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Abstract 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur samverkan mellan socialtjänst och 

psykiatrisk slutenvård upplevs av några representanter för berörda yrkesgrupper. För att 

undersöka detta har en kvalitativ studie gjorts. Två personer inom socialtjänst, respektive 

psykiatrisk slutenvård och deras två chefer har intervjuats. Frågeställningarna har varit: När 

samverkar socialtjänsten och den psykiatriska slutenvården? Vilka faktorer påverkar 

samverkan? och Vilket handlingsutrymme har aktörerna i samverkan? Resultatet har 

analyserats med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori och begreppen handlingsutrymme 

och profession. Både på lednings- och marknivå, upplevs att samverkan generellt sett fungerar 

bra. Även om det initialt är svårigheter mellan parterna löser det sig ofta till slut. De gånger 

samverkan inte fungerar beror det ofta på att verksamheterna har olika organisatoriska ramar 

och kunskaper som krockar.  

 

Sökord: Samverkan, socialpsykiatri, psykiatrisk slutenvård, nyinstitutionell organisationsteori, 

handlingsutrymme, profession 
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1 Inledning 
 

Den psykiatriska verksamheten har förändrats radikalt sedan 1960-talet. Efter massiv kritik 

mot den svenska mentalsjukvårdens fokusering på institutionsvård - kritikerna menade att 

vården snarare skadade än hjälpte patienter - beslutades att de psykiskt sjuka istället skulle 

vårdas i så öppna och decentraliserade former som möjligt. Psykiatrin avinstitutionaliserades 

och antalet platser inom psykiatrisk slutenvård minimerades. Så sent som 1967 uppgick 

antalet slutenvårdsplatser till ca. 36 000 (Topor, 1998, s. 5). År 2002 var de nere i ca. 5000 

(Printz, 2004, s. 31). Som ett ytterligare led i att normalisera de psykiskt funktionshindrades 

situation trädde Psykiatrireformen i kraft 1995. Reformen innebar att kommunernas ansvar 

preciserades, bla. skulle kommunerna nu bistå med boende, sysselsättning etc. Det betonades 

vidare att samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten var ytterst viktig för att tillgodose 

de psykiskt funktionshindrades behov när de skrevs ut från slutenvården (SOU 1992:73). 

De som har kontakt med psykiatrisk slutenvård är en minoritet, men denna grupp är 

särskilt utsatt, varför samverkan kring dessa är extra viktig. Samverkan mellan socialtjänsten 

och den psykiatriska slutenvården skiljer sig från samverkan mellan socialtjänsten och 

psykiatrisk öppenvård, eftersom människor är inskrivna på slutenvårdsavdelningen i ett 

akutskede och därmed under relativt kort tid. Samverkan blir därför kanske inte lika 

omfattande, men den är ändå av yttersta vikt. Särskilt aktuell blir den i de fall boendefrågan 

måste lösas. Det förekommer nämligen att patienter som anses utskrivningsklara ändå inte 

skrivs ut, pga. att ett lämpligt boende inte kunnat ordnas.  

2 Syfte 

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och den 

psykiatriska slutenvården upplevs av några representanter för de berörda yrkesgrupperna.  

3 Frågeställningar 

 När samverkar socialtjänsten och den psykiatriska slutenvården? 

 Vilka faktorer påverkar samverkan? 

 Vilket handlingsutrymme har aktörerna i samverkan? 
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4 Kunskapsöversikt 

4.1 Samverkan/samarbete/samordning 

För att underlätta den fortsatta framställningen inleder jag med att reda ut de rubricerade 

begreppen. Olika författare har olika uppfattning om deras innebörd. Socialstyrelsen (1999, a) 

definierar samverkan som att ”Operera och verka samman” (s. 29). Ofta bildas olika typer av 

samverkansgrupper mellan organisationerna, men de behåller hela tiden sina ursprungliga 

mål. Till skillnad från samverkan innebär samarbete ett faktiskt ”Gemensamt arbete/syfte, 

smälta samman” (s. 29) vilket leder till att de ingående organisationernas värderingar efter 

hand ändras och så småningom kanske till och med smälter samman till en ny organisation. 

Samordning kan liknas vid ett partnerskap, där parterna bestämmer sig för att utföra olika 

arbetsuppgifter tillsammans. Regler och mål för uppgifterna utformar de gemensamt.   

Även för Mallander (2003) innebär samverkan att verka (arbeta) tillsammans. Samverkan 

är något mer än ett tillfälligt möte, kommunikation eller interaktion. Det är en fastare relation 

mellan minst två avdelningar, organisationer eller handläggare. Samverkan har en varaktighet, 

ett visst mått av formalisering och deltagarna har också någon typ av överenskommet syfte 

med att samverka. De olika aktörerna har skilda och kompletterande kompetensområden, 

erkänner dessa sinsemellan och använder sig av en arbetsfördelning. När det gäller samarbete 

är han av en annan åsikt än Socialstyrelsen. Han anser att det då istället vanligtvis är fråga om 

tillfälliga kontakter i form av informations-utbyte. Man ”… kommunicerar för att uppnå 

gemensamma mål med klienten, men man samverkar inte.” (s. 136). Samordning är ett 

mellanläge, där aktörerna visserligen gemensamt stöder viss verksamhet, men uppgiften och 

målen är mycket vaga.  

Bergmark (1998) förklarar inte begreppens betydelse, men menar att samverkan, 

samarbete och samordning i många fall betraktas som nödvändiga för att uppfylla tanken 

om helhetssyn i socialt arbete. De som skall samverka/samarbeta är socialsekreterare, med 

varandra och med andra yrkesgrupper. En enskild handläggare kan inte ensam se och göra allt 

det som är nödvändigt för att säkerställa helhetssynen. Därför bör handläggaren sträva efter 

att använda sig av andra professionella gruppers färdigheter och kunskaper. När det gäller 

samordning talar författaren om organisatorisk samordning och anser att avsikten med den är 

att socialtjänsten skall ”… samordna sina insatser med andra vårdområden, framförallt med 

sjukvården.” (s. 32) för att garantera en helhetssyn i arbetet.  
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4.2 Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst  

Danermark och Kullberg (1999) skriver att samverkan blir mer och mer aktuell. Det är 

visserligen ingenting nytt att myndigheter samverkar. Det har förekommit lika länge som 

välfärdsstaten funnits. Det nya är att aktörerna inte längre kan välja att samverka eller att inte 

göra det. Samverkan har idag blivit en nödvändig arbetsform. Kommunerna har fått ta över 

vård och omsorgsuppgifter som tidigare låg hos hälso- och sjukvården utan att kanske ha 

tillräcklig kunskap om hur de skall utföras. För att överhuvudtaget kunna utföra sina 

åligganden, är de beroende av samverkan med andra aktörer.  

Författarna har följt ett samverkansprojekt mellan psykiatri, socialtjänst och 

försäkringskassa i tre år och har genom studien kommit fram till att det är tre faktorer som 

påverkar samverkan. Dessa är  

 organisatorisk struktur  

 kunskaper och förklaringsmodeller samt 

 lagstiftning och regelverk. 

Samverkan blir ofta problematisk pga. att det är organisationer med skilda sätt att 

strukturera verksamheten som skall samverka. Vidare att de inblandade aktörerna har helt 

skilda kunskapstraditioner och förklaringsmodeller. Socialtjänsten har t.ex. ett socialt 

perspektiv på psykiskt funktionshinder, medan psykiatrin ser på saken ur ett medicinskt 

perspektiv. När det gäller de olika regelverk och lagar som styr verksamheterna, är en 

avgörande skillnad att socialtjänstens arbete utgår från Socialtjänstlagen (SoL) medan 

psykiatrins arbete grundar sig på Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) bestämmelser. 

Socialtjänstens insatser är frivilliga och dess beslut går att överklaga. De områden som 

socialtjänsten ansvarar för är försörjningsstöd och annat bistånd till vuxna, omsorg om äldre 

och handikappade, missbruksvård, vård av barn och ungdomar och barnomsorg. Det är här 

alltså fråga om insatser av social karaktär. Behandling enligt Hälso- och sjukvårdslagen är 

visserligen också frivillig, men psykiatrin har möjlighet att tillgripa tvång enligt t.ex. Lagen 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och Lagen om rättpsykiatrisk vård (LRV). Psykiatrins 

ansvarsområde omfattar endast den medicinska behandlingen. Vidare kan beslut om 

behandling inte överklagas på samma sätt som socialtjänstens beslut. Dessa olika regelsystem 

ger olika ansvar och makt vilket leder till ojämlika roller i samarbetet. Det kan t.ex. bli 

problem när en person i egenskap av makt och inflytande i en viss typ av frågor också gör 

anspråk på att bestämma i frågor som inte direkt ingår i detta ansvar (a.a.).  
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En annan viktig skillnad är att Hälso- och sjukvården är utsatt för liten politisk styrning, 

medan socialtjänsten är föremål för desto starkare sådan. Arbetet som socialtjänsten bedriver 

är en direkt konsekvens av beslut på politisk nivå. Handläggarnas beslut är underställda 

politiken, t.ex. i form av socialnämnder. Inom psykiatrin har personalen däremot ett stort eget 

ansvar och den grupp som har det största ansvaret är läkarna. Därmed har de även det största 

inflytandet. Läkaren har det yttersta ansvaret och makten över besluten. Man kan säga att ju 

mindre politisk styrning, desto större frihetsgrad finns för de inblandade yrkeskategorierna. 

När därför människor med olika frihetsgrader skall samverka, kan det bli problem (a.a.). 

Sundgren (1996) menar att det finns olika typer av hierarkier inom socialtjänst och 

psykiatri. Socialtjänsten är förvaltningsmässigt och administrativt organiserad. Den yttersta 

beslutsbefogenheten har socialnämnden. Den beslutsbefogenhet som handläggare har är på 

delegation. Handläggarna saknar professionell legitimitet genom formell legitimation. 

