vid någon punkt samarbe-
ta och då kommer problemen att finnas kvar. Utredningen menar istället att man ska lägga 
ännu mer tyngdpunkt vid samverkan mellan de två myndigheter som är huvudaktörer när det 
gäller psykiskt funktionshindrade: socialtjänst och psykiatri. (SOU, 2006) 

Hur ska man då kunna förstå samverkan och samverkansproblem mellan dessa två hu-
vudmän? Vad är det som gör att det tycks vara så svårt att få samverkan att fungera? 

Det är två olika kulturer/fält som behärskar området psykiska funktionshinder, med olika 
förklaringar till funktionshinder, olika metoder och teorier hur man bäst kan hjälpa. Inom 
psykiatrin utgår man ifrån ett patologiskt sjukdomsperspektiv när man ska definiera om per-
sonen ifråga är sjuk/störd eller frisk. Inom socialtjänsten blir frågan om personens funktions-
grad (Socialstyrelsen, 1997). 

De två organisationerna styrs av olika lagar och regler. Socialtjänsten har enligt Social-
tjänstlagen det yttersta ansvaret för kommunens invånare medan psykiatrin genom Hälso- och 
sjukvårdslagen har ett vårdansvar som begränsas till att gälla vård som kräver medicinskt ut-
bildad personal. (Danermark & Kullberg,1999) När en patient bedöms av psykiatrin att den är 
medicinskt färdigbehandlad (patienten är inte längre i behov av kvalificerad psykiatrisk hel-
dygnsvård) går ansvaret över till socialtjänsten. Det gäller även betalningsansvaret.  
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1.1 Syfte  
Att åstadkomma samverkan mellan kommun och landsting kring psykiskt funktionshindrade 
är ett svårlöst problem som konstaterats i en rad olika sammanhang. Mitt syfte är att försöka 
förstå problemet genom att se hur några av de viktigaste aktörerna i det vardagliga arbetet 
med psykiskt funktionshindrade tänker om samverkan och sin egen roll. I denna uppsats har 
jag intervjuat personal inom socialtjänst och den psykiatriska öppenvården för att svara på 
mitt syfte.  

1.2 Forskningsfrågor  
De frågor jag söker svar på är 

• Hur ser samverkan ut mellan de två verksamheterna? 
• Vad styr samverkan mellan verksamheterna? 
• Hur ser de berörda professionernas handlingsutrymme ut? 
 

2 Tidigare forskning: 
Jag har främst letat efter svensk forskning för att se hur samverkan mellan de två organisatio-
nerna kommun och landsting har fungerat utifrån ett antagande, att de specifika, svenska för-
hållandena med just en ansvarsfördelning mellan de två organisationerna har en betydelse. 

Jag inleder med en del slutsatser angående vad samverkan är och hur man kan samverka 
på ett framgångsrikt sätt utifrån viss forskning och praktisk erfarenhet.  

2.1 Samverkan 
Till att börja med kan man konstatera att samverkan är något som fått en allt större betydelse i 
vårt samhälle. Danermark och Kullberg (1999) skriver att samverkan mellan myndigheter har 
funnits mer eller mindre under den tid som välfärdsstaten har existerat. Välfärdsstat kan man 
definiera som en stat där det offentliga ansvaret för medborgarna är stort (www.ne.se, 2006 12 
04). Det som enligt Danermark och Kullberg är nytt är att de olika aktörerna nuförtiden inte 
kan välja att samverka eller avstå från samverkan. Författarna menar, att samverkan idag är av 
nödvändighet pga. två tendenser. Allteftersom detaljreglering och centralisering byts ut mot 
regleringar genom ramlagstiftning och en decentralisering av beslutsbefogenheter och verk-
samheter uppstår nya och varierande verksamhetsformer. Det andra som har hänt är att vissa 
av välfärdsstatens aktörer avgränsar och renodlar sina verksamheter. Exempelvis har en del av 
hälso- och sjukvårdens uppgifter överförts till andra, främst kommunerna. Detta kan vi se i 
Ädelreformen som genomfördes 1992 och Psykiatrireformen som trädde i kraft 1995. Detta 
bidrar till att aktörerna inom välfärdsstaten får ett helt nytt beroendeförhållande till varandra. 
För att klara av verksamheten måste samverkan till. 
     Enligt Maria Hjortsjö (2006) är det vanligt att man använder de båda begreppen samarbete 
och samverkan synonymt. Samarbeta har enligt Svenska Akademiens (2006) ordbok betydel-
sen av att arbeta tillsammans med någon eller att man anstränger sig gemensamt för att göra 
något. Samverkan betyder enligt samma ordbok när en person eller personer arbetar/utövar en 
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verksamhet tillsammans för att därigenom uppnå ett gemensamt mål. Man kan här se en vida-
re mer övergripande mening med ordet samverkan. När man samverkar sker samarbete men 
också samordning och koordination. 
     Enligt den forskningsöversikt Danermark och Kullberg (1999) genomfört är det uppenbart 
att det finns brister i samhällets förmåga att ta hand om dessa svagare grupper och samordna 
sina insatser. Bristerna kan bero på en rad olika orsaker. En del beror på att det kan uppstå 
kollisioner mellan kunskapsmönster och människouppfattningar, professioners olika mål och 
maktstrukturer. Också de ekonomiska förutsättningarna kan orsaka konflikter. (Westrin, 1986 
i a a)  
    Det finns även andra sätt att beskriva förutsättningarna för att det ska kunna gå att samver-
ka på ett fruktbart sätt. Danermark och Kullberg (1999) hänvisar till författarna Bång och 
Rudstam (1984) som menar att det är viktigt att de yttre och inre förutsättningarna finns för att 
det ska gå att samverka på ett riktigt bra sätt. Organisatoriska och resursmässiga förutsätt-
ningar räknas till yttre förutsättningar. Till inre förutsättningar hör personalens motivation och 
deras upplevelser. Personalens yrkesidentitet har en central roll i hur de egna upplevelserna 
uppfattas. Har man en uppgiftscentrerad yrkesidentitet är det bra för samverkandet. Som per-
sonal är det också viktigt i vilken grad man är nöjd med sig själv i sin yrkesroll, vilket erkän-
nande och vilken respekt man får av andra inom samverkansprojektet och vilken betydelse 
ens arbete har i detsamma.  

En aspekt av samverkansproblemen mellan psykiatrin och socialtjänsten kan vi spåra i att 
personal som är medicinskt utbildad (främst läkare) har en dominerande ställning när det gäll-
er samverkan med andra yrkesgrupper. (Danermark och Kullberg, 1999) Det finns i andra 
studier belägg för psykiatrins tolkningsföreträde när det gäller att medicinera och ställa dia-
gnos. Det här för med sig att andra yrkesgruppers kunskaper oftast bara blir en komplettering 
till kunnandet inom psykiatrin. Det finns ett problem som bottnar i den tidigare beskrivna kul-
turskillnaden: förhåller man sig framför allt till individen som sjuk och störd eller ser man sin 
uppgift att stödja möjligheten till normalitet.  

Danermark och Kullberg (a a s. 55) sammanfattar i punktform olika faktorer som kan 
hämma samverkan. 

• Vagt formulerade mål. 
•  Olika kunskapstraditioner och professionella mål. 
• Olika ekonomiska intressen. 
• Skilda organisatoriska strukturer. 
• Oklar ansvarsfördelning. 
• Asymmetrisk ansvarsfördelning mellan de samverkande. 
• Skild etisk praxis. 
• Dålig samordning. 
• Hög personalomsättning. 
• Stor arbetsbelastning. 
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För att en samverkan mellan olika organisationer (här, psykiatrin och socialtjänsten) å 
andra sidan ska främjas sammanfattar Danermark och Kullberg (a a s. 56-57) följande fakto-
rer: 

• Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt. 
• Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt. 
• Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus. 
• Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten 

är samordnade. 
• Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka. 
• Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är 

involverade i. 
• Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. 
• Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal. 
• Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger.  

 
I sin bok ”Samverkan - himmel eller helvete” (2000) skriver Danermark om ”myten om 

personkemin”. Han refererar till en undersökning i Sveriges alla kommuner där 85% av de 
tillfrågade instämde i påståendet: ”Om bara personkemin fungerar så går det att samverka”. 
Danermark håller till viss del med om detta men menar att påståendet inte duger till att förkla-
ra varför samverkan så sällan fungerar. Istället ska man se det som så att: ”om inte andra mer 
grundläggande förutsättningar föreligger blir påfrestningarna så stora på de inblandade att det 
kan utlösa irritationer och spänningar som gör samverkan svår.” (Danermark, 2000, s. 11) Det 
som istället är den avgörande orsaken till att samverkan inte fungerar, menar Danermark, är 
inte avsaknaden av personkemi utan frånvaron av andra mer fundamentala förutsättningar. 
Han menar att det är ledningen ansvar och skyldighet att ordna förutsättningar för samverkan.  

2.2 Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst 
I boken ”Samverkan. Välfärdsstatens nya arbetsform” (1999) tar författarna Danermark och 
Kullberg upp samverkan inom det psykiatriska området. De granskar bl.a. åtta studier som 
behandlar samverkan och där psykiatrin ingår som en av parterna. Dessa studier genomfördes 
i slutet av 1980- och i början av 1990-talet, en period då psykiatrin omvandlades. Författarna 
gissar att samverkansklimatet har förbättrats sedan dess. Studierna avspeglar i mångt och 
mycket lokala förhållanden, varför man inte kan dra långtgående slutsatser från dem. De re-
dovisar dessutom oftast hur omgivningen ser på psykiatrins agerande i samverkan, ett ensidigt 
perspektiv som kan leda till att beskrivningarna blir orättvisa.  

Vad finner då Danermark och Kullberg (1999) i de studier de granskat? För patien-
ter/klienter som är medicinskt färdigbehandlade uppstår ett behov av samverkan i övergången 
mellan sluten psykiatrisk vård och vård i kommunens regi. Begreppet ”medicinskt färdigbe-
handlad” ska vara en ekonomisk vattendelare mellan kommun och landsting för att klargöra 
när kommunen ska börja betala för vistelsen på vårdavdelningen. Medicinskt färdigbehandlad 
innebär att inte kunna tillgodogöra sig kvalificerad psykiatrisk heldygnsvård. Det här sätter 
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press på kommunen som måste planera för att klienten kommer hem och det kan kommunerna 
uppfatta som ett problem. Åström & Dufåker (1986 i Danermark och Kullberg 1999) visar att 
78 procent av dem som klassats som färdigbehandlade låg kvar på sjukhuset. Skälen var prak-
tiska problem i samband med eget boende, exempelvis behov av hemhjälp, stödkontakter och 
lämplig bostad. Det fanns alltså inga medicinska skäl till att patienten/ klienten låg kvar.  

Steinholz Ekecranz (Socialstyrelsen, 1997 i a a) redovisar, att för 65 procent av de medi-
cinskt färdigbehandlade patienterna/klienterna förekom någon form av vårdplanering mellan 
psykiatri och socialtjänst. Patienterna/klienterna deltog endast i hälften av dessa och orsaken 
till detta berodde i många fall på att vederbörande ansågs vara för sjuk för att förstå innebör-
den av vårdplaneringen. Då skedde planeringen mellan psykiatri, socialtjänst och eventuella 
anhöriga. Varför det inte förekom några vårdplaneringar för de resterande 35 procenten för-
klarades med att patienterna/klienterna fanns kvar på olika vårdhem och den enda förändring-
en som skett var, att kommunen tagit över betalningsansvaret. Samarbetat mellan psykiatri 
och socialtjänst uppfattas fungera bättre i landsortskommuner p.g.a. att personalen i allmänhet 
känner varandra bättre trots att de arbetar inom olika organisationer. Denna personkännedom 
tycks göra att de ekonomiska nedskärningarnas negativa konsekvenser kan motverkas. Det 
finns ett glapp mellan psykiatri och socialtjänst i synen på hur allvarligt störda patienter-
na/klienterna kan vara för att kunna fungera inom ramen för kommunernas ansvar. Psykiatrin 
koncentrerar sig på patologiska störningar medan socialtjänsten utgår från patienten/klientens 
rad av kompetens och förmåga att klara sig i ett eget boende. Danemark och Kullberg menar 
att det här bottnar i att organisationerna har olika utgångspunkter när det gäller att definiera 
begreppet normalitet. 

I Psykiatriutredningens delbetänkandet 1992 (i a a) om hur socialtjänsten ser på samver-
kan kring personer med psykiska funktionshinder framkommer, att omorganiseringen av den 
psykiska vården är en stor fråga. Man uppfattar att kostnader övergår från psykiatrin till soci-
altjänsten. Kommunerna anser att psykiatrin specialiserar sig mer och mer och konsekvensen 
blir att psykiatrin tar sig an en allt mindre grupp patienter. Det saknas också, enligt kommu-
nerna, gemensamt formulerade mål och en tydlig ansvarsfördelning. De vill ha en gemensam 
avgränsning av åtagande och patientgrupper som de ska arbeta med. Deras egen kunskap om 
psykiska funktionshinder skulle behöva vara bättre och man efterlyser utbildning och en stör-
re flexibilitet inom sin egen organisation. Många kommuner tycker att samarbetet fungerar 
dåligt och menar att kunskaperna om varandras verksamheter är otillräcklig.  

I kommunernas perspektiv har psykiatrin ett alltför sjukdomsinriktat synsätt medan social-
tjänsten ser till individens hela situation och fokuserar på det friska i tillvaron hos klienten. 
För att få till en bättre organisering föreslår kommunerna en enhetlig huvudman för den psy-
kiatriska öppenvårdsverksamheten som ska styra hjälpen till de med psykiska funktionshinder 
och bättre kunna samordna medicinsk, social och psykologisk kompetens. 

I ett samverkansprojekt som pågick under slutet av 1990-talet och som kallades 4S, vilket 
stod för samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt socialförsäkring utvärdera-
des bl.a. samverkan kring missbruk och personer med psykosdiagnoser. Hjern och Andersson 
(1996 i a a) påpekade brister i samverkan kring missbrukare och att en av orsakerna var brist 
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på respekt för varandras professionalitet. Det fanns olika vårdideologier inom projektet, de 
medicinska aspekterna tilläts ta överhanden. I utvärderingen betonades, att det var nödvändigt 
med en gemensam syn på den sociala metodiken. Kritik framkom även över att samverkan 
försvårades av att ”avdelningschefer inte var tillräckligt förberedda på att hantera samverkan 
tvärs över sina revir” (Hjern & Andersson, s. 59 i Danermark & Kullberg, 1999, s. 49) 

För psykosdiagnoserna redovisar utvärderarna något de kallar för Psykiatrins impressio-
nism, som innebär att det medicinska synsättet härskar. De intervjuade läkarna säger att det är 
de som har det medicinska ansvaret. De tar in synpunkter från andra när de tycker att det är 
nödvändigt. Klyftan är stor mellan den medicinskt inriktade behandlingen och den psykosoci-
ala. 

Samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten är ett ämne som Socialstyrelsen har tagit 
upp ett flertal gånger i en serie som heter PSYKIATRIuppföljningen och som kom till för att 
utvärdera psykiatrireformen 1995. I en rapport (1997) om hur psykiatri och socialtjänst ska 
samverka kring de patienter som är medicinskt färdigbehandlade fastslås att det är viktigt med 
en tidig kontakt mellan de två organisationerna för att en utslussning ska gå bra. Läkaren av-
gör om en patient är färdigbehandlad. Dennes råd om vad som är bäst för patienten utanför 
slutenvården väger tungt. Problem kan uppstå eftersom psykiatrins uppfattning om vad pati-
enten klarar av eller inte klarar av ofta överförs till socialtjänsten. Om resurserna inte finns 
inom socialtjänsten uppstår problem.  

