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ABSTRACT 
 
This essay’s focus lies on the collaboration that takes place in hospitals and called a care-plan 
(vårdplanering) between the two organisations: Health-care (landsting) and social-care 
(kommun). According to the Swedish-law are these organizations responsible for the care of 
elderly individuals in Sweden. The aim of this essay has been to study closely this 
collaboration in order to see which partner has the most influencing power.  
This essay is of a qualitative character, which means that the results that are presented are 
based on six individual interviews with employees from the two organizations. The 
employees chosen for this essay all have job experiences from the collaboration that takes 
place during care-plans in hospitals.  
One of the main results of this essay has been that the two organizations are not equal 
collaboration-partners. All the interviewed individuals talked highly about the importance of 
collaboration while in reality they end up in an subliminal battle against each other. The main 
conclusion of this essay is that the focus of a care-plan meeting appears to be on gaining the 
most power, in order to influence the outcome of a care-plan, rather than giving priority to the 
elderly individual’s needs and concerns. 
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1. Introduktion 
 
I detta kapitel ges en inledning till arbetet. Därefter beskrivs författarnas förförståelse, arbetets 
syfte och frågeställningar, perspektiv och begreppsförklaringar. Sist kommer den disposition 
som gjorts av arbetet. 
 
1.1 Inledning 
 
Samhällsansvaret för äldre personer i Sverige är uppdelat på två olika huvudmän, med 
kommunen som ansvarar för sociala insatser och landstinget som ansvarar för de medicinska. 
1992 genomfördes en av de mest omfattande strukturförändringarna inom vården och 
omsorgen, denna fick namnet Ädelreformen. Tanken med denna reform var att det skulle 
finnas en helhetssyn på äldre människor med hjälp av en tydlig ansvarsfördelning mellan de 
båda organisationerna. Genom reformen fick kommunerna ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att förverkliga övergripande mål om valfrihet, trygghet och integritet i 
vården och omsorgen av äldre och handikappade människor. Kommunerna fick ansvaret för 
särskilda boendeformer för service och omvårdnad om äldre samt ansvaret för hälso- och 
sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i särskilda boendeformer och dagverksamhet. 
Vidare fick kommunerna ett betalningsansvar för utskrivningsklara patienter inom somatisk 
sjukvård och geriatrisk vård. Landstingets viktigaste uppgift blev som tidigare hälso- och 
sjukvården, som ges både i särskilda boendeformer och i de äldres egna hem. Landstinget fick 
också ansvaret för avancerade hjälpmedel som kräver specialistkompetens för utprovning 
(www.skl.se). 
 I och med Ädelreformen ökade också kraven på samverkan mellan kommun och 
landsting. De nya kraven kom fram i lagrum som Betalningsansvarslagen, Kommunallagen 
och Hälso- och Sjukvårdslagen. Lagarna skulle förtydliga ansvarsfördelningen mellan de två 
huvudmännen och därmed leda till förbättring i samverkan.  
 Under de sista åren har det gjorts många utredningar och försöksverksamheter för att ta 
reda på vilka konsekvenser Ädelreformen har givit. Syftet med dessa utredningar och 
försöksverksamheter har bland annat varit att kartlägga och förbättra samverkan i de 
situationer där kvalitén inom äldreområdet brister. Enligt den Äldrevårdsutredning som 
gjordes i april 2004 så finns det ett kvarstående samverkansproblem inom vården och 
omsorgen av äldre personer (www.socialstyrelsen.se). 
 
1.2 Förförståelse 
 
I detta arbete ligger fokus på den samverkan som sker mellan kommun och landsting vid 
vårdplaneringar av äldre på sjukhus. Intresset för detta område har väckts i och med att vi 
båda tidigare har arbetat inom kommun och landsting och vi har i och med detta många 
gånger upplevt situationer där individer hamnat i kläm mellan de två organisationernas skilda 
bestämmelser, riktlinjer och prioriteringar. Vi har i dessa fall upplevt att det finns en avsaknad 
av en välfungerande samverkan och helhetssyn gällande individens behov. Vi har då uppfattat 
det som att det finns en skillnad i synen på individen eftersom landstingets personal ser 
sjukdomstillståndet som det mest viktiga medan kommunen försöker fokusera på individens 
sociala förutsättningar. Vårdplaneringar har vi ibland upplevt som ett slagfält där varje 
organisation försöker vinna över den andra och just detta gav oss ett intresse av att undersöka 
samverkan mellan kommun och landsting utifrån ett maktperspektiv.  

http://www.skl.se/
http://www.socialstyrelsen.se/
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1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om det är kommunen eller landstinget som har mest 
makt i den samverkan som sker kring äldre personer vid vårdplaneringar på sjukhus. 
Samverkan undersöks mer ingående under de följande ämnen: Betydelsen av samverkan, 
Resurser och möjligheter, Hinder och Arenan.  Utifrån dem har följande 
problemformuleringar formulerats: 

 

• Vilken betydelse har samverkan för kommunens och landstingets personal i 
samverkanssituationer vid vårdplaneringar på sjukhus för äldre personer? 

 

• Vilka resurser och strategier har kommunens och landstingets personal för att kunna 
påverka samverkan vid vårdplaneringar på sjukhus för äldre personer?  

 

• Vilka hinder finns det för kommunens och landstingets personal för att kunna påverka 
samverkan vid vårdplaneringar på sjukhus för äldre personer? 

 

• Hur påverkas kommun- och landstingspersonalens samverkan vid vårdplaneringar av 
att den sker hos landstinget?  

 
1.4 Perspektiv 
 
I detta arbete har vi valt ett inifrånperspektiv som också kan kallas för aktörsperspektiv. 
Genom personliga intervjuer med sex anställda från kommun och lansting ges en bild av 
aktörernas uppfattning om organisationerna samt upplevelser av deras egna arbetssituationer. 
 
1.5   Begreppsförklaringar 
 
Jämlika: I detta arbete definieras jämlikhet utifrån Bonniers lexikon (1996) och enligt denna 
är jämlik den som har ett värde som är lika stort (Malmström & Györki & Sjögren, 1996). 
Med jämlika samverkansparter menas då i detta arbete att båda parter har lika värde. 
 
Makt:  Se teorikapitel. 
 
Samverkan: Det finns många definitioner av samverkan men i detta arbete är det Danemark & 
Kullberg (1999) samt Samverkanspropositionen (2002/03:20) som får definiera detta begrepp. 
Att samverka innebär att människor som ofta har olika utbildning och profession och även 
lyder under olika regelverk och dessutom arbetar i olika organisationer, arbetar mot samma 
mål. Samverkan är alltså någonting som sker tillsammans med andra människor med 
målinriktade handlingar där man har klargjort och definierat problemet och syftet (Danemark 
& Kullberg, 1999). 
 I samverkanspropositionen (2002/03:20) beskrivs samverkan som ett medel att öka 
välfärden för den enskilde och ge ekonomiska vinster för samhället. Organisationerna vinner 
på att samverka genom att de får tillgång till andra organisationers resurser och ökade 
kunskaper om möjligheter att lösa problem utanför den egna organisationen. 
 I detta arbete används begreppen samarbete och samverkan som ungefärliga synonymer 
även om deras innebörd enligt vissa definitioner skiljer sig åt en aning. Anledningen till att 
begreppen används som ungefärliga synonymer är att de ligger varandra nära och många 
gånger används de som synonyma i den litteratur som har används i detta arbete. 
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Utskrivningsklar: Är ett begrepp som står för det datum överläkaren anser att patienten är 
medicinskt färdigbehandlad och därmed kan lämna sjukhuset. Efter detta datum har 
kommunen betalningsansvar för patienten (Lag om kommunernas betalningsansvar för viss 
hälso- och sjukvård, 2003:193). 
 
Vårdplanering: Är en samverkansprocess som syftar till att tillsammans med den enskilde 
samordna planeringen av dennes fortsatta vård och omsorg vid överföring från en vårdform 
till en annan. Vanligtvis sker vårdplaneringar på sjukhus efter det att ansvarig läkare har 
beslutat att den enskilde är utskrivningsklar. Efter det att den enskilde är utskriven från 
sjukhuset kan han eller hon ha rätt till hjälpinsatser från de kommunala verksamheterna om 
behov föreligger samt till vårdinsatser från den öppna hälso- och sjukvården om detta skulle 
behövas. Hjälpinsatser från kommunen kan till exempel vara hemtjänst eller anhörigvård. 
 När vårdplaneringen sker på sjukhus så är det sjukhuspersonalen som ansvarar för 
planering av denna och de måste se till att följande moment fullgörs:  

 

• Att den enskilde har givit sitt samtycke till vårdplanering, 
• Att informationen om den enskildes situation förs över till socialtjänsten och den 

öppna hälso- och sjukvården, 
• Att en bekräftelse av mottagen information har kommit från parterna, socialtjänsten 

och den öppna hälso- och sjukvården, 
• Att parterna ger sitt samtycke för en vårdplanering,  
• Att alla involverade parter kommer överens om tid och datum för en vårdplanering, 
• Att vårdplaneringen genomförs antingen per telefon eller vid möte mellan berörda 

parter, den enskilde och eventuellt dennes anhöriga 
 (Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, 2003:193). 
 (SOSFS, 2005:27). 
 
Webcare: Ett dataprogram som dagligen används av biståndshandläggarna, sjukhuspersonal 
och primärvården för informationsutbyte om patienter, som är inskrivna på sjukhus. 
Programmet uppdateras kontinuerligt av personalen från båda organisationerna för att 
rapportera om patienternas aktuella hälsotillstånd. Sjukhuspersonalen skickar oftast kallelse 
till vårdplaneringar via programmet och även information om att patienten är utskrivningsklar 
(http://openwebcare.sll.se). 
 
Äldre personer:  Personer som är 65 år och äldre. 
 
1.6  Arbetets disposition 
 
Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel där det första innehåller en kort introduktion till ämnet, 
samt syfte och frågeställningar. Kapitel två beskriver våra studieobjekt, kommunen och 
landstinget, samt de lagrum som behandlar samverkan dem emellan. Den valda metoden finns 
beskriven i kapitel tre och där finns också information om hur bland annat själva 
genomförandet av arbetet gick till väga. I kapitel fyra redovisas forskning kring samverkan 
mellan kommun och landsting sedan Ädelreformen infördes. För att kunna analysera arbetet 
används teorier och dessa finns förklarade i kapitel fem. I sjätte kapitlet finns resultatet från 
de intervjuer som gjorts med personal från kommun och landsting och detta redovisas i form 
av referat, citat och tabeller. Analysen som bygger på teorierna och resultatet presenteras i 
kapitel sju. I det sista kapitlet finns diskussionen i vilken ett resonemang förs utifrån det 
resultat som framkommit i analysen. 
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2.  Landsting och kommun - Arbetets studieobjekt 
 
För att öka förståelsen och kunskapen hos läsaren om arbetets studieobjekten görs i detta 
kapitel en översiktlig genomgång av den svenska kommunen respektive det svenska 
landstinget. Av samma anledning redovisas även viktiga lagrum, föreskrifter och allmänna råd 
som styr de två parterna när de samverkar med varandra. 
 
2.1 Den svenska kommunen 
 
Sveriges 290 kommuner sköter de lokala uppgifterna och dessa är bland annat skola, vatten & 
avlopp, omsorg om barn och funktionshindrade samt äldrevård. Ansvaret för äldrevården har 
kommunen både för de som bor i eget hem och de som bor i särskilt boende.  
Kommunallagen ger stort utrymme för kommunalt självstyre, vilket är en bärande princip i 
det svenska samhället och det innebär att kommunerna har stor rätt att själva bestämma på 
vilket sätt de vill verkställa lagar och hur de ska fördela sina resurser (www.skl.se). 
 Kommunen är en hierarkisk organisation som är politiskt styrd och det är politikerna som 
beslutar om organisationens innehåll. Tjänstemännen hos kommunen står för faktakunskapen 
av de olika målgruppernas behov och det är de som verkställer de politiska målen.  
(Michaeli, 2004). 
 Kommunerna har cirka 760 000 personer sysselsatta och därmed är ungefär var femte 
arbetstagare anställd i någon av de svenska kommunerna. Tre fjärdedelar av de kommunalt 
anställda arbetar inom kärnverksamheterna vård, omsorg eller utbildning (www.skl.se ). 
 
2.2 Det svenska landstinget 
 
1928 kom en sjukvårdslagstiftning som gav landstingen skyldighet att ge sjukvård till sina 
invånare. De 21 landsting och regioner som finns i Sverige idag ansvarar för uppgifter som är 
gemensamma för stora geografiska områden och som ofta kräver stora resurser. Den 
viktigaste uppgiften är hälso- och sjukvården samt att stärka regionernas tillväxt och 
utveckling. Hälso- och sjukvården är uppdelad i tre nivåer och dessa är primärvården, 
länssjukvården och regionsjukvården. Fokus i detta arbete ligger på slutenvård som 
länssjukvården ansvarar för och slutenvård innebär att patienter läggs in på en 
sjukhusavdelning i ett eller flera dygn (www.skl.se).  
 Landstinget är en politiskt styrd organisation. Hälso- och sjukvården, som är dess största 
uppgift, är hierarkiskt grundad på den medicinska professionen och denna professionshierarki 
bygger på en föreställning om att det finns en sann, riktigt kunskap som individer inom denna 
profession besitter. Det är endast legitimerade yrken såsom läkare och sjuksköterska, som har 
rätt att yttra sig i kunskapsfrågor inom medicinen. Högst upp i hierarkin finns läkarna som har 
ett kunskaps- och yrkesmonopol genom sin profession och legitimation. Sjuksköterskor, som 
ofta är beroende av läkarnas ordination befinner sig direkt under och dessa kan i sin tur vara 
arbetsledare över undersköterskorna (Danemark & Kullberg, 1999). 
 Över 250 000 människor arbetar i landstingen. De som arbetar inom svensk hälso- och 
sjukvård är mycket välutbildade och andelen läkare och sjuksköterskor är större idag än 
tidigare. Fler än hälften har en högskoleutbildning och det är en dubbelt så hög andel som för 
hela befolkningen. Av dem som inte har en högskoleutbildning har de flesta en avslutad 
gymnasieutbildning (www.skl.se).  
 

http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
http://www.skl.se/
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2.3 Lagar, föreskrifter och allmänna råd 
 
Kommuner och landsting har sedan länge, enligt lag, haft skyldighet att på olika sätt samverka 
med varandra inom äldreområdet. Syftet med samverkan är att förbättra insatserna kring den 
enskilde och att hushålla med samhällets gemensamma resurser. 
Socialtjänstlagen reglerar kommunernas verksamheter och när det gäller samverkan säger 
den: 
 

”Alla insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med den enskilde 
och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan, med organisationer och andra 
föreningar.” (SoL 3 kap. 5 §). 
 