Psykiatrin, däremot, är organiserad utifrån professionella perspektiv. Högste chef, 

chefsöverläkaren, är specialist inom området. Under sig har han/hon personer med medicinsk 

kompetens och legitimation. Arbetet sker i en professionell struktur, där de politiska och 

administrativa nivåerna inte har befogenhet att besluta i ärenden som rör en enskild patient. 

Dessa strukturer ger olika villkor, möjligheter och begränsningar i mötet mellan 

organisationerna. 

4.3 Problematisk samverkan 

I Psykiatriutredningens huvudbetänkande (SOU 1992:73, s. 87) sammanfattas kommunernas 

bild på följande sätt: ”Psykiatrin har för lite samarbete med socialtjänsten inför utskrivningar 

av psykiatriska patienter, socialtjänsten och psykiatrin har olika uppfattningar om vem som 

skall göra vad och de saknar ett gemensamt agerande som är till gagn för de psykiskt störda. 

De olika ”kulturerna” inom socialtjänst och psykiatrisk vård har en tendens att tala förbi 

varandra snarare än att tala med varandra.”   

Även Danermark och Kullberg (1999, s. 55) har, i sin ovan nämnda studie, sett att det finns 

faktorer som kan hämma samverkan och sammanfattar dessa så här: 

 Vagt formulerade mål. 

 Olika kunskapstraditioner och professionella mål.  

 Olika ekonomiska intressen.  

 Skilda ekonomiska strukturer.  

 Oklar ansvarsfördelning.  

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande.  
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 Skild etisk praxis.  

 Dålig samordning.  

 Hög personalomsättning. 

 Stor arbetsbelastning. 

Vaga mål kan göra att syftet blir otydligt och att parterna därför avser olika saker med att 

samverka. Om deltagarna inte strävar mot samma mål, är det svårt att nå tillfredsställande 

resultat. I Psykiatriutredningens delbetänkande (SOU 1992:3) ges socialtjänstens syn på hur 

samverkan på det psykiatriska området fungerar. Man menar där att ett sjukdomsperspektiv 

dominerar inom psykiatrin, medan man själv istället tar till vara på det positiva och friska i 

individens tillvaro. När det gäller de ekonomiska faktorernas påverkan, så innebär de olika 

huvudmän socialtjänst och psykiatri har att de har olika budgetramar att hålla sig till. I många 

av landets kommuner råder ett ekonomiskt tänkande enligt en beställar-utförarmodell 

(Danermark & Kullberg, 1999). Landstinget är däremot inte organiserat på det viset. När 

dessa skilda organisatoriska modeller möts i en samverkanssituation kan det bli krockar.   

En oklar ansvarsfördelning leder till att de inblandade inte tydligt ser var gränsen mellan 

psykiatrins ansvar och socialtjänstens ansvar går (SOU 1992:73). Vem skall göra vad och 

vem skall betala? När det är oklart vem som ansvarar för vad kan det lätt bli så att aktörerna 

inkräktar på varandras domäner. Den asymmetriska relationen mellan de inblandade, utmärks 

av att läkarna, i samarbete med andra yrkesgrupper, lätt får en dominerande ställning. De får 

ett tolkningsföreträde eftersom de ställer diagnos och beslutar om medicin. Detta tycks ofta 

leda till att andra yrkesgruppers kunskaper endast blir ett komplement till det medicinska 

kunnandet (Sundgren, 1996).   

Socialtjänsten och psykiatrin har olika etiska riktlinjer för hur deras arbete skall utformas 

och dessa kan skapa svårigheter. Problemet med dålig samordning hänger samman med 

ansvarsfördelningen. Vid samordning skall t.ex. psykiatrin lämna över ett ärende till 

socialtjänsten, när de slutfört det som ligger inom psykiatrins ansvarsområde (Danermark & 

Kullberg, 1999). Om det då inte finns klara ansvarsgränser, blir det problem. Faktorerna hög 

personalomsättning och stor arbetsbelastning synes företrädesvis vara ett storstadsproblem, 

för resultatet i Socialstyrelsens rapport (1997) visar att samverkan i allmänhet uppfattas 

fungera bättre i landsortskommunerna där personalomsättning och arbetsbelastning inte är 

lika hög.  

I en senare rapport menar Socialstyrelsen (1999, b) att de riktigt svåra samverkanshindren 

ofta återfinns ”under ytan” De är svåra att se och svåra att ta på och därmed också svåra att 
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lösa. De allra vanligaste av dessa är rädsla och misstro. En rädsla för att förlora makt, 

självbestämmande och resurser, och en misstro till den andres kompetens och personliga 

egenskaper. Att samverka innebär att förlora en del av den kontroll och autonomi man 

upplever sig ha haft tidigare. Vidare förlorar man kanske rätten att formulera problemet. 

Många är de organisationer som inlett samverkansprojekt helt säkra på att de själva företräder 

den rätta läran och att deras uppgift i samverkansarbetet är att få den andre att förstå detta.  

Danermark (2000) vill ”avliva” myten om personkemin. Han anser att personkemins 

betydelse i samverkansarbetet har förstorats upp. Visst påverkar den, men som förklaring till 

varför samverkan inte fungerar kan den inte användas. Den får det att framstå som att det är 

medarbetarnas fel när samverkan fallerar. Istället måste alla förstå att det är bristen på mer 

grundläggande förutsättningar som gör samverkan svår. Ansvaret för att skapa dessa 

grundläggande förutsättningar ligger alltid på ledningen. 

4.4 Kan samverkan fungera? 

Finns det då förutsättningar för en god samverkan eller är situationen hopplös? 

Socialstyrelsen (1999, s. 32-33, b) menar att det absolut är möjligt att lyckas. De pekar på 

faktorer som är viktiga för att nå framgång. Bland dessa kan nämnas: 

 Att man tydligt och konkret definierat det problem man vill lösa. 

 Att samverkansuppdraget har ett tydligt och rimligt mål kopplat till de problem som 

skall lösas och att uppdraget är tydligt formulerat. 

 Att de som skall genomföra samverkan förfogar över tillräckliga mandat och resurser.  

 Att det finns incitament som gör det meningsfullt och lönsamt att samverka och i varje 

fall inte skapar förlorare.  

 Att man har tillit och förtroende för varandra och utreder om det finns inslag av rädsla 

och misstroende. 

 Att man är överens om synen på klienten och grundläggande människosyn.  

 Att man är på det klara med om det finns en lust och vilja till samverkan och för att 

lösa de gemensamma problemen eller om man samverkar endast för att man är 

beordrad att göra det. 

De poängterar dock att det inte går att säga vilken faktor som är viktigast. Det de kan säga 

är att om inte viljan och förmågan att göra något finns, så kommer samverkan med all 

sannolikhet inte att fungera. Pådrivande eldsjälar kan möjligtvis vara den allra viktigaste 

framgångsfaktorn, för om de skall urskilja något mönster i lyckade samverkansprojekt är det 
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att de alla kännetecknas av dessa eldsjälar, vilka verkar ha förmågan att rubba berg och inte 

ger upp i första taget.  

Bång & Rudstam (1984) utvecklar resonemanget och menar att det finns vissa yttre och 

inre villkor som bör vara uppfyllda för att god samverkan skall kunna realiseras. 

Organisatoriska och resursmässiga förutsättningar räknas till de yttre villkoren. Till de inre 

hör sådana förhållanden som de ingående personernas motivation och upplevelse av det som 

sker i samarbetet. Personernas yrkesidentitet har också en central funktion. I vilken grad är 

deltagarna nöjda med sig själva i sin yrkesroll? Vilket erkännande och respekt erhåller man 

från andra yrkesgrupper? Vilken betydelse tillmäter man den egna insatsen? Allt detta är 

aspekter på yrkesidentitet och viktigt att tänka på.  

Samverkan i sig garanterar inte ett positivt resultat för den/de den är till för. För att det 

skall lyckas måste samverkansarbetet vara grundat på empirisk forskning som visar att det 

leder till goda resultat för mottagarna. De inblandade parterna måste hela tiden också 

ifrågasätta orsakerna till samverkan. Nu för tiden är samverkan mellan organisationer         

”… promoted as a rational and effective process through which the public expectation for 

accountability, results, and outcomes from human service organizations can be met.” 

(Longoria, 2005, s. 124). Det tas för givet att man skall samverka, men innebörden är i många 

fall oklar för de inblandade parterna och om de inte känner till avsikten med arbetet är det 

svårt att lyckas. Den popularitet som samverkan åtnjuter, kanske mer beror på att begreppet 

symboliserar rationalitet, legitimitet och socialt ansvarstagande än att det är ett bevisat 

effektivt arbetssätt (a.a.).   

4.5 Samverkan mellan psykiatrisk slutenvård och socialtjänst 

När det gäller samverkan mellan socialtjänst och psykiatrisk slutenvård specifikt, föreskriver 

Socialstyrelsen (2005) hur den skall utformas vid in- och utskrivning av patienter i slutenvård. 

Bland annat står där att landstingen och kommunerna tillsammans skall utarbeta rutiner för 

vårdplanering inför utskrivning av patienter. Personal från enheter ”… som besitter den 

kompetens som behövs för att tillgodose patientens behov av insatser efter utskrivningen…” 

(s. 4) skall deltaga vid vårdplanering. Dessutom skall rutiner för informationsöverföring vid 

in- och utskrivning av patienter i sluten vård utarbetas mellan berörda vårdgivare.  

Socialstyrelsen (1997) betonar att det är viktigt att socialtjänst och psykiatri har tidig 

kontakt kring en patient. Det skall helst ske redan vid inskrivningen till sluten vård. 

Samarbetet har gått allra bäst i de kommuner, där man anställt personal med erfarenheter från 

psykiatrin, eller specialutbildat en eller ett par handläggare till att handlägga 
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psykiatriärendena. Det fungerar också bättre i landsorten, där de känner varandra över 

organisationsgränserna och, som nämnts ovan, personalomsättningen är låg. Detta till skillnad 

från storstadsområdena som kännetecknas av dålig kunskap om varandra och hög 

personalomsättning. En samordnad planering för patienter i sluten psykiatrisk vård 

förekommer dock sällan. Även om de ansvariga för vården finns angivna, saknas ofta 

uppgifter om vad man kommit överens om, vilka som är ansvariga osv.  