I en rapport från 1999 beskriver Socialstyrelsen samverkansproblemen ur tre nivåer. Det 
man kan se, det man kan skönja och det som är dolt. De problem man kan se och som man 
tänker på först är de formella hinder som finns mot samverkan i form av olika regelverk. För-
fattarna menar dock att det sällan utgör det verkliga hindret. Om man vill komma förbi de 
formella samverkanshindren kan man inte skjuta dessa problem framför sig utan man måste 
försöka förstå och bearbeta problemet. Formella styrproblem kan vara i form av att man inte 
har gemensam budget eller huvudman. Om man hade det skulle det hela gå lättare tror många. 
Men författarna menar att man då troligen hade haft andra problem. Eftersom varje gränsför-
flyttning orsakar nya gränser och gränspartier som ska hanteras. Södertälje kommun tas upp 
som exempel där man nästan inte har några gränspassageproblem mellan kommun och lands-
ting när det gäller personer med psykiska funktionshinder. Men där finns det istället problem 
mellan kommunens olika enheter. Enligt rapporten finns det alltid gränser som måste hanteras 
och ”… förmågan till gränspassage utgör en av samverkans nyckelkompetenser”. (a a, s. 17) 

Orsaker till samverkansproblem som man kan skönja kan enligt samma rapport vara flera. 
Man kan ha olika perspektiv på det problem man ska lösa. De olika aktörerna tolkar verklig-
heten utifrån den egna professionen och den egna organisationen. En annan orsak kan vara att 
man helt enkelt inte vet så mycket om den man ska samverka med, dennes kompetenser och 
kompetensgränser och inte heller denne som person. I en sådan miljö är det lätt att man byg-
ger upp myter och fördomar om varandra. (a a) 

Enligt rapporten brukar de verkliga orsakerna till att samverkan inte fungerar vara svåra 
att se. En orsak är rädsla. Samverkan innebär att man ger upp en viss trygghet och säkerhet. 
Man förlorar i viss mån sin beslutsrätt och den kontroll man upplevt eller tror sig ha haft. En 
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aspekt av detta är att man kanske också vill utöka sin makt och sina revir. Har man rätten att 
definiera ett problem, har man också möjlighet att komma åt resurser. ”Kampen om resurser 
är betydande mellan olika organisationer. Många aktörer går in i ett samverkansarbete med 
bilden av att man företräder den rätta läran och den uppgift man har i samverkansarbetet 
handlar om att få andra att förstå detta”.(a a, s. 21) Det som är avgörande för om samverkan 
ska lyckas är att misstron mellan organisationerna undanröjs. Tillit till varandra och till den 
andres kompetens är viktig. 

2.3 Olika professioners kunskapsfält och hur de kan samverka. 
Enligt de danska författarna Lind, Mosholt och Schultz (1999) är det viktigt att man klargör 
två likartade begrepp när man talar om olika professioner och deras arbete med varandra: 
flerprofessionellt samarbete och professionsöverskridande samarbete. Författarnas fält är 
samarbete kring utsatta barn och deras familjer, men deras tankegångar kan applicera även på 
förhållandet mellan psykiatri och socialtjänst när det gäller psyksikt funktionshindrade. Det 
handlar i båda fallen om olika professioner som ska samarbeta/samverka kring utsatta männi-
skor. Ett flerprofessionellt samarbete kännetecknas av att det finns en tydlig åtskillnad mellan 
yrkesgrupperna och professionerna. Detta är enligt författarna den vanligaste formen av sam-
arbete. Här finns det yttre tecken på samarbete då man träffas och kommer överens om olika 
saker, men man har inte formulerat några gemensamma mål för insatsen/insatserna. Medarbe-
tarna arbetar vid sidan av varandra men inte tillsammans. Det finns ingen gemensam helhets-
syn och inte heller något delat ansvar. Men de inblandade anser att allas insats är viktig och 
informerar varandra om hur arbetet fortskrider.  

Det goda samarbetet i ett professionsöverskridande samarbete kännetecknas enligt förfat-
tarna av att medarbetarna ingår i samarbetet på ett jämbördigt sätt. Man känner sin egen pro-
fession samtidigt som man respekterar de andras kunskaper, handlingsutrymme och besluts-
kompetens. Här har alla varit med att ställa upp ett gemensamt mål och det är ett gemensamt 
projekt. Utifrån sina olika professioner arbetar man tillsammans. De olika kunskaperna och 
metoderna inom de olika professionerna ska komplettera varandra, inte motarbeta varandra. 
Det är ingen av de inblandade som ensam har helhetssynen och ingen som själv äger proble-
met. Det sker en spridning av kunskap över yrkesgränserna då medarbetarna lär sig av var-
andra. Detta innebär dock att de är beredda att ta till sig de andra professionernas kunskap. 
Men för att man gör på det här sättet medför det inte att man överskrider de olika yrkesgrän-
serna utan spridningen av kunskap innebär ett plus i form av merkunskap. Syftet med profes-
sionsövergripande arbete enligt författarna är att: (a a s. 267) 

• få en bättre belysning av problemen 
• skapa fler handlingsmöjligheter 
• koordinera insatsen 
• involvera familjen som samarbetspartner (involvera klienten/patienten som sam-

arbetsparter, min anmärkning.) 
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2.3.1 Att arbeta över professionsgränser 

I en artikel, som behandlar arbete inom multidisciplinära team i Storbritannien runt patienter 
med schizofreni, skriver Adrian Jones (2006) om de svårigheter som uppkom när man skulle 
utveckla och genomföra en vårdkedja. Teamen består av olika professioner bl.a. sjuksköters-
kor, socialarbetare, psykologer och psykiatriker. Personerna från de olika professionerna kom 
in i teamen med en känsla av att skydda och värna om professionsgränser. De försvarade sin 
utbildning och sitt arbete. Vardera yrkesgruppen ansåg att deras bedömningar var unika och 
att de hade speciella erfarenheter som de andra professionerna inte kunde uppnå. Detta kunde, 
enligt författaren, vara en strategi för att motstå att vården inom teamet skulle bli standardise-
rad. Genom att varje yrke tryckte på att det var nödvändigt att de skulle bedöma patienterna 
skyddade man sin professions autonomi. En intressant upptäckt var att läkarna gav sig själva 
mandat att kritisera de andra i teamet. Konflikter runt vilka som skulle ha ”äganderätten” till 
vissa områden verkar ha varit grunden till mycket av antagonismen och det påverkade hur 
man slutligen mottog tanken om en vårdkedja. 

En liknande konflikt mellan olika professioner kan vi se i en artikel av Martin, de Caes-
tecker, Hunter, Gilloran, Allsobrook och Jones. (1997). Det är en utvärdering av de multidi-
sciplinära kommunala psykiatriska mottagningarna i Glasgow, Skottland. Mottagningarna 
skulle bygga upp multidisciplinära team. Tanken var att man skulle bryta ned de traditionella 
hierarkiska strukturerna som förknippas med sjukhusvård. Istället skulle man bygga upp team 
med större jämlikhet mellan professionerna och större flexibilitet mellan medlemmarnas roller 
i teamen. Mottagningarna bestod bl.a. av föreståndare som hade sjukvårdsutbildning och psy-
kiatrikonsulter. Föreståndarna på mottagningarna ville ha en mer framträdande roll när det 
gällde kliniska frågor men det motsatte sig psykiatrikonsulterna. Resultatet blev en osäkerhet 
när det gällde arbetsledning på olika områden t.ex. att ta administrativa och kliniska beslut. 
Författarna menar att konflikterna fanns i mottagningens struktur. De psykiatriska konsulterna 
hade inte så stora problem med det hela. De antydde att det var de som skulle bestämma när 
det gällde det kliniska. En sade att föreståndaren var hans arbetsledare inom teamet men inte 
professionellt. Med det menade han att han fortfarande hade ansvaret för den kliniska vården. 
En annan psykiatrikonsult uttryckte att det inte var något problem med hierarkin. ”Nurses 
have nursing skills, I have my skills. The bottom line in clinical management rests with me. 
Therefore, I would suggest that team members go along with my decisions”. (a a, s. 55) Slut-
satsen som dras är att hierarkierna mellan olika professioner till stor del hade behållits. En 
förklaring till det menar författarna är, att om man inte har tränats i att ta en ny roll är det tro-
ligt att man känner sig tryggare i sin gamla roll. I och med att man litar på gamla kunskaper 
kan det förklara varför psykiatriker behåller kontrollen utanför sjukhusen. 

 

3 Teori 
Jag har valt ett organisationsteoretiskt perspektiv för att analysera den empiri jag fått fram. 
Inom organisationsteorin, som är ett stort och omfattande fält som idag studeras i många olika 
akademiska discipliner (Johanson, 2002), har jag valt att koncentrera mig på den gren som 
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kallas nyinstitutionalism. Jag har en socialkonstruktivistisk utgångspunkt då jag studerar sam-
verkan mellan öppenvårds- och socialpsykiatrin. Med det menar jag, att jag ser de organisato-
riska fälten (begrepp inom nyinstitutionalismen) som i avsaknad av en objektiv existens. De 
flesta nyinstitutionalisterna menar just att de är sociala konstruktioner. 

3.1 Organisationer och institutioner 
Organisationer kan delas upp i dem som har produktionsprocessen som främsta mål respekti-
ve institutionella organisationer. I det förra fallet är målet att se till att produktionen sker så 
billigt som möjligt samtidigt som omgivningen uppskattar produkten. Man talar här om inre 
och yttre effektivitet. För institutionella organisationer, ett exempel är socialförvaltningarna, 
är det inte olika krav på en produkt som är viktiga utan de krav omgivningen ställer, institu-
tionella krav. I den institutionella organisationens omgivning finns istället för produktions-
krav, olika diskurser, regler, som ställer krav på institutionen. Reglerna ”… utgår från per-
spektiv och betydelser som är resultat av sociala och historiska processer.” (Lilja & Larsson, 
2005, s. 326) Man säger att en institutionell organisation kännetecknas av att deras struktur är 
kopplade till omgivningens socialkonstruktiva mönster. (a a) 

Institution har två betydelser i det svenska språket. En där betydelsen är en medvetet ska-
pad institution där det utövas samhällelig verksamhet. Det här är den vanligaste betydelsen 
och exempel på institutioner är i det här fallet t.ex. fängelser, sjukhus och skolor. Den andra 
betydelsen som jag använder kommer från det samhällsvetenskapliga språket. Där ligger be-
tydelsen av institutioner på olika typer av regler, rutiner och normer som finns i samhället. 
Institutioner blir här de spelregler som organisationer och individer måste rätta sig efter. 
(Stern, 1999)  

3.2 Organisationsteori  
I organisationsteorins historia finns tre huvudsakliga sätt att se på organisationer: som instru-
ment för målinriktat handlande, som självtillräckliga, slutna enheter samt som en optimal 
form oavsett typ av organisation eller sammanhang. Men perspektivet på organisation som 
rationell och målinriktad har allt mer ifrågasatts. Forskare upptäckte nämligen att det ofta 
finns en dålig överensstämmelse mellan organisationens mål och faktiskt handlande. Man 
började se organisationer som mer än redskap för att uppnå mål. Man såg organisationer som 
”naturliga system”, som en social gruppering i allmänhet där de främsta målen är att överleva 
och anpassa sig till speciella omständigheter. (Johansson, 2002) 

3.3  Nyinstitutionell organisationsteori. 
Den nyinstitutionella organisationsteorin utvecklades i USA på 1970-talet inom organisa-
tionssociologin som ett sätt att se på organisationer och dess omgivningar som en kritik mot 
dem som på 60-talet menade att organisationer i grunden är ”… rationellt målinriktade, aktiva 
och anpassningsbara sociala strukturer.” (Johansson, 2006, s.17) Man menade istället att or-
ganisationer begränsades i sin handlingsfrihet av institutionella faktorer genom ett ömsesidigt 
socialt och kulturellt beroende mellan organisation och omgivning (a a). 
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Institutionalisering är något som nyinstitutionalisterna menar är en social process där indi-
vider gemensamt definierar den sociala verkligheten. När individer delar verklighetsuppfatt-
ning, för det med sig att olika sociala sammanhang omgärdas av regler för vad som är ett ac-
ceptabelt handlingssätt. Reglerna påverkar organisationernas struktur genom att organisatio-
nerna anpassar sig till kraven, som uppkommer i ”… organisationers omgivningar genom att 
vissa aktiviteter helt enkelt förutsätts – av politiska beslutsfattare, allmänna opinionsström-
ningar, lagstiftning, olika professionella grupper osv. - bli ”bäst” utförda enligt en särskild 
procedur inom en speciell organisatorisk struktur.” (a a s.19) Kraven innebär att organisatio-
nerna strävar efter att strukturellt ordna sig så att omgivningen blir nöjd, s.k. institutionell 
isomorfism. Samhället belönar organisationens följsamhet. Detta är viktigt eftersom organisa-
tionen på så sätt ökar sina resurser, utökar sin legitimitet och ökar sina möjligheter till över-
levnad. (a a) 

Det nyinstitutionalisterna efter hand märkte, var att teorin hade blivit ”passiv”. Det fanns 
inga handlande subjekt som drevs av motiv eller intressen. Det fanns inget utrymme för kon-
flikter och kamp mellan olika intressegrupperingar. Man började då att ompröva nyinstitutio-
nalismen och uppmärksammade aktörer, maktförhållanden och strategier. Omgivningen sågs 
nu inte längre som enhetlig, i institutionellt avseende och organisationer var inte längre bara 
passiva avspeglingar utan fält för olika aktörers olika intressen. (a a) 

3.4 Hur nyinstitutionalismen används i uppsatsen 
Jag använder nyinstitutionalismen på samma sätt som Ove Grape (2006) när han behandlar 
integrerad samverkan mellan myndigheter. Han förenar nyinstitutionalismen med integra-
tionsbegreppet för att analysera just en sådan verksamhet. Eftersom det finns en begränsning 
hos nyinstitutionalismen när man ska titta på och beskriva samverkansprocessernas dynamik 
tar han med och kompletterar med ett dynamiskt synsätt. Slutsatsen han drar är att det är vik-
tigt med en hög grad av integration i de samverkande parternas interaktion för en organisato-
risk framgång. 

Ett litet aber är att Grape och andra författare undersöker samverkansprojekt mellan orga-
nisationer. Det jag har tittat på är inte projekt utan verksamheter som finns under en lång tid. 
De mesta av den litteratur jag har läst handlar om samverkan mellan organisationer på pro-
jektnivå. Man kan genom det dra slutsatsen att det verkar svårt att samverka över organisa-
tionsgränser i den grundverksamhet som finns. Enligt Grape (2006) kan man se samverkans-
projekt som … ”en delegering av operativt ansvar från reguljär verksamhet till mindre tidsbe-
gränsade, flexibla, målinriktade och (förhoppningsvis) effektiva enheter samtidigt som den 
strategiska och ekonomiska styrningen av medel och resurser fortfarande är centraliserad”. (a 
a s. 48)  

Grape (2006) undrar vilka faktorer som är betydelsefulla för att samverkan, som man har 
kommit överens om formellt, också ska föra fram till en hög grad av samarbete mellan aktö-
rerna. Han tar upp Danemark och Kullbergs olika punkter för en god samverkan (se ovan) och 
menar, att de är kopplade till en hög grad av integration. Integrationsbegreppet syftar på om 
organisatoriska aktörer har målsättningar som är lika eller olika och om aktörerna handlar som 
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om de skulle ha ett gemensamt syfte för att nå dessa mål. Grape hänvisar till Hvinden (1995) 
som betecknar integration som horisontell eller vertikal. Den horisontella integrationen syftar 
på relationer mellan aktörer i olika organisationer men på liknande hierarkisk nivå. Den verti-
kala integrationen handlar om de inomorganisatoriska relationerna. 