”Kommunen ska även i den uppsökande verksamheten till grupper och enskilda samverka 
med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar. ”(SoL 3 kap. 4 §, 2001:453). 
 
”Socialtjänsten ska delta i samhällsplaneringen och i planeringen av insatser för människor 
med fysiska och psykiska funktionshinder finns en skyldighet att samverka med landstinget, 
andra samhällsorgan med flera.” (SoL 3 kap. 1§ och 5 kap. 8§, 2001:453).  

 
 Landstingens verksamheter styrs av Hälso- och Sjukvårdslagen och enligt 8 § skall 
landstinget i planeringen och utvecklingen av sjukvården samverka med andra samhällsorgan, 
organisationer och privata vårdgivare (1982:763).  
 När det gäller rutiner kring samverkan ska landstinget enligt 31 § Hälso- och 
Sjukvårdslagen (1982:763) systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i 
verksamheten inom hälso- och sjukvården. Kommunen har samma krav på sig och i dennas 
fall står dessa i 3 kap. 3 § Socialtjänstlagen (2001:453) samt i 6 § Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (1993:387). För landstinget finns det även närmare bestämmelser 
om rutiner för samarbetet kring och planeringen av vården av enskilda patienter i 
”Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och 
sjukvården” (SOSFS 2005:12). Närmare bestämmelser om rutiner för samarbetet finns det 
också för kommunen och dessa står att finna i ”Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:8) 
om kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och funktionshindrade”.  
 Kommun och landsting ska också gemensamt skapa rutiner för vårdplaneringar, 
utskrivningar av patienter och för informationsöverföring dem emellan. Dessa rutiner ska 
dokumenteras och det ska ske på ett enhetligt sätt inom samma län eller region. (2005:27) 
Dessa rutiner ska innehålla uppgifter om: 
 
 1.”vilka som är ansvariga för att sända respektive ta emot in- och utskrivningsmeddelanden, 
 2.  vilka som skall kallas till vårdplaneringen, 
 3.  hur den behandlande läkaren skall kalla till vårdplaneringen, 

4. hur den behandlande läkaren skall få besked om att kallelsen till vårdplaneringen har 
mottagits, och 

 5.  vilka som har utsetts till att justera vårdplanen och hur den skall justeras.” 
(3 kap., SOSFS 2000:27). 
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3. Metod 
 
I detta kapitel redovisas arbetets design och vetenskapliga position. Valet av metod, 
informationsinsamling beskrivs liksom validitet och reliabilitet. Slutligen görs det en 
bedömning av arbetets generaliserbarhet samt hur de etiska aspekterna har behandlats. 
 
3.1 Metodval - Den kvalitativa metoden 
 
I detta arbete undersöks det om kommun- och landstingspersonalen är jämlika när de 
samverkar kring äldre personer vid vårdplaneringar inom slutenvården. Den litteratur som 
behandlar metodval talar ofta om att den metod man använder sig av för att studera ett 
fenomen ska vara intimt sammankopplad med det man vill uppnå med sin undersökning. Vi 
har valt att använda oss av den kvalitativa forskningsmetoden då vår frågeställning 
eftersträvar att fånga personalens uppfattningar av samverkan valde vi den kvalitativa 
forskningsmetoden. Enligt Malterud (1998) är den kvalitativa metoden en forskningsstrategi 
som lämpar sig för beskrivning och analys av karaktärsdrag och egenskaper hos de 
fenomenen som ska studeras. Materialet i kvalitativa metoder ska bestå av text, som kan 
representera samtal eller observationer, medan kvantitativa metoder bygger på statistiskt 
material. Malterud menar vidare att denna metod kan öppna för forskning inom områden där 
kunskapsbasen är bristfällig och där vi väntar oss en mångfald av tänkbara svar (a.a.).  
 Enligt Merriam (1994) måste den forskare som väljer att använda sig av den kvalitativa 
metoden uppfylla tre krav. För det första måste forskaren vara väldigt tolerant mot 
mångtydigheter och oklarheter. För det andra måste forskaren vara bra på att kommunicera, 
det vill säga kunna lyssna, fråga och skapa bra kontakt med intervjupersonerna och för det 
tredje ska forskaren ha stor känslighet inför undersökningens sammanhang, sina personliga 
värderingar och den information som samlas in (a.a.).  
 Som snart färdigutbildade socionomer är vi medvetna om att våra erfarenheter och 
tidigare kunskaper kan hindra oss från att vara objektiva forskare då det är naturligt att man 
söker bekräftelse på sin tidigare förförståelse. Vi är också medvetna om att undersökningen 
måste föreställa en objektiv verklighet, som inte är påverkad av forskaren eftersom syftet med 
den kvalitativa forskningsmetoden är att förstå och inte förklara fenomenet. I enlighet med 
vad Merriam sagt har vi strävat efter att uppfylla de tre kraven för att komma fram till ett bra 
resultat med den kvalitativa metoden.   
 
3.2 Informationsinsamling  
 
Informationsinsamling är ett begrepp som används inom den kvalitativa forskningsmetoden, 
till skillnad från datainsamling som den kvantitativa forskningen sedvanligt talar om (Olsson 
& Sörensen, 2001). I denna studie bestod informationsinsamlingen av en genomgång av den 
litteratur som litteratursökningen resulterade i samt intervjuer med personal från landsting och 
kommun. Genomgången av den insamlade litteraturen gjordes för att skapa en bas som skulle 
kunna användas för att förstå det valda området samt det resultat som skulle komma ur 
intervjuerna. 
 
3.2.1 Urval av litteraturstudie
 
Litteratursökningen gjordes vid ett flertal tidpunkter mellan den 10 september och den 7 
december 2006. De flesta sökningarna gjordes hos den svenska databasen Libris men även 
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hos sökmotorerna Google och Diva. De begrepp som används i litteratursökningen var: 
samverkan, samarbete, äldreomsorg, äldrevård, vårdplanering, kommun, landsting, jämlika 
samverkansparter och makt. Dessa begrepp är återkommande i vårt arbete och utan dem hade 
vi inte kommit fram till det resultat som besvarar våra frågeställningar. 
 Sökningen gjordes också på den internationella databasen för referenser, Social services 
abstract men där kunde vi inte finna några referenser som var relevanta för vårt arbete. 
Litteratursökningen på Internet var aningen svår eftersom vi till en början endast hittade ett 
fåtal källor som behandlade vårt ämne. Därför valde vi att använda oss av referenslistor hos 
relevanta böcker, C-och D-uppsatser samt avhandlingar för att få tips på användbar litteratur 
och då blev resultatet av vår sökning mer omfångsrik.  
 
3.2.2 Urval till intervjustudie
 
Urvalet av intervjupersoner är syftesbestämt och vi valde att intervjua personal från både 
landsting och kommun. Vår pressade tidsram tvingade oss att begränsa antalet 
intervjupersoner till sex stycken. De kriterier vi hade när vi gjorde urvalet av intervjupersoner 
var att de skulle vara anställda hos en kommunal- eller landstingsdriven verksamhet inom 
äldreomsorgen och att de skulle vara direkt eller indirekt involverade i vårdplaneringar som 
sker på sjukhus. Vidare var vi intresserade av att intervjua personer som befinner sig på olika 
nivåer i de båda organisationerna eftersom detta kunde ge oss en bredare bild av hur 
samverkan ser ut och hur samverkan uppfattas av olika yrkesgrupper. 
För att få tag på våra intervjupersoner valde vi en stadsdel i Stockholm som vi sedan tidigare 
inte känner till. Vi kontaktade först enhetschefen för den kommunala äldreomsorgen och hon 
visade intresse för att bli intervjuad. Hon valde själv en vårdplanerare och en 
biståndshandläggare som vi också kunde intervjua. Sammanlagt intervjuades tre personer från 
kommunen. Att enhetschefen inte var direkt involverad i vårdplaneringar visste vi men vi 
ansåg att det vore intressant för vårt arbete att belysa den ansvarigas kunskaper och åsikter om 
samverkan vid vårdplaneringar. 
 Biståndshandläggaren var liksom enhetschefen inte heller direkt involverad i 
vårdplaneringar eftersom verksamheten skapat tjänster för vårdplanerare tidigare i år men 
eftersom vårdplanerartjänsten är ny och eftersom biståndshandläggaren tidigare har haft hand 
om vårdplaneringar ville vi få även hennes uppfattningar om samverkan.  
 Det krav vi hade på det sjukhus vi valde var att det skulle ha geriatriska avdelningar 
eftersom vi då kunde veta att personalen har stora erfarenheter av vårdplaneringar för äldre 
personer. Sjukhuset har ett flertal avdelningar men via telefonväxeln blev vi kopplade till en 
avdelningschef som fanns tillgänglig just vid detta tillfälle. Vi intervjuade denna 
avdelningschef och hon ordnade också så att vi fick möjlighet att göra intervjuer med en 
överläkare och en vårdplaneringssjuksköterska på avdelningen. Hos landstinget gjordes, 
liksom hos kommunen, sammanlagt tre intervjuer.  
 
3.2.3 Upplägg och genomförande av intervjuerna 
 
Intervjuerna som genomfördes i detta arbete gjordes med sex personer som innehar olika 
yrkesroller. Arbetets syfte och frågeställningar formulerades före skapandet av intervjuguiden 
och detta gjordes för att säkerställa att vi genom våra intervjufrågor skulle besvara det vi ville 
undersöka. När intervjuguiden väl gjordes var vi angelägna om att hela tiden se till att det 
fanns en röd tråd mellan syfte, frågeställning och intervjufrågor eftersom vi på detta sätt 
kunde få svar från informanterna som svarade på det vi ville undersöka. Vi använde oss av en 
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intervjuguide där vi hade tio frågor. Intervjuguiden är indelad i tre delar och dessa kallas 
bakgrund, aktuell situation och framtid. Frågorna i bakgrund fokuserade på intervjupersonens 
arbetsuppgifter och de erfarenheter denne hade av samverkan mellan kommun och landsting. 
Aktuell situation var den del där vi lade huvudvikten och den innehöll frågor om 
intervjupersonernas åsikter om och kring samverkan vid själva vårdplaneringen så som den 
ser ut idag. Frågan som tillhörde framtid handlade om intervjupersonens åsikter om hur 
samverkan kan förbättras. Vi gjorde denna indelning av intervjufrågor för att underlätta för 
oss själva samt för att på ett enkelt sätt kunna förklara för informanterna hur intervjun skulle 
gå till. Informanterna fick veta att fokus låg på Aktuell situation och att Bakgrund och 
Framtid kunde ses som en form av inledning respektive avslutning. Frågorna inriktade sig på 
informanternas uppfattning av ämnet utifrån den yrkesroll de innehar. Vi var försiktiga med 
att nämna att vi ville undersöka jämlikheten mellan de två huvudmännen i 
samverkanssituationer. När vi skulle informera om syftet pratade vi mer i generella ordalag 
om samverkan på området och hur kommunens och landstingets personal ser på denna. Vi var 
också försiktiga med att använda oss av begreppet makt eftersom många personer verkar 
tycka att det är obehagligt att prata om just detta begrepp, speciellt när det handlar om dem 
själva. Syftet med att inte vara tydliga om att det handlade om maktförhållandet mellan 
huvudmännen var att få att informanterna att svara så ärligt som möjligt utan att de skulle 
behöva fundera på vilka svar som var mest lämpliga. 
 Kontakten skedde genom att vi per telefon kontaktade cheferna för respektive verksamhet. 
Hos landstinget bokade vi in alla intervjuerna med avdelningschefen efter att hon försäkrat sig 
om att medarbetarna kunde de aktuella tiderna. Hos kommunen bokade vi in intervjuer med 
var och en av informanterna efter att vi fått namn och telefonnummer av enhetschefen. Efter 
de inledande samtalen fick båda cheferna ett brev via mejl där vi kort informerade om oss 
själva och syftet. Vi försäkrade också intervjupersonerna om anonymitet eftersom de svar vi 
skulle få endast skulle användas i uppsatsen och formuleras så att de inte kunde kopplas till 
intervjupersonerna själva eller deras arbetsplats. Intervjuerna skedde hos respektive 
huvudman, på kontor, i personal- och mötesrum och längden varade mellan trettio och sextio 
minuter. Vid en utav intervjuerna fanns det en kortare stund en kollega med lite längre bort i 
rummet. Det är dock tveksamt om hon hörde vad som sades. Utöver detta genomfördes 
intervjuerna utan påverkan av yttre störningar. Efter att ha fått godkännande av respektive 
informant spelades alla intervjuer in med hjälp av en mindre bandspelare. Valet att använda 
inspelning gjordes eftersom intervjuerna var relativt långa och detta hjälper till att säkerställa 
korrekt information samt att ordagranna citat återges när resultatet ska redovisas (Larsson, 
2005). Eftersom frågorna inte alltid ställdes i den ordning som de var uppställda i 
intervjuguiden så var bandinspelningen till stor nytta när sedan transkriberingen skulle göras. 
 
3.2.4 Bearbetning av information, analys och tolkning 
 
Vid genomgången av den insamlade litteraturen delades den in i tre delar som presenteras i 
egna kapitel och dessa är; Landsting och Kommun- arbetets studieobjekt, Tidigare forskning 
och Teori. Dessa tre delar användes på olika sätt men de har alla gemensamt att de hjälpte oss 
vidare i vårt arbete. Landsting och Kommun- arbetets studieobjekt användes främst för att ge 
läsaren en förståelse och kunskap om våra undersökningsobjekt och de lagar som styr dem. 
Tidigare forskning förklarar hur samverkan går till i praktiken mellan olika huvudmän och 
däribland landsting och kommun och detta ger en kunskap som är värdefull för fortsättningen 
av arbetet. För att kunna analysera det resultat vi fick med hjälp utifrån våra intervjuer 
använde vi oss av teorier som behandlade makt, system och profession. Dessa teorier finns 
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presenterade i kapitlet Teori. Efter det att arbetets intervjuer genomförts, gjordes 
transkriberingen så fort som möjligt. Hela materialet transkriberades och detta gav mellan 
trettio och fyrtio sidor text. Med hjälp av transkriberingen kunde vi så småningom komma ner 
på en nivå där vi hade alla svar sorterade under varje aktuell fråga. När avgränsningen av 
frågorna gjordes fann vi fyra ämnen, och dessa valde vi för att underlätta läsningen och 
förståelsen av detta arbete: Dessa ämnen är Betydelsen av samverkan, Resurser och 
möjligheter, Hinder och Arenan. Utifrån dem formulerades arbetets frågeställningar om.  
Betydelsen av samverkan valdes för att visa att alla intervjupersoner har samma utgångspunkt 
i frågan om samverkans betydelse. Resurser och möjligheter visar på de resurser och 
möjligheter som intervjupersonerna anser sig ha för att kunna påverka samverkan vid 
vårdplaneringar. Hinder belyser de hinder som intervjupersonerna anser finns och som 
därmed hindrar dem att påverka samverkan vid vårdplaneringar. Arenan för vårdplaneringar 
visade sig vara av stor betydelse för arbetet och därför valde vi att låta denna bli ett eget ämne 
eftersom vi på detta sätt kunde visa hur detta påverkar samverkan och därmed 
maktförhållandet mellan de två huvudmännen.  
Under varje ämne valdes de citat ut som bäst beskriver det som varje yrkesroll anser om 
respektive ämne och dessa redovisas i resultatet under varje rubrik. Svaren från intervjuer, 
som vi refererar till utifrån deras respektive yrkestitlar, redovisas som citat, referat och 
tabeller. Eftersom vi i vårt arbete undersöker samverkan mellan de två huvudmännen och inte 
de enskilda yrkesrollerna valde vi att presentera svaren under respektive huvudman.  
 I analysdelen tolkades resultatet utifrån de teorier som vi valt ut och beskrivit i kapitlet 
Teori. Att analysera resultatet genom att växla mellan del och helhet är att göra det utifrån den 
hermeneutiska spiralen och detta gjordes för att på så sätt finna ett rimligt mönster utan att 
stöta på logiska motsättningar (Olsson & Sörensen, 2001). 
 