Sjöberg (1996) har i en intervjustudie om samverkan mellan socialtjänst och psykiatrisk 

öppenvård i ett storstadsområde, visat att de intervjuade upplever att samverkan med den 

psykiatriska slutenvården är problematisk. De upplever att det är två helt olika arbetssätt som 

krockar och att inga naturliga förutsättningar för en fortlöpande kontakt mellan 

organisationerna finns, då klienten/patienten är på avdelningen under en relativt kort tid. 

Författaren drar av resultatet slutsatsen att problemen mellan organisationerna beror på att de 

försöker bekämpa varandras synsätt och att de tycker att den andra parten inte gör ett bra jobb 

eller att den gör det på fel sätt. Det kan också bero på att psykiatrin anser sig vara viktigare är 

socialtjänsten. Han anser att ett bra samarbete kännetecknas av att de medarbetare som ingår 

däri är jämbördiga. Slutligen menar han att då samverkan mellan socialtjänst och psykiatrisk 

slutenvård, inte är så långvarig, kanske man inte skall tala om samverkan alls.  

4.5.1 De medicinskt färdigbehandlade inom psykiatrisk slutenvård 

Något som orsakar slitningar mellan socialtjänst och psykiatrisk slutenvård är begreppet 

”medicinskt färdigbehandlad” (idag kallas det utskrivningsklar, min anm.). En medicinskt 

färdigbehandlad patient är inte längre i behov av ”kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård”. 

Psykiatern på avdelningen beslutar om patienten är färdigbehandlad och hans/hennes ord 

väger tungt vid kontakt med socialtjänsten. Om läkarens och patientens uppfattning inte ryms 

inom de alternativ som kommunen erbjuder kan det vara en orsak till konflikt. Socialtjänsten 

upplever att psykiatrins representanter när de informerar om en patient inte alltid ger utrymme 

för alternativa lösningar. Informationen ges heller inte i form av förslag och råd, utan mer som 

uppfordrande anvisningar (Socialstyrelsen, 1997). 

Studien visar vidare att psykiatrin och socialtjänsten har olika uppfattningar om hur störda 

de människor kan vara som skall tas om hand av socialtjänsten. Psykiatrin bedömer graden av 

patologisk störning, medan socialtjänsten tar fasta på den grad av funktion som behövs för att 

fungera i samhället. Ytterligare en konfliktkomponent är att socialtjänsten anser att en viss del 

av den vård de utför kan räknas som kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård, till skillnad från 
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den uppehållande vård de egentligen skall utföra. Gränsdragningsfrågor aktualiseras ofta på 

detta område. De frågar sig: Vad är behandling respektive social omsorg? (a.a.). 

När en patient är utskrivningsklar skall slutenvården meddela socialtjänsten att personen 

behöver stöd och service efter utskrivningen. Om kommunen då inte kan tillgodose patientens 

behov kan patienten stanna kvar på avdelningen. Kommunen får då ta över 

betalningsansvaret. Eftersom det är dyrare att ha en person kvar innanför sjukhusets väggar än 

utanför, vill kommunen undvika detta. Den lagstadgade tidsgränsen för när kommunen tar 

över betalningsansvaret är tre månader. Tidsgränsen på tre månader har hittills dock inte 

betytt särskilt mycket, utan bedömningen om att någon är medicinskt färdigbehandlad görs 

när vården inte längre ger någon behandlingsvinst och situationen inte blir sämre för patienten 

med en lägre och enklare grad av omhändertagande inom socialtjänstens ram (a.a). 

4.6 Samverkan mellan skilda professioner 

I en rapport från Sjukvårdens och Socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) 

(1991) redogörs för hur samverkan mellan psykiatrin och primärvård, socialtjänst, 

omsorgsverksamhet och kriminalvård upplevs av de inblandade parterna. Resultatet av 

enkätundersökningen visar att socialtjänsten anser att de gånger samverkan med psykiatrin 

inte fungerar, beror det framför allt på psykiatrins ”… sätt att bemöta socialsekreterarna.” (s. 

41) och att det verkar finnas en brist på respekt för deras kompetens. Från psykiatrins sida 

upplever man att samarbetet generellt sett fungerar bra, förutom en allmän misstro från 

socialsekreterarnas sida.  

Orsaken till bristande kommunikation mellan socialtjänst och psykiatri är att de i grunden 

har helt skilda uppfattningar om människan som social och psykologisk varelse. Detta medför 

olika uppfattningar om den psykiska sjukdomens natur och hur den skall bemötas. 

Socialtjänsten har inte lyckats utforma sin egen praktik kring psykisk sjukdom och har därför 

blivit beroende av psykiatrin med dess biologiska uppfattning. En viktig beståndsdel i 

samarbetsproblemen har varit psykiatrins tolkningsföreträde med stöd i den medicinska 

professionalitetens ”… ultimativa karaktär till skillnad från socialtjänstens förment ’icke-

professionella’ bedömningar.” (Sundgren, 1996, s. 55). Psykiatrin bestämmer t.ex. när en 

patient skall anses som medicinskt färdigbehandlad. Socialtjänsten kan då inte invända utan 

måste åta sig det sociala ansvaret (a.a.). 

De engelska författarna Meads, Ashcroft, Barr, Scott och Wild (2005), menar att 

samverkan mellan professioner inom hälso- och sjukvård och social service tidigare knappast 

inneburit något mer än team-arbete och i dagens samhälle är det en förlegad 
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samverkansmodell. De moderna vårdsystemen kräver ett närmare samarbete mellan olika 

professioner. För att samverkan skall fungera bra måste professionerna vara på samma nivå 

och förstå att olika kunskaper är lika viktiga. Denna förståelse och jämlikhet fås bäst via 

gemensamma utbildningar för yrkesgrupperna.  

5 Teoretiska utgångspunkter 

Jag har i denna uppsats valt att som bas ha ett organisationsteoretiskt fokus, närmare bestämt 

nyinstitutionell organisationsteori, för att analysera den empiri jag erhållit. Organisationsteori 

är idag ett ofta använt perspektiv inom samhällsvetenskaplig forskning och den synes mig 

vara det lämpligaste sättet att ta mig an frågorna i uppsatsen. Sjöberg (2006) använde 

nyinstitutionalismen som analysverktyg. Jag anser att jämförelser mellan den uppsatsen och 

denna är av intresse och att jämförelsen gynnas av att den teoretiska utgångspunkten är 

snarlik. Det är då lättare för intresserade läsare att få en helhetsbild över hur samverkan 

mellan socialtjänsten och psykiatrin kan se ut.  

Jag kommer även att använda mig av två begrepp utanför nyinstitutionalismen. Det första 

av dessa är handlingsutrymme. En av mina frågeställningar behandlar frågan om vilket 

handlingsutrymme aktörerna upplever att de har i samverkan. Det andra begreppet är 

profession. I de två organisationer jag skall studera arbetar personal från olika professioner. 

Dessa professioner är uppbyggda kring olika förklaringsmodeller och kunskaper, vilka kan 

leda till konflikter. Professionstillhörigheten kan också innebära att de åtnjuter olika grader av 

makt och status i samarbetet.  

Jag inleder teoriavsnittet med att kortfattat redogöra för vad en institutionell organisation 

är. 

5.1 Institutionella organisationer 

Lilja och Larsson (2005) menar att kommunala socialförvaltningar och sjukhus är exempel på 

s.k. institutionella organisationer. Denna typ av organisationer skiljer sig från mer traditionellt 

marknadsinriktade organisationer, för vilka en effektiv produktionsprocess är viktigast. 

Institutionella organisationer måste ta hänsyn till diskurser i det omgivande samhället och de 

krav dessa ställer på organisationen. Exempel på sådana diskursiva regler är lagstiftning och 

professioners olika synsätt och förklaringsmodeller. Genom att inlemma omgivande diskurser 

i organisationen kan den minska risken för kritik från utomstående och därmed legitimera 

verksamheten. De institutionella organisationerna kan också legitimera verksamheten via 

samarbete med andra organisationer i omgivningen. 
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5.2 Organisationsteoretisk bakgrund 

Inom traditionell organisationsteori har organisationer betraktats som formellt målinriktade 

enheter, som slutna enheter samt att det finns ett enda bästa sätt att organisera dessa. Efter 

empiriska studier där forskare såg att detta inte stämde med hur organisationer faktiskt 

handlade, övergick man till att istället se dem som ”naturliga system”, som sociala 

grupperingar, vilka ständigt påverkas av omständigheter i omgivningen. Organisationernas 

främsta mål är anpassning till och överlevnad i dessa omständigheter (Johansson, 2002). 

5.3 Nyinstititutionalismen inom organisationsteorin 

Nyinstitutionalismen utvecklades i USA under senare delen av 1970-talet som en reaktion 

mot tidigare sätt att se organisationer som ”… rationellt målinriktade, aktiva och 

anpassningsbara sociala strukturer.” (Johansson, 2006, s.17). Nyinstitutionalisterna menar att 

organisationers handlingsfrihet begränsas av institutionella krav (socialt och kulturellt 

betingade) i det omgivande samhället. Det ”… ömsesidiga sociala och kulturella beroendet 

mellan organisation och omgivning…” sätts i fokus för forskningen och man ifrågasätter 

synen på att omgivningen endast befrämjar rationella, målinriktade och effektiva 

verksamheter (a.a., s. 18). 

Institutionalisering är en social process som leder till att individer får en gemensam 

uppfattning om den sociala verkligheten. Det har till följd att regler utvecklas för att definiera 

vad som är acceptabla sätt att handla på i olika sammanhang. Organisationer anpassar sig till 

dessa regler, eller institutionella krav (se ovan), och de påverkas av dem på olika sätt. De 

institutionella kraven uppkommer när, t.ex. politiker, den allmänna opinionen och olika 

professionella grupper, tar för givet att vissa organisationer utför vissa aktiviteter bättre än 

andra. Organisationer strävar hela tiden mot överensstämmelse med de institutionella kraven 

från omgivningen. Denna process kallas för institutionell isomorfism och är mycket viktig då 

organisationen belönas för sin anpasslighet och på så vis legitimerar verksamheten. Empiriska 

studier visar att institutionella organisationer ökar sina överlevnadschanser avsevärt om de 

lyckas få legitimitet från omgivningen (a.a.). 