Integrationsbegreppet är enligt Grape (2006) dynamiskt eftersom det tar fasta på den inter-
aktion som finns mellan olika aktörer. För att förklara i vilka sammanhang interaktionen sker 
använder Grape ett nyinstitutionellt begrepp, organisatoriskt fält för att avgränsa ett område 
där flera olika organisationer ägnar sig åt likartade verksamheter. Inom ett sådant fält, områ-
de, finns det alltid gränssnitt (kontaktytor) mellan kulturella, symboliska och materiella ut-
gångspunkter så kallade institutionella logiker, som styr principerna för organisering och 
handlingar. Dessa logiker ger ramar inom ett verksamhetsområde för vad en organisation bör 
göra eller vad andra utomstående kan ifrågasätta. Det som gäller här är att organisationer som 
anser sig utgå från en viss logik samtidigt endast kan se dessa som sanna inom ett visst insti-
tutionellt sammanhang. Grape exemplifierar detta genom att visa på försäkringskassan och 
arbetsförmedlingen. De båda ingår i ett visst sammanhang i samma organisatoriska fält t.ex. 
arbetsrehabilitering. Men de ingår där utifrån olika logiker. Försäkringskassan ska t.ex. se den 
enskildes arbetsförmåga utifrån dennes egna möjligheter. Medan arbetsförmedlingen bl.a. ser 
till arbetsmarknadens struktur och funktion. 

Det blir möjligt att förstå de olika konflikter som uppstår när organisationer ska samarbeta 
utifrån att man förstår att logikerna skiljer sig åt. ”Skilda organisationsföreträdare som skall 
samarbeta gör det utifrån skilda målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och 
regelverk, det vill säga olika institutionella logiker (a a s. 53) 

Verksamhetsdomän är ett begrepp som riktar in sig på det aktivitetsområde som organisa-
tionerna ska samarbeta om. Det används för att förklara vad som sker när organisationer ska 
samarbeta samtidigt som de drivs av olika institutionella logiker. Det finns olika sätt att defi-
niera vad verksamhetsdomän är. Generellt fokuserar man på det aktivitetsområde som olika 
aktörer ska samarbeta om. Scott (1992 i Grape, 2006) definierar det hela som att, en organisa-
tions verksamhetsdomän består av de olika anspråk organisationen gör vad gäller de produk-
ter och den service den tillhandhåller och den befolkning den tjänar. Dessa anspråk hänger i 
sin tur samman med andra organisationer som påverkar organisationens beteende och resultat. 
Levine och White (1961 i a a) menar, istället för anspråk, att en organisations verksamhets-
område definieras genom vilka målsättningar den har och hur den avser arbeta för att nå dem. 

Grape definierar verksamhetsdomän i sin avhandling från 2001. Där börjar han med att 
avgränsa olika organisationers verksamhetsområden. Sedan övergår han till att tala om de 
olika domänanspråken. Efter att han har gjort det kan han analysera verksamhetsdomänen 
utifrån de konkreta arbetsuppgifter som en organisation utför inom ett visst verksamhetsom-
råde. ”Inom detta verksamhetsområde kan sedan olika aktörer göra skilda domänanspråk på 
att vara legitima företrädare för just detta område.” (Grape, 2006, s. 55) Om de inte kommer 
överens om vem som ska göra vad, uppstår domänkonflikter. Men om de kommer överens 
skapas domänkonsensus. Härigenom består nu en verksamhetsdomän empiriskt av två aspek-
ter: ”ett konkret verksamhetsområde som avgränsas genom de mål och operativa funktioner 



 

16

som organisationer inrättat för att bedriva en verksamhet samt skilda anspråk inom detta om-
råde”. (Grape, 2006, s. 55) 

Grape sammanfattar sitt resonemang på ett sätt som jag kan använda mig av för att knyta 
ihop teorin med min empiri. Inom ett organisatoriskt fält, t.ex. behandling av personer med 
psykiska funktionshinder, finns det flera olika verksamhetsdomäner, exempelvis hur man ar-
betar kring personer med psykosproblematik. Inom dessa verksamhetsdomäner har olika or-
ganisationer olika domänanspråk. Psykiatrin ställer diagnoser och medicinerar inom vården 
och socialpsykiatrin tar hand om sociala aspekter i hemmiljön. Det här är inget problem om 
inte flera organisationer börjar göra anspråk på samma verksamhetsdomän, det blir en över-
lappning. Psykiatrin vill bestämma om boendesituationen och socialpsykiatrin vill bestämma 
vilken mängd medicin en klient/patient ska ha för att ge ett exempel.  

Här kommer integrationen in i bilden. Integrationsbegreppet använder Grape för att se om 
organisationerna hade likadana mål (se ovan). Om inte, kommer olika organisationer att för-
söka ”muta” in att de ska ha ansvaret för en viss verksamhetsdomän. Det kan också vara så att 
sådan konkurrens handlar om att slippa ansvaret för en domän. När man talar om samverkan 
kan vi se två olika ytterligheter av situationer mellan verksamheter. En där integrationen är 
låg och organisationerna och deras aktörer försöker bekämpa varandras synsätt och motiv. I 
den andra änden finner vi att man kommer överens och att man respekterar gränserna för var-
andras verksamhetsområden. Detta är verksamheter med hög grad av domänkonflikt respekti-
ve hög grad av domänkonsensus. 

Grape för fram tanken att en verksamhet med hög grad av domänkonsensus kännetecknas 
av ett aktivt integrationsarbete mellan de olika parterna medan om det saknas aktivt integra-
tionsarbete kännetecknas verksamheten av domänkonflikt. Aktivt integrationsarbete omfattar 
två integrationsaspekter: ”… ett arbete för att uppnå en samsyn om mål och medel samt sam-
syn om gränserna för de kunskapsanspråk som utgör grund för den operativa verksamheten.” 
(a a s. 58) Han menar vidare att när integrationen sker på flera olika organisatoriska nivåer 
ökar chansen för domänkonsensus. 

Enligt Hvinden (1995 i a a) är det tre faktorer som har betydelse för hur bra integrationen 
mellan aktörer på lika hierarkisk nivå kommer att fungera. Den första är om det givna pro-
blemet gynnas av en fysisk närhet samtidigt som aktörerna har en ömsesidig medvetenhet om 
de problem som finns. Integrationen underlättas för det andra om det finns en gemensam sam-
syn om målen och för det tredje om det finns ett ömsesidigt beroende mellan aktörer genom 
att de har olika funktioner inom en större helhet.  

När organisationer har olika uppdrag drivs de av skilda logiker. Det blir därmed viktigt att 
utarbeta tydliga gränser mellan de verksamhetsdomäner som de olika organisationerna gör 
anspråk på när det handlar om samverkan. Eftersom de i en samarbetssituation kommer att ha 
olika förutsättningar och olika anspråk på vad de ska göra. Gör flera organisationer likadana 
anspråk inom samma verksamhetsdomän kan domänkonflikter uppstå. Här blir det enligt Gra-
pe (2006) viktigt på vilken nivå integrationsprocessen införs, för att man ska uppnå domän-
konsensus. Ju mer verksamheten har planerats, förberetts och etablerats på olika chefsnivåer 
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och om de inbördes kan komma överens om vilka kunskaper som ska användas i vilka situa-
tioner och att man skapar en samsyn om mål och medel till verksamheten desto bättre. (a a) 

 

4 Metod 
För att fördjupa min förståelse av hur samverkan blir möjlig eller svår i vardagliga kontakter 
mellan personal från socialtjänsten och psykiatrin har jag valt att göra en kvalitativ studie. Jag 
har valt att avgränsa mig till att eftersöka personalens synpunkter när deras klienter/patienter 
har en psykosproblematik och på två nivåer inom respektive hierarki: Den ena nivån är mark-
nivån, den nivå där kontakten med klienterna/patienterna finns, här befinner sig den intervju-
ade boendestödjaren/gruppledaren och sjuksköterskan. Dessa två arbetar främst med klien-
ter/patienter som har psykosproblematik. Den andra nivån är steget ovanför dessa två. Den 
ena är enhetschef inom socialpsykiatrin och den andra är biträdande chef på en öppenvårds-
mottagning.  

Valet att ha psykosklienter/patienter som avgränsning innebär att man måste ta med vissa 
saker i beräkningarna. Exempelvis behöver många med den här diagnosen stöd och hjälp un-
der en lång period av sitt liv efter insjuknandet. En del återhämtar sig inte och åker in och ut 
på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Sådant ställer krav på organisationer och verksamhe-
ter att de ska vara flexibla och finnas kvar över en lång tid. Pga. detta blir ekonomi en viktig 
och avgörande komponent i arbetet runt dessa klienter/patienter. 

Den kvalitativa studien utforskar de intervjuades livsvärld för att på så sätt kunna beskriva 
och tolka de teman som intervjupersonerna upplever och som de har ett förhållande till. Målet 
är att denna livsvärld ska beskrivas så nyanserat som möjligt. (Kvale, 1997). Malterud (1998) 
beskriver kortfattat den kvalitativa metoden som något som lämpar sig för att beskriva och 
analysera egenskaper och kännetecken. 

Min utgångspunkt för intervjuundersökningen, har varit fenomenologisk, som innebär att 
studera individernas perspektiv på sin värld. Livsvärlden har individen kunskap om, utifrån 
sin egen synvinkel. Den föregår vetenskapen genom att vetenskapens värld är grundad på den 
levda världen. Den kvalitativa studien av de intervjuades livsvärld ligger till grund för de ab-
strakta studierna av den sociala miljön. (Kvale, 1997) I denna uppsats är det intressanta alltså 
hur de intervjuade upplever samverkan (livsvärlden). Här ger fenomenologin tillsammans 
med den kvalitativa metoden oss verktygen, perspektiven att klargöra hur samverkan framträ-
der för aktörerna och hur de ser på sina egna möjligheter att arbeta och fungera i sin omgiv-
ning. 

4.1 Urval 
Eftersom det för undersökningen var intressant att veta vad olika personer, på olika ställen, på 
olika positioner ansåg om samverkan är de intervjuade att betrakta som informanter. Som 
Lilja (2005) säger, är det inte nödvändigt att välja informanterna slumpmässigt. Eftersom jag 
hade kontakter på den socialpsykiatriska enheten hade jag en ingång till olika personer som 
jag kunde intervjua. Jag visste vad de gjorde och vad de hette. Efter att ha fått tag på en per-
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son att intervjua frågade jag helt sonika vem hon samverkade med inom psykiatrin. Genom 
den informanten fick jag också tag på min andra intervjuperson inom socialpsykiatrin – någon 
som arbetade direkt med klienter med psykosdiagnos. När den personen kontaktades och sa ja 
till att medverka, frågade jag vem den personen samverkade med inom psykiatrin. Jag hade 
redan fått ett namn av min första kontakt och frågade nu den här personen om han samverka-
de med den jag hade fått namnet på, för att vara på den säkra sidan Man kan säga att jag an-
vände mig av en s.k. snöbollsmetod (Billinger, 2005). Enligt författaren används den för att 
rekrytera folk till fokusgruppsundersökningar och går till så att man ber en person som man 
anser vara lämplig att föreslå några deltagare som finns i hans/hennes sociala nätverk. Dessa 
kan i sin tur fråga några ur sina nätverk osv. I mitt fall blev det en rätt så liten snöboll efter-
som jag bara frågade en person.  

En invändning man kan ha är att jag genom detta förfaringssätt har blivit för styrd av de 
jag intervjuade. Att de valde vilka som skulle intervjuas. Men man kan se denna uppsats som 
en sorts fallstudie över en löpande samverkan mellan ett stödboende och en öppen psykiatrisk 
verksamhet i en storstadsmiljö och då blev det viktigt att jag fick tag på rätt personer. Att jag 
fick tag på dem som samverkade med varandra både horisontellt (inom sin organisation) och 
vertikalt (mellan de två organisationerna). En fallstudie inbegriper enligt Trygged (2005) 
forskning om ett speciellt fall. Det kan vara en person, familj, en händelse, en organisation 
eller en stat. Fallstudier kan vara nulägesskildringar men är oftast historiska. Man kan förklara 
fallstudien som en empirisk frågeställning som undersöker samtidsfenomen i sitt riktiga sam-
manhang. (a a) 

När jag inledde uppsatsarbetet visste jag inte vilken del av psykiatrin jag skulle fokusera 
på, den öppna eller slutna delen. Jag valde den öppna eftersom de personer som min kontakt 
inom socialpsykiatrin hade föreslagit att jag skulle intervjua arbetade inom öppenvårdspsyki-
atrin och hon sannolikt tänkte på de kontakter som var mest frekventa. Det skulle ha varit in-
tressant att ha utökat till att göra motsvarande intervjuer inom slutenvården, eftersom det vi-
sade sig finnas intressanta skillnader i upplevda kontakter både mellan socialtjänst och sluten-
vård och mellan öppen och sluten psykiatrisk vård.  

På motsvarande sätt avgränsas informationen inom socialtjänsten till verksamheter inom 
boendestöd. Kommunernas ansvar är mer omfattande än psykiatrins och olika verksamheter 
kan aktualisera olika problem när det gäller samverkan. 

4.1.1 Urval av litteratur 

Jag har hittat min litteratur genom att främst söka på Stockholms Universitets biblioteks hem-
sida. Sökord jag har använt mig av har varit samverkan, organisationer, organisationsteori och 
nyinstitutionell organisationsteori. Jag har även sökt på olika författare som jag har funnit i 
referenserna i de böcker jag hittat. Jag har även använt mig av databaser i mitt sökande efter 
litteratur. Dessa har varit Libris, Social Services Abstract och PsycINFO. Sökorden på eng-
elska har varit cooperation och mental health. Jag har även sökt på Socialstyrelsen och Reger-
ingskansliets hemsidor på Internet. 
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4.2 Tillvägagångssätt   

4.2.1 Intervjuguiden 

Min intervjuguide har varit relativt strukturerad (se bilaga 1). Frågorna har inte varit så öppna 
utan mer koncentrerade på att få svar på givna teman. De olika frågorna har utgått från mina 
forskningsfrågor. Jag har genom att använda mig av teorin hittat de olika teman jag ville få 
belysta. Frågorna innebar att presentera dessa teman och be om informanternas syn. Enligt 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004) är en grundregel att de frågor man stäl-
ler ska vara lättförståeliga och utan akademisk jargong för att på slippa förklara vad man 
egentligen vill veta och förlora tid. En annan aspekt på detta är att man ger informanterna en 
chans att uttrycka sig på sitt sätt utan att de ska känna sig pressade att tala om sin verklighet 
som de inte annars är vana vid. 