3.3 Triangulering  
 
Triangulering innebär att sammanställa olika metoder för att förstå ett fenomen och därmed 
öka säkerhet för tolkning av fenomenet. I arbetet förekommer teoritriangulering då tre olika 
teoretiska perspektiv används för att analysera resultatet som presenteras i resultatkapitlet 
(Larsson, 2005). Maktteorin kan ses som vår huvudteori medan Systemteorin och 
Professionsbegreppet används som hjälpteorier genom att ge en bredd åt analysen av 
resultatet och därmed en bättre tolkning. Maktteorin används som redskap för att analysera 
maktbalansen vid vårdplaneringar, Systemteorin ger en förklaring till hur kommunens och 
landstingets organisationer ser ut samt hur mänskliga beteenden ser ut i dessa, och 
professionsbegreppet belyser vilken betydelse de olika professionerna har för samverkan.  
 
3.4 Validitet  
 
Validitet visar hur väl det instrument som valts verkligen mäter det som det är avsett att mäta. 
Man kan alltså ställa sig frågan: Mäter vi det som vi har avsett att mäta? (Byström, 2003). 
Instrumentet är i detta fall intervjuguiden med frågor. Den kvalitativa forskningens validitet 
hänger samman med den relevans som studiens data har samt den intention som finns med 
studien.  

En god validitet kan skapas om intervjupersonerna ger fylliga och rika beskrivningar 
(Larsson, 2005) och detta anser vi att våra intervjupersoner gjorde. Validiteten påverkas även 
av att tolkningen görs på det resultat som kommit fram via undersökningen, det vill säga den 
tolkning som görs måste vara förankrad i ett empiriskt material (Olsson & Sörensen, 2001). 
Eftersom vi har använt oss av det transkriberade resultat som vi har fått från våra intervjuer 



 
 

 
15 

och sedan gjort vår analys utifrån detta så kan tolkningen sägas vara förankrad i det empiriska 
underlaget. Detta innebär med andra ord att verklighet och tolkning överrensstämmer med 
varandra och det är ett tecken på god validitet (a.a.). 
 
3.5 Reliabilitet 
 
Medan validiteten visar om man lyckats mäta det som avsetts så visar reliabiliteten hur 
noggrant denna mätning gjorts. Reliabiliteten handlar alltså om hur tillförlig undersökningen 
är (Byström, 2003). Före intervjuernas genomförande hade vi preciserat det ämne vi skulle 
undersöka och när detta görs så exakt som möjligt så ökar reliabiliteten (Ruth, 2001). När 
intervjuerna väl genomfördes ställde vi hela tiden uppföljande frågor och gav uppmaningar 
för att säkerställa att vi förstod vad informanterna menade och reliabiliteten påverkades på så 
sätt i en positiv riktning. Exempel på uppmaning är: Kan du utveckla det du nyss sade. I detta 
arbete är metoden väl beskriven i detta kapitel och detta möjliggör för en annan person att 
göra om i princip samma undersökning och detta är ett mått på god reliabilitet. God reliabilitet 
kan man också få om analysen beskrivs på ett utförligt sätt så att läsaren får möjlighet att 
förhålla sig kritisk till den tolkning som gjorts (Ruth, 1991). 
 
3.6 Överförbarhet   
 
I en kvalitativ undersökning kan man inte generalisera på det sätt som man oftast gör, det vill 
säga på ett statistiskt sätt. Detta beror på att de statistiska undersökningarna pratar om att 
tillräckligt många ska tycka någonting för att det ska vara generaliserbart. I denna 
undersökning finns det endast sex stycken informanter och dessa är dessutom utvalda på ett 
syftesbestämt och inte slumpmässigt sätt och därför går det inte att göra en statistisk 
generalisering. I den kvalitativa forskningen används andra sätt att generalisera och ett av 
dessa är den naturalistiska generaliseringen och när en generalisering görs på detta sätt så 
innebär det att intervjupersonernas personliga erfarenheter övergår från tyst kunskap till 
explicit påståendekunskap, vilket ger läsaren förväntningar snarare än formella förutsägelser 
(Kvale, 1997). 
 
3.7   Etiska ställningstaganden  
 
All forskning ska enligt praxis följa vissa principer som understryker forskningskrav och 
individskyddskrav. Forskningskravet betonar betydelsen av forskningen för både individernas 
och samhällets utveckling. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att fördelarna av att få ny 
kunskap ska kompensera skaderisken för intervjupersonerna. I Humanistiskt- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR (2005) nämns forskningsetiska principer som 
forskare ska följa. Då vår studie görs med hjälp utav personal är det viktigt att informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekrav uppfylls. För att garantera att vi uppfyllde 
informationskrav fick alla våra intervjupersoner både muntlig och skriftlig information både 
före och i samband med intervjutillfällen. Informationen behandlade studiens syfte, 
uppläggning av intervjuerna, intervjupersonens frivillighet att delta och att studien utförs i 
form av en c-uppsats vid Stockholms universitet. Att intervjupersonerna blev väl informerade 
om studien i förväg betyder att ett informerat samtycke lämnades (Kvale, 1997). Genom att 
informera våra intervjupersoner om att all information vi samlar kommer att behandlas 
anonymt uppfyllde vi konfidentialitetskrav (Kvale, 1997). I studien har vi inte använt oss av 
några namn utan vi har endast refererat till intervjupersonernas yrkesroller.   
 Att vi båda har tidigare jobberfarenheter från både kommun och landsting är någonting 
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som vi haft med oss i tankarna under hela arbetets gång och genom att påminna varandra om 
detta har vi försökt att hålla oss så objektiva som möjligt. Med tanke på detta har det varit av 
stor vikt att vi har varit två stycken som skrivit arbetet. Vi är dock medvetna om att man inte 
kan komma ifrån att vi säkerligen inte kunnat vara helt objektiva hela tiden och att det därför 
alltid finns en risk att resultatet är influerat av våra erfarenheter.  
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4. Tidigare forskning 
 
I detta kapitel redovisas en sammanfattning av olika forskning och litteratur som har hittats i 
och med litteratursökningen och som syftar till att ge en bättre förklaring till ämnet 
samverkan. Mycket av litteraturen inriktar sig även mot samverkan mellan kommun och 
landsting inom äldreområdet efter det att Ädelreformen trädde i kraft år 1992. Litteraturen 
redovisas i kronologisk ordning för att belysa utvecklingen i samarbetet under de senaste åren. 
Kapitlet är också uppdelat i underrubriker för att betona den viktigaste teman i varje källa. 
 
4.1 Ojämlikheten i samverkan 
 
I Bergs avhandling (1994) ”Det ojämlika mötet” redovisas resultatet av en kvalitativ studie 
som beskriver och analyserar personalens syn på mötet mellan landsting och kommun, som 
enligt avtal ska samverka om insatser kring hemvården för äldre människor. Genom att 
studera förhållanden mellan dessa personalgrupper kom författaren fram till att 
samarbetsproblem mellan dessa två personalgrupper beror på organisatoriska och strukturella 
problem. Mötet mellan de två personalgrupperna påverkas av att de kommer från olikartade 
organisationer med olika målsättningar, arbetsuppgifter och kompetenser. Författaren 
diskuterar den ansvarsfördelning som skedde mellan de två huvudmännen när Ädelreformen 
trädde i kraft 1992 och betonar att kommunernas ansvar för bland annat äldre människor har 
ökat kraftigt. Hon nämner att en av kommunens skyldigheter är att alltid ta emot en person 
som landstingspersonal anser vara färdigbehandlad, det vill säga att kommunen inte kan vägra 
och göra eftersom den då får betala ekonomisk ersättning till landstinget.  
 Då avhandlingen publicerades år 1994 kunde författaren inte dra några slutsatser om 
Ädelreformens inflytande i framtiden. Hon fokuserar på den organisatoriska förändring som 
skett och dess påverkan på hemvården. Med hjälp utav lagstiftningen lyfter författaren fram 
ansvarsskillnader som gäller mellan landsting och kommun. En av författarens slutsatser är att 
samarbetet mellan arbetsgrupperna inte fungerar som den ska på grund av en ojämlik 
maktbalans då den medicinska professionen är överordnad den byråkratiska administrativa 
verksamheten. 
 
4.2 Skilda kompetenser används i gemensam samverkan 
 
I rapporten ”Samvårdsavdelningen i Oasen i Ludvika” (1997) beskrivs resultat av en 
samvårdsavdelning som startades av kommunen Ludvika år 1995. Syftet var att utforma en 
samvårdsavdelning för praktiskt ombyte av utvecklingsidéer för kommun, primärvård och 
lasarett med sikte på hela vårdkedjan. Vården riktas främst mot människor som inte kunde bo 
kvar hemma av olika orsaker. De 13 sjuksköterskor som anställdes skulle ha unik kompetens 
från kommunens eller från landstingets verksamheter så att de tillsammans kunde komplettera 
varandras kunskaper. Avsikten med detta var att öka behovet för samarbetet. Slutsatser som 
kunde dras utifrån denna samverkan var, enligt författaren, bland annat att ett samarbete som 
sker utifrån samma målsättningar, regler och normer är otroligt givande, effektivt och positivt 
för både patienterna och personalen. 
 
4.3 Tillfälliga och beständiga faktorer som ger problem i samverkan 
 
I Danemark & Kullbergs bok ”Samverkan- Välfärdstatens nya arbetsform” (1999) konstaterar 
författarna att samverkan har blivit en nödvändighet inom många områden och att just 
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välfärdssektorn är ett sådant område. Författarna tar upp och beskriver hur socialtjänsten, 
hälso- och sjukvården samt försäkringskassan har identifierat de problem som finns kring 
samverkan och dessutom hur de har valt att handskas med och undanröja dessa. De 
identifierade problemen uppkommer ofta som en följd av att samverkansparterna har olika 
regelverk att följa och olika kunskaps- och förklaringsmodeller samt att de tillhör olika 
organisationer.  

 För att visa hur det ser ut i praktiken tar boken upp ett samverkansprojekt i Örebro där de 
tre tidigare nämnda aktörerna samverkar kring utredning och behandling av patienter med 
beroendeproblematik. Undersökningen är gjord med hjälp av datainsamlingar, intervjuer och 
observationer. De problem som kunde identifieras tematiserades under rubrikerna politik och 
lagstiftning, kunskaper och förklaringsmodeller samt organisatoriska frågor. Författarna 
anser att det handlar om att identifiera de grundläggande problem som uppstår i 
samverkanssituationer och att när detta är gjort härleda de identifierade problemen till deras 
ursprungsfaktorer. De problem som är uppkomna ur tillfälliga faktorer kan försvinna om de 
tillfälliga faktorerna åtgärdas medan de problem som kommer av mer beständiga faktorer 
kräver att samverkansparterna lär sig hur dessa ska hanteras. (Danemark & Kullberg, 1999) 
 
4.4 Avsaknad av helhetssyn 
 
År 2000 lämnade Samverkansutredningen betänkandet ”Samverkan- Om gemensamma 
nämnder på vård- och omsorgsområdet” på uppdrag av regeringen och detta betänkande 
handlar om de problem som finns vid samverkan mellan kommun och landsting inom vård- 
och omsorgsområdet samt förslag på eventuella lösningar på dessa problem. Betänkandet 
baseras på tidigare utvärderingar, utredningar och forskning som behandlar ämnet. Författarna 
lyfter fram problemet med bristen på helhetssyn kring den enskilde individen och dessa brister 
kan ta sig i uttryck i att hjälpbehov inte blir upptäckta eller stöd- och behandlingsinsatser inte 
ger positiva resultat. Det är speciellt för människor med ”stora, långvariga och sammansatta 
behov” (SOU, 2000, sid. 20) som bristerna i samarbete och samverkan blir påtagliga och ofta 
ankommer det på individen själv att agera informationsöverförare. Den enskilde blir i dessa 
fall sin egen samordnare mellan kommun och landsting. Med anledning av detta problem 
lyfter betänkandet fram möjligheten att ge kommuner och landsting skyldighet att ha en 
funktion med samordningsansvar som har den helhetssyn som saknas. Vidare föreslår 
författarna en gemensam nämnd för kommun och landsting för att de två samverkansparterna 
ska kunna fullgöra sina uppgifter inom det aktuella området.  
 Områden där det finns problem i samverkan är bland annat inom rehabilitering och där 
det finns läkarmedverkan inom den kommunala hälso- och sjukvården. Författarna menar att 
när det gäller problem som dessa så är det önskvärt att kommuner och landsting använder sig 
av alla befintliga möjligheter som redan finns inom området. De lagändringar som i Hälso- 
och sjukvårdslagen samt Socialtjänstlagen gjorts för att möjliggöra Frisam1 bör nyttjas. När 
det gäller problem kring läkarmedverkan hos kommunerna så menar författarna att en 
möjlighet för kommunerna själva att tillhandahålla läkarinsatser inom sina egna 
ansvarsområden. Vidare föreslår de att kommuner och landsting ska kunna bedriva vård och 
omsorg åt varandra på entreprenad samt att huvudmannaskapet för olika verksamheter ska 
kunna överlåtas eftersom detta skulle kunna öka möjligheter till en god samverkan (SOU 
2000: 114). 