I början av 1990-talet började nyinstitutionalisterna själva att ompröva teorin. Teorin gav 

inte utrymme för konflikter och kamp mellan intressegrupperingar. Den tog inte heller hänsyn 

till maktförhållanden, aktörer och strategier. Självkritiken ledde så småningom till att just 

maktförhållanden, aktörer och strategier och deras roll i uppkomsten och upprätthållandet av 

institutioner uppmärksammades på ett helt annat sätt (a.a.).  
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5.4 Domänkonflikt eller domänkonsensus 

Två andra begrepp inom nyinstitutionalismen är domänkonflikt och domänkonsensus. Grape 

(2006) använder dem för att beskriva vad som kan bli resultatet av olika 

samverkansprocesser.   

Det område där flera organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet, kallar 

nyinstitutionalisterna organisatoriskt fält. Inom det organisatoriska fältet finns ramar, 

institutionella logiker, som visar vad en organisation bör göra och hur den bör göra det eller 

vad som kan eller inte kan ifrågasättas av andra organisationer. När företrädare för olika 

organisationer skall samverka, gör de det utifrån olika målsättningar, kunskaper, 

förväntningar, syften, önskemål och regelverk. Dvs. utifrån olika institutionella logiker. Inom 

ett organisatoriskt fält finns det vanligtvis flera olika verksamhetsdomäner (Grape, 2006). 

En verksamhetsdomän utgörs av de mål och den struktur en organisation har för att utföra 

arbetsuppgifter inom det organisatoriska fältet. Inom det organisatoriska fältet kan aktörer 

göra domänanspråk på den andres verksamhetsdomän, dvs. göra anspråk på att vara de 

lämpligaste representanterna för fältet. Så länge verksamhetsdomänen hanteras av en enda 

organisation är det inget problem, men när flera olika organisationer gör domänanspråk på 

samma verksamhetsdomän kan konflikt uppstå. Det beror på att olika organisationer 

strukturerar arbetet på olika sätt. De delegerar på olika sätt, definierar patienter och klienter på 

olika sätt och tolkar information på olika sätt. Organisationer som har intressen i samma 

verksamhetsdomän kan genom detta hamna i en konkurrenssituation, där var och en försöker 

”muta in” ansvaret för domänen eftersom de utför arbetet på det bästa sättet (a.a.). 

Konkurrensen kan dock även handla om att man vill slippa ta ansvar för en 

verksamhetsdomän (Lindqvist, 2000, i a.a., s. 57).  

Om flera organisationer alltså gör liknande anspråk på samma verksamhetsdomän, kan 

domänkonflikter som förhindrar samverkan bli resultatet. Det sker t.ex. då aktörerna inte 

kommer överens om vem som skall göra vad inom det organisatoriska fältet eller bekämpar 

varandras synsätt och drivkrafter. Om de däremot exempelvis blir ense om och respekterar 

gränserna för varandras verksamhetsdomäner uppnås domänkonsensus. I en 

interorganisatorisk samverkan är det därför viktigt att utarbeta tydliga gränser mellan de 

verksamhetsdomäner som olika organisationer gör anspråk på (Grape, 2006). 

Grape (2006) menar att för att uppnå en hög domänkonsensus, måste ”… en samsyn om 

mål och medel samt samsyn om gränserna för de kunskapsanspråk som utgör grund för den 

operativa verksamheten…” (s. 58) finnas. Den måste dessutom finnas på olika nivåer i 
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organisationerna, från chefer till praktikerna. På samma sätt kännetecknas en hög grad av 

domänkonflikt av frånvaron av denna samsyn. En hög domänkonsensus utmärks vidare av ett 

aktivt integrationsarbete. Ett aktivt integrationsarbete innebär ett arbete just för att uppnå 

samsynen (a.a.). Integrationen kan vara antingen vertikal eller horisontell. Den vertikala 

integrationen syftar på de hierarkiska förhållandena inom en organisation, medan fokus för 

horisontell integration är relationer mellan parter på liknande hierarkisk nivå (Hvinden, 1995 i 

a.a., s. 51). Integrationsproblem är vanliga inom organisatoriska fält som är ganska nya. Där 

har man inte hunnit dra gränserna mellan organisationerna ännu (Grape, 2006). 

5.5 Handlingsutrymme 

Jag har ovan nämnt att organisationer nu för tiden ses som sociala grupperingar. Makt är 

något som är närvarande i alla sociala relationer. Eftersom organisationer är sociala 

grupperingar är maktförhållanden ständigt närvarande. Makt är något som gör att vissa 

befinner sig i överläge och andra i underläge (Johansson, 1997). 

Organisationer utövar makt både utåt och inåt. Utåt sett kan maktutövandet bestå av att 

organisationen hävdar att den har tolkningsföreträde i vissa frågor. Makten inåt utövas i syfte 

att likrikta medlemmarna för att uppfylla satta målsättningar. För att uppnå detta kontrolleras 

medlemmarna på olika sätt. Kontrollen kan dock aldrig bli total. Det finns alltid plats för ett 

visst handlingsutrymme. Hur det ser ut beror på medlemmens eller gruppens placering i 

organisationen. I en organisation bestäms en grupps makt av ”… hur viktig den är för andra 

grupper…” (a.a., s. 96). Det som bestämmer makten är därmed inte så mycket den hierarkiska 

positionen i organisationen, som arbetsfördelningen. Genom arbetsfördelning, alltså specifika 

arbetsuppgifter, kan en grupp göra sig central och oersättlig i förhållande till andra grupper. 

Om en grupp är oumbärlig är den svår att byta ut och den får därmed makt och inflytande. 

Med makt och inflytande följer ett ökat handlingsutrymme. (a.a.)  

Johanssons (1997) ovan presenterade resonemang kring handlingsutrymme fokuserar 

visserligen på inomorganisatoriska förhållanden, men jag anser att dessa förhållanden går att 

överföra till interorganisatoriska relationer. Hans resonemang om hur grupper kan öka sitt 

handlingsutrymme genom att göra sig oundgängliga gentemot andra grupper i en 

organisation, kan även tillämpas i förhållande till andra organisationer.  

5.6 Professioner 

Enligt Michaeli (2004) utmärks en profession av en ensamrätt på ett visst kunskaps- och 

yrkesområde. För att få utöva yrket måste en person ha genomgått rätt utbildning och erhållit 
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en legitimation. Dessutom måste kunskapen vara abstrakt, så att den kan föras vidare genom 

utbildning. Professionen måste också ha egen forskning inom sitt område, så att professionens 

kunskap kan utvecklas och anses bestå av ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Jurist- och 

läkaryrket beskrivs ofta som typiska professioner. Professioner konkurrerar med varandra och 

försöker ”muta in” revir och stänga ute andra professioner från kompetensområdet; de 

bevakar gränserna. ”Semiprofessionella” yrkesgrupper försöker genom forskning och egen 

yrkesutbildning skapa sig ett yrkesmonopol och på så sätt bli professionella och höja sin 

status.  

Brante (1989) anser däremot att man inte bör överbetona högskoleutbildning och 

akademiska examina, bl.a. med anledning av att många professionella får en betydande del av 

sina yrkeskunskaper efter den formella utbildningen. Det som utmärker professioner bör 

istället vara att det rör sig om kunskaper som är efterfrågade på marknaden och samtidigt är 

relativt svårtillgängliga för gemene man samt att kunskaperna och färdigheterna är förbundna 

med hög status och även förhållandevis hög lön. Höga värden på båda dessa variabler 

utmärker topp-professioner. Semi-professioner fallerar på en eller båda variablerna. Yrken 

som är alltför svaga på en av variablerna räknas inte alls som professioner.  

Trots att många försök har gjorts för att höja statusen på socialt arbete för att 

socionomyrket skall erkännas som en profession, anses det fortfarande snarare som en 

semiprofession. Det innebär att socionomer inte åtnjuter en lika hög yrkesstatus som t.ex. 

läkarkåren (Danermark och Kullberg, 1999). 

De senaste årens debatt om profession har kretsat kring professioners benägenhet att 

kämpa om inflytande, status och privilegier. Konflikter kan uppstå bl.a. genom att grupper 

utestängs genom professionens monopolisering av kunskaper och meriteringssystem och 

genom att andra grupper konkurrerar med professionen om samma område (Beckman, 1989). 

6 Metod 

Uppslaget till c-uppsatsen fick jag på min andra studiepraktik (HT-2006) hos kuratorn på en 

psykiatrisk slutenvårdsavdelning, då jag såg hur samverkan kan orsaka problem.    

För att fördjupa min förståelse av hur samverkan mellan socialtjänst och psykiatrisk 

slutenvård upplevs av de inblandade personerna har jag valt att göra en kvalitativ studie. I den 

kvalitativa metoden försöker forskaren få kunskap om individens egen upplevelse genom att 

lyssna på hans/hennes egna ord, tankar, känslor, beskrivningar, minnen, kunskaper och 

tolkningar (Larsson, 2005). Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2004) menar att 

forskaren i en kvalitativ intervjuundersökning vill komma åt människors uppfattningar eller 
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föreställningar om olika företeelser. Det viktiga är inte om de här uppfattningarna är sanna 

eller falska. Den forskaren vill är att komma intervjupersonerna så pass nära att han/hon 

fångar in deras tankevärld och kommer bortom de politiskt korrekta svaren.  

För uppsatsens syfte har jag intervjuat chefen för den enhet inom socialtjänsten som 

handlägger ärenden för psykiskt funktionshindrade och en handläggare där. På slutenvården 

har jag intervjuat enhetschefen och en psykiater. På detta sätt tror jag mig få en bild av 

samverkan från både ett ledningsperspektiv och ett praktiskt perspektiv.  