 Jag tycker väl inte att mina frågor alltid var så lätta att förstå. Jag upptäckte att jag vid 
vissa frågor just satt och förklarade vad jag egentligen menade för den som intervjuades. Det 
var inte optimalt planerade intervjuer, men jag fick till slut fram frågorna på ett tillfredsstäl-
lande sätt.  

Under intervjun märkte jag ibland att mina tankar vandrade iväg såtillvida att jag kopplade 
svaret jag nyss hade fått till den teori som jag använt mig av och inte alltid var koncentrerad 
på vad den intervjuade sade. Jag spelade i och för sig in allt på band men det kan hända att jag 
p.g.a. mina vandrande tankar missade att ställa en del följdfrågor som jag annars kanske skul-
le ha kommit på. 

Den kvalitativa intervjun handlar om att söka och hitta kvalitéer i det empiriska materialet. 
Materialet utgörs av intervjuerna och de transkriberade texterna. Det är en öppen och inträng-
ande metodik som ger möjligheter till att utveckla intervjuguiden från en intervju till en annan 
för att på så sätt kunna följa ett spår som man kan ha fått tag på i en tidigare intervju. Intervju-
erna ger impulser till nya frågor. I den första intervjun upptäckte jag några olika teman som 
jag ville fördjupa i de intervjuer som följde och utökade därför intervjuguiden med tre nya 
frågor till de återstående tre intervjuerna. Dessa frågor står med på bilaga 1 och är märkta 
”NY”. Jag ringde sedan upp den första intervjuade personen för att få hennes mer direkta svar 
på samma frågor. Eftersom det var svårt att hinna med att skriva ned allt hon sade, ringde jag 
upp en gång till för att försäkra mig om att jag hade uppfattat hennes svar rätt. 

4.2.2 Intervjusituationen 

De intervjuade kontaktades per telefon. I dessa samtal förklarade jag vem jag var och vad som 
var syftet med intervjun och min uppsats. Intervjuerna skedde på intervjupersonernas respek-
tive arbetsplatser och varade mellan drygt en halvtimme och lite mer än en timme. Esaiasson 
et al. (2004) säger att intervjun ska ske i en så bekväm miljö som möjligt för de intervjuade. 
Men det kändes också bekvämast för mig att komma till deras arbetsplatser istället för att jag 
skulle ha ordnat en lokal. Intervjuerna spelades in på band. 

Vid den sista intervjun visade det sig att den jag skulle intervjua var sjuk. Som tur var ord-
nade det hela sig vid samma tillfälle genom att jag kunde intervjua en annan person som hade 
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samma arbetsuppgifter och likadan samverkan som den jag egentligen skulle ha intervjuat. 
Det som gick förlorat var att jag inte kunde informera henne i förväg om vad som skulle ske. 
Jag fick hjälp med att ordna intervjun av en person som jag redan hade intervjuat och som 
arbetade på samma arbetsplats. Jag tror att hon snabbinformerade den som nu fick bli inter-
vjuad istället och berättade vem jag var och vad jag gjorde. Men jag är inte helt säker. Hur 
som helst förklarade jag vem jag var och vad som var syftet med intervjun och min uppsats 
innan intervjun påbörjades. Jag förklarade också att hon skulle vara anonym och att hon skulle 
få ta del av slutresultatet. Detta var för övrigt den information som gavs vid alla intervjuer. 

4.3 Bearbetning och analys av materialet 
Intervjuerna spelades in på band, förutom den kompletterande telefonintervju som skrevs ned 
för hand, och transkriberades ordagrant. Dock togs sådant som harklingar, hummanden och 
intervjuarens nickanden osv. bort för att förenkla både utskrift och läsning. Jag skrev ut inter-
vjuerna i ”talspråk”. Dvs. att jag skrev dom istället för de, sen istället för sedan osv. Som rikt-
linje har jag haft att göra intervjupersonerna rättvisa, vilket har inneburit att jag inte tagit med 
sådana inslag i talspråk som skulle kunna försätta den intervjuade i en dålig dager, som kons-
tiga upprepningar och liknande. Meningen är ju att man som utomstående ska kunna läsa tran-
skriberingarna och förstå vad som står där, få en förståelse för personen som talar och samti-
digt behålla dennes trovärdighet. Om man tar med upprepningar, uppenbara felsägningar och 
onödigt mycket slanguttryck osv. kan den som läser få fel bild av informanten och denne för-
lorar då i förtroende. Enligt Kvale (1997) översätter man intervjupersonernas muntliga stil till 
skriftlig form och man försöker att hålla sig till deras sätt att uttrycka sig. Men han säger ock-
så att det inte finns någon riktig utskrift. Allt beror på vad man genomför för undersökning. 
Gör man exempelvis en psykologisk undersökning är det relevant att ta med pauser, upprep-
ningar och tonlägen. (a a) 

När transkriberingen var klar bestod materialet av 27 sidor text. Detta material bearbetades 
sedan genom att jag kodade det utifrån de temana/frågor jag använde mig av vid mina inter-
vjuer plus några till teman som jag fick fram när jag gick igenom texten. Dessa teman var:  

1. Vad samverkan betyder för intervjupersonen.  
2. Hur fungerar samverkan mellan socialpsykiatri och landsting runt patien-

ter/klienter med psykosproblematik?  
3. Vems kunskaper gäller om patienten/klienten har en psykosdiagnos?  
4. Får man gehör för sina kunskaper?  
5. Finns det gränser för arbetsdelning?  
6. Vad betyder det för samverkan mellan olika organisationer när de styrs av olika 

lagar, kulturer osv?  
7. Ekonomins betydelse för samverkan och  
8. Stöd av chefer.  

 
De teman jag hittade i texten förutom de ovanstående var  

9. Är samverkan personbunden? och  
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10. Skillnader i samverkansförutsättningar mellan psykiatrisk slutenvård och psykiat-
risk öppenvård. 

 
Kodningen gick till så att jag gav varje tema ett nummer som jag sedan använde för att 

märka ut var i texten som de olika temana förekom. Kodningen används enligt Malterud 
(1998) för att systematisera de meningsbärande enheterna i texten. I detta fall de platser i de 
utskrivna intervjuerna där jag hittade något av de tio temana. 

Sedan placerade jag det jag fått fram ur var och en av de fyra intervjuerna under respektive 
tema. På det sättet fick jag en överblick av vad de fyra hade sagt om de olika temana.  

Till slut analyserades utsagorna med hjälp av den nyinstitutionella organisationsteorin. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitet handlar om att man försäkrar sig om att man på den empiriska nivån undersöker det 
man har sagt sig undersöka på den teoretiska nivån. Man skiljer på intern och extern validitet. 
Den interna validiteten undersöker frånvaro av systematiska fel och att vi undersöker det vi 
säger oss undersöka. Den externa validiteten undersöker om man kan generalisera de resultat 
man fått till en population (Esaiasson, et al., 2004) 

Jag har i syftet utgett mig för att ta reda på vad intervjupersonerna tänker om samverkan 
och sin egen roll i den. För att ur den synvinkeln försöka förstå vad som gör att samverkan 
mellan kommun och landsting ofta är problematiskt. Det viktiga har varit att få reda på dem 
intervjuades egen syn. Deras utsagor ligger sedan till grund för analys och resultat. Därmed 
har jag försäkrat mig om en god begreppsvaliditet. Om jag istället hade utgett mig för att ta 
reda på varför och hur samverkansproblemen mellan dessa organisationer skapas, genom att 
intervjua två personer inom vardera organisationen hade jag använt fel mätinstrument. Jag 
hade då kommit för långt från det jag skulle undersöka. Skillnaden ligger i operationalisering-
en. I mitt sätt att undersöka är jag klar med att det är intervjupersonernas tankar och åsikter 
som är det jag undersöker och därifrån kan man sedan försöka generalisera om samverkan. I 
det andra sättet blir det felaktigt genom att man med fyra intervjuer faktiskt försöker sig på att 
undersöka vad samverkansproblemen beror på. Man får då ”… en bristande överensstämmel-
se mellan de teoretiska begreppen och de empiriska undersökningsinstrumenten”. (a a s. 62) 

För att försäkra mig om en god reliabilitet, tillförlitlighet, har jag varit noga när jag använt 
mig av mitt mätinstrument, intervjun. Även om jag vid ett tillfälle ställde mikrofonen till 
bandspelaren lite för lång bort från mig själv så att jag vid ett tillfälle hade svårt att höra vad 
jag sade. I transkriberingsstadiet har jag varit noggrann när jag behandlat de fyra intervjuerna 
på samma sätt. Jag har även använt mig av samma kriterier vid överföringen från talspråk till 
skriftspråk. Härigenom har det intersubjektiva problemet undvikits dvs. andra personer skall 
kunna transkribera samma material och få fram en likadan text. Intersubjektiviteten när det 
gäller att få fram samma svar på intervjufrågorna är lite svårare eftersom det här handlar om 
en mellanmänsklig situation. Eftersom man inte kan kopiera den stämning eller den ömsesidi-
ga påverkan som två personer har på varandra, blir det en unik situation med en del unika 
svar. det man hopas på är att andemeningen, helheten i intervjun skall bli densamma. 
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Frågan om generaliserbarhet handlar om i vilken utsträckning mina intervjupersoner är re-
presentativa för den grupp vars perspektiv jag vill få belysta. Det kan ju finnas olika variabler 
som t.ex. utbildning och hur länge de har arbetat med målgruppen osv. som gör att de skiljer 
sig från andra som arbetar inom samma profession. Eftersom man kan säga att jag gjort en 
sorts fallstudie handlar generaliserbarheten här att kunna se mönster och kunna se hur saker 
och ting hänger ihop (Trygged, 2005). Man kan se de resultat jag fått som en sorts exempla-
risk kunskap och istället för att använda termen generalisering … ”kan man tala om att över-
sätta kunskaperna till nya sammanhang”. (a a s. 231) Jag tror att man i viss mån kan föra över 
de specifika kunskaperna och resultaten från den här uppsatsen till andra sammanhang där 
kommun och landsting samverkar t.ex. runt personer med dubbeldiagnos. Det kan kanske bli 
lättare att göra detta om man ser till ett område i en liknande miljö. Dvs. en storstadsmiljö 
med allt det innebär av stor population, som i sin tur innebär stora organisationer. Storleken 
tror jag har betydelse även om vissa säkert inte håller med mig.    

4.6 Etiska perspektiv 
När jag kontaktade mina intervjupersoner berättade jag vem jag var och vad syftet med inter-
vjun skulle vara och vad den skulle användas till. När det sedan kom till intervjutillfället in-
formerade jag dem om att de skulle få ta del av den färdiga rapporten och att de skulle vara 
anonyma. Jag har haft lite svårt att avgöra hur jag ska göra med anonymiteten. Eftersom det är 
en sorts fallundersökning så är det svårt att hålla de unika personerna anonyma. (Trygged, 
2005) Jag har gjort så att jag inte talat om vilken specifik arbetsplats vardera personen arbetar 
på. Istället beskriver jag det som att de arbetar på olika verksamheter inom socialtjänsten re-
spektive en öppen psykiatrisk mottagning i ett storstadsområde, se nedan.  
 

5 Resultat 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
De fyra personerna jag intervjuade arbetade i en storstad och var fördelade jämnt inom social-
psykiatrin i en stadsdel och den öppna psykosvården inom Landstingets psykiatri. Intervjuper-
sonerna är anonyma och bokstaven S respektive P står för socialpsykiatri och psykiatri. 

Intervjuperson S1 arbetar som enhetschef för den socialpsykiatriska enheten inom stadsde-
len. Socialpsykiatrin i stort handlar om att ha ansvar för boende, boendestöd, fritid, arbete och 
sysselsättning för personer med psykiska funktionshinder. Hennes arbete går i huvudsak ut på 
att ha budget, personal och verksamhetsansvar. Hon är utbildad socionom och har arbetat i 
den här positionen i elva år.  

Den andre som arbetar inom socialpsykiatrin är intervjuperson S2. Han arbetar om boen-
destödjare och gruppledare på ett stödboende, han kallar det för stödteam. Stödboendet riktar 
sig framförallt till klienter med psykosdiagnoser och hjälper och stöder 36 stycken klienter för 
närvarande. En del bor i lägenheter på stödboendet och en del bor i egna lägenheter. Han är 
utbildad mentalskötare och har flera vidareutbildningar bl.a. en Case management utbildning 
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på 20 poäng. Han har arbetat på boendet i fem år och som gruppledare i tre år. Innan dess har 
han arbetat i fem år på en träfflokal som även den ligger under socialpsykiatrin i stadsdelen. 
Innan han började inom kommunen arbetade han inom landstinget i psykiatrins slutenvård 
men även inom öppenvården. 

Den tredje intervjupersonen P1 är biträdande chef på en öppen psykosmottagning. Hennes 
arbetsuppgifter består i arbetsledning, administration och kontakter utåt och hon får en budget 
tilldelad sig som hon ska hålla. Hon är chef över sjuksköterskor, mentalvårdare och sekretera-
re. Det blir enligt henne själv inte så mycket direkta patientkontakter. Men hon går ibland in 
som sjuksköterska när det fattas folk eftersom hon är utbildad sjuksköterska i botten. Den 
utbildningen har hon kompletterat med en administrativ utbildning. På den här mottagningen 
har hon arbetat som chef i femton år och innan dess har hon arbetat som chefssjuksköterska 
på olika slutenvårdsavdelningar sen ungefär 1972. 

Nummer fyra som jag intervjuade, P2, arbetar som sjuksköterska på samma mottagning 
som P1. Hon är inriktad mot det stadsdel där S1 och S2 arbetar. Öppenvårdsmottagningen har 
ett större upptagningsområde. Arbetet innebär bl.a. att sköta medicinering, ge injektioner och 
dela dosetter, för de flesta patienter som finns inom området. Det förekommer även att hon 
har vissa patienter i stödsamtal och att hon gör hembesök hos dem som inte kan komma till 
mottagningen. Hon har arbetat på mottagningen sedan januari 2006 och kom från sluten-
vårdspsykiatrin där hon arbetat som sjuksköterska i 20 år. Hennes grundutbildning är till sjuk-
sköterska och hon har vidareutbildningar inom bl.a. psykiatri. 

5.2 Vad samverkan betyder för intervjupersonen. 
För P1 är samverkan liktydigt med samarbete på olika nivåer och hon menar att det är ett tätt 
samarbete omkring patienterna. Man samarbetar, samverkar för patienternas skull. P2 anser 
att samverkan kommer till när man kan få till stånd ett samarbete mellan kommun och lands-
ting. Intervjuperson S1 skiljer på samarbete och samverkan. Hon menar att samarbete är när 
de arbetar konkret och praktiskt omkring en klient, att man tillsammans med klienten hjälps åt 
att använda resurserna på bästa sätt. Samverkan är något som hon har med t.ex. chefer och 
sjuksköterskor på den mottagning där P1 och P2 arbetar. S2 säger att han samverkar med väl-
digt många. För honom är samverkan att vara spindeln i nätet för de klienter han arbetar med. 
Det kan handla om att ta kontakter om sådant som klienterna själva har svårt att ta tag i och 
som kan hjälpa de i livet. Exempelvis kontakter med psykiatrin, andra delar av socialtjänsten, 
hyresvärdar, försäkringskassor och vänner. Det är ett ganska komplicerat samhälle vi lever i 
och det blir extra svårt för personer med psykiska funktionshinder. Han säger: 

Det är inte lätt att förstå, att när det gäller pengar ska man gå på ett ställe och har man 

problem med alkohol blir det ett annat osv. och mår man psykiskt dåligt ska man gå till den 

personen, har man ont i benet blir det ytterligare… 

 

S2 är kritisk till hur begreppet samverkan används och i vilka sammanhang. 
Sen så tycker jag att samverkan det har ju blivit som ett mantra. Man har liksom missat ofta 

vad det är man ska samverka kring, utan bara att man ska samverka. Och där tycker jag att 
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man måste bryta ned och titta på, vem som ska ha vilken information när osv. Och att man 

måste titta på det konkreta samarbetet istället för att vara alldeles för allmän i sitt snack 

om samarbete. 