 
1 En form av frivillig samverkan mellan berörda myndigheter inom rehabiliteringsområdet som skulle ske på lokal nivå 
utifrån lokala förutsättningar och behov (SOU 2000:114) 
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4.5 Faktorer för en lyckad samverkan 
 
I rapporten ”Framgångsfaktorer för samverkan” (2001) redovisas resultat av samverkan kring 
personer med rehabiliteringsbehov utifrån tre perspektiv; Individ, organisation och samhälle. 
Gemensamt för personerna i rapporten är att de har behov som berör flera av samhällets 
välfärdsinstanser, Försäkringskassan, sjukvården, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. 
Resultatet bygger på intervjuer med personer från dessa fyra organisationer. Att rehabilitera 
en person så att han eller hon kan må bra och återgå till ett normalt och självständigt liv ställer 
höga krav på ett välfungerande samarbete mellan de olika organisationerna och rapporten 
kartlägger de faktorer som hindrar ett bra samarbete och de som bidrar till ett bra samarbete.  
 Studien resultat visar att även om de olika organisationerna är väl medvetna om behovet 
som finns av deras specialkunskaper för att hjälpa individerna så saknas ett bra samarbete, 
som lyfter fram individen som helhet. Organisationerna bör utnyttja resurserna på ett bättre 
sätt genom att förbättra prioriteringar, öka professionalism och kunskaper om andras 
möjligheter, förbättra kontinuitet och de personliga relationerna, skapa långsiktiga mål samt 
skapa bra struktur och form. Den enskilde bör också få vara mer delaktig i beslut som rör 
henne eller honom. Utifrån ett samhällsperspektiv behövs bra system, regler, arbetsgivare, 
institutioner och samhällsekonomiskt tänkande för att samarbetet skall lyckas. 
 
4.6 Rätt ledarskap och tydlig yrkesidentitet viktig för samverkan 
 
Utvärderingen ”Rehabilitering och samverkan i Rättvik” (2002) har gjorts av ett 
samverkansprojekt mellan kommun och landsting på rehabiliteringsområdet för äldre 
personer. Båda parterna har ett rehabiliteringsansvar men med lite olika ansvarsområden. 
Utvärderingen är gjord med hjälp av intervjuer med yrkesaktiva och politiker. Projektet som 
utvärderades är en för kommun och landsting gemensam rehabiliteringsenhet som skapades 
för att förbättra kvaliteten inom området och för att skapa en organisation som kunde ta 
tillvara de befintliga resurserna på ett bra sätt. Vidare var syftet att utveckla en gemensam 
organisation för rehabilitering för att begränsa kostnaderna samt att få en större flexibilitet för 
att kunna tillgodose de behov som uppkommer hos respektive huvudman.   
 Författaren drar slutsatsen att det inte alltid är lyckat när politikerna blandar sig i arbetet 
under projektets gång och att verksamheten eller projektet bör få arbeta ifred under 
projekttiden, vilket ej var fallet i detta projekt. För att samverkansprojekt ska fungera menar 
författaren att ledarskapet är viktigt. I detta fall innebar det att chefen lyckades balansera 
mellan de olikheter som finns hos de två samverkansparterna. Att personalen har en 
yrkesidentitet som är tydligt uppgiftscentrerad är också viktigt eftersom fokus då ligger på att 
ge den bästa rehabilitering man kan.  
 
4.7 Vårdplaneringen sker i två akter 
 
”Vårdplaneringar på sjukhus- Form, innehåll och upplevelser” (Andersson, 2003) sätter 
vårdplaneringsmöten i fokus. Rapporten är gjord med syftet att skapa kunskap om hur 
vårdplaneringar genomförs samt hur dessa upplevs av dem som är involverade i dessa, det vill 
säga de äldre själva, deras anhöriga och sjukhus- och kommunpersonal. Författaren gjorde 
undersökningen med hjälp utav längre intervjuer med de enskilda och deras anhöriga, kortare 
intervjuer med personal samt observationer av vårdplaneringsmöten. Hon valde att se 
vårdplaneringsmötet som ett drama i två akter där läkaren eller sjuksköterskan regisserar den 
första akten som handlar om den äldres nuvarande situation medan biståndshandläggaren har 
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hand om den andra och där läggs tonvikten på den äldres framtid. När det gäller den tid som 
varje part fick för att tala vid vårdplaneringar så framkom det i rapporten att de äldre var de 
som talade minst och de hade svårt att själva ta initiativ till att delta i samtalet. När de äldre 
bjöds in i samtalet var det biståndshandläggarna som oftast stod för inbjudan. Författaren kom 
också fram till att de äldre hade svårt att komma ihåg vad som hade sagts under 
vårdplaneringsmötena medan de anhöriga hade lättare att dra sig till minnes av vad som hade 
hänt. Många av de anhöriga var också kritiska till hur vårdplaneringarna hade gått till och de 
menade att deras äldre anhöriga borde ha fått delta mer i mötena. 
 Utifrån sitt resultat och sina slutsatser ger författaren förslag till förbättringar av de brister 
som finns i samverkan vid vårdplaneringar. Ett av förslagen är att de äldre och deras anhöriga 
bör informeras bättre före och under vårdplaneringsmöten eftersom detta kan öka deras 
deltagande. Vidare nämns akterna som någonting som bör lyftas upp och förtydligas för dem 
som deltar vid dessa möten och samtidigt bör det också ske en diskussion om vilken 
profession som ska leda vårdplaneringarna. För att de äldre inte ska falla mellan stolarna, som 
de idag gör, så bör kommunerna och landstingen satsa på bättre samordning och för att öka 
tryggheten för de äldre bör de beslut som tas vid vårdplaneringar följas upp i de äldres egna 
hem. 
 
4.8   Svårigheter inom organisationen 
 
I rapporten ”Stödstrumpor och ögondroppar” av Michaeli (2004) redovisas de äldres vård i 
hemmet utifrån distriktssköterskors och biståndshandläggares perspektiv. Under 
gruppdiskussioner kunde dessa två yrkesgrupper reflektera över sitt arbete, diskutera problem 
ur olika perspektiv samt jämföra olika lösningar och samarbetsformer.  Resultatet av denna 
rapport och rapporten ”Det ojämlika mötet” (1994) är ganska lika då de båda analyserar 
samarbetet utifrån ett organisatoriskt perspektiv, men i rapporten ”Stödstrumpor och 
ögondroppar” fokuserar författaren på de arbetssituationer där ansvarsfördelningen mellan 
landsting och kommun inte är tydlig.  
 Genom att studera dessa yrkesgrupper närmare kom författaren fram till att organiseringen 
av landstingets och kommunens ansvarsområde inte alltid är så tydlig. Hennes slutsats är 
bland annat att båda organisationerna ska ge tydliga besked om ansvarsfördelningen och även 
ge utrymme för personal att ta ansvar för den äldre i sådana otydliga situationer. Genom att 
alla förväntar sig att den andra ska ta ansvaret blir samarbetet problematiskt samtidigt som 
den enskilde hamnar i kläm och inte får den hjälp och det stöd den behöver. 
 
4.9 Fortsatta svårigheter med samverkan 
 
I rapporten ”Samverkan: enkelt i teorin – svårare att praktisera” av Hjalmarson & Norman 
(2005) redovisas samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i 
Stockholm utifrån de erfarenheter som personalen har. Rapporten studerar samarbetet utifrån 
ett samhällsperspektiv för att kunna beskriva påverkan av samarbetet inom äldreområdet i det 
svenska samhället som helhet. 
      Resultatet visar bland annat att det fortfarande finns brister i samverkan kring äldre som 
har omfattande behov. Kommunerna och landstinget verkar i hög utsträckning bredvid 
varandra i stället för att verka gemensamt, vilket i sin tur leder till att ingen tar 
helhetsansvaret. Majoriteten av de intervjuade anser att de allt kortare vårdtiderna inom 
slutenvården innebär att de äldre patienterna inte hinner återhämta sig innan de skrivs ut. 
Hemgång upplevs inte alla gånger som det mest optimala, men är ofta det enda alternativet. 



 
 

 
21 

Svårigheterna att tillgodose de äldres behov av vård och omsorg betonas vid 
vårdplaneringarna, men eftersom personal från landstingets primärvård ofta inte medverkar 
upplevs vårdplaneringarna ibland som ineffektiva. Vårdplaneringar utformas inte efter den 
äldres behov utan efter sjukhusets anspråk.  
      Kommunens kvarboendeprincip skall ge den äldre en möjlighet att välja att bo kvar 
hemma men trots omfattande behov av vård och omsorg framstår kvarboendet alltmer som 
huvudalternativet för de flesta. Resultatet av detta är att primärvården och hemtjänsten ger 
vård och omsorg till pensionärer med allt större behov än tidigare och den sjukvård som ges i 
den enskildes hem ställer därför stora krav på samverkan.  
 Faktorer som enligt de intervjuade underlättar samverkan är bland annat chefernas attityd 
till samverkan, en tydlig ansvarsfördelning samt god personkontinuitet. Gemensamma 
utbildningar för anställda inom kommuner och landsting framhålls också som positivt för 
samverkan. 
 
Syftet med detta kapitel har varit att visa den forskning som klarlägger olika orsaker till 
samverkansproblem och lösningar som kan förbättra samarbetet. Sammanfattningsvis pekar 
forskningen på att samverkan mellan dessa huvudmän kan förbättras om helhetssynen kring 
den enskilde blir ett gemensamt mål som för de båda organisationerna samman. För att uppnå 
detta bör det finnas bra ledarskap som arbetar mot detta mål. Det bör också finnas 
gemensamma arenor där båda organisationer kan samverka och tydliga avtal och riktlinjer 
som främst prioriterar samarbete kring den enskildes behov bör också finnas. 
Det var tydligt att den litteratur och forskning som finns om samverkan saknar analyser och 
slutsatser utifrån ett maktperspektiv. I och med detta väcktes intresset för att studera 
maktförhållandet mellan kommun och landsting och därför lades fokus i arbetet på makten. 
Med ett maktperspektiv på samverkan finns det med detta arbete en önskan om att kunna 
bidra till en bättre förståelse av och kunskap om ämnet samverkan.  
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5. Teorier 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som valts för att tolka empirin. Vidare är valet av dessa 
teorier motiverat. 
 
5.1 Val av teorier 
 
Detta arbete undersöker om kommunen och landstinget är två jämlika samverkansparter inom 
äldreområdet. För att bäst kunna undersöka hur jämlikheten ser ut valdes en makt- och en 
systemteori. Maktteorin används som redskap för att analysera samverkan, som sker vid 
vårdplaneringar, genom att undersöka under- och överordning. Systemteorin är vald för att 
visa hur kommunens och landstingets organisationer ser ut samt hur mänskliga beteenden ser 
ut i dessa. 
 Inom de två organisationerna, kommun och landsting, finns det inom personalen ett flertal 
yrkesgrupper som är inblandade i vårdplaneringar inom slutenvården av äldre personer. 
Eftersom personalen från dessa två organisationer genom vårdplaneringarna ska samverka 
kring de äldre är det intressant att titta på hur maktrelationerna ser ut mellan dem ur ett 
professionsperspektiv. Professionsbegreppet behandlar de uppfattningar som finns av vad som 
kännetecknar en profession.  

 
5.2 Maktteori 

 
Enligt Franzén (2005) har makt en produktiv roll på så sätt att den bidrar till att någonting 
upprätthålls eller skapas. Makt kan både inskränka och befrämja friheter och där det finns 
makt finns det motstånd. Motståndet påverkar makten och det innebär att positionerna för de 
som är i överläge respektive underläge kan byta plats med varandra. Motståndet kan vara 
passivt men ändå effektiv, särskild när det inte alls ger sig till känna. Makt är därför inte 
absolut utan rörlig. Franzén pratar vidare om tre verktyg för att förstå och förklara makt: 
diskurser, resurser och kontexter. Samverkan mellan dessa tre verktyg skapar olika 
maktsituationer och ibland kan en maktsituation påverkas mest av till exempel resurser medan 
en annan av diskurser.  
 En maktteoretiker som också talar om resurser som verktyg för makt är Gaventa (1987). 
Han menar att innehavandet av resurser är det som påverkar hur makten fördelas. På samma 
sätt som att resurser kan hjälpa en part att få makt så kan hinder förhindra att så sker.  
Gaventas teori analyserar makt utifrån tre dimensioner och kan förklaras bäst med hjälp av 
hans modell för makt och maktlöshet- passivitet och revolt. Hans syfte med denna modell är 
att visa att de tre maktdimensionerna bör ses som en helhet i samverkan. I modellen visas 
makthavarnas och de maktlösas ageranden och strategier i de tre dimensionerna som 
någonting som liknar en ömsesidig process. Vidare visar modellen de olika sätt på vilka den 
överordnade (A) och den underordnade (B) påverkar varandra (Gaventa,1987). De tre 
dimensionera kan ses som fält eller sammanhang inom vilka A kan agera i.  
(Se modell på sida 19). 
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5.2.1 Tabell 1- Makt och maktlöshet- passivitet och revolt.   (Gaventa, 1987, sid.43) 
 
 Första dimensionen Andra dimensionen  Tredje dimensionen  
 
A: s makt →   A är övermäktig ↔ A bygger barriärer   ↔ A påverkar B: s medvetande 
Över B (genom sina resurser) och förhindrar B: s   om orättvisor (genom myter,  
   deltagande Informationskontroll,  
   (genom ickebeslut) ideologier osv.)  
 ↕ ↕  ↕ 
 
B: s →   B är i förlust pga. ↔ B deltar ej pga. hinder   ↔ B: s mottaglighet för myter,  
maktlöshet bristande resurser och förväntan om förlust ideologier och →  B passiv  
Gentemot A   maktlöshetskänsla ökar inför 
ojämlikhet   
 ↕ ↕ ↕ 
  
 Öppen konflikt med  Mobilisering på specifika   Formulering av frågor 
  Konkurrerande resurser  ↔ frågor, handling riktad   ↔ och strategier →  B revolterar 
 om klart definierade frågor  mot barriärer   
  
 Det framgår från modellen att A: s strategier inom de olika dimensionerna är ömsesidigt 
beroende. Genom att upprepade gånger besegra B i beslutssituationer utvecklar A 
förutsättningar för att utesluta B från aktuella beslutssituationer. A kan i fortsättningen också 
skapa strategier för att påverka B: s medvetande och egna förutsättningar (genom t.ex. 
tidningar). Därmed kan A sätta upp hinder för B: s deltagande och utveckla strategier för att 
besegra B. A: s makt stärks genom att B: s maktlöshet ökar och även bidrar till B: s passivitet. 
Det vill säga makt och maktlöshet kan förstärka varandra (Gaventa, 1987). 
 