Jag har grundat min intervjuundersökning på fenomenologin. Det är det allra vanligaste 

perspektivet i kvalitativa intervjustudier. Fenomenologin innebär ett studium av individers 

egna perspektiv på sin verklighet, sin livsvärld. Via den fenomenologiska intervjun träder 

forskaren förutsättningslöst in i och beskriver individers upplevda verklighet (Kvale, 1997). I 

denna uppsats är det intressanta hur respondenterna upplever samverkan. 

Samverkanssituationen är i det här fallet deras livsvärld.  

Trots att man i det fenomenologiska perspektivet försöker tona ned undersökarens 

förkunskaper (Larsson, 2005), vill jag ändå ta upp något om detta i uppsatsen. Det första som 

kan utgöra en förförståelse är det faktum att jag från praktikperioden vet att samverkan kan 

vara problematisk. Det är ju därför jag valde att skriva denna uppsats. Dessutom har jag en 

viss kunskap om några av de fall och personer som kom upp. Respondenterna vet antagligen 

att jag känner till dessa och därför kanske de har utelämnat viss information. Det märktes lite 

under intervjuerna att de förstod att jag kände igen en del av det de talade om.  

Strukturen i uppsatsen följer Backmans (1998) anvisningar om hur en vetenskaplig rapport 

bör utformas. 

6.1 Litteratursökning 

Den litteratur jag har använt mig av har jag främst funnit i referenslistor i annan litteratur, 

men jag har även sökt på Stockholms Universitets biblioteks hemsida och på Libris och Social 

Services Abstract. De sökord jag då har använt mig av har varit samverkan, psykiatrisk 

slutenvård, nyinstitutionalismen, professionsteori, collaboration, mental health och social 

service. Jag har även sökt på Socialstyrelsens och Regeringskansliets hemsidor. Fokus i min 

litteratursökning har varit på svensk litteratur, då det är samverkan under svenska 

förhållanden jag vill undersöka. En del engelskspråkig litteratur finns dock med för att belysa 

att diskussioner kring samverkan även finns utomlands. 

Det har varit problematiskt att finna litteratur som behandlar psykiatrisk slutenvård 

specifikt. Befintlig litteratur tar istället företrädesvis upp psykiatrin generellt eller psykiatrisk 
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öppenvård och nämner då endast i förbigående den slutna vården. Kunskapsöversikten blir 

därför huvudsakligen en presentation av befintlig kunskap om samverkan mellan socialtjänst 

och psykiatrin generellt.  

Den litteratur jag valt spänner över tre årtionden. Det kan kanske tyckas ointressant att ta 

med litteratur från 1980-talet, men jag har funnit att även om samverkansförutsättningarna 

hela tiden blir bättre så är det ändå mycket som inte har förändrats och många problem 

kvarstår. Den tidiga litteraturen har fortfarande relevans.  

6.2 Urval 

Jag har valt att avgränsa min undersökning till en slutenvårdsavdelning av allmänpsykiatrisk 

art. Där vistas personer med olika typer av psykiatriska diagnoser, det kan vara allt från 

depressioner till psykossjukdomar. Avgränsningen gjordes i syfte att utröna om samverkan 

skiljer sig åt kring olika typer av diagnoser. Är det svårare att samverka kring patienter med 

tyngre problematik? Jag antog att det är så, men ville inte ta detta för givet.   

Under praktiken på ovan nämnda slutenvårdsavdelning fick jag kontakt med socialtjänsten 

i kommunen. Jag frågade redan då cheferna på de olika verksamheterna om jag kunde 

återkomma till dem när det var dags för c-uppsatsskrivandet. Det föranledde mig därför inga 

särskilda bekymmer med att få intervjuerna till stånd. Jag kontaktade enhetscheferna, 

överläkaren och den handläggare jag valt ut per telefon, förklarade syftet med intervjun och 

min uppsats, och bestämde datum och tid. När det var klart sände jag dem i förväg 

information om de olika teman som skulle tas upp under intervjun för att de om de så önskade 

skulle kunna förbereda sig.  

Den urvalsmetod jag valt är ett strategiskt urval. Intervjupersoner väljs ut för att de kan 

förväntas omfatta ett koncentrat av kunskap med avseende på forskningsproblemet (Esaiasson 

et al., 2004). Jag har valt mina intervjupersoner för att de lämpar sig att svara på mitt syfte 

med undersökningen. Andra kan naturligtvis invända mot mitt sätt att göra urvalet. Esaiasson 

et al. (2004) anser exempelvis att forskaren bör välja främlingar vid intervjuer. Anledningen 

till det är att det kan vara svårt att hålla en vetenskaplig distans till människor man känner och 

att båda kan ta saker och ting för givna. I mitt fall är det visserligen så att jag har träffat 

intervjupersonerna tidigare och haft viss relation till dem, men jag kan inte påstå att jag 

känner dem så mycket att det skulle inverka på min neutralitet.  

De intervjuade i min undersökning kan betraktas både som informanter och respondenter. 

Informanter kan ses som vittnen som bidrar med information om hur verkligheten är 

beskaffad i något avseende, vad som faktiskt händer i en viss situation. När man gör en 
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respondentundersökning ligger fokus istället på svarspersonerna själva och deras uppfattning 

om saker och ting (a.a.). Det jag i denna undersökning är intresserad av är att undersöka hur 

intervjupersonerna själva upplever samverkan. I denna mening är de att betrakta som 

respondenter. Samtidigt har de intervjuade beskrivit hur samarbetet rent faktiskt går till och de 

kan därmed även ses som informanter.   

Jag har avgränsat min studie till att söka efter personalens synpunkter på samverkan 

eftersom det är deras upplevelse jag vill åt. Patienters upplevelse av saken lämnas därför 

därhän. Det skulle dock vara intressant att undersöka hur de, för vilka samverkan egentligen 

är till, upplever att det fungerar.  

6.3 Tillvägagångssätt 

Mina intervjuer har till viss del utgått från två fall som intervjupersonerna fick tänka ut. För 

att få insikt i hur samverkan upplevs både när det fungerar bra och dåligt bad jag dem att 

resonera kring ett misslyckat och ett lyckat ärende, eller rättare sagt ett mer och ett mindre 

lyckat samverkansfall. De två som arbetar praktiskt med klienter/patienter gjorde det. På 

begäran av enhetscheferna talade jag däremot mer generellt om samverkan med dessa. De 

anser nämligen att de inte är så insatta i enskilda fall. Eftersom de ofta blir inkopplade endast 

när det blir bekymmer ansåg de att de mest kan resonera på ett generellt plan.  

Den här kvalitativa intervjustudien är halvstrukturerad till sin form. Kvale (1997) menar att 

den kvalitativa forskningsintervjun tekniskt sett alltid är halvstrukturerad. Den är varken ett 

öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär. Den kan i viss mån liknas vid ett 

vardagligt samtal. Intervjun genomförs enligt en intervjuguide som koncentrerar sig till vissa 

teman och har förslag till frågor på dessa teman.  

6.3.1 Intervjuguiden 

Min intervjuguide (se bilaga 1) har varit av den sort som Larsson (2005) kallar en allmän 

intervjuguide. Denna utmärks av att forskaren formulerar några teman som han/hon vill 

beskriva mer ingående och som är kopplade till problemställningen. Till varje sådant tema 

formuleras sedan några öppna underfrågor. Frågorna behöver inte ställas i någon viss ordning 

och de behöver inte heller formuleras på samma sätt för alla intervjupersoner. Forskaren kan 

använda intervjuguiden som en slags ”checklista” med ämnen och frågor som gör att han/hon 

täcker in de forskningsfrågor han/hon vill besvara. Jag har på detta sätt sammanställt 

tematiska frågor. De olika temana har jag kommit fram till genom den litteratur jag läst och 

den teori och de begrepp jag valt.  
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Esaiasson et al. (2004) betonar att en grundregel vid intervjuer är att frågorna skall vara 

lättförståeliga, korta och utan en akademisk jargong för att intervjuaren skall slippa förklara 

vad han/hon egentligen menar med frågorna och på så sätt slösa tid. Det var ganska svårt att 

formulera det jag ville veta i korta, koncisa, lättförståeliga frågor, så intervjuguiden tog en hel 

del tid i anspråk. När jag väl befann mig i intervjusituationen, märkte jag dock att den myckna 

tid jag lagt ned lönade sig.  

6.3.2 Intervjusituationen 

Inför intervjuerna hade jag funderingar kring hur jag skulle strukturera intervjusituationen. 

Skulle jag hålla mig strikt till mina temafrågor eller låta personerna tala fritt? Det blev det 

senare sättet som jag använde. Eftersom jag ville ha den intervjuades upplevelse av 

samverkan, ville jag inte avbryta resonemanget och gå miste om någon viktig aspekt. En 

svårighet jag hade var att jag inte visste om jag skulle avbryta när intervjupersonerna svävade 

ut och kom ifrån ämnet. Min intention var hela tiden att försöka undvika att styra intervjun, så 

jag försökte verkligen under intervjuerna att undvika detta. Vid några tillfällen kände jag dock 

att jag var tvungen att få dem på spåret igen.   

Intervjuerna varade i drygt en halvtimme. Jag hade i förväg informerat om detta, då jag tror 

att några inte hade ställt upp om det hade tagit längre tid. Det var en ganska avslappnad 

stämning under intervjuerna. Till viss del berodde det nog på att jag och intervjupersonerna 

kände till varandra sedan tidigare. Ytterligare ett förhållande som gjorde att intervjuerna 

kändes avslappnade var antagligen att de genomfördes på intervjupersonernas kontorsrum. 

Tyvärr hade några av dem glömt att stänga av telefonerna eller var tvungna att svara om det 

ringde, så det blev en del avbrott. Det var ibland svårt att ta upp tråden igen därefter.  

Det är bra att jag spelade in intervjuerna på band, för annars hade jag säkert missat en del 

information. Jag märkte att jag ofta, medan intervjupersonen svarade, satt och funderade på 

vad jag skulle fråga härnäst. Min koncentration var inte alltid på topp. 