Han säger också att man ofta tror att saker ska lösa sig av sig själva när man samverkar. Men 
så är det inte, utan det är först när samverkan har kommit till stånd man kan börja arbeta.  

5.3 Hur fungerar samverkan mellan socialpsykiatri och landsting runt pati-
enter/klienter med psykosproblematik? 
Det som alla fyra beskriver är att samverkan mellan de två organisationerna fungerar bra på 
”marknivå” mellan stödboendet där S2 arbetar och öppenvårdsmottagningen där P2 arbetar. 
Det som fungerar och som gör det till en bra samverkan är den täta kontakten som finns mel-
lan boendet och mottagningen. Förutom att de har möten var sjätte vecka då P2 kommer till 
boendet har de en tät telefonkontakt. Man ger varandra positiv och negativ feedback som P2 
uttrycker det. Detta anser hon är viktigt. S2 beskriver det som att de är överens om att de be-
höver varandra och att de ringer varandra när det är något som de behöver veta, om något 
saknas eller om det är något som är oklart. Han säger att mottagningen ringer om någon inte 
har kommit för att ta sin injektion och att stödteamet ringer om de tycker att någon håller på 
att försämras. Både S1 och P1, som är chefer och arbetar ett steg högre upp i organisationerna, 
betonar att samarbetet på marknivån fungerar bra och att det är när man kommer upp på deras 
nivå som konflikter och meningsskiljaktigheter kommer fram. P1 beskriver det på det här 
sättet: 

Om det har funnits problem och konflikter har det nog varit mer på chefsnivå än marknivå. 

För om jag tittar på Samarbetet mellan boendestödjarna i kommunen och behandlarna på 

mottagningen har det samarbetet alltid fungerat tycker jag. Täta kontakter omkring klien-

ten eller patienten… Sen är det mer på vår nivå då det varit diskussioner om betalningsan-

svar. Då kommer, kanske inte konflikter men det kommer meningsskiljaktigheter omkring 

boende och betalning. 

S1 beskriver det hela på det här sättet: 
På den nivån i stödteamen, det fungerar bra! Konflikterna, det kommer ju när man kommer 

upp på min nivå och man ska börja bråka om pengar och färdigbehandlade och utskriv-

ningsklara och så… Där har vi ju inte samma syn. 

Dessa konflikters och meningsskiljaktigheters gemensamma nämnare verkar vara pengar. Det 
andra som dessa två tar upp är boendefrågan, vilket P1 ser som en del i det hela. Samt frågan 
om en patient/klient är färdigbehandlad och utskrivningsklar, som S1 tycker det är konflikter 
kring. (Det här kan förklaras av att socialpsykiatrin har till ansvar att ordna boende till klient-
gruppen. Det finns ont om lägenheter och boenden samt att det kostar mycket pengar. Förr 
hade landstinget egna boenden för sina patienter men det gick över till kommunerna och blev 
deras ansvar i och med psykiatrireformen 1995. Det är psykiatrins bedömning som gäller när 
det kommer till frågan om en klient/patient är utskrivningsklar. När personen ifråga är ut-
skrivningsklar går betalningsansvaret över till kommunen.) 
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Båda beskriver dock att de har ett samverkansavtal med varandra och att det ändå funge-
rar. S1 säger att de genom detta avtal har hunnit bra mycket längre än många andra även om 
de bråkar sinsemellan. Detta genom att de enligt henne faktiskt samverkar hela tiden. P1 tyck-
er att öppenvården fungerar väldigt bra med stadsdelen och hon tror det beror på att de har 
haft täta möten och suttit i grupper tillsammans, man har fått en personlig kännedom. 

När S1 redogör för hur samverkan mellan organisationerna socialtjänst och psykiatri ser 
ut, säger hon att samverkan finns på olika nivåer. Den finns mellan stadsdelsdirektören från 
kommunen och beställaravdelningen från psykiatrin och de träffas några gånger per år. Av-
delningscheferna inom kommun och psykiatrin har möten två gånger per termin. På den nivå 
där S1 befinner sig med läkare och enhetschefer, den lite mer operationella nivån som hon 
säger, där träffas man en gång i månaden och man försöker hålla sig à jour och följa upp det 
samverkansavtal som de har. Hon har även samverkan med sjuksköterskan på mottagningen. 
Hon gör också skillnad på samverkan. Det finns en formaliserad samverkan enligt avtalet där 
det står vem som har ansvar för vad och hur det ska gå till. Den samverkan som stödteamen, 
där stödboendet ingår, har med den patientansvariga sjuksköterskan, P2, säger hon är mer 
konkret och där är inte cheferna med. Den samverkan har klienterna gett sitt samtycke till. 

P1 beskriver att man på hennes nivå har ett samverkansavtal med MASen (den medicinskt 
ansvariga sjuksköterskan som arbetar inom kommunen min anm.) som reglerar hur samver-
kan/samarbetet ska se ut. Det har kommit från politikerna att samverkan ska förekomma. In-
nan psykiatrireformen kom hon inte ihåg att man hade så mycket samverkan kring patienterna 
utan det var i och med reformen, när kommunen skulle ha ansvar för boende och sysselsätt-
ning, som samverkan kom igång. 

S2 tar också upp hur det såg ut förr. Han ser en skillnad idag mot hur det var för fem år 
sedan.  

Jag kan tycka att under dom här fem åren som jag har jobbat här så har det alltid varit en 

god stämning mellan oss och öppenvårdspsykiatrin. Men tidigare hade vi ändå svårt att få 

till samarbetet. Det var ganska mycket som var akutstyrt. Det var dom klienterna som hade 

mycket problem som man lade all energi på. Och det var oftast för sent. Då hade vi stora 

ronder där alla vi i boendestödet skulle gå upp en gång var sjätte vecka, eller var det en 

gång per månad men det blev sällan så. Och så skulle man ta dom aktuella ärendena där 

det var problem. Det var någon form av stormöte som skulle vara i en och en halv timme, 

med flera läkare och massor med personal. Och det var ju mer en slump vad man kom att 

prata om där och dessutom var det ju alltid dom här klientärendena där det var mer akut 

och mycket stormigt. Så att alla dom här mer tillbakadragna personerna där det lunkade 

på, dom fick ju aldrig någon uppmärksamhet, eller där såg man inte över deras behov. Om 

det inte var så att dom blev akut psykotiska och då skulle man försöka jaga folk. 

Den modell de arbetar efter idag har de tagit från en annan stadsdel där de hade en sjukskö-
terska som kom till boendet där för att ta en fika och dela ut mediciner. När de skulle börja 
med det systemet, som S2 var med att ta initiativet till, var tanken att man skulle träffa sjuk-
sköterskorna mer eftersom de träffar klienterna mer än vad läkarna gör och det skulle finnas 
en tidsbesparing i det. Den samverkan finns nu (se ovan). Han menar att man inte längre be-
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höver träffa stressade läkare på stormöten utan vill man få tag på en läkare kan sjuksköters-
korna från öppenvården ”jaga” dem. 

P2 menar att hon har en regelbunden kontakt med boendestödet, förutom de träffar de har 
var sjätte vecka, som ibland handlar om att få patienterna/klienterna att komma till mottag-
ningen för att t.ex. få sin medicin. En del följer med sina klienter till öppenvårdsmottagningen 
för att se till att de kommer dit och en del klienter vill ha sällskap. Vid mötena var sjätte vecka 
går de igenom det de har samverkan om kring klienterna. Hon försöker strukturera upp vård-
delen medan boendestödet mer står för den sociala biten. Hon skulle vilja vara med på de 
vårdplaneringar som kommunen har runt klienterna för att få deras perspektiv och få veta mer 
vad de gör med sina klienter. Boendestödet är med på de vårdplaneringar som görs inom psy-
kiatrin. Hon är den som är mest lyrisk över hur bra samverkan fungerar. 

Jag har bara jobbat sen januari och jag har inte varit med om att någonting hittills inte har 

fungerat vad det gäller mina klienter överhuvudtaget. Det har varit friktionsfritt, peppar, 

peppar ta i trä. Och jag är jättefascinerad över det. För jag trodde att det var mycket som 

inte skulle fungera, med det hade jag med mig i bagaget från slutenvården. Men det har jag 

ju liksom fått lämna bakom mig då såklart. Och det var nyttigt. 

Överlag fungerar samverkan bra enligt intervjupersonerna, framförallt på marknivå. Men även 
ett steg högre upp verkar samverkan fungera i stort. S1 säger dock att det kan skära sig or-
dentligt mellan läkarna inom psykiatrin och beroendevården. 

5.4 Vems kunskaper gäller om patienten/klienten har en psykosdiagnos? 
P1 anser att det är psykiatrins syn som ska gälla när det handlar om psykospatienter, eftersom 
det är psykiatrin som ställer diagnoserna. Men hon säger också att många av boendestödjarna 
har arbetat inom psykiatrin och därför är ganska kunniga på psykoser och schizofrena patien-
ter. Dock tycker hon att kommunen ibland inte alltid tänker på att många av patienter-
na/klienterna har ett handikapp som är ganska gravt så att det inte går att vänta ut dem, utan 
man måste hjälpa dem och de behöver mycket träning. 

Den här uppfattningen går lite emot den som S1 har. Hon trycker på att de gör olika saker 
i de två organisationerna och menar att det är en annan, social kompetens som krävs inom 
socialpsykiatrin. Öppenvården sköter medicineringen och förstår inte den ”sociala biten”. De 
förstår inte att vi inte kan arbeta med tvång, säger hon. Hon påpekar att alla boendestödjare är 
mentalskötare i botten och har en kompetens från psykiatrin. 

Här kommer de intervjuade in på en aspekt med samverkan mellan organisationer som har 
olika lagstiftning och olika kulturer. Mer om det nedan. 

De två som arbetar på ”marknivån” är inte lika långt ifrån varandra i den här frågan. P2 
beskriver det hela på det här sättet: 

… jag hade ju en föreställning om att kommunen inte alls hade speciellt bra kunskap om 

psykos, psykiatri… Men jag ser ju också vilken enorm kunskap det finns… alla dom som 

jobbar på dom här två boendena har ju alla faktiskt utbildning inom psykiatrin. 

S2 tror och hoppas att psykiatrin har mer kunskaper kring psykosen som sjukdom och menar 
att boendestödjarna också bör ha dem. Han säger att stödteamet har en ganska lång erfarenhet 
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av att arbeta med människor i akuta och icke akuta psykostillstånd och att många av dem har 
arbetat inom psykiatrin och den erfarenheten är bra att ha när man arbetar inom socialpsykiat-
rin. 

5.5 Får man gehör för sina kunskaper? 
Överlag tycker de intervjuade att de får gehör för sina kunskaper. Men de närmar sig frågan 
på olika sätt. Den som har mest invändningar är S1. hon tycker att det är lite både och med 
den saken. Hon tycker att det beror på vilken person hon möter. 

Vissa är det omöjligt att samarbeta med och som anser att kommunen, alltså vi som bara 

representerar kommunen, vi kan ingenting… inte ens dom som har jobbat, som är skötare 

och som har jobbat kanske länge inom slutenvård och öppenvård och sedan gått över till 

kommunal tjänst. Då har dom tappat kunskapen direkt och kan ingenting. Medan för andra 

är det självklart att vi har olika former av kunskap och i viss mån har vi samma kunskap 

och det fungerar bra och man har respekt för varandra… det är svårare att jobba med psy-

kosläkarna, än vad det är att jobba med allmänpsykiatrin. Där möter vi mer respekt. 

Hon vet inte vad skillnaden består i. Om det handlar om ledarskap eller inte men hon tycker 
att det handlar om attityd. Hon säger att det inte är så här på den södra sidan av staden. Där 
har de inte de samarbetssvårigheterna eller möter den här attityden på samma sätt som hon 
gör.  

När P1 beskriver samma fråga tycker hon nog att de har bra dialoger med varandra. Här 
kommer pengar och ekonomi in. Hon menar att kommunen inser att patienten har samma 
psykiska handikapp efter de bedömningar som psykiatrin gör men att de inte har resurserna att 
sätta in. Kommunen lyssnar och anammar men det är ju pengarna som styr.  

P2 tycker att hon får gehör för sin kunskap i samverkan med boendestödjarna. Hon tycker 
att de har en stor kunskap om sina klienter när de är friska, mer än vad hon själv har och hon 
har en bättre kunskap när de mår som sämst. Hon säger också att hon känner många av patien-
terna/klienterna från tiden då hon arbetade inom slutenvårdspsykiatrin. Boendestödjarna har 
enligt henne en enorm kunskap och de har arbetat länge.  

Det återkommande samarbetet är enligt S2 viktigt. Man har enligt honom fått ett förtroen-
de för varandra. Han antar att öppenvårdspsykiatrin litar på stödteamets bedömning just efter-
som de har resonerat med varandra. Men när det kommer till slutenvårdspsykiatrin tycker han 
att det inte är likadant. Där kan han få respons för sina kunskaper men att det handlar om att 
han själv har arbetat inom den organisationen och arbetat i tjugo år med personer med psykis-
ka problem. Han beskriver det som att han inte begär tokiga saker från slutenvårdspsykiatrin.  

… att jag inte begär tokiga saker från psykiatrin eftersom jag har ganska bra koll på varför 

det kan bli på ena eller andra sättet när det blir fel på en avdelning. Jag är bättre, tror jag, 

på att ge dom rätt information, viktig information. Än att bara allmänt bladdra ut med in-

formation som dom inte behöver. Och då kan jag känna att jag får respons för jag vet lite-

grann vad jag ska trycka på om jag pratar med en läkare om det är någon som jag tycker 

behöver läggas in. 
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5.6 Finns det gränser för arbetsdelning? 
Beskrivningarna pekar både på att man tycker att det finns en klar avgränsning för vad man 
gör inom de två organisationerna men också att det finns situationer och fält där gränsdrag-
ningarna är mer otydliga och att det då uppstår meningsskiljaktigheter. 

P1 säger att det handlar om hur man respektera varandras områden. Hon säger att man inte 
kan komma in och bestämma på varandras områden och bestämma om klienten/patienten. ”Vi 
beställer boendestöd och sedan är det kommunen som avgör om de får det”. Hon fortsätter 
med att säga att de har haft en utbildning som ganska mycket har klargjort vad kommunens 
och landstingets uppdrag är. Men hon menar att alla har synpunkter på varandras arbetsområ-
den samtidigt som man förstår att kommunen, liksom landstinget, inte har resurser till allting. 

Men det är inte lätt. Det är ju så att man alltid har mer synpunkter på varandra än sig själ, 

att man kanske borde titta mer tillbaka, vad gör vi och vad gör dom och acceptera att det 

finns nej och att det inte finns tillräckligt med resurser. 