5.3 Systemteori 
 
Systemteorin syftar till att se och förstå sociala system, till exempel samhället i termer av 
helheter, relationer, funktioner, sammanhang, mönster och gemensamma egenskaper. Enligt 
teorin är varje social system en helhet byggd av olika delar som är ömsesidigt beroende av 
varandra. Dessutom påverkar varje del i systemet övriga delar, som i sin tur påverkar systemet 
som helhet. Teorin har ett cirkulärt tänkande vilket innebär att den med hjälp av ett rekursivt 
språk visar hur allt hänger ihop i kretslopp och rör sig gemensamt. För att förstå det mänskliga 
beteendet med hjälp av systemteoretiskt tänkande behöver man ta hänsyn till hela kretsloppet 
eller organisationen.  
 Den systemteoretiska modellen fokuserar bland annat på organisationer och förklarar att i 
alla mänskliga system är mänskligt beteende uppbyggt på ett hierarkiskt sätt och de beteenden 
som finns högst upp i systemet ställer in det mänskliga beteendet som sker längre ner. I 
system som det kommunala eller landstingsmässiga bestäms beteenden till exempel från 
högsta ledningsnivå, i form av till exempel riktlinjer, och sedan nedåt som en spiral genom 
mellanchefs- och underchefsnivå till vårdbiträdesnivå. Från att ha varit generella 
bestämmelser högt upp i systemet går besluten eller kalibreringarna nedåt och blir till praxis 
på gräsrotsnivå. Kalibreringen av systemet ger en stabilitet och kontinuitet i organisationen 
men den kan på samma gång inskränka handlingsfriheten och flexibiliteten för de som arbetar 
där (Öquist, 2003). 
 
5.4    Professionsbegreppet 
 
När det gäller professionsbegreppet så säger Brante och Fasth (1982) att profession är en 
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yrkesgrupp med inflytande, stark gemenskapskänsla, yrkesetik och hög social status. De 
menar att profession ofta är grundad på hög specialiserad utbildning och exempel på sådana är 
läkare, jurister och militärer. Vidare anses det att alla yrken som utgör en profession bygger 
på faktakunskaper och vårdyrken är sådana som kräver denna typ av kunskaper (a.a.). De 
kommunala yrkena å andra sidan har en lägre professionaliseringsgrad med svagt avgränsade 
och diffusa kompetensområden (Berg, 1994). 
 Berg (1994) som har skrivit om det ojämlika mötet mellan kommunens hemtjänst och 
landstingets primärvård, menar att det finns en skillnad i profession mellan de som arbetar 
inom det sociala- och de som arbetar inom det medicinska området. Enligt henne är de som 
arbetar inom socialt arbete utan profession eftersom de dels saknar en auktoritet i sin 
yrkesutövning och dels arbetar efter politiska riktlinjer och Socialtjänstlagen. Personer som 
arbetar inom det medicinska området utgörs av bland annat läkare och sjuksköterskor och 
läkaryrket är en profession, fastställer hon. Läkarna i likhet med sjuksköterskorna har en 
legitimation som garanterar att det bara är de med godkänd utbildning som får utöva dessa 
yrken.  
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6. Resultat  

 
I detta kapitel presenteras empirin utifrån de intervjuer som gjorts med personal från 
landstinget och kommunen. Första delen av kapitlet beskriver intervjupersonerna utifrån deras 
egna beskrivningar. Vidare är kapitlet indelat i stycken som följer fyra ämne, som vi har valt 
för att på bästa sätt presentera vårt resultat.  
 
6.1 Presentation av intervjupersonerna 
 
Den följande tabellen ger en kort beskrivning av intervjupersonerna och deras arbetsuppgifter. 
Informationen presenteras i tabell form för att underlätta läsningen.  
Utifrån tabellen går det att utläsa att avdelningschefen och enhetschefen har liknande 
arbetsuppgifter och ansvarsområden då de båda bland annat har personal- och budgetansvar. 
 
6.1.1. Tabell 2: Intervjupersonerna  
 
 

 Beskrivning Arbetsuppgifter 
Landstinget 
Överläkaren Hon har arbetat på sjukhuset 

sedan ett år tillbaka. Tidigare har 
hon arbetat inom geriatriken på 
flera olika arbetsplatser i många 
år. 

Hon har det övergripande medicinska ansvaret för 
avdelningens patienter. Hon ansvarar för deras 
behandlingar, mediciner och för de medicinska 
utredningar och undersökningar som görs på 
avdelningen. Hon ansvarar även för de beslut som tas 
om att patienterna ska skrivas ut. 

Vårdplanerings-
sjuksköterskan 

Hon har arbetat som sjuksköterska 
sedan 1989. Sedan september i år 
arbetar hon med vårdplaneringar 
för patienter som ska skrivas ut 
från avdelningen.  

Hon har det övergripande ansvaret för 
vårdplaneringarna. Hon tar kontakt med patienterna vid 
inskrivningen och med kommunens personal när 
vårdplaneringen ska göras. Hon har också det 
övergripande ansvaret för själva vårdplaneringen. 

Avdelningschefen Hon har arbetat på sjukhuset i 
många år. Hon är utbildad 
sjuksköterska och har arbetat 
inom yrket inom Stockholms läns 
landsting sedan 1960- talet. 

Hon har det övergripande ansvaret över verksamheten 
samt bland annat personalansvar, arbetsmiljöansvar och 
budgetansvar. 
 
 

Kommunen 
vårdplaneraren Hon har arbetat i denna tjänst 

sedan februari 2006 då tjänsten 
skapades. Tidigare har hon arbetat 
som biståndshandläggare i två år.  

Hon samverkar med landstinget på vårdplaneringar. 
Hon tar även emot ansökningar om bistånd, skriver 
utredningar, tar beslut samt gör beställningar för de 
patienter som ska skrivas ut från sjukhuset.  

Biståndshand-
läggaren 

Hon har arbetat i yrket i fyra år. Hon har biståndsansvar för personer över 65 ansöker 
om hjälpinsatser. Första kontakten sker oftast via 
telefon och brukar leda till ett hembesök hos den 
enskilde för att det då ska göras en bedömning.  Vidare 
tar hon emot ansökan, gör utredningar och skriver 
beslut.  som ska utföra insatsen. Hon omprövar alla 
beslut efter ett år.  

Enhetschefen Hon har arbetat i yrket i tre år. Hon har ansvaret över verksamheten, personalen samt 
budgeten för hela beställaravdelningen. Hon ansvarar 
även för rekrytering, utvecklingsarbete och kontakter 
med andra organisationer och huvudmän.  
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6.2 Betydelsen av samverkan 
 
Nedan belyses betydelsen av samverkan vid vårdplaneringar för de olika yrkesrollerna.  
 
Landstinget:  
Alla tre ansåg att samverkan vid vårdplaneringar är viktig. Avdelningschefen som inte är 
direkt involverad i själva vårdplaneringarna kunde inte ge ett specifikt svar på varför 
samverkan var viktig utan tyckte generellt sett att den har oerhört stor betydelse. Överläkaren 
som har stora erfarenheter av vårdplaneringar poängterade att hennes befogenheter att 
bestämma endast sträcker sig till dess att personerna skrivs ut. Därför behövs det samverkan 
när kommunen ska ta över beslutsansvaret. Vårdplaneringssjuksköterskan ansåg att 
samverkan är viktig för att förhindra motsättningarna. Med detta menade hon att 
vårdplaneringen är ett bra tillfälle för både kommun- och landstingspersonal att få fram sina 
synpunkter och kunskaper om den enskildes hälso- och vårdsituation.  
 
Kommunen:  
Personalen från kommunen var överens om att samverkan vid vårdplaneringar är viktig. 
Vårdplaneraren tyckte att samverkan är ett bra forum för informationsutbyte eftersom hon då 
fick möjlighet att kunna fatta bra beslut och hon såg vårdplaneringar som en möjlighet för att 
kunna profilera sin yrkesroll. Enhetschefen lyfte fram att en god samverkan kan förbättra 
omsorgen för pensionären och minska krångel och kostnader för alla. Biståndshandläggaren 
tyckte att samverkan vid vårdplaneringen underlättade för henne att fatta rätt beslut så att den 
enskilde får det så bra som möjligt.  

 
”Det är ju viktigt att ha en bra samverkan för att det ska vara lättare för 
mig att så att säga  fatta rätt beslut, men det är ju i slutändan så att det är 
pensionärerna som ska få det så bra som möjligt.” 

 
6.2.1 Sammanfattning 
 
Alla våra intervjupersoner från båda organisationerna var enade i uppfattningen om att 
samverkan är viktig för både organisationerna och de egna yrkesrollerna. De flesta svaren 
talar om att samverkan vid vårdplaneringar är ett bra forum för informationsutbyte samt för 
att diskutera den enskildes bästa. 
 
6.3 Resurser och möjligheter 
 
De olika resurser och möjligheter som de olika yrkesrollerna anser att de har att påverka 
samverkan vid en vårdplaneringssituation redovisas nedan. Resurser och möjligheter 
presenteras tillsammans eftersom de båda kan anses vara verktyg som de olika yrkesrollerna 
använder för att kunna påverka samverkan.  
 
Landstinget:  
Överläkaren såg det faktum att hon på egen väg kunde göra en framställan om den enskildes 
hälsotillstånd som en möjlighet. Vidare pratade hon om den möjlighet hon tillsammans med 
arbetsgruppen hade att påverka samverkan genom att de i förväg enades om en gemensam 
framställning av den enskildes hälsotillstånd.  

 
”Jag har inga andra möjligheter än den framställning jag själv ger samt  
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den framställning som personalen tillsammans ger den här 
biståndsbedömaren.” 

 
Även vårdplaneringssjuksköterskan pratade om gruppens möjligheter att påverka samverkan. 
Tillsammans kunde hon med kollegorna enas om en framställning innan själva 
vårdplaneringen. Till skillnad från överläkaren betonade hon möjligheten att själv kunna 
påverka sina kollegor att tänka som hon vill och på så sätt få fram sin egen vilja i den 
gemensamma framställningen.  
 Avdelningschefen pratade om sin möjlighet att bestämma bemanningen på sjukhuset och 
därmed på vårdplaneringen och på så sätt kunde hon indirekt påverka samverkan. Hon 
berättade vidare att hon i sin yrkesroll har en möjlighet att ta en direktkontakt med 
biståndshandläggare eller enhetschef från kommunen när ett problem uppstår vid eller efter 
vårdplaneringar. Denna möjlighet har dock endast en indirekt påverkan på samverkan då hon 
vanligtvis blir involverad efteråt. 
 
Kommunen: 
Biståndshandläggaren pratade om sin möjlighet att påverka samverkan utifrån SoL: s 
lagstiftning. Hon förklarade detta med att prata om de hjälpinsatser hon kunde bevilja och 
därmed påverka utgången av vårdplaneringen. Vidare nämnde hon sitt ansvarsövertagande 
efter att den enskilde blivit utskrivningsklar från sjukhuset och såg detta som en resurs som 
kan påverka samverkan. 
 

”När en pensionär ska skrivas ut från dem och de ska avsluta sitt. Då ska 
jag ta över som kommunal representant och då är det ju min ställning i det 
hela, det är jag som ska fortsätta ta över där de slutar.” 

 
Vårdplaneraren tog upp ett flertal olika möjligheter och resurser som ingår i hennes yrkesroll 
och som påverkar samverkan vid vårdplaneringar. Hon började med sin möjlighet att fatta 
självständiga beslut och med det menade hon att som vårdplanerare behöver hon inte sin chefs 
eller kollegors medgivande när hon ska fatta beslut om den enskildes fortsatta omsorg efter 
utskrivningen eftersom hon inte behöver dra ärendena i borådet där man annars tar beslut 
gemensamt. 
 

”Som vårdplanerare har jag mycket friare händer att fatta självständiga 
beslut. När man fattar sina egna beslut blir man mer kraftfull som 
myndighetsperson. ” 

 
Vidare pratar hon om sin möjlighet att sätta ner foten när hon känner att sjukhuspersonalen 
blandar i sig för mycket. Såsom för biståndshandläggaren var ansvarsövertagandet av den 
enskilde från landstinget någonting som hon såg som en resurs vid samverkan.  
 

”Som vårdplanerare har jag blivit säkrare i min roll och därmed sätter 
jag ner foten när det väl behövs, eftersom jag vet att det är jag som har 
det sista ordet.” 

 
En personlig resurs som vårdplaneraren nämnde var hennes egna kunskaper om sjukvården 
och därmed det medicinska språket. Denna resurs ansåg hon vara av betydelse då hon kände 
sig säkrare vid vårdplaneringar när sjukhuspersonalen gjorde sin framställning om den 
enskilde. Hon nämnde också möjligheten att kunna förbereda inför vårdplaneringen. Genom 
att avsätta tid för att i förväg träffa den enskilde och dennes anhöriga kunde hon skapa 
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trygghet och ge en tydlig bild om vem hon var, vilka uppgifter hon hade samt vilka 
hjälpinsatser hon kunde erbjuda. Avsikten med detta förklarade hon var att kunna få den 
enskilde och dennes anhöriga att stå på hennes sida för att förhindra att vårdpersonalen 
blandade sig i och försökte styra hennes beslut.   
 

”Min roll ger mig också mer utrymme att planera inför en vårdplanering. 
Jag försöker ju träffa personen och anhöriga i förväg för att skapa 
trygghet och tydliggöra min roll för dem.”  

 
Enhetschefen förklarade att hon inte är direkt inblandat i vårdplaneringar men att hon har 
möjlighet att påverka samverkan genom kontakt med högre chefer på landstinget och det 
händer att hon nyttjar den möjligheten när hennes medarbetare har ett problem vid en specifik 
vårdplanering. Hon poängterade att detta endast var en indirekt påverkan på vårdplaneringar 
eftersom hennes inblandning ofta sker efter vårdplaneringarna. 
 
6.3.1 Sammanfattning 
 
I Resurser och möjligheter kan man se att kommunens personal kunde finna många fler 
resurser och möjligheter i samverkan vid vårdplaneringar än landstingets personal. 
Landstingets personal lade fokus på möjligheten att påverka samverkan genom att de olika 
yrkesgrupperna inom landstinget som deltar i vårdplaneringar i förväg kan enas om en 
gemensam framställning. De beskrev att de pratar ihop sig för att tillsammans kunna styra 
samverkans resultat enligt deras egen önskan. Kommunens personal pratade om olika resurser 
och möjligheter som ger dem auktoritet och därmed ökad makt som kan hjälpa dem att få sin 
vilja fram vid vårdplaneringen. Man kan också se en utveckling i vårdplanerarens roll jämfört 
med biståndshandläggarens då den första beskriver att hon kan ta självständiga beslut, vilket 
ger henne känsla av makt. Vidare förklarar hon att hon kan förbereda sig inför varje 
vårdplanering och därmed få ökat inflytande på den enskilde och dennes anhöriga, vilket 
underlättar samverkan vid själva vårdplaneringen. 
 