6.4 Databehandling 

Jag spelade in alla intervjuer på band och transkriberade dem sedan. Vid transkriberingen 

valde jag att göra om intervjupersonernas talspråk till skriftspråk för att underlätta både 

utskriften och läsningen. Harklingar, skratt, upprepningar etc. har tagits bort. Jag har varit 

mån om att, trots att jag vid utskriften använde skriftspråk, inte förvanska den intervjuades 

uttalanden. Jag försökte hela tiden hålla mig till intervjupersonernas sätt att uttrycka sig, 

fastän det inte alltid blev deras exakta ord. Kvale (1997) menar att det inte finns något riktigt 
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sätt att skriva ut intervjuer på. Allt beror på vilken typ av undersökning som görs. 

Huvudsaken är att forskaren just strävar efter att återge de intervjuades uttryckssätt. 

Intervjuerna resulterade i en hel del material att skriva ut, så jag valde att kategorisera texten i 

ett antal teman. Dessa teman har utformats med intervjuguiden som bas. Vitsen med att 

använda sig av meningskategorisering är ”… att reducera informationsinnehållet till mer 

överskådliga beskrivningar av data…” (Larsson, 2005, s. 106). 

För att kunna sammanställa information under de olika temana, gav jag varje tema ett 

nummer. När jag sedan läste texten, markerade jag var i texten respektive tema återfanns. 

Därefter förde jag samman information under respektive tema och fick på så sätt en överblick 

över vad intervjupersonerna sagt. När sammanställandet av texten var avklarad, analyserades 

informationen med hjälp av nyinstitutionell organisationsteori och begreppen 

handlingsutrymme och profession.  

Jag har valt att ha resultatdelen och analysdelen var för sig. Anledningen till detta är det 

sätt varpå jag strukturerat resultatavsnittet. Det skulle ha blivit alltför uppdelat att ha en analys 

under varje tema och försvårat helhetsbilden av studien. När jag nu istället har analysen 

separat, kan jag där foga ihop de olika temana för analys.  

6.5  Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet är ett viktigt begrepp i forskningssammanhang och handlar om att forskaren 

förvissar sig om att det han/hon empiriskt undersöker också är det han/hon på teoretisk nivå 

sagt sig undersöka (Esaiasson et al., 2004). Översatt till kvalitativ forskning bör 

intervjufrågorna vara formulerade så att de verkligen undersöker det forskaren säger sig 

undersöka (Larsson, 2005). Det som borgar för god validitet i min undersökning är att jag har 

lagt ned mycket tid på utformningen av intervjuguiden. Jag har på detta sätt verkligen 

försäkrat mig om att frågorna mäter det jag avsåg att mäta. Intervjuerna var ganska korta 

(drygt 30 minuter), så därför sände jag intervjutemana i förväg. På detta sätt effektiviserade 

jag den korta intervjutiden och genom att intervjupersonerna hade tid att förbereda sig undvek 

jag ogenomtänkta svar, vilka kunde ha motverkat syftet med undersökningen. Ytterligare ett 

sätt jag har använt mig av för att stärka validiteten är att jag i största möjliga mån, under 

intervjuerna, undvek att ställa ledande frågor till respondenterna eller avbryta dem. Därmed 

får jag deras egen syn på samverkan. Syftet med min uppsats är ju att ta reda på hur 

intervjupersonerna själva upplever samverkan. Intentionen har alltså varit att ta del av deras 

personliga synpunkter. Jag har hela tiden varit klar över att det är de intervjuades åsikter jag 

studerar och ingenting annat.  
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För att säkerställa reliabiliteten (tillförlitligheten) i min kvalitativa intervjustudie har jag 

noggrant beskrivit tillvägagångssättet i min intervjuundersökning. På så vis har jag underlättat 

för andra att genomföra en liknande undersökning (Kvale, 1997). Påpekas bör dock att en 

intervju alltid är en tillfällig relation mellan två människor som påverkar varandra på olika 

sätt. Som sådan är varje situation unik och det går därför inte att helt kopiera den. Om någon 

således skulle vilja kontrollera min reliabilitet genom att använda samma tillvägagångssätt, 

skulle resultatet ändå aldrig bli exakt detsamma. Enligt min åsikt, skulle dock helhetsbilden 

bli densamma.     

Generaliserbarhet handlar om möjligheten att hävda att en undersökt grupps åsikter är 

representativa för en större grupp. I en småskalig kvalitativ intervjustudie är möjligheten att 

generalisera i stort sett omöjlig. Det jag har använt mig av är extrapolering. Med extrapolering 

kan jag uttala mig om i vilken utsträckning resultaten går att tillämpa på situationer som liknar 

de undersökta (Larsson, 2005). Resultaten i min undersökning grundar sig på fyra personers 

åsikter. Jag kan därför inte hävda att deras synpunkter är representativa för alla som är 

inblandade i samverkan mellan socialtjänst och psykiatrisk slutenvård eller på alla 

samverkanssituationer dem emellan. Däremot menar jag att mina resultat kan tillämpas på 

situationer som liknar den jag här undersökt.  

6.6 Etiska överväganden 

Eftersom intervjupersonerna redan hade kännedom om mig, räckte det med att informera dem 

om syftet med intervjun och vad den sedan skulle användas till. På telefon informerade jag 

också om att informationen skulle behandlas konfidentiellt och att alla inblandade personer 

skulle avidentifieras och att inga personuppgifter alltså skulle röjas (Kvale 1997). På det 

informationsblad som intervjupersonerna fick i förväg, står detta uttryckligen (se bilaga 2). 

Jag hade funderingar på att jag inte skulle nämna vad enheten inom socialtjänsten kallas utan 

endast skriva socialtjänsten. Efter ett tag blev det dock tydligt att det skulle förvirra läsningen 

av uppsatsen. Det är ju inte hela socialtjänsten, utan endast en specifik enhet som handhar 

insatser för psykiskt funktionshindrade. Helst hade jag även velat undvika att nämna vilket 

kön intervjupersonerna tillhör, men när jag började skriva ut intervjuerna blev det helt 

ohållbart att undvika att nämna det. Språket blev väldigt torftigt, så av rent stilistiska skäl har 

jag frångått den intentionen.  

Något annat som jag har kommit på under arbetets gång är att hur mycket jag än försöker 

avidentifiera intervjupersonerna, så kommer de själva säkerligen att kunna lista ut vem som är 
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vem. Det här känns som ett problem. Anonymitetsgraden gentemot utomstående bedömer jag 

däremot som mycket hög.   

För att ytterligare säkerställa anonymiteten, har jag valt att inte namnge den kommun jag 

undersökt, utan nämner endast att det är en Stockholmskommun.  

7 Resultat  

7.1 Presentation av intervjupersonerna 

De fyra personer jag intervjuade arbetar i en Stockholmskommun. Två av dem arbetar inom 

socialtjänsten - i det socialpsykiatriska teamet (SPT) - och de andra två arbetar inom den 

psykiatriska slutenvården i Landstingets regi. Jag har valt att göra intervjupersonerna 

anonyma och benämner dem därför endast med bokstäverna S och P, där S står för 

socialtjänsten och P för den psykiatriska slutenvården.  

Intervjuperson S1, arbetar som gruppchef i SPT. SPT har ansvar för sysselsättning, boende, 

boendestöd, kontaktpersoner och arbete för personer med psykiska funktionshinder. De skall 

kort sagt tillgodose den enskilde individens behov för att klara vardagen. S1:s arbete 

innefattar att ta emot ansökningar och fördela dessa mellan handläggarna och att leda 

arbetsgruppen. Handläggarna har långtgående delegation, men när det gäller boende har man 

bestämt att gruppchefen tar besluten. Detta för att i de olika ärendena få en så likartad 

bedömning som möjligt. S1 är utbildad socionom och har arbetat på denna position i knappt 

två år. Hon har dock 25-årig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten. Hon har inte så många 

klientkontakter, utan kallas in när problem uppkommer på handläggarnivå.  

Den andra intervjupersonen, S2, arbetar som handläggare inom samma enhet. I 

arbetsuppgifterna ingår att utreda behov och fatta beslut om insatser för människor med 

psykiska funktionshinder. Hon är också socionom och har arbetat på enheten i fem år. 

P1, den tredje intervjupersonen, är enhetschef över den psykiatriska slutenvården. 

Arbetsuppgifterna består i budgetansvar, arbetsledning, administration och externa kontakter. 

P1, som delar ledarskapet med den medicinska chefen, är chef över personalen på 

avdelningarna. Hon har inte heller några direkta patientkontakter, men håller sig ändå ajour 

med vad som händer på avdelningarna. P1 har arbetat på denna post i drygt 7 år och är i 

botten utbildad sjuksköterska.   

P2, slutligen, är psykiater och överläkare på slutenvårdsavdelningen och är där medicinskt 

ansvarig för patienterna. Det innebär dagliga patientkontakter och att styra upp det medicinska 



 26 

arbetet kring patienterna. P2 är utbildad läkare med psykiatri som specialitet och har arbetat 

på avdelningen i fyra år. 

Den noggranne läsaren kanske upptäcker att begreppen patient och klient används 

synonymt för att beteckna de psykiskt funktionshindrade. Detta beror helt enkelt på att 

slutenvårdens representanter använder sig av begreppet patient medan socialpsykiatrin 

benämner personerna klienter.  

7.2 Kort presentation av fallen 

Det var S2 och P2 som funderade kring ett lyckat och ett misslyckat ärende. När det gäller det 

lyckade fallet, tog de upp olika fall. När vi däremot skulle tala om det misslyckade fallet, var 

det samma fall som kom upp. Varken S2 eller P2 hade så mycket att säga om de lyckade 

fallen. Annorlunda var det med det misslyckade. Jag noterade även att cheferna, som 

egentligen ville hålla intervjun på ett generellt plan, kom in på samma misslyckade fall när de 

talade om samverkansproblem. Det här är intressant. Det faktum att samtliga intervjuade 

nämnde samma fall, tyder på att det verkligen har varit och fortfarande är ett mycket svårlöst 

problem. Det står helt klart att detta fall, för de inblandade parterna, verkligen symboliserar ett 

misslyckat samverkansförsök.  