Hon skulle vilja att det fanns en biståndshandläggare från kommunen som arbetade på öppen-
vårdsmottagningen. Då skulle man kunna arbeta tätare och öppenvården skulle få mer förstå-
else för hur socialpsykiatrin arbetar.  

P2 har inga problem med att se var gränserna går och menar att det var större problem 
inom slutenvården att se vad boendestödjarna gjorde kontra hemtjänsten. Men att hon nu har 
fått ett mycket bättre perspektiv på det sedan hon började arbeta inom öppenvården. Inom 
slutenvårdspsykiatrin var det mycket mer ”mitt bord och ditt bord”, menar hon… ”det var en 
mycket tydligare uppdelning vad jag gjorde och vad kommunen gjorde”. Nu när hon arbetar i 
öppenvårdspsykiatrin tycker hon att det går mer ”hand i hand” vad de olika organisationerna 
gör. Man arbetar tätare. Hon säger att, eftersom de ser olika sidor av klienterna/patienterna, 
kan man arbeta förebyggande och det är också lätt att ringa upp varandra för att höra hur den 
andre parten tycker att patienten/klienten mår och vad man ska göra. Inom slutenvården fanns 
inte den fortlöpande kontakten med kommunen. 

S2 har kritik mot sin egen organisation när det handlar om gränsdragningar.  
… när vi tycker att vi blir överkörda av psykiatrin handlar det mycket om att vi måste bli 

bättre på att förklara för dom vad vi gör och vad det har för betydelse och varför vi gör på 

ena eller andra sättet. Annars kommer vi alltid att känna oss överkörda. 

Han fortsätter med att säga att de nog alltid kommer att ha gemensamma uppgifter och att det 
nog bör vara så. Men han menar att det är tydligt att stödteamet ska ta ansvar för det som är 
deras bit. Han tycker att det blivit bättre i fråga om gränsdragningar när det kommer till pati-
enter som bor i egna lägenheter och som inte tar sin medicin. I dessa situationer menar han att 
det är psykiatrins ansvar att skicka ut Mobila Teamet en period. Han ser dock konflikter och 
det handlar oftast om placeringar och om pengar. 

S1 anser att landstinget har väldigt svårt att förstå att de inte kan bestämma att patien-
ter/klienter ska placeras på HVB–hem och institutioner. ”Det är vi som utreder och som fattar 
de besluten” säger hon. Enligt henne har de inte samma syn på vem som ska göra vad när det 
handlar om färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter/klienter. Förr var öppenvårds-
psykiatrin ibland inte med på vårdplaneringar för utskrivningsklara patienter. I de fallen kun-
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de det hända att slutenvårdspsykiatrin inte hade meddelat öppenvården. Nu har det ändrats 
och ansvaret för vårdplaneringen ligger hos öppenvårdspsykiatrin. Det tycker hon är bra, ef-
tersom det är de som ska ha den långsiktiga kontakten med klienten/patienten. Men hon säger 
att det även kan skära sig med öppenvårdspsykiatrin. 

Under en LPT permission (permission för de patienter som är tvångsintagna i 
slutenvårdspsykiatrin) menar dom att det bara är för oss att gå in. Vi får ju säga till 

öppenvården att personen inte tagit sin medicin. Då tycker öppenvården att det är konstigt 

att vi inte går in i lägenheten. Dom vill i många fall att vi ska ha egna nycklar. 

S1 säger att socialpsykiatrin tycker att arbetsdelningen är tydlig men att landstinget inte för-
står den. Ett exempel hon tar upp är när de inte vill skicka sitt mobila team till en lägenhet för 
att klienten/patienten har en dubbeldiagnos (personen har både psykiska funktionshinder och 
en missbruksproblematik, min anm.). De vill inte gå in eftersom det kan sitta kompisar i lä-
genheten. Landstinget tycker i dessa situationer att boendestödjarna ska gå in. ”men vi har 
inga maktmedel” säger hon. Men det är ändå inom kommunen som det yttersta ansvaret lig-
ger, vi kan inte ge upp. Vid situationer med överhängande suicidrisk vill landstinget att social-
tjänsten ska vara hos personen dygnet runt. ”De resurserna har vi inte” säger hon. 

5.7 Vad betyder det för samverkan mellan olika organisationer när de styrs 
av olika lagar, kulturer osv? 
Personerna från öppenvårdspsykiatrin är mer upptagna av skillnaderna i lagstiftningarna än 
personerna från socialpsykiatrin. De i sin tur pratar mer om de olika synsätten/kulturerna som 
finns inom de olika organisationerna. 

P1 menar att det måste gå en ganska lång tid innan de kan tvångsinta en patient/klient för 
att denne inte själv vill gå på behandling och få medicin. Här tycker hon att kommunen inte 
har någon riktig förståelse, att de tycker att det tar för lång tid.  

Men alltså det måste gå en period till innan, och det är ju det att patienten mår så, far så 

illa av det här. Men tyvärr är lagstiftningen sådan… skriver vi ett LPT beslut och patienten 

kommer in till akuten och så prövas det och så skrivs den ut för att man tycker att vårdinty-

get håller inte, patienten håller ihop sig och sen är den ute då får vi ofta kritik från kom-

munen att man inte gör något. 

Men hon säger samtidigt att hennes egen organisation ibland kan tycka att kommunen inte 
gör någonting om det är så att patienten/klienten inte öppnar. ”Att de bara går och fikar istäl-
let för att hjälpa till i boendet.”  

P2 säger att den enda gången de kan arbeta med tvång är om patienterna/klienterna är på 
LPT permission från slutenvårdpsykiatrin. Då kan hon arbeta med tvång. 

S1 säger å sin sida att öppenvårdspsykiatrin inte förstår, att kommunen inte kan arbeta 
med tvång.  

Under en LPT permission menar dom att det bara är för oss att gå in. Vi får ju säga till öp-

penvården att personen inte tagit sin medicin. Då tycker öppenvården att det är konstigt att 

vi inte går in i lägenheten. Dom vill i många fall att vi ska ha egna nycklar. 
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Hon beskriver också att klienten/patienten måste gå med frivilligt för att de ska kunna göra 
någonting. Där säger hon att det skär sig mellan organisationerna. 

S2 säger att han tycker att psykiatrin har lite svårt att förstå att socialpsykiatrin hela tiden 
måste arbeta med motivation eftersom de inte har några tvångslagar att sätta in, samtidigt som 
han tycker att de själva ibland har för stora förväntningar på psykiatrin. 

Och att jobba i människors hem på frivillig basis blir något helt annat än att jobba på nå-

gon slutenvårdsavdelning när någon är så dålig att den inte kan ta ansvar för sig själv. Då 

måste man ta ansvar för personen. Så där kan jag tycka att det är svårt, att det ibland blir 

svårigheter. Även så blir det svårigheter omvänt. Att vi har orimliga förväntningar. Att vi 

tycker att någon ska bli inlagd fastän det inte är LPT mässigt. Så där skiljer sig lagarna 

och det kan bli en kulturkrock. Men vi kan då tycka och hoppas på att dom ska göra mer än 

vad dom faktiskt kan göra juridiskt i vissa sammanhang. 

När man kommer in på de olika kulturer som kan finnas inom de två organisationerna sä-
ger S1 att de måste lirka med sina klienter. De måste arbeta med relationer och arbeta upp en 
allians med klienten för att kunna göra någonting. Det menar hon, tycker psykiatrin är för 
jobbigt. Hon säger att det blir konflikter. 

Jag tycker att landstinget har för liten förståelse för individens egen vilja. Vill dom inte ha 

hjälp så kan vi inte tvinga dom. 

Hon menar vidare att slutenvården är en konstruerad situation. Personalen där har ofta en 
dålig bild av klientens svårigheter och resurser. I många fall tror de att klienten inte klarar av 
någonting.  

Det är lätt att få folk att duscha på avdelningen. Det är inte så lätt när dom är hemma. 

En viktig del är ”att skapa en relation, kontakt med de klienter vi ska arbeta med”, säger 
S2. Han är dock självkritisk och menar att det kan bli missförstånd. Att frivilligheten kan dras 
för långt och att man är ”alldeles för sega” när det gäller att ta tag i situationer som inte är 
acceptabla. Men han tycker att det har blivit bättre än för några år sedan. Samtidigt som det är 
lätt att hamna där med personer som inte vill. Men på samma sätt kan psykiatrin använda 
tvång och hot för långt. Å andra sidan, det är en överdrift, att problemen som uppstår skulle 
ligga i att organisationerna har för olika människosyn och olika värderingar.  

Jag tror att man ganska ofta söker på lite fel område när man säger så.  Att mellan kom-

munen och psykiatrin har man så olika värderingar. Det klart att olika läkare kan var på 

det ena eller andra sättet men det är över lag väldigt bra människor. Men det är enkla ruti-

ner som faktiskt inte fungerar tycker jag. Och det missar vi också, absolut! 

P1 säger att man ibland tycker att kommunen är för försiktiga. Kommunens personal re-
spekterar att klienten/patienten ska klara sig och de tar vara på det friska väldigt mycket. Hon 
tycker att man ska göra det, men hon upplever ibland att socialpsykiatrins personal är för för-
siktiga, att de inte tvingar sig på. De lirkar inte så mycket med klienten/patienten om denne 
säger nej. Men hon tror att det i mångt och mycket varierar från person till person. 

P1 tycker inte att öppenvården ser det sjuka för mycket. Men tror att de kan upplevas som 
negativa när de säger att ”… det här kommer dom (klienterna/patienterna, min anm.) aldrig att 
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klara av.” Samtidigt som hon ibland tycker att socialpsykiatrin bedömer patienterna som allt-
för friska och väntar ut tills klienten/patienten blir bättre. 

5.8 Ekonomins betydelse för samverkan. 
Alla intervjupersonerna är överens om att ekonomin spelar roll för samverkan. De skiljer sig 
dock åt. P2 och S2 anser inte att deras arbetsuppgifter och deras samverkan påverkas så 
mycket. P2 menar i och för sig att det är självklart att ekonomin är inblandad. Hon menar att 
den är inblandad på så vis att en del patienter inte har ekonomi till att hämta ut sina mediciner. 
S2 säger att den spelar roll i vissa fall men att den i andra fall inte spelar någon roll alls. 
Många av de problem han stöter på som boendestödjare/gruppledare har ingenting med eko-
nomi att göra utan handlar oftast om brist på information och rutiner. 

P1 och S1 är av en annan uppfattning. De är överens om att bristande ekonomi är ett pro-
blem på deras nivå. P1 säger att det förekommer meningsskiljaktigheter omkring boende och 
betalning och att det har kommit på senare år när kommunen inte har de resurser som funnits 
förut samtidigt som psykiatrin inte har vårdplatser för sina patienter när de inte klarar av eget 
boende. Men det här får skjutas högre upp i organisationen. För, som hon säger, ”jag sitter 
inte på några pengar att betala något boende eller betala någon del av boende till kommu-
nen”. Hon har inte någon kritik mot boendestödjarna men hon skulle vilja att det fanns fler 
och att de hade mer resurser. Ekonomin spelar alldeles för stor roll och P1 hon undrar ibland 
varför man separerade kommun och landsting, varför den delningen kom till stånd. Det vore 
bättre, om man hade samverkan under samma tak. 

S1 beskriver att ekonomin kommer in, när man kommer upp på hennes nivå och ska ”bör-
ja bråka” om pengar och färdigbehandlade och utskrivningsklara. Man ägnar dagarna åt att 
bråka om pengar. På frågan om vilken roll ekonomin spelar, svarar hon: 

Väldigt stor roll! Tyvärr. Ja vi kan ju inte göra mer än vi har pengar till och det är inte så 

enkelt som att nu ska vi dra ner en och en halv miljon i budget så kan ju jag inte låta bli att 

ha personal exempelvis. Då måste man ju prioritera, då måste dom faktiskt tala om. Vad är 

det vi ska ta bort för någonting? Vad är det vi inte kan göra längre? … sådana beslut vill ju 

varken politiker eller högre tjänstemän stå för. 

Angående de s.k. Miltonpengarna (pengar som psykiatrisamordnare Anders Milton har före-
slagit att kommun och landsting ska få, min anm.) säger hon att de är till intet förpliktigande. 
De är inte öronmärkta utan ger pengar till projekt som redan fungerar. De projekt som inte 
fungerar borde få pengar också. 

5.9 Stöd av chefer 
Alla säger att de känner att de har stöd av sina respektive chefer. S2 påpekar att man talar 
mycket om samarbete att det är viktigt och bra. Han menar att det är uttalat i organisationen 
att det ska finnas och han tycker det är bra. Det ifrågasätts inte överhuvudtaget utan det är 
bara så att man ska samarbeta. Där tycker han att det finns en väldigt bra tanke. 
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5.10 Är samverkan personbunden? 
Samtliga fyra intervjupersoner vittnar om hur viktigt det är att man känner varandra när man 
ska samverka. De uttrycker att det är lättare när man känner den andre, att man har ett ansikte 
på personen ifråga. 

P1 tycker att öppenvårdspsykiatrin, som hon representera, fungerar väldigt bra med stads-
delen. Hon tror att de täta mötena mellan organisationerna och att man har suttit i samma 
grupper och på så sätt har fått en personlig kännedom är oerhört viktigt. Enligt henne innebär 
det här att det är lätt att ta kontakt och att man förstår varandra. Hon säger att man kan vara 
tydlig utan att man känner sig kränkt om man kritiserar eller säger något. På frågan om det är 
högt i tak säger hon att det är så och det för med sig att man inte behöver ta allt som negativ 
kritik. Stödteamet och ansvarig sjuksköterska från öppenvårdpsykiatrin har en oerhörd direkt 
kontakt för att det finns en personlig kännedom. 

P2 tycker att den personliga kontakten är viktig. 
Jag tycker det är jätteviktigt. Att man vet vem, vem är han, vem är hon som jobbar med den 

och den klienten/ patienten. Absolut! Och sen är det ju så att patienten/klienterna pratar ju 

också ofta om sina boendestödjare när dom kommer hit… och det är mycket lättare om du 

har ett ansikte på den personen så klart…Alla bitar faller liksom  på plats på något sätt. 

Om man ska hitta någon beskrivning på det. 

Hon säger att hon tror att slutenvårdspsykiatrin har mindre kunskap om vad boendestödet fak-
tiskt gör med sina klienter för att de inte har träffats. Hennes kunskap var mycket mindre om 
boendestödet när hon arbetade inom slutenvårdspsykiatrin än vad hon har idag. 

S2 tycker att det räcker att det slutar två personaler inom slutenvården som de har haft 
kontakt med för att det ska brista i information och rutiner. T.ex. om någon klient har blivit 
inlagd. Det är lättare när man har en relation till någon. Han tycker att det är helt fel att det 
ska vara så. Även inom öppenvårdspsykiatrin ser han samma sak.  

Där har dom en läkare som jobbar mycket mer med oss och mycket mer aktivt bjuder in till 

samtal och vill ha information från oss. Medan den andre läkaren inte gör det. Så det är ju 

personbundet även inom öppenvårdspsykiatrin. 

S1 beskriver sitt samarbete med den biträdande enhetschefen på öppenvårdspsykiatrin som 
jättebra. Hon anser att det är en människa som hon kan prata med. Där får vi respekt och hon 
förstår vad det är vi gör. ”Det beror på person kan jag säga.” 