6.3.2 Tabell 3: Resurser och möjligheter 
 
Landsting kommun 
Framställningen Att kunna erbjuda fortsatta hjälpinsatser 
Att i förväg kunna enas om 
framställningen i grupp  

Att kunna sätta ner foten 

Avdelningschefens kontakt med 
chefer hos den andra parten 

Ansvarsövertagandet av den enskilde 

 Att kunna ta självständiga beslut 
 Att kunna förbereda sig innan 
 Enhetschefens kontakt med chefer hos 

den andra parten 

 
6.4 Hinder  
 
Nedan redovisas personalens syn på vilka hinder det finns som står i vägen för att deras 
yrkesroller ska kunna påverka samverkan vid vårdplaneringar.  

 
Landstinget:  
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Överläkaren angav kommunens ekonomi som ett hinder eftersom hon tyckte att kommunens 
ekonomi styr över de flesta besluten som tas. Vårdplaneringssjuksköterskan ansåg också att 
kommunens ekonomi var ett hinder som försvårade samverkan. Hon menade att när enskilda 
behöver omfattande hjälpinsatser är det svårt för kommunen att få ihop ekonomin eftersom 
man inte har kunnat förutse kostnaderna i förväg. 
 

”Jag tror att det många gånger är lite ekonomiskt press faktiskt. Därför 
att hos oss är det ju så att patienterna ofta är i en helt ny situation och 
behöver mycket hjälp, från att helt ha skött sig själv så behöver de 
plötsligt hjälp flera gånger om dagen och det kostar ju väldigt mycket 
pengar. Har man då direktiv att man ska spara eller så, är det klart att det 
slår tillbaka.” 

 
Även avdelningschefen såg ekonomin som ett hinder men hon nämnde även om andra. Hon 
tyckte att patienternas eller anhörigas vilja många gånger styrde och såg detta som ett hinder. 
Vidare ansåg hon att den information som läkarna ger till anhöriga innan vårdplaneringen är 
ett hinder eftersom detta kan leda till olika uppfattningar eller förväntningar som sedan inte 
kan uppfyllas av kommunen.  
 

”Det kan vara anhörigas eller patienternas önskan som kan göra det 
svårt, ekonomin, kommunens resurser, alla har ju sin ryggsäck. Jag tror 
inte att det beror på bristande insikter. Det kan också bero på vilken 
information anhöriga har fått av läkare. ” 
 

Kommunen: 
Biståndshandläggaren ansåg att de korta vårdtiderna för enskilda är ett hinder för hennes 
yrkesroll. Hon förklarade att det är svårt att ta ett beslut och avgöra den enskildes framtida 
behov eftersom äldre människor behöver lång tid på sig för återhämtning. Hon tyckte också 
att den ekonomiska pressen, som landstinget är utsatta för är det övergripande hindret för de 
korta vårdtiderna. Vidare berättade hon att kommunen också hade en ekonomisk press och att 
detta avspeglade sig i de ibland restriktiva besluten.  
 

”Ja, alltså hinder, korta vårdtider är ju ett klart hinder. En gammal 
människa behöver ha längre tid på sig” 

 
Att personalen från landstinget ofta är så många fler än de från kommunen, känns många 
gånger jobbigt för henne. Hon förklarar att det inte är lätt att argumentera mot så många med 
motstridiga åsikter. 

 
”Det kan vara jättejobbigt. När det sitter en hel massa människor, ibland 
kan en vårdplanering ha 10 personer och det är klart att det är jobbigt. 
De kanske är 6-7 från landstinget och jag är ensam från kommunen. Och 
alla 6-7 stycken tycker helt annorlunda än vad jag tycker, det är inte lätt.” 

 
Biståndshandläggaren ser också hinder i att landstingspersonal endast får träffa den enskilde i 
det sjuka tillståndet och därmed inte får chansen att se vad personen skulle kunna klara av om 
han eller hon var i sin hemmiljö, något som kommunens personal ofta får se i och med de 
hembesök som görs. 
 

”Ja, det beror på att vi lever i olika världar, skulle jag ibland vilja säga. 
Och det beror mycket på att jag kanske har sett den här pensionären 
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hemma och sen kommer man till sjukhuset och då ser man det 
sjukhuspersonalen ser. De ser en person som har drabbats av någonting, 
som är ganska dålig när den kommer in. Den har sjukhuskläder och den 
är rufsig i håret och är i en främmande miljö med nya människor som den 
inte har träffat förut, en helt annan situation. De delar rum med någon 
annan kanske. Många blir förvirrade när de kommer in och det är den 
bilden som sjukhuspersonalen ser. Men jag har sett en annan bild och ser 
en annan bild när jag går hem.” 
 

Vårdplaneraren tyckte också att de korta vårdtiderna är ett hinder för hennes yrkesroll. Hon 
berättade att läkarnas absoluta makt kring beslut om den enskildes utskrivning är ett hinder. 

 
”Hindret är oftast att läkarna bestämmer helt och hållet över 
utskrivningen av patienter.” ”De korta vårdtiderna är ett hinder.” 
 

Hon ansåg också att det finns hinder i och med att uppfattningarna skiljer sig när det blir tal 
om att den enskilde behöver ett annat boende. Vidare såg hon ett hinder i att personalen från 
de olika organisationerna har olika syn och traditioner som påverkar hur de ser på de enskilda. 
Hon förklarade att landstingspersonalen endast ser det sjuka hos den enskilde medan 
kommunens personal, som till exempel är utbildade socionomer, försöker se helheten kring 
den enskilde.  

 
”Det krockar oftast när landstinget tycker att personen behöver ett annat 
boende. Jag tror att detta beror på att de ser det sjuka i personen. Man ser 
inte till den friska medan vi som socionomer tittar socialt på en person 
istället. Sedan är det också så att vår främsta utgångspunkt är att 
personen ska hem först för att prova med hemhjälpsinsatser, men ibland 
går det inte.” 

 
Enhetschefen är, som vi tidigare nämnt, inte direkt inblandad i vårdplaneringar men hon 
kunde ändå berätta om hinder som hon anser påverkar hennes yrkesroll på ett indirekt sätt. I 
likhet med vårdplaneraren ansåg hon att läkarnas absoluta makt kring utskrivningen är ett 
hinder och hon menade att de kan neka ett medicinskt ansvar utan att kommunens personal 
kan säga emot.  

 
”Läkares makt att till exempel neka ett medicinskt ansvar. Medicinska 
ansvarstagandet är väldigt allmängiltigt. Det är enbart läkare som 
bestämmer när en person är utskrivningsklar.”   
 

Hon talade vidare om att vissa yrkesgrupper har svårt att se var gränserna slutar för deras egen 
yrkesrolls befogenheter och detta kan leda till att man känner sig nonchalerad och hon ansåg 
att det var ett hinder för samverkan som direkt påverkar hennes medarbetare, och därmed 
indirekt hennes yrkesroll. 

 
”Hindret är att vissa inte ser gränserna för deras yrkesroll och att  de går 
in i andras ansvarsområde. Detta kan vara ett hinder för en vårdplanering 
då vissa känner sig överkörda.”   

 
Det faktum att ansvaret för äldre personer med vård eller omsorgsbehov delas av två 
organisationer är problematiskt menade enhetschefen. Hon tyckte att det saknas en helhetssyn 
och att samverkan skulle fungera mycket bättre om det fanns bara en organisation som hade 
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allt ansvar. 
 

”Att det finns två olika organisationer - det fungerar inte så bra. Någon 
måste ha ansvarsuppgiften.” 

 
Enhetschefen tog upp landstingets miljö som ett hinder. Hon menade att 
landstingspersonalens arbetskläder förtydligar deras yrkesroller och att även sjukhusmiljön, 
som är främmande för kommunen, kan ge en avskräckande bild för kommunens personal. 

 
 ”Att komma in på sjukhus och behöva gå mellan avdelning och avdelning 
med journaler, medicinvagnar, och personal i vita rockar och vi har bara 
vanliga kläder. Lätt att man tar åt sig vad de i vita rockarna säger. Sedan 
ska man försöka hitta något ställe att sitta i… det finns ju inget speciellt 
rum. Man är lite maktlös då.” 

 
6.4.1 Sammanfattning  
 
Hinder klarlägger olika faktorer som kan stå i vägen för att personalen ska kunna påverka 
samverkan vid vårdplaneringar. All landstingspersonal var enig om att kommunens ekonomi 
var det största orsaken till att uppfattningar mellan personalgrupperna skilde sig åt. 
Avdelningschefen som är den som är minst inblandad i vårdplaneringar var den enda som 
uppgav att det finns fler hinder för påverkan än kommunens ekonomi. När det gäller 
kommunens personal kunde alla nämna ett flertal hinder. Det gemensamma i svaren var de 
korta vårdtiderna, läkarnas absoluta beslutsmakt och att det fanns olika syn och olika sätt att 
se på den enskildes situation. Vårdplaneraren och biståndshandläggaren pratade om att 
landstinget har en tendens att se det sjuka hos den enskilde medan kommunens personal ser 
till helheten. Skillnader var att de angav olika förklaringar till detta då biståndshandläggaren 
trodde att landstingspersonalen fick en orättvis bild av den enskilde medan vårdplanerare 
tyckte att de valde att se den bilden på grund av sjukvårdens traditioner. Enhetschefen uppgav 
flera hinder, hon tyckte att när landstingspersonalen talar om för anhöriga och den enskilde 
hur de anser att hjälpinsatserna ska se ut så leder det till olika uppfattningar då får 
kommunens personal svårt att ta beslut som väcker mycket motstånd. Vidare ansåg hon att det 
överlag saknas en helhetssyn kring den enskilde och att detta beror på att det finns två skilda 
organisationer. Hon ansåg att landstingets medicinska miljö och de vita arbetskläderna som 
dess personal bär kunde ha en avskräckande påverkan som kunde förhindra kommunens 
personal från att delta. Hos kommunen var det endast biståndshandläggaren som uttryckligen 
talade om ekonomin som ett hinder och då nämnde hon ekonomin hos båda huvudmännen. 
Vårdplaneraren nämnde indirekt ekonomin eftersom hon pratade om de korta vårdtiderna.  
 
6.4.2 Tabell 4: Hinder 
 
Landsting kommun 
Kommunens ekonomi De korta vårdtiderna 
Patientens eller anhörigas vilja Landstingets ekonomi 
 Den olika synen och traditionerna 
 Läkarnas absoluta makt 
 Övertramp in på kommunens ansvarsområde 
 Två olika huvudmän 
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6.5 Arenan 
 
Nedan lyfts kommunens- och landstingspersonalens åsikter fram gällande betydelsen av att 
vårdplaneringar sker på landstingets arena, det vill säga på sjukhuset.  
 
Landstinget: 
Överläkaren svarade att hon inte ser någon möjlighet att ha vårdplanering på något annat 
ställe men hon medgav att arenan inte är neutral mark. Förklaringen hon gav till att det inte 
skulle fungera någon annan stans är att det skulle fördröja på hjälpinsatser för den enskilde 
om man skulle vänta med att ha vårdplaneringen i till exempel den enskildes hem. Vidare 
sade hon att det är lättare att flytta en personal från kommunen än många från landstinget.  

 
”Det som landstingspersonalen står till hands med eller ger är ju ett 
utlåtande som behövs för att kunna ge den här goda eftervården i hemmet 
och jag ser ingen möjlighet att ha det på något annat ställe för om man 
skulle ha det på mer neutral mark, säg att man skulle då ta och sy ihop 
alla dom här sakerna och så skulle man skicka hem patienten och så 
skulle man göra besöket hemma, då innebär ju det här att den här 
planeringen fördröjer insatserna.” 

 
Vårdplaneringssjuksköterskan ansåg att det faktum att vårdplaneringar sker på sjukhuset ger 
en känsla av trygghet för patienter och deras anhöriga. Detta tyckte hon också var bra för 
hennes egen yrkesroll då hon kan känna sig tryggare eftersom hon kan styra vårdplaneringen 
enligt sina egna villkor.  
 

”Jag tror att det för patienten känns som en trygghet och för anhöriga 
också. Och för mig själv så känns det också lite som en trygghet därför att 
då blir det lite på mina premisser.” 
 

Avdelningschefen svarade som överläkaren att om man skulle ha vårdplaneringar i hemmet så 
skulle den enskilde bli lidande eftersom insatserna ofta behövs direkt från den dagen han eller 
hon kommer hem.  
 

”Patienten befinner sig på sjukhuset och då tycker jag att den ska få allt 
stöd den behöver när de åker hem. Om de skulle komma hem först och 
sedan ha en vårdplanering skulle det vara rent katastrofalt. De klarar sig 
ju inte hemma utan hjälpinsatser.” 

 
Kommunen: 
Biståndshandläggaren upplevde att sjukhuspersonalen anser sig ha rätt att bestämma vid 
vårdplaneringar eftersom de befinner sig på hemmaplan.  

 
”Ja, det har ju sin.. de är ju hemma så att säga, det är ju inte jag. Jag tror 
att det påverkar på så sätt att de tycker att nu är vi här och nu är det vi 
som bestämmer. Jag tror att det är lite så.” 

 
Hon sade vidare att landstingets personal brukar hinna prata ihop sig med den enskilde och 
dess anhöriga före vårdplaneringen och därmed uttrycker de sedan åsikter angående sådant 
som hör till hennes beslutområde och som de egentligen inte har kunskaper om. 
 

”Dessutom har ju sjukhuset också haft kontakten med anhöriga och med 
pensionären innan och jag vet ju inte vad som är sagt där men ibland så 
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kan man ju misstänka att de har framfört sin åsikt och att du inte kan 
klara av att komma hem. De har pratat om annat boende och ibland så 
presenterar man det på vårdplaneringen också och säger att vi bedömer 
att den här pensionären inte kan komma hem utan han måste få det och 
det och det, ibland utan att veta vad ett speciellt boende egentligen 
innebär eller hur det ser ut på våra boenden.” 

 
Vårdplaneraren talade först om att det behövs en neutral mark då hon känner sig som en gäst 
när hon kommer på vårdplaneringar. Vidare sade hon att vårdplaneringar aldrig sker i ett 
bestämt rum och det kunde därför vara bra med ett speciellt sådant, som endast är till för 
vårdplaneringar. 
 

”Vi gästspelar ju på deras mark och det är något som vi faktiskt har 
diskuterat. Vi önskar att det fanns ett rum som var avsett för 
vårdplaneringar och som var neutral mark. De har ju vårdplaneringar 
på sjukhuset varje dag men ändå så har de ingen struktur för 
vårdplaneringar.” 

 
Hon resonerade vidare om att det är landstingets personal som bestämmer när och hur en 
vårdplanering ska ske och att hon därför upplevde det som att vårdplaneringar sker på deras 
villkor. 
 

”Sjukhuset ser sig många gånger som översyningsman över kommunens 
insatser. Det är de som kallar till vårdplaneringar eftersom det är de som 
anser att det finns ett behov. Det är ju att springa på deras villkor.” 