7.2.1 Lyckat fall 1. S2 berättar:  

Det här fallet handlar om en person med diagnosen schizofreni. Samverkan kring honom blev 

aktuell när han togs in på slutenvårdsavdelningen. Han hade då inte haft någon tidigare 

kontakt med slutenvården i den här kommunen. Han hade redan en plats på ett särskilt 

boende, men hade bråkat med en annan boende och hotat en personal där. Samverkan i detta 

fall kretsade kring frågan om han efter incidenterna skulle kunna flytta tillbaka till boendet. 

SPT ansåg att de för att kunna ta ett beslut behövde en farlighetsbedömning av slutenvården. 

Till en början upplevde SPT att slutenvården försökte släta över farligheten, men man stod på 

sig och till slut fick man gehör för sina krav. Det gjordes en utredning om hans farlighet. 

Kanske till stor del för att slutenvården inte kände personen särskilt väl och därmed inte 

kunde garantera att personen inte var farlig för sin omgivning. I det här fallet kunde de alltså 

till slut enas om en gemensam planering, trots inledande svårigheter.  

7.2.2 Lyckat fall 2. P2 berättar: 

Här handlar det om en person med diagnosen Asperger. I början var det svårt att samverka, då 

SPT motsatte sig den ställda diagnosen. Efter lång tid enades de dock om att diagnosen var 
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riktig och personen fick ett boende. Detta boende fungerade tyvärr inte. Efter täta diskussioner 

med SPT ordnades till slut ett lämpligt boendealternativ fram och det var verkligen lyckat. 

SPT följer regelbundet upp hur det går för personen i boendet och när personen är på 

avdelningen har man gemensamma möten med dem. Möten som fungerar bra.  

7.2.3 Misslyckat fall: 

I detta fall handlar det också om en person med diagnosen schizofreni och frågan som skall 

lösas är hans boende. Han har tidigare vårdats enligt LRV efter att ha utövat våld mot 

närstående. Slutenvården menar att när han mår bra, är han en jättefin och mjuk person som 

klarar sig själv i samhället, men när han mår dåligt blir han aggressiv och farlig och måste 

vårdas på sjukhus. Innan han kom till slutenvården vårdades han på en rättspsykiatrisk 

avdelning på ett annat sjukhus och redan då var det problem att få till ett boende för honom. 

Det har hållits flera vårdplaneringsmöten kring honom, men han har av olika anledningar 

mestadels inte varit med på dessa. Problemet i det här fallet är att SPT anser att det är ett 

behandlingshem han behöver och därför inte erbjuder någonting annat. De menar att en 

person som är inskriven på LPT för att han anses farlig, inte bör bo själv. Patienten vill 

däremot inte bo på ett behandlingshem utan vill ha hjälp med att skaffa en egen lägenhet och 

slutenvården håller med honom. De anser att ett behandlingshem inte skulle göra honom 

bättre, snarare sämre. I detta läge har positionerna låsts. Fallet har inte heller kunnat lösas 

högre upp i organisationerna. 

Enligt slutenvården är patienten utskrivningsklar, men eftersom han inte har någonstans att 

bo och man inte kan skriva ut någon till hemlöshet, får han vara kvar på avdelningen. Han bor 

alltså på avdelningen, fast han medicinskt sett inte behöver det. 

7.3 När samverkar de? 

Samtliga intervjuade säger att de främst samverkar när det handlar om att boendefrågan skall 

lösas. Detta är särskilt fallet när det handlar om en person som inte varit aktuell inom 

socialpsykiatrin tidigare. Mycket av samverkansarbetet kretsar kring vårdplaneringen, vilken 

sker under tiden patienten vårdas på avdelning, så det är i stort sett alltid slutenvården som 

initierar samverkan. Ibland vet SPT inte ens om att en person varit inlagd. Det verkar som att 

samarbetet inte fungerar helt friktionsfritt. S1, t.ex. menar att: 

”Ibland verkar det som att slutenvården kommer på att en person som är inlagd och tidigare inte 

varit aktuell hos oss, utan kanske endast haft ekonomiskt bistånd under lång tid är psykiskt sjuk 

bara för att man vill att denne skall tillhöra oss för att vi har större ansvar än andra enheter inom 

socialtjänsten när det gäller boende.” 
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S1 betonar att alla med psykiska problem inte kan vända sig till socialpsykiatrin. För att de 

skall kopplas in måste personen tillhöra målgruppen, vara en person med långvarigt psykiskt 

funktionshinder, dvs. som varat minst ett år. Funktionsnedsättningen skall vara av sådan art 

att den medför problem i det vardagliga livet. Personen skall ha problem varje dag. Psykiatrin 

skall vidare ha fastställt en diagnos och tagit ställning till att personen skall 

långtidssjukskrivas. Både S1 och S2 menar att man inom slutenvården är dålig på att bedöma 

om en person är långvarigt sjuk eller inte.  

P1 tycker att det ofta blir problem när bostadsfrågan skall lösas. 

Det blir ofta trassel kring bostadsfrågan. Det finns inga bostäder. Det handlar väldigt mycket om 

det. Socialtjänsten har inga boenden som är lämpliga eller så finns det inte några lediga platser. 

Det är oftast där det fallerar. Det kan bli väldigt långvariga patientärenden pga. detta. 

7.4 Organisationstillhörighet 

Alla intervjupersoner upplever att organisationstillhörigheten spelar en stor roll i 

samverkansarbetet. P2 anser att det faktum att de får olika instruktioner ifrån ledningshåll, att 

de har olika krav på sig, hur de skall förhålla sig, vad samverkan går ut på, hur man gör när 

man samverkar osv. gör att det kan bli krockar. De har olika syfte och målsättning med 

samverkansarbetet. S1 och S2 menar att psykiatrin har en mer hierarkisk organisation än vad 

socialtjänsten har. Socialtjänstens organisation är relativt platt. Läkaren är van att fatta beslut 

och att inte bli ifrågasatt på samma sätt som man kan ifrågasätta chefer inom kommunen. S1 

säger att: 

Här ifrågasätter vi våra chefers beslut. Vi står på klienternas sida. Handläggarna gör verkligen 

det och de är beredda att ta fajten med cheferna om de upplever att klienterna inte får sina 

rättigheter.  

Trots att det kan bli krockar pga. olika hierarkier är S2 dock medveten om att det inom 

psykiatrin ibland kan handla om liv och död och att det då är nödvändigt att det finns en 

person som har det slutliga ordet.  

S1 upplever också att slutenvården gärna vill tala om för socialpsykiatrin vad de skall göra.  

Man vill helt enkelt tala om för oss vad vi skall göra och det är inte bra när man skall samverka. 

Att den ena organisationen talar om för den andra vad den skall göra.” 

S2 upplever lite samma sak. 

Landstinget uppfattar jag som en ganska hierarkisk organisation, där det är läkarna som 

bestämmer och det läkaren säger skall inte ifrågasättas av dem som är under läkaren. Lite så kan 

det kännas när vi sitter på en vårdplanering på slutenvården. 
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Samtidigt upplever S2 att i de fall då de verkligen lyckas förklara för slutenvården vad 

socialpsykiatrin behöver för information för att utreda och besluta om insatser för en person 

och varför de gör det, så får de respekt och gehör hos psykiatrin.  

P2 visar på psykiatrins bild av det hela. 

Vi får inte säga att patienten behöver någonting. Vi kan säga vilka svårigheter patienten har, men 

att säga att patienten som, t.ex. inte kan laga mat själv behöver hjälp med det, det får vi inte säga. 

Vi skall inte tala om för socialtjänsten vad de skall göra.  

7.5 Ansvarsfördelning 

P2 tycker inte att ansvarsfördelningen fungerar. Hon menar att det blir ett slags hålrum mellan 

organisationerna som ingen riktigt ansvarar för, men också att den oklara ansvarfördelningen 

gör att man gärna vill bestämma över varandras områden. Hon menar också att 

ansvarsfördelningen försvåras av att det är olika huvudmän som styr de olika verksamheterna. 

S1 tycker att ansvarsfördelningen är tydlig på papper, men att problem uppkommer då de 

tolkar det som står på olika sätt. Landstinget förstår inte alltid kommunens ansvar.  

Problemet är olika tolkningar och att Landstinget gärna talar om för oss vad patienten behöver 

och klampar då in på vårt ansvarsområde. 

Hon tycker att de två organisationerna har tydliga ansvarsområden och att hon inte förstår 

varför samverkan krånglar. Det borde kunna gå att samverka.  

Hon och de övriga verkar dock vara överens om att det sociala och det medicinska hänger 

ihop och påverkar varandra. I och med detta kan det i praktiken bli svårt med en strikt 

ansvarsfördelning. Det är lätt att oavsiktligt klampa in på den andres domän. 

Psykiatrin har av hävd ansetts företräda en biologisk syn på människan. P1 värjer sig dock 

mycket bestämt mot att slutenvården bara skulle vara inriktad mot detta. Att psykiatrin bara 

skulle ha ett medicinskt perspektiv, tror hon är en fördom. Något som hänger kvar från den 

gamla tidens psykiatri. Psykiatrin av idag har en helhetssyn, menar hon. Omvårdnad är en 

viktig del av den psykiatriska vården, men det kanske man inte känner till inom socialtjänsten. 

Hon medger dock att det kan vara svårt att definiera vad som skall räknas till omvårdnad i 

regi av Landstinget och omvårdnad utförd av kommunen. Både Landstinget och kommunen 

skall se till att en person får sina psykiska behov tillfredsställda, men de har olika sätt att 

arbeta på. I grunden skall de båda organisationerna alltså tillfredsställa samma behov, men 

hon anser att det finns mycket som skulle behöva tydliggöras runt detta.  
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7.6 Professionstillhörighet (olika kunskaper) 

Från socialtjänstens sida anser de att de tydligt ser att den medicinska professionen anses 

viktigare än socionomers kunskaper och jag uppfattar att de upplever detta som problematiskt 

i samarbetet. S2 säger t.ex.  