5.11 Skillnader i samverkansförutsättningar mellan psykiatrisk slutenvård 
och psykiatrisk öppenvård. 
P1 säger att hon skulle önska att det var bättre samverkan mellan kommunen och den psykiat-
riska slutenvården, samtidigt som hon tycker att öppenvården fungerar väldigt bra med stads-
delen. 

S1 säger att det är svårare att samverka med slutenvården och att det också finns ett glapp 
i samverkan mellan den psykiatriska sluten- och öppenvården. Exempelvis när det gäller vård-
planeringar. 
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Det är ett annat sätt att arbeta med kommunen om man arbetar inom slutenvården, säger 
P2. Hon menar att om man arbetar inom slutenvården är det en mycket tydligare uppdelning 
vad man gör. På öppenvårdspsykiatrin där hon arbetar nu går det mera hand i hand. De är 
närmare varandra.  

Man har ingen regelbunden naturlig kontakt med boendestödjarna (inom slutenvårdspsyki-

atrin, min anm.), utan det är just när patienten kommer in och är akut sjuk. Jag har ju lik-

som ingen underhållskontakt överhuvudtaget med dom. Utan när patienten skrivs ut så av-

slutas också kontakten med boendestödet. Och jag har ingen aning om hur det går får pati-

enten när patienten sedan bor på boendet förrän den kommer tillbaka till mig nästa gång. 

Här (i öppenvården, min anm.) finns det ju någonstans en naturligt fortlöpande kontakt 

med det jobb jag gör idag. 

S2 menar att när det gäller kontakten med slutenvårdspsykiatrin är läget ungefär som det 
var för fem år sedan. Däremot fungerar kontakten med öppenvårdspsykiatrin bra. De är över-
ens om att de behöver varandra. Han ser tydligt hur det brister mellan öppenvårdspsykiatrin 
och slutenvårdspsykiatrin. Det kan finnas en planerad linje för hur något skall ske och sedan 
tappas den informationen bort när personen blir inlagd. Då kommer det in en helt annan pla-
nering. Detta beror på att enkel informationsöverföring brister. 

 

6. Analys  
Kan man se någon koppling mellan den dagliga samverkan som finns mellan stödboendet och 
sjuksköterskan på öppenvårdsmottagningen och de samverkansproblem som konstaterats mel-
lan socialtjänst och psykiatri? 

För att analysera den empiri jag fått fram utgår jag från mina tre forskningsfrågor. Till min 
hjälp har jag den nyinstitutionella teorin samt de teorier och tankegångar om samverkan som 
tagits upp i teorikapitlet. 

6.1. Hur ser samverkan ut mellan de två verksamheterna 
Det man ser i resultatet av intervjuerna är, att samverkan uppfattas fungera bra mellan boen-
destödet och sjuksköterskan på öppenvårdsmottagningen. På den högre nivån mellan enhets-
chefen inom socialpsykiatrin och den biträdande enhetschefen på öppenvårdsmottagningen 
fungerar det också bra, både S1 och P1 påpekar att de har samverkansavtal med varandra. Det 
är ovanför dem som samverkansproblemen blir tydliga.  Jag tolkar det som att det på ”mark-
nivån” verkar finnas en hög grad av domänkonsensus mellan de två verksamheterna. Stödbo-
endet och sjuksköterskan är överens om att man behöver varandra för att kunna göra ett bra 
arbete runt klienten/patienten, de har en tät kontakt som tyder på en hög integration. Det är 
även täta kontakter på nivån där enhetscheferna befinner sig.  

När man använder nyinstitutionalismen som Grape (2006), ser man att en hög grad av in-
tegration mellan olika organisationer är en förutsättning för samverkan. När det gäller arbetet 
runt klienterna/patienterna på de båda nivåerna verkar det som om målsättningarna och syftet 
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är detsamma. Det ser ut som om det finns en samsyn om det organisatoriska fältet, stöd till 
personer med psykiska funktionshinder, där de båda organisationerna utgår från olika institu-
tionella logiker. Socialpsykiatrin tar hand om det sociala dvs. boende, sysselsättning osv. me-
dan öppenvårdsmottagningen tar hand om vårddelen Det finns en tydlig uppdelning mellan de 
två rörande vad var och en ska göra.  

S1 och P1 tar dock även upp att det förekommer konflikter och meningsskiljaktigheter på 
sin nivå. P1 säger att det handlar om att kommunen har ont om pengar till att ordna fram bo-
ende. Jag tror det handlar både om att det är svårt att få fram lägenheter på den reella bo-
stadsmarknaden och att det för kommunen kostar mycket pengar att ha klienter/patienter på 
olika HVB-hem (Hem för Vård och Boende) och liknande. När det handlar om att ha klien-
ter/patienter boende på HVB-hem finns det ett avtal mellan socialpsykiatrin och psykiatrin om 
hur betalningen ska gå till. S1 menar att det handlar om pengar och om en klient/patient är 
färdigbehandlade eller inte. I bägge dessa fall tror jag att de anser att grunden till de problem 
som finns ligger på den andre partens bord. Att ansvara för att klienterna/patienterna har ett 
boende är socialpsykiatrins område och frågan om någon är färdigbehandlad eller inte bedöms 
av psykiatrin. För en patient går betalningsansvaret över till kommunen efter att en vårdplane-
ring är genomförd och patienten anses färdigbehandlad. Den bedömningen görs av psykiatrin. 
Man kommer alltså här in på varandras verksamhetsområde och har synpunkter på hur dessa 
sköts. Det uppstår dock inte en ”riktig” domänkonflikt eftersom de är överens om, de vet, vem 
som ska göra vad.  

Ett annat område där det förekommer meningsskiljaktigheter är när det kommer till, hur, 
när och om man från respektive sida kan gå in med tvång för att hjälpa personer som inte vill 
ha hjälp. 

Om man tittar på hur samarbetet såg ut tidigare mellan boendestöd och öppenvårdsmot-
tagningen ser vi att det enligt S2 var mer akutstyrt. Det blev bättre då boendet och sjukskötar-
na fick en tätare kontakt. Den täta kontakten mellan stödboende och sjuksköterskan på öppen-
vårdsmottagningen och kontakten mellan de två cheferna underlättas genom att man känner 
varandra att man vet vem det är man har att göra med. Det kan inte analyseras på annat sätt än 
att personkännedom underlättar integrationen och återigen ser vi att en hög grad av integration 
bidrar till samverkan. 

Om vi tar in den slutna psykiatriska vården, som också de intervjuade tar med som exem-
pel på samverkanspartner, ser vi att alla fyra anser att det är svårare att få fram en bra samver-
kan mellan socialpsykiatrin och slutenvården. Det finns enligt de två som arbetar inom social-
psykiatrin ett glapp mellan den öppna och slutna psykiatrin. Vad beror detta på? P2, som har 
arbetat inom både sluten och nu i öppenvården, beskriver skillnaden som att det är en tydliga-
re uppdelning vad de olika organisationerna ska göra när det handlar om socialpsykiatrin 
kontra slutenvården och man arbetar mer hand i hand mellan öppenvården och socialpsykiat-
rin. Enligt teorin borde samverkan fungera bra mellan slutenvård och socialpsykiatri, eftersom 
det är mer uppdelat och man därigenom gör skilda domänanspråk. Man kan säga att det finns 
en domänkonsensus genom att de är överens om vad man ska göra. Samtidigt visar min empi-
ri att samverkan ändå inte fungerar på ett bra sätt. Ett sätt att se på detta problem är att hävda 
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att de institutionella logiker som styr slutenvården och socialpsykiatrin är olika varandra och 
därför inte kan samverka. Men vi vet att de domänkonflikter som uppstår i sådana fall kom-
mer till för att man är oense om vem som ska göra vad, och så är ju inte fallet här. Jag hävdar 
då att det hänger på integrationen mellan dessa organisationer. Om organisationerna har en 
låg grad av integrering försöker man bekämpa varandras synsätt enligt Grape (2006). Det kan 
ju vara så att de två organisationerna, den psykiatriska slutenvården och socialpsykiatrin, är 
överens om vad man ska göra men inte tycker att den andre gör ett bra arbete eller att de gör 
det på fel sätt. Här kan också grunden ligga i den syn på ledarskap som vi såg i undersökning-
en från Skottland (se 2.2). Där vi såg att det fanns en tydlig hierarki, där psykiatrin ansåg sig 
vara ”viktigare” än de andra. Om det inte finns någon jämställdhet är det svårt att samverka. 
Som vi såg menade Lind, Mosholt och Schultz (1999) att ett bra samarbete kännetecknas av 
att medarbetarna ingår i samarbetet på ett jämbördigt sätt.  

Eftersom den samverkan som finns mellan dessa två i det här fallet inte verkar vara så 
långvarig när det handlar om en klient/patient kanske det är svårt att tala om samverkan över-
huvudtaget. P2 vittnar om att kontakten med boendestödet avslutas när klienten/patienten 
skrivs ut från slutenvårdsavdelningen. Hon menar att det finns en mer naturlig och fortlöpan-
de kontakt mellan öppenvården och socialpsykiatrin. Kanske handlar relationen till sluten-
vårdspsykiatrin mer om att lämna över klienten/patienten än att faktiskt samarbeta? 

6.2. Vad styr samverkan mellan verksamheterna? 
När jag analyserar vad som styr samverkan mellan verksamheterna behandlar jag de olika 
teman som rör vems kunskaper som gäller, ekonomi, stöd av chefer och betydelsen av olika 
lagar och kulturer. 

Som vi sett tar intervjupersonerna från öppenvården upp lagstiftning medan de från soci-
alpsykiatrin tar upp en organisationskultur när de beskriver vad som kan styra samverkan mel-
lan deras verksamheter. Detta tyder på att det är olika institutionella logiker som styr organi-
sationerna. Det uppstår problem när det handlar om synen på det lagmässiga tvånget. Att om-
händerta en person för psykiatrisk tvångsvård, LPT, är något som endast psykiatrin kan göra. 
Å ena sidan finns det enligt P1 en dålig förståelse från socialpsykiatrins sida då de ibland 
tycker att det tar för lång tid innan ett LPT sätts in. P2 menar också att de bara kan arbeta med 
tvång under speciella omständigheter. Samtidigt tycker socialpsykiatrin inte att öppenvården 
har någon förståelse för att kommunen inte har några tvångsåtgärder, utan att de måste arbeta 
med motivation och klientens frivillighet. Här ser man tydligt hur de institutionella logikerna 
skiljer sig åt rörande lagstiftning. Det som händer när det uppstår problem, att domänansprå-
ken kommer i fokus och överlappar varandra. Inte så att de olika verksamheterna går in och 
gör den andres arbete utan att man kommer med synpunkter på arbetet. Här går det inte att 
komma överens om hur man skulle kunna arbeta istället eftersom det i sådana fall skulle be-
hövas en lagändring. Man kan här alltså inte komma fram till vem som ska göra vad eftersom 
det redan är styrt i olika lagar. En domänkonflikt finns alltså inbyggd i arbetsfördelningen. 
Det man istället kan och får göra är att man helt enkelt måste acceptera situationen och ha 
förståelse för den andre partens handlingsutrymme med risk kanske för att patienter/klienter 
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kommer i kläm. Framför allt uppstår en risk för försummelse – de som är svåra att hjälpa utan 
tvång får svårt att etablera sig som klienter/patienter.  

När det handlar om att verksamheterna styrs av skilda kulturer är problemet detsamma. 
Man tycker att den andre inte förstår hur man själv arbetar. Även här kommer lagstiftningen 
in. Eftersom socialpsykiatrin inte får arbeta med tvång (jag tror inte heller att någon av orga-
nisationerna vill göra det i så stor utsträckning som man kanske kan få för sig när man läser 
det här) arbetar de istället med motivation och att få med klienten/patienten frivilligt på deras 
linje.  

När man ska analysera vems kunskap om psykiskt funktionshindrade som gäller och hur 
det påverkar samverkan ser vi att det finns en samsyn. Det är endast cheferna som direkt 
trycker på att det finns en skillnad. P1 menar att det är psykiatrins syn som ska gälla. Samti-
digt som hon medger att många av boendestödjarna är kunniga om psykoser och schizofrena 
klienter/patienter eftersom de har arbetat inom psykiatrin förut. S1 menar att det behövs olika 
kompetenser hos de olika organisationerna. Öppenvården förstår inte den ”sociala biten” en-
ligt henne. På den nivån kan man alltså se en konflikt. Hos de två som befinner sig på mark-
nivån finns inget av detta. Här verkar det som om man anser att den kunskap som finns är 
viktig för båda organisationerna. Man kan analysera detta utifrån Lind, Mosholt och Schultz 
(1999) som talar om olika professioners kunskapsfält och hur de kan samverka (se 3.1.1.) De 
menar att ett gott samarbete kännetecknas av att man känner sin egen profession samtidigt 
som man respekterar andras kunskaper, handlingsutrymme och beslutskompetens. Olika kun-
skaper ska komplettera varandra inte motarbeta varandra. 

Att alla intervjuade tycker att de får stöd av sina chefer i samverkan tyder på att det är nå-
got som är uttalat och fastlagt. Enligt Grape (2006) är det bättre ju mer verksamheten har pla-
nerats, förberetts och etablerats på olika chefsnivåer. Danermark (2000) menar som vi sett att 
det är ledningen ansvar och skyldighet att ordna förutsättningar för samverkan. Det tyder på 
att stöd och förutsättningar för samverkan finns ovanifrån. 

På marknivån är inte ekonomin något som direkt påverkar eller styr samverkan. De två 
cheferna menar dock att ekonomin, om inte styr, i alla fall påverkar samverkan med på så sätt 
att det förekommer meningsskiljaktigheter och bråk om pengar. Vi har sett hur detta kan ana-
lyseras. Skillnaden mellan de två nivåerna kan tolkas utifrån hur mycket makt man har att 
påverka vad pengarna ska användas till och vad det gör med verksamhetsdomänen. Jag menar 
att domänen på marknivå är rätt klart definierad och domänanspråken likaså. Man kan se det 
hela som en tratt. Ju längre ned i organisationen desto smalare och därigenom också mindre 
uppgifter och mer preciserat vad man ska göra. Kommer man längre upp vidgar sig tratten 
och man får ta hand om flera uppgifter t.ex. ekonomi. Man får flera verksamhetsdomäner och 
därigenom också fler kontaktytor att samverka kring. 

6.3. Hur ser de två professionernas handlingsutrymme ut? 
Vad man gör inom organisationerna är enligt intervjupersonerna klart avgränsat i förhållande 
till den andre samverkansparten. Men det finns fält där gränsdragningarna är mer otydliga och 
där meningsskiljaktigheter uppstår. I vissa lägen uppstår domänkonflikter. S1 tycker att psy-
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kiatrin har svårt att inse att det inte är psykiatrin, utan socialpsykiatrin som bestämmer om och 
var klienter/patienter ska placeras. 

De intervjuade verkar inte anse, att deras handlingsutrymme inskränks av den andra pro-
fessionen. Det är speciellt så i fallet med dem som arbetar på marknivån. De menar att man 
arbetar tätt och S2 säger att man har gemensamma uppgifter och att det bör vara så. Genom 
att de ser olika sidor av klienterna/patienterna kan man arbeta förebyggande anser P2. Enligt 
Grapes har man kommit överens om vem som ska göra vad. Man har uppnått domänkonsen-
sus. En viktig faktor för att man ska uppnå domänkonsensus är att man respekterar gränserna 
för varandras verksamhetsområden och att man kommer överens. S2 menar också att det är 
viktigt för den egna organisationen, socialpsykiatrin, att man blir bättre på att förklara vad 
man gör och betydelsen det får för verksamheten. Annars kommer de alltid känna sig över-
körda av psykiatrin. Det är alltså här viktigt att man reder ut vad det är man gör inom verk-
samhetsdomänen och att man ser till sig själv och funderar på om man är tydlig i sin verk-
samhetsförklaring.   