 
I likhet med vårdplaneraren ansåg enhetschefen att ett speciellt rum för vårdplaneringar 
behövs. Som hon tidigare beskrev i tema två kunde hon i sin roll som chef kontakta högre 
chefer hos landstinget för att diskutera personalens problem och i detta fall gäller det 
problematiken med arenan.  
 
6.5.1 Sammanfattning 
 
Det gemensamma för både kommun- och landstingspersonalen är att de är medvetna om att 
arenan för vårdplaneringar inte sker på neutral mark. Landstingets personal såg inte detta som 
ett problem utan de tyckte att det fungerade bra både för dem och för den enskilda och de 
kunde inte ens tänka sig att vårdplaneringar ska kunna ske någon annanstans. Kommunens 
personal å andra sidan tyckte att arenans placering är ett stort problem som de ofta påminns 
om. Att det inte finns ett särskilt rum för vårdplaneringar leder till att de känner sig utanför 
och ibland även ovälkomna. De ansåg också att det var svårt att samverka när man tvingades 
in i landstingspersonalens rum. Att den enskilde får träffa landstingspersonal först är också ett 
problem då han eller hon, innan själva vårdplaneringen, ofta får felaktiga förväntningar 
gällande sin fortsatta omsorg. Arenan ger också landstingspersonalen makt att bestämma när, 
var och hur vårdplaneringar ska ske och kommunens personal känner sig därför vanmäktiga 
inför detta. Enhetschefen kan i dessa situationer kliva in och prata med landstingets chefer.   
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6.5.2 Tabell 5: Arena 
    
Landsting Kommun 
Tryggheten för patienten och dess anhöriga Landstinget har den första kontakten med den enskilde 

och därför kan påverka mer 
Tryggheten för personalen Avsaknaden av ett särskilt rum för vårdplaneringar 

försvårar arbetet 
Omöjligt att hålla vårdplaneringarna någon 
annanstans 

Vårdplaneringar sker på landstingets villkor och de 
bestämmer när, var och hur 

Vårdplaneringarna sker på deras villkor Enhetschefens kontakt med chefer hos den andra parten 
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7. Analys 
 
I detta kapitel analyseras landstings- och kommunpersonalens svar utifrån tidigare presenterad 
maktteori, systemteori och professionsbegreppet. Analysen redovisas utifrån de ämnen som 
presenterats i resultatkapitlet.  
 
7.1 Resurser och möjligheter 
 
Detta ämne analyseras utifrån Gaventas teori om maktens tre dimensioner (tabell 1, sid.20). 
Teorins första dimension analyserar en beslutssituation mellan två parter för att se vilken av 
parterna som är överordnad och har makten och på vilket sätt makten utövas på den 
underordnade parten. Genom att fokusera på resurser och möjligheter som parterna använder 
sig av i beslutssituationer kartlägger teorin vilken parter som är maktutövaren. Då 
vårdplanering är en beslutsituation gällande den enskildes fortsatta omsorg efter 
sjukhusvistelsen anses den första dimensionen vara ett bra verktyg för att analysera temat. 
 Dimensionen börjar med en övervägning av de båda parternas resurser för att bedöma 
vilken part som har mest resurser och därmed är den överordnande. Utifrån detta anses 
kommunens personal vara överordnad eftersom lagstiftningen ger kommunen 
ansvarsövertagandet och möjlighet att ha sista ordet vid vårdplaneringar.   
Nästa steg i dimensionen fokuserar på den maktlöshetskänsla den underordnade känner då 
den är i förlust. Att kommunens personal har sista ordet bevisar att landstingets personal 
hamnar i underläge på grund av bristande resurser och därmed är de maktlösa i själva beslutet 
om den enskildes fortsatta vård. Det sista steget i Gaventas första dimension fokuserar på 
konsekvenser. Den maktlöshetskänsla som den underordnade känner leder till att det uppstår 
en öppen konflikt mellan båda parter, där de använder sig av alla möjliga resurser för att 
konkurrera om makten. Utifrån intervjupersonernas svar i tema 2 är det tydligt att det finns en 
öppen konflikt mellan landsting och kommun. Landstingets personal talade om att de försöker 
påverka samverkan genom själva framställningen. Överläkaren i sin tur förklarade att hon kan 
försvåra förståelsen för kommunens personal och även den enskilda och dennes anhöriga 
genom att använda sig av medicinska termer i framställningen. Vidare kan landstingets 
personal tillsammans som en arbetsgrupp påverka framställningen genom att de är enade om 
vad som ska sägas under vårdplaneringen i förväg. Kommunens personal försvarar sig genom 
att de sätter ner foten, säger ifrån och även ber landstingets personal att lämna rummet efter 
det att den medicinska framställningen gjorts.  
Sammanfattningsvis kan man säga att enligt den första dimensionen i Gaventas teori anses 
kommunens resurser och möjligheter starkare än landstingets. 
 
7.2 Hinder 
 
Bland de svar som kommunens personal gav, går det att utläsa att de olika synsätten som 
råder mellan de två organisationerna är ett stort hinder för samverkan.  Berg (1994) talar om 
att det inom landstinget finns en medicinsk kultur, som inriktar sig på att bota 
sjukdomstillstånd och förhindra ohälsa hos människor. Där är den främsta målsättningen att 
patienter ska kunna bli återställda och friska. Enligt systemteorin (Öqvist, 2003) påverkas 
personalens tänkande av den kultur som finns inom organisationen. Detta innebär, att det 
faktum att landstingspersonalens arbetsuppgifter är av medicinskt karaktär, ofta leder till att 
den enskilde betraktas utifrån ett medicinskt synsätt. Kommunen å andra sidan är en 
organisation som präglas av fokus på den enskildes sociala omsorgs- och omvårdnadsbehov 
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och personalen hos denna har ett synsätt som är präglat av social- och omvårdnadskaraktär. 
Berg beskriver även att organisationernas olika synsätt och inriktningar är tydligt i deras 
respektive lagstiftning, HSL och SoL. De olika kulturerna är en förklaring till skilda synsätt 
mellan personalen hos de två organisationerna. Att landstingspersonalen uppgav att 
kommunens ekonomi är ett hinder kan också förklaras utifrån systemteorin. Att båda 
organisationerna byggs på olika kulturer och olika synsätt leder till ett bristande förståelse för 
den andras uppfattning och detta kan leda till misstolkningar och missförstånd.    
 Berg också talar om att det medicinska synsättet väger tyngre än det sociala synsättet. 
Enligt professionsbegreppet betraktas de professionerna som innehar det medicinska synsättet 
ha högre status. Detta beror på att de medicinska yrkena har funnits längre och är därmed mer 
etablerade i vårt samhälle. De fokuserar också på fysiska, konkreta problem som är lätta att se 
och känna igen.  
 Ett till hinder för samverkan som nämns är de korta vårdtiderna hos landstinget. Detta 
hinder analyseras utifrån Gaventas andra dimension, som fokuserar på uteslutning i 
beslutssituation. Genom att studera hur den överordnade parten förhindrar den andra partens 
delaktighet kan maktförhållanden synliggöras. När den enskilde är inlagd på sjukhus är det 
överläkaren som bestämmer när han eller hon är utskrivningsklar, vilket avgör vårdtidens 
längd. Kommunens personal får träda in och vara delaktiga efter att landstingspersonalen 
skickat en kallelse till vårdplanering. Vid denna tidpunkt har utskrivningsdatumet redan 
bestämts av överläkaren och kommunens personal är därmed uteslutna från att kunna påverka. 
Nästa steg i Gaventas andra dimension handlar om hur uteslutningen leder till en begynnande 
känsla av maktlöshet hos den underordnade. Utifrån resultatet av detta hinder är det tydligt att 
kommunens personal anser överläkarens beslut om utskrivningsdatumet som absolut och att 
de därmed känner sig maktlösa och frustrerade. I det andra steget i den andra dimension kan 
man se att uteslutningen av den underordnade från beslutet även kan resultera i att den 
underordnade går över till andra steget i den tredje dimensionen, där den underordnade blir 
mer mottaglig för den överordnandes ideologier och strategier.  
 Kommunens personal bekräftar att deras mottaglighet ökar när de befinner sig i 
vårdplaneringen tillsammans med landstigets personal eftersom de sistnämnda bland annat är 
många till antalet och bär formella arbetskläder. Detta leder till att kommunens personal har 
lättare att ta åt sig landstingspersonalens antaganden om vilken hjälp den enskilde behöver. 
Enligt det andra steget i den tredje dimensionen ökar den underordnades maktlöshetskänsla 
och detta leder till det tredje steget, där det sker ändring och formulering av frågor och 
strategier. Exempel på en sådan förändring är att biståndshandläggaren inte längre deltar vid 
vårdplaneringarna. Vårdplanerartjänsten, som är nyskapad, är ett exempel på en ny strategi 
eftersom denna ska vara specialiserad på vårdplaneringar . 
 
7.3 Arenan 
 
Utifrån de fakta att arenan för vårdplaneringarna ligger hos landstinget är det tydligt att 
landstingets personal har mer makt att påverka samverkan än kommunens personal i och med 
att landstingspersonalen först kommer i kontakt med den enskilde och dess anhöriga. 
Landstingspersonalen är medveten om att vårdplaneringens aktuella arena är till deras fördel 
och de medger att detta ger dem makt att styra och påverka samverkan. Den andra 
dimensionen i Gaventas modell fokuserar på hur den part, som innehar makten bygger 
barriärer för att kunna skydda den aktuella beslutssituationen mot påverkan från den andra 
parten. Barriärerna leder till andra steget där den underordnade känner sig utesluten och denna 
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känsla leder till det tredje steget där det sker mobilisering på specifika frågor, det vill säga när 
den underordnade försöker kämpa mot de barriärer som finns.   
 Trots att landstingspersonalen vet att de har en viss makt i och med att vårdplaneringen 
sker hos dem, vill de inte se några problem med detta och det kan vara ett sätt för dem att 
skydda vårdplaneringen mot kommunens påverkan och kritik. Svaren som kommunens 
personal gav, till exempel att landstinget bestämmer när, var och hur vårdplaneringar ska ske 
kan anses som en barriär som landstinget bygger upp. Genom att de utesluts från beslutet om 
var vårdplaneringen ska ske kan landstingets personal behålla makten över personalen hos 
kommunen. Om de sistnämnda fick möjlighet att påverka skulle arenan för vårdplaneringar 
kunna flyttas eller ändras och därmed skulle makten skiftas till dem. I fortsättningen av 
Gaventas andra dimension beskrivs det att den underordnade blir passiv på grund av 
barriärerna som den överordnade har skapat. I detta fall ser man att kommunens personal, 
trots att de har stora problem med arenan, ändå fortsätter att arbeta under dessa 
omständigheter utan att komma med några invändningar. Vidare i Gaventas teori ser man att 
den underordnade börjar handla mot de barriärer som den överordnade byggt upp. 
Kommunens personal blandar in enhetschefen som i sin tur pratar med chefer från landstinget 
för att hitta en lösning som skulle kunna passa kommunen. 
 
7.4 Betydelsen av samverkan 
 
Syftet med detta ämne är att belysa att både landstingets och kommunens personal är överens 
om att samverkan är oerhört viktig och detta kan tolkas som att båda parter har gemensamma 
mål och att de troligen arbetar för att nå detta mål. Efter att ha redovisat de olika resurser, 
möjligheter och hinder som samverkansparterna anser finns för att kunna påverka samverkan 
visar detta ämne hur betydelsen av samverkan tappar meningen när personalen från båda 
organisationerna ska till att samverka i verkligheten. Enligt lagstiftningen, som tidigare 
redovisats i kapitel 2 sidan 7 är båda organisationerna skyldiga att samverka för att den 
enskildes behov ska sättas i fokus men i det dagliga arbetet verkar dessa bestämmelser 
glömmas bort. Ämnet betydelsen av samverkan visar därmed de stora kontraster som finns 
mellan teori och verklighet. 
 
7.5 Sammanfattande analys 
 
Syftet med denna del av arbetet är att ge en helhetsbild av de slutsatser, som redovisats under 
varje delanalys och detta görs genom att det viktigaste som framkommit i varje delanalys tas 
upp.  
 Analyserna av Resurser och möjligheter, hinder och arenan belyser maktförhållanden 
mellan kommun och landsting. I analysen av resurser och möjligheter används Gaventas 
första dimensionen för att visa att det är kommunens personal som är överordnade 
landstingets personal eftersom de förstnämndas resurser ger dem mer makt. I analysen av 
hinder tas de olika hinder upp, som personalen ansåg försvårade samverkan. Utifrån 
systemteorin är de olika synsätten en av orsakerna till att personalen inte kunde förstå 
varandra men eftersom de medicinska yrkena anses ha högre status än de sociala och 
administrativa yrkena får landstingspersonalen ökad makt. Kommunens personal blir därmed 
mer mottaglig för landstingets påverkan och deras beslut kan vara färgade av landstingets 
synsätt. De strategier för att påverka samverkan, som landstingspersonalen i resurser och 
möjligheter pratar om, är till exempel att de enas om en gemensam framställning innan 
vårdplaneringarna och det kan anses försvåra samverkan då kommunpersonalens 
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maktlöshetskänsla ökar. De korta vårdtiderna sågs också som ett stort hinder för samverkan 
och de var ett direkt resultat av överläkarens beslut. Kommunen försökte att, till följd av 
denna maktlöshetskänsla, ändra sina strategier genom att införa vårdplanerartjänsten som är 
skapad för vårdplaneringar och som kan säga ifrån och också påverka vårdplaneringar utifrån 
kommunens intressen.  
 I analysen av arenan är det tydligt att landstingspersonalen är överordnade då de själva 
medger att arenans placering är till deras fördel. De hinner, i och med denna placering, prata 
ihop sig, bygga upp ett förtroende med den enskilde och dennes anhöriga samt även tala om 
för dem vilka hjälpinsatser de anser den enskilde ska begära av kommunen. Arenans placering 
analyseras som en barriär för kommunens personal och därmed för samverkan.  
Ämnet Betydelsen av samverkan används till slut för att belysa det motsatsförhållande som 
finns mellan de föreskrifter och bestämmelser som finns i lagrummen och hur det ser ut i 
verkligheten. Trots att intervjupersonerna säger att samverkan är av stor betydelse fokuserar 
de på olika strategier för att få ökad makt över den andra parten. 



 
 

 
39 

8. Diskussion 
 
I detta kapitel förs en diskussion om arbetets resultat. Fördelar och begränsningar av metod- 
och teorival diskuteras också och som avslutning på kapitlet ges ett antal förslag till fortsatt 
forskning. 
 