Inom öppenvården har man haft en utbildning som har klargjort vilka uppdrag kommun 
och landsting har när det gäller personer med psykiska funktionshinder. För P1 blir det viktigt 
att poängtera att man inte kan komma in och bestämma på varandras områden. Det är alltså 
viktigt att de domänanspråk en verksamhet gör också respekteras av den andre parten. Samti-
digt säger hon att alla har synpunkter på varandras arbetsområde. Hon säger att det skulle bli 
bättre om det fanns en biståndshandläggare från kommunen som arbetade på öppenvårdsmot-
tagningen. Det skulle föra med sig att man arbetade tätare och att hennes egen organisation 
skulle få en större förståelse för socialpsykiatrins verksamhet. Detta tyder på att det finns en 
vilja att komma överens och därigenom få till en ökad domänkonsensus. Denna idé tas också 
upp av Danermark och Kullberg (1999) när de framhåller en gemensam lokalisering av ett 
projekt som en faktor som främjar samverkan. 

 S1 tar upp att hon inte tycker att landstinget förstår arbetsdelningen och hänvisar till vissa 
tillfällen då psykiatrin tycker att boendestödet ska gå in i en lägenhet även om de inte har des-
sa ”maktmedel” som hon uttrycker det. Man kan återigen analysera detta som att det är en 
skillnad i de institutionella logiker som styr respektive verksamhet och man vid dessa tillfäl-
len inte har fått till någon domänkonsensus. 

Ett tydligt exempel på att man har kommit till rätta med ett domänkonfliktsproblem som 
fanns är att det nu är öppenvården som har ansvaret för vårdplaneringen för klienten/patienten 
när den är färdigbehandlad. Förr var det inte så och det kunde då hända att slutenvården inte 
hade meddelat öppenvården att det var vårdplaneringsmöte. Här ser vi att det fanns en do-
mänkonflikt mellan verksamheter inom samma huvudorganisation: slutenvården och öppen-
vården. Genom att man såg till att bestämma en ny ansvarig för vårdplaneringen kom man 
fram till en domänkonsensus. 

Handlingsutrymme handlar också om i vilken utsträckning man får gehör för sina kunska-
per. Mellan boendestödet och sjuksköterskan finns det en känsla av att de får ömsesidigt ge-
hör för sina kunskaper. Man säger att det återkommande samarbetet är viktigt för att få ett 
förtroende för varandra och man litar på den andres kunskaper inom dennes profession. Det är 
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skillnad när det kommer till samarbete mellan boendestödet och slutenvårdspsykiatrin. Här 
finns inte den kontakten. Här ser vi igen att en hög grad av integration är nödvändigt för att få 
en fungerande samverkan. 

Det är de två cheferna som uttrycker att det är mer problematiskt att få gehör för de egna 
kunskaperna. P1 anser att ekonomin ibland får styra hur kommunen anammar de bedömningar 
som öppenvården gör. Att pengar styr en organisations verksamhet är inget nytt. I det här fal-
let får man göra som P1 säger, man får hänskjuta de ekonomiska frågorna högre upp i vardera 
organisationen. Det är chefer och ledning som på ett så högt plan som möjligt ska lägga grun-
den till en så god samverkan som möjligt genom att den administrativa och politiska ledning-
en och finansieringen av verksamheten är samordnade. 

S1 anser att det beror på vilken person hon möter, hur stort gehör hon ska få för sina kun-
skaper och därmed vilket handlingsutrymme hon har (det sista, min anm.). Enligt henne är det 
fråga om en attityd som hon möter hos vissa inom psykiatrin t.ex. psykosläkarna. Det här rör 
sig om att muta in en verksamhetsdomän som läkarna vill ha ansvaret för. Här verkar det som 
om integrationen är låg och att det förekommer domänkonflikter. Personal som är medicinskt 
utbildade, främst läkare, har ofta en dominerande ställning när det gäller samverkan med 
andra yrkesgrupper. (Danermark & Kullberg, 1999) Vi kan även se detta i artikeln av Jones 
(2006) (se kap. 2.2) där läkarna ansåg sig ha rätt att kritisera de andra professionerna i teamet. 

6.4. Avslutning 
För att få en avslutande bild av hur de två organisationerna, socialpsykiatrin och öppenvårds-
mottagningen, samverkar och hur nyinstitutionalismen och dess begrepp kommer in kommer 
jag att visa hur det kan se ut.  

Vi har ett organisatoriskt fält som här handlar om att ta hand om individer med psykiska 
funktionshinder. Inom detta fält finns det bl.a. två organisationer som utgår från olika institu-
tionella logiker. Socialpsykiatrin utgår från socialtjänstlagen och tar avstamp i ett normalise-
ringsperspektiv, när man ska definiera en persons behov av stöd. Psykiatrin (här öppenvårds-
psykiatrin) utgår främst från Hälso- och Sjukvårdslagen och har ett mer patologiskt perspektiv 
- om en person är sjuk eller frisk. 

Dessa två organisationer har olika kontaktytor inom det organisatoriska fältet där deras 
verksamheter möts på ett eller annat sätt. Ett sätt kan t.ex. vara att arbeta med en psykiskt-
funktionshindrad person i vardagen. Öppenvården har hand om medicineringen mm. och so-
cialpsykiatrin har hand om boende osv. Det området kallas för en verksamhets domän. Om 
inte organisationerna är överens om vem som ska göra vad uppstår domänkonflikter. Men om 
de är överens skapas domänkonsensus och det är det som vi vill uppnå. Domänkonsensus 
kännetecknas av ett aktivt integrationsarbete. 

 

 7. Diskussion 
Mitt syfte har varit att försöka förstå samverkansproblemet mellan kommun och landsting 
genom att se hur personal från socialpsykiatrin, inom socialtjänsten, och personal inom öp-
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penvårdspsykiatrin, som har med varandra att göra i sin löpande verksamhet tänker om sam-
verkan och sin egen roll.  

Frågeställningarna jag använt mig av har varit: 
• Hur ser samverkan ut mellan de två verksamheterna? 
• Vad styr samverkan mellan verksamheterna? 
• Hur ser de två professionernas handlingsutrymme ut? 

7.1. Slutsatser 
Resultatet som jag fått fram visar på att det finns en bra samverkan och ett bra samarbete mel-
lan boendestödet och sjuksköterskan på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen. Det beror 
mycket på deras täta kontakter och att de har en uppdelning av arbetsuppgifterna. Man vet vad 
man ska göra och det finns för det mesta inga oklarheter. Även på nivån ovanför, mellan de 
två cheferna fungerar samverkan bra. Båda visar på att man har ett samverkansavtal som man 
följer. Men det är ändå här som man börjar se problem i samverkan mellan de två organisatio-
nerna. Problemet stavas till stor del pengar och att de styrs av olika logiker (olika lagar och 
kulturer).  

Jag tycker att det verkar som om det tvång som psykiatrin kan använda på sina patienter 
genom LPT, bidrar till en klyfta mellan psykiatrin och socialtjänsten. Socialtjänsten har inte 
de tvångsmedel som psykiatrin har utan de måste i högra grad arbeta tillsamman med klien-
ten, skapa en relation för att en förändring ska komma till stånd. En tanke är att dessa yttre 
förutsättningar skapar olika organisationer. Psykiatrin med dess chans till LPT blir en hårdare 
organisation än socialtjänsten där lagarna inte handlar om tvång utan där organisationen blir 
mjukare, eller mjukare värden prioriteras (kanske), och man arbetar mer mot ett samförstånd 
med klienten. Detta kan bidra till att socialpsykiatrin framstår som lite ”flummigare” och att 
de då förlorar i prestige till psykiatrin. Om så är fallet blir det svårt att samverka. Vi har sett 
att andra professioner ibland endast ses som kompletteringar till psykiatrin. Om man inte är 
jämlik från början blir det svårt att samverka. (se kap. 3.1.1.) 

Ett resultat som kommit fram är att de intervjuade anser att samverkan underlättas om man 
känner den man ska samverka med. Enligt en rapport från Socialstyrelsen (1999) är en orsak 
till svårigheter i samverkan att man inte vet så mycket om den man ska samverka med. En 
punkt som Danermark och Kullberg (1999) tar upp när de listar faktorer som hämmar sam-
verkan är hög personalomsättning. Man kan lätt dra slutsatsen att hög personalomsättning 
innebär kortare tid på samma plats och därigenom sämre förutsättningar att lära känna var-
andra. Danermark skriver i sin bok ”Samverkan – himmel eller helvete” (2000) om person-
kemi och han anser som vi sett att dess betydelse har fått för stort utrymme som förklaring 
eller bortförklaring att samverkan inte fungerar. Han menar att om man ser använder person-
kemi som förklaring vänder man ryggen åt det som är den riktiga orsaken. Nämligen att sam-
verkan är dåligt förankrad och att ansvaret för att samverkan ska fungera ligger hos ledningen 
och inte hos de anställda. 

P2 tar upp skillnaden mellan slutenvård och öppenvård i samverkan med socialpsykiatrin. 
Hon menar att det inom slutenvården är mer ”mitt bord ditt bord”. Det är mer uppdelat och 
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man kan ju tycka att det då skulle bli lättare att samverka i och med uppdelningen. Man har 
lättare att komma fram till vad man ska göra, mer domänkonsensus. Men det blir också mer 
segregerat och att man får svårt att se vad den andre gör. Det är bra med tydliga verksamhets-
domäner i de fall, då man vet vad den andre gör, men om så inte är fallet blir det ändå pro-
blem med samverkan. Myter och fördomar byggs lätt upp i en miljö där man inte vet så 
mycket om sin samverkanspartner eller något om dennes kompetenser eller kompetensgrän-
ser. 

En känsla jag har fått är att de olika begreppen samverkan och samarbete ibland blandas 
ihop eller används synonymt hos de intervjuade. De intervjuade definierar de två begreppen 
på frågan om ”vad samverkan betyder för dem”. Men när de fortsätter att tala känns det som 
at begreppen blandas ihop. För mig var det inte något större problem i början av arbetet efter-
som jag tyckte att de båda begreppen i mångt och mycket betydde samma saker. Men ju läng-
re arbetet fortskred har begreppet samverkan trätt fram som det som lyfter fram ledaransvaret. 
Som vi sett är betydelsen av begreppet samverkan av en mer övergripande natur. När man 
samverkar sker samarbete men också samordning och koordination. Genom denna förklaring 
ser vi att samarbete är något som sker inom ramen för samverkan. Samverkan är alltså en nivå 
över samarbetet och det säger sig självt, genom denna nivå skillnad, att det då också ska 
genomföras av dem som befinner sig på högre nivåer och sedan sprida sig ned genom organi-
sationen. Det är ledningens uppgift att ge underlag och förutsättningar för samverkan. Men 
det finns också ett problem som S2 belyste. Han menade att man ofta tror att allt ska ordna sig 
bara man kommer igång med samverkan. Men enligt honom är det inte så. Utan det är först 
när samverkan har kommit till stånd som man kan börja arbeta. Slutsatserna blir att om man 
blandar ihop betydelsen av två begrepp och inte definierar för sig själv och andra vad man 
menar blir det svårt att också använda sig av samverkan och samarbete i det praktiska arbetet. 
Om man inte definierar samverkan som något som kommer ovanifrån blir det svårt att framfö-
ra synpunkter och klagomål om hur samverkan fungerar till rätt instans. Nämligen cheferna 
ovanför sig själv. 

7.2 Diskussion om valet av teori  
Nyinstitutionalismen har här använts som ett redskap för att tolka de intervjuades utsagor om 
samverkan mellan två olika verksamheter inom två organisationer. Teorin används som Grape 
(2006) väljer att använda den och han har tagit med integrationsbegreppet för att kunna analy-
sera samverkan mellan olika myndigheter. I och med att integration blir en viktig del av teorin 
genom att den bidrar till samverkan tycker jag att man får med aktörerna, individerna, på ett 
bra sätt. Annars är en invändning jag hade att just aktörerna får en rätt liten plats när man ana-
lyserar och tittar på olika organisationer och deras samverkan. Oftast är det organisationernas 
uppbyggnad och struktur man vill undersöka. Teorin kan också kännas aningen svår och ab-
strakt, med en rad begrepp som går i varandra.  
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7.3 Diskussion om metodens för och nackdelar 
Det som är svårt med en begränsad intervjuundersökning är att veta om det man fått fram går 
att generalisera. Men om man ser intervjuerna för vad de är, ett underlag för att analysera hur 
dessa fyra personer tycker att samverkan mellan dem går till, anser jag att metoden fungerar. 
Syftet var ju också att få fram vilken deras upplevelse av samverkan var.  

Det som var svårt var det kvalitativa i metoden. Jag menar att jag ibland i förväg hade en 
bild av hur intervjupersonerna skulle svara. Det var baserat på min förförståelse, fördomar och 
av de böcker jag läst i och med uppsatsarbetet. Ett mer öppet angreppssätt hade kanske gett ett 
annat material och kanske mer överraskande resultat.  

7.4 Fortsatt forskning 
Det som kommit fram i uppsatsen är skillnaden mellan den psykiatriska sluten- och öppen-
vården. Att undersöka skillnaderna mellan dem och belysa dem tror jag skulle kunna hjälpa 
till att förstå varför det finns problem med samverkan mellan kommun och landsting. Som vi 
sett i den här uppsatsen fungerar samverkan rätt bara mellan socialpsykiatri och den psykiat-
riska öppenvården, i alla fall på det ställe som jag undersökt. Kan man reda ut skillnaderna 
tror jag att slutenvården skulle kunna hjälpas av det. 

Ett annat forskningsområde är att undersöka hur olika logiker (lagstiftning, kulturer mm.) 
påverkar och bidrar till hur en organisation t.ex. en myndighet, skapas och hur den strukture-
ras. Och hur dessa myndigheter möter nya krav på verksamheter de förväntas klara av i och 
med omstruktureringar och nya målsättningar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 
Inledande frågor: 

1. Vad går ditt arbete ut på? 
2. Hur länge har du arbetat på den här positionen? 
3. Vad har du för utbildning? 

 
Tematiska frågor: 

1. Vad är samverkan för dig? Beskriv. 
2. Finns det någon samverkan mellan psykiatri och kommun, när det gäller 

personer med psykosdiagnos och hur fungerar den i sådana fall?  
3. Vad fungerar? 
4. Vad fungerar inte? 
5. Kunskapen om psykiskt funktionshindrade, tycker ni (de båda organisationerna) lika 

eller olika. Vems syn gäller?  NY 
6. Får du ”gehör” för dina kunskaper om psykos klientelet och dess 

problem utifrån din profession/yrke, när du möter andra professioner? 
7. Hur är det med arbetsfördelningen? Är gränserna tydliga för vem som ska göra/får 

göra vad? NY 
8. Får du stöd av dina chefer, överordnade? 
9. Vilken roll spelar ekonomin? 
10. Hur är det att samverka när organisationerna (socialtjänst och psykiatri) har olika lagar 

att följa? NY 
 
 
 
 
 
 
 
 