8.1 Metoddiskussion 
 
Syftet med detta arbete har varit att studera och undersöka maktförhållanden mellan 
kommunens- och landstingets personal när de samverkar kring äldre personer vid 
vårdplaneringar. Den kvalitativa metoden, som enligt Malterud (1998) passar bäst för 
beskrivning och analys av egenskaper hos de företeelser som ska studeras, var lämpligt för 
arbetet då vi studerade personalens egna upplevelser av samverkan genom intervjuer. Det går 
att göra en naturalistisk generalisering utifrån ett kvalitativt resultat men det går inte att dra 
slutsatser om hela populationen.  
 När det gäller valet av metod anser vi att ett alternativ till intervjuer hade kunnat vara 
fokusgrupper, där man möjligtvis hade kunnat fånga in den gemensamma diskursen hos 
intervjupersonerna, det vill säga deras sätt att prata och resonera kring de frågor som vi ville 
ha svar på. Våra intervjupersoner arbetar i hierarkiska organisationer och om vi hade använt 
fokusgrupper finns det en risk att vissa av intervjupersonerna skulle ha varit rädda för att säga 
sin mening och i stället låtit den med högst status föra samtalet. Valet att använda intervjuer 
kändes därför bättre eftersom intervjupersonerna ensamma med oss och i lugn och ro kunde 
säga sin mening. 
 Litteratursökningen var lite problematisk i början eftersom våra sökord inte gav så många 
relevanta träffar men vi anser att vi till slut fick tag på litteratur som är väl lämpad för vårt 
arbete. Att få tag i intervjupersoner var enkelt, dessutom var alla positiva och villiga att 
besvara våra frågor. Av en slump var våra intervjupersoner endast kvinnor. Eftersom vi inte 
hade ett genusperspektiv i vårt arbete ansåg vi det inte vara av betydelse, men det hade varit 
intressant att intervjua män också.  
 För att underlätta för läsaren har vi försökt redogöra för arbetets metod och 
tillvägagångssätt på ett så systematiskt och tydligt sätt som möjligt. Vi har försökt välja ut det 
som är väsentligt för arbetet och som därmed hjälper till att svara på de frågeställningar som 
skrivits utifrån syftet. Vidare, har det resultat som kommit fram ur intervjuerna redovisats i 
fyra ämnen. Resultatet har också meningskoncentrats och framställts i tabeller i slutet på varje 
tema och detta har också gjorts för att underlätta läsningen (Kvale, 1997). Det kan diskuteras 
om det hade varit bättre att välja färre ämnen för att på så sätt kunna göra en fördjupning men 
vi anser att det hade varit svårt att visa helheten och komplexiteten i samverkan om alla 
ämnen inte hade fått vara med. 
 När vi transkriberade vårt material märkte vi att landstingspersonalen gav mycket kortare 
svar på våra frågor än kommunens personal. Vi har ställt samma frågor till alla 
intervjupersoner och har inte uppmuntrat någon till att ge djupare svar. Vi har försökt finna 
orsaker till dessa skillnader, en förklaring kan vara att landstingspersonalen utbildas inom den 
naturvetenskapliga skolan, som ofta strävar efter mer exakta svar. Kommunens personal å 
andra sidan är utbildade inom den humanistiska skolan. Där anses verkligheten vara unik för 
var och en och ett svar är därför ofta inte tillräckligt för att förklara verkligheten. Att 
landstingspersonalen var medveten om att vi kom från socialhögskolan kan också ha påverkat 
deras svar.  
 I detta arbete valde vi att presentera resultatet och analysen utifrån ämnena Betydelsen av 
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samverkan, Resurser och möjligheter, Hinder och Arenan. Det kan givetvis diskuteras om vi 
gjorde rätt val när vi använde oss utav samma ämnen i resultatet och analysen men vi anser att 
det är bra eftersom det underlättar för läsaren när denne känner igen ämnen från resultatet när 
den kommer till analysen. Om läsaren undrar över någonting i ett ämne i analysen blir det 
lättare för denne att gå tillbaka till samma ämne i resultatet för att hitta det den söker efter.  
 
8.2 Teoridiskussion 
 
Teoritrianguleringen anser vi gav en djupare och bredare analys av materialet. Vi anser vidare 
att vårt val av teorier var intressant för arbetet eftersom de tillsammans hjälpte oss att visa den 
komplexitet det finns när det gäller maktens fördelning. Systemteorin gav en bild av hur 
organisationerna ser ut och fungerar och detta var av värde eftersom vi då kunde visa att 
personalen hos de båda huvudmännen styrs av det hierarkiska systemet och att deras åsikter 
kan styras av detta (Öquist, 2003). Professionsbegreppet lade till ytterligare en dimension 
eftersom den belyser den status som professionsyrkena har gentemot de yrken som är utan 
profession. Detta leder till att man då kan se att landstingspersonalen har en viss makt 
eftersom läkarna har en tydlig profession medan till exempel biståndshandläggaren hos 
kommunen inte har någon tydlig sådan (Berg, 1994). Gaventas modell (1987) om makt och 
maktlöshet – passivitet och revolt kunde visa att makten inte konstant finns hos en part utan 
att den rör sig mellan dem beroende på vilken situation det är.  
Vi är medvetna om att vårt val av teorier gav oss den specifika bilden av materialet som 
presenterades i analyskapitlet men samtidigt hade det varit intressant att se vilken analys vi 
hade kommit fram till om vi hade använt oss av andra teorier.  
 
8.3 Resultatdiskussion 
 
Avsikten med ämnet betydelsen av samverkan var att poängtera att samverkan är viktig för 
personal från båda organisationerna. Detta tror vi visar att alla våra intervjupersoner har 
intresse av en välfungerade samverkan och därmed kan man utesluta att samverkansproblem 
beror på att en av organisationerna inte ser vikten av samverkan.  
 Vi anser att det mest intressanta med ämnet resurser och möjligheter är att de resurser och 
möjligheter, som både kommunens och landstingets personal tar upp, fokuserar på att få fram 
sina egna viljor. Ingen av de personer vi intervjuade pratade om resurser och möjligheter för 
samverkans syfte. Plötsligt såg vi att betydelsen av samverkan inte är lika viktigt som de båda 
personalgrupperna påstod sig tycka i betydelsen av samverkan. Personalgrupperna pratar till 
exempel om hur de förberedde sig inför vårdplaneringar så att den andra parten inte ska få 
utrymme att säga emot eller ifrågasätta. Även om det är kommunens personal som är 
överordnade, då de har det sista ordet att besluta om den enskildes fortsatta omsorg, använder 
sig landstinget av olika resurser för att försvåra samverkan. Det medicinska språket som 
används vid framställningen om den enskildes behov är ett sådant exempel. Kommunens 
personal erkände att de kunde känna sig maktlösa när de inte förstod språket och det var 
därför vårdplaneraren nämnde sina medicinska kunskaper som en resurs. Att 
landstingspersonalen erkände att de brukar enas om framställningen i grupp i förväg visar 
också att landstinget inte riktigt accepterar kommunen som den överordnade.  
 I ämnet hinder, som redovisar de hinder som båda personalgrupperna anser finns vid 
vårdplaneringar ser vi att makten finns hos landstingets personal. På pappret har visserligen 
kommunens personal det sista ordet vid vårdplaneringen, men i det som sker före och runt 
omkring denna har landstinget en stor del av makten. Att läkare har den absoluta makten att 
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besluta om utskrivningsdatum upplevs av kommunens personal som att vårdtiderna är för 
korta. Detta sätter stor press på kommunens personal, som är tvungna att ordna hjälpinsatser 
eller ett annat boende på kort tid. När landstingets personal beslutar om att patienten ska 
skrivas ut har kommunens personal ingenting att sätta emot.  
 De olika synsätten, som nämns som hinder för samverkan, kan med hjälp av 
professionsbegreppet belysa makt. Landstingets personal har en högre status än kommunens, 
eftersom läkaren arbetar i den medicinska kulturen. Detta kan förklaras utifrån att läkaren 
alltid haft en väldigt hög status i samhället, samt även varit överordnad administratörerna, till 
exempel kommunens personal (Berg, 1994). Utifrån detta tolkar vi det som att när 
kommunens och landstingets personal samverkar vid vårdplaneringar har landstingets 
personal en osynlig makt som genomsyrar och påverkar samverkan.   
 Hos landstinget ansåg alla tre intervjupersonerna att kommunens ekonomi är ett hinder 
medan en hos kommunen nämnde detta. Att så många talade om kommunens ekonomi tror vi 
kan vara ett sätt att undvika att lyfta upp de riktiga problemen. Visserligen påverkar säkert 
ekonomin kommunen och även landstinget i deras verksamheter men vi ställer oss ändå 
frågande till om den har ett så stort ansvar för hur samverkan ser ut idag. 
 Överlag anser vi det som anmärkningsvärt att de intervjuade hos båda huvudmännen var 
så pass okritiska till den egna verksamheten när de nämnde de hinder som de anser finns för 
samverkan.  
 Att vårdplaneringen sker på landstingets arena ger dess personal en viss makt eftersom de 
håller i förberedelserna och själva vårdplaneringen, samt har möjlighet att prata med patienten 
innan och på så vis kan påverka innan kommunens personal ens har hunnit träffa honom eller 
henne. Att det inte finns ett speciellt rum för vårdplaneringen ger också landstingets personal 
makt eftersom kommunens personal inte vet var vårdplaneringen ska äga rum innan de 
kommer dit och ibland kan det bli så att den sker inne i rummet hos en sjuksköterska, vilket 
ger henne ett övertag. Trots att landstingspersonalen vet om att dessa faktorer ger dem ett 
övertag så ser de inte något problem i detta och det kan tolkas som att de inte vill bli av med 
makten.   
 När vi tittar på alla analysdelarna som helhet anser vi att landstinget har den 
sammantagna makten vid vårdplaneringar, eftersom det är det som sker före och runtomkring 
vårdplaneringen som i hög grad påverkar jämlikheten hos samverkansparterna. Att 
kommunen har skapat vårdplanerartjänsten tolkar vi som en strategi från deras sida för att 
jämna ut maktbalansen. Det intressanta är att syftet med den nya tjänsten, enligt kommunens 
personal, var att förbättra samverkan vid vårdplaneringar. Vid genomgång av resultatet i 
ämnet resurser och möjligheter ser man dock att vårdplaneraren, som tidigare arbetat som 
biståndshandläggare, tycker att den nya rollen ökar hennes makt och pondus, vilket vi inte tror 
är en bra förutsättning för en välfungerade och jämlik samverkan. Att ha en känsla av att ha 
makt och pondus tror vi snarare kan leda till att man försöker bestämma och besluta över den 
andra i stället för att samverka.  
 Vi anser att den samverkan som sker mellan kommunens och landstingets personal vid 
vårdplaneringar många gånger påminner om kampen vid ett slagfält. De båda förbereder sig 
på olika sätt inför vårdplaneringen så att de är rustade upp till tänderna med bland annat 
bearbetade patienter, gemensamma framställningar i grupp och försök till att ha pondus i det 
man säger. Kampen sker dock ofta i det fördolda och det verkar som att inte ens de 
inblandade förstår att de kämpar mot varandra i stället för att samverka. Vi upplever det som 
att ämnet makt ofta uppfattas som ett laddat begrepp, vilket innebär att människor tvekar att 
lyfta upp det till ytan och prata om det rakt ut och det skulle kunna vara en av anledningarna 
till att den kamp som sker, sker under ytan och dessutom utan att de inblandade själva är 
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medvetna om detta.  
 Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att landstingets personal har mer makt än 
kommunens personal i samverkan vid vårdplaneringar kring äldre personer på sjukhus. 
 
8.4    Förslag till fortsatt forskning 
 
Detta arbete är långt ifrån heltäckande, utan begränsat till att studera vissa aspekter inom det 
valda området. Nedan följer förslag till fortsatt forskning: 
 

•    En liknande studie med en kvantitativ ansats, där forskaren kan göra en statistisk 
generalisering av resultatet. 

 

• En liknade studie där det finns en jämnare könsfördelning hos intervjupersonerna. 
 

• Vidare forskning om samverkan vid vårdplaneringar mellan kommun och landsting 
vid vårdplaneringar, utifrån ett maktperspektiv där man fokuserar på den dolda 
makten. 

 

• Vidare forskning om samverkan vid vårdplaneringar mellan kommun och landsting 
där man fokuserar på den enskildes och även anhörigas syn på makten.  
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BILAGA 1  
 
Intervjubrev 
 

Vi är två studerande på Socialhögskolan vid Stockholms universitet och vi läser sista 

terminen på Socionomlinjen. Sista momentet för terminen består av en C-uppsats och vi 

har valt att skriva om samverkan mellan landsting och kommun med fokus på 

vårdplaneringar, som sker på sjukhus för äldre personer som är 65 år och äldre.  

Inom ramen för uppsatsen ingår det att göra en egen undersökning och vi har valt att göra 

en kvalitativ sådan som är baserad på personliga intervjuer. Vi är intresserade av att 

intervjua personal från båda organisationerna och som har kunskap och erfarenhet av 

samverkanssituationer.  

Vi har valt din arbetsplats av slump och hoppas på att ni kan medverka. Vi hoppas på att 

kunna utföra intervjuerna under veckor 45 och 46. Din medverkan är förstås frivillig. Om 

du väljer att medverka kommer sina svar att behandlas helt anonymt. Dessa kommer 

enbart att redovisas i vår uppsats, utan direkt koppling till dig eller din arbetsplats.   

 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Vikki Kanias, Mobil: 073- 704 85 05, v_kanias@hotmail.com 
Mina Hagenvall, Mobil: 073- 904 28 03, mina_marie@hotmail.com 

 
 
 
Vårt syfte är att undersöka om kommun och landsting är jämlika parter när de samverkar kring äldre personer inom slutenvården.  
 
Frågeställningen: 
- Vilka resurser och strategier har kommun och landsting i samverkanssituationer inom slutenvården för äldre personer?  
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BILAGA 2 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
 
1. Hur länge har du arbetat här och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 
2. Kan du berätta för oss om de erfarenheter du har av samverkan mellan kommun och 

landsting? 
 
Aktuell situation 
 
3. Kan du berätta för oss om hur och när samverkan sker i samband med en vårdplanering?  
 
4. Vilken betydelse har samverkan mellan kommun och landsting för din yrkesroll? 
 
5. Vilka resurser och möjligheter har du i din yrkesroll att påverka samverkan vid en 

vårdplanering? 
 
6. Vilka hinder ser du att det finns för att du i din yrkesroll ska kunna påverka samverkan vid 

en vårdplanering? 
 
7. Det händer att kommunen och landstingspersonal har olika uppfattningar beträffande den 

enskildes bästa efter utskrivningen.   
• Vad tror du detta beror på?  
• Vilken organisation/huvudmän anser du har det sista ordet i dessa fall? 

 
8. Vårdplaneringen sker på landstingets arena - vilken betydelse tror du att det har för 

samverkan?  
 
Framtid 
 
9. Hur tror du att samverkan kan förbättras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