Det är sällan någon tycker att kunskapen om det sociala, hur saker och ting fungerar ute i 

samhället, är någonting att ta till sig utan det bagatelliseras ofta, tycker jag. 

Hon säger också att de gånger hon får gehör hos slutenvården, så handlar det inte om att hon 

skulle ha några specifika kunskaper i frågan med grund i hennes utbildning, utan mer om 

hennes roll som representant för kommunen. 

P2, i sin tur, säger att hon får gehör för sina kunskaper när det gäller medicinering, men att 

hon kan bli ifrågasatt av socialtjänsten när det handlar om diagnoser.  

Jag förstår inte hur de menar när de ifrågasätter en diagnos, men den här kommunen har 

försämrats de senaste åren och har en väldigt snäv syn på vilka som skall tillhöra målgruppen, så 

det är kanske därför man ifrågasätter diagnoser och funktionsnedsättning.  

S1 menar att det faktum att man inom socialpsykiatrin har samma utbildning, medan 

psykiatrin innefattar flera olika yrkesgrupper och vissa utbildningar anses vara förmer än 

andra kan orsaka slitningar i samarbetet. Hon känner att det blir problem om hon ifrågasätter 

en läkare. Ibland kan hon tycka att man inom psykiatrin inte har respekt för hennes 

profession. 

P1 tycker inte att professionstillhörighet borde vara en faktor i samarbetet, eftersom de hela 

tiden skall se till patientens behov. Hon är dock medveten om att de tolkar saker på olika sätt, 

har olika syn på psykisk sjukdom och hur den psykiskt sjukes behov bäst skall tillgodoses och 

att det kan leda till meningsskiljaktigheter.  

7.7 Påverkar olika lagar och regelverk? 

Något annat som verkar orsaka svårigheter är de olika regelverk som styr de två 

organisationerna. Socialpsykiatriska teamets arbete utgår från Socialtjänstlagen (SoL) som 

betonar frivillighet medan den psykiatriska slutenvården har möjlighet till tvång, bland annat 

via Lagen och rättspsykiatrisk vård (LPT). Det framgår att denna frivillighet kontra tvång är 

något som  ger upphov till kontroverser dem emellan.  

S1 ger uttryck för detta. 

Vårt arbete bygger på frivillighet och psykiatrin kanske kan tycka att vi i för stor utsträckning 

frågar klienten vad han/hon vill ha och lyssnar för mycket på honom/henne. Vi försöker på olika 

sätt att på frivillig väg få till en överenskommelse med klienten. Landstinget ser naturligtvis också 

till klientens behov, men de har möjligheter till tvång på sätt som vi inte har. Här blir det konflikt. 
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Något annat som orsakar samarbetssvårigheter är möjligheten för klienter att överklaga 

socialtjänstens beslut. Om detta säger S2 att: 

De kan besluta om att sätta in en behandling under tvång, men vi kan inte göra det. Inom hälso- 

och sjukvården kan man ju inte överklaga beslut som man kan göra med socialtjänstens beslut.     

Hon tycker att psykiatrin som helhet inte riktigt vill se att de är olika organisationer med olika 

lagstiftning. Hon upplever också att hon ibland får förslag på att ordna insatser som inte är 

inom socialpsykiatrins lagrum och vill klargöra att alla har rätt att ansöka om insatser, men att 

man därför inte automatiskt är berättigad till dem.  

P2 har däremot inte märkt att olika lagar och regelverk skulle påverka samverkansarbetet 

på något sätt.  

7.8 Hur löser de konflikter? 

De intervjuade är överens om att konflikter hör till ovanligheterna, men att de inträffar då och 

då. I de fall konflikter faktiskt uppkommer, måste de så snabbt som möjligt lösas för att 

patienten/klienten inte skall komma i kläm.  

S1 förklarar att först och främst så försöker handläggarna diskutera på deras nivå. Lyckas 

det inte, flyttas ärendet upp till hennes nivå och går det inte att lösa här heller så kopplas 

hennes chef in. Att ärendet är uppe på denna höga nivå, innebär inte att det automatiskt kan 

lösas. Tyvärr, upplever hon att Landstinget även på denna nivå har en tendens att vilja tala om 

för kommunen vad som gäller och vad de skall göra. Att få hjälp och råd av Socialstyrelsen, 

verkar inte heller vara lätt.  

Jag har flera gånger ringt till Socialstyrelsen och bett dem vara med på ett möte, men de vill inte 

under förevändning att de inte vill gå in och styra. 

Hon uttrycker förvåning över hur liten styrning det finns från politiskt håll och hur mycket 

som handlar om att chefer på lokal nivå kommer överens.  

S2 menar att de i samverkansarbetet verkligen försöker undvika konflikter och att de måste 

komma överens när de väl inträffar. Utgången av konflikter beror på de inblandade 

personerna och på cheferna. När eventuella konflikter till slut löser sig, upplever hon inte att 

det beror på att de olika parterna kommit överens. Det är snarare så att någon part ger sig.  

P1 anser att konflikter måste lösas högre upp i organisationen. Om ett ärende fortfarande 

inte kan lösas fast det är uppe på högsta nivå, så måste de tillfråga politikerna, men hon har 

aldrig varit med om att något ärende gått så långt.   
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7.9 Påverkar ekonomin samverkansarbetet? 

Alla intervjuade säger att ekonomin har betydelse för hur samverkan dem emellan fungerar. 

Det verkar dock som att meningarna går isär när det gäller hur mycket den påverkar. Man är 

ändå överens om att pengar särskilt påverkar när det handlar om placeringar och frågan om 

vem som skall betala blir aktuell.   

S2 säger att resurserna ju är begränsade, för både Landstinget och Kommunen. De måste 

därför hitta möjliga vägar inom ramen för de resurser som finns tillgängliga. Hon betonar 

dock att det är väldigt få gånger det blir konflikter kring pengar.  

S1 uttrycker hur svårt det kan vara att komma överens om vem som skall betala ett boende 

och att socialpsykiatrin i några fall har behövt tvinga Landstinget att betala en liten del. De 

kan tvinga Landstinget genom att säga att de inte gör något annars. Hon säger att man inom 

Landstinget inte riktigt verkar känna till när man har betalningsansvar. Detta blir särskilt 

tydligt när någon är på LPT. När en person är LPT:ad kan kommunen aldrig få 

betalningsansvar, men trots att det finns rättsfall som säger så händer det att de får sådana 

instruktioner från Landstinget.  

Enligt P1 ligger det i botten i någon mån alltid olika ekonomiska intressen.  

Klart att vi får order uppifrån. Nu måste vi dra in där och göra annorlunda där och budget går 

inte ihop så nu måste vi dra ner. Sådant kommer ju hela tiden och det är klart att det blir svårare 

då. 

Hon tror dock inte att det bara handlar om pengar, utan även att de har olika kunskaper och 

olika syn på saker och ting.  

P2 menar att uppdelningen i olika budgetar ibland motverkar syftet med samverkan. Hon 

ser exempelvis att socialtjänsten får mindre och mindre resurser till sitt förfogande och att det 

från ett utanförperspektiv verkar som att man gör det svårare och svårare för psykiskt 

funktionshindrade att tillhöra målgruppen.  

Det är ändå ganska många av våra patienter som säkert skulle kunna vara inlagda mindre om de 

hade en fungerande vardag. Det går i varandra. Om man liksom sparar in i ena änden, så kommer 

ju personen i fråga att kosta samhället mer i och med att den förbrukar mer vård. Om man tänker i 

ett samhällsekonomiskt perspektiv.   

7.10 Maktförhållanden 

Ingen av intervjupersonerna nämner någonting om maktskillnader, men att detta är ett reellt 

faktum lyser ändå igenom. Det blir särskilt tydligt i S1:s och S2:s yttranden. Socialpsykiatrin 

verkar lätt hamna i ett underläge gentemot psykiatrin. Psykiatrins representanter berör knappt 

maktaspekten i samarbetet.  
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S1 menar att det när det blir konflikter ofta inte handlar om rent praktiska ting. Det som är 

problematiskt är hur handläggarna upplever att de blir bemötta av Landstinget. Det får order 

av Landstinget som de skall utföra och de som har bestämt det är läkare. Hon menar att andra 

enheter inom socialtjänsten som har kontakt med slutenvården upplever samma sak. Detta 

föder misstro och irritation mot psykiatrin bland handläggarna.  

Både S1 och S2 tycker inte om det hemlighetsmakeri de ibland upplever från slutenvårdens 

sida. När handläggare besöker en klient på avdelningen, känner de att de inte får träffa 

personen i enrum, utan någon personal skall alltid sitta med. De menar att de inte tillåts tala 

om klientens problem för att det kan röra upp känslor hos honom/henne. Det här blir 

problematiskt för socialpsykiatrin, eftersom de inte kan göra sitt jobb om de inte får fokusera 

på de problem klienten har. 

S2 berör både det hon upplever som slutenvårdens tendens att ge order och 

hemlighetsmakeriet. 

Ofta kommer man själv från kommunen och så sitter en 4-5 personen från psykiatrin där. Ibland 

är klienten inte med, ibland får man inte ens träffa klienten, ibland skall man inte prata om några 

problem utan de säger bara att klienten behöver hjälp. That´s it. Kan du fixa det nu!  

P1 berör maktförhållandet när hon talar om hur psykiatrin är en specialistenhet och att de 

därför i vissa fall kanske tenderar att tycka att de vet bäst. Hon tror att det kan ha historiska 

orsaker, eftersom mycket av det som kommunen nu har ansvar för tidigare låg inom 

landstingets ansvarsområde. 

Tidigare fanns ju allt i psykiatrins regi. Det är svårt att säga om det är så att vi tycker att vi är 

bättre än de andra eller inte. Att vi tycker att vi vet bäst. Jag vet inte, men det kan ju finnas en 

sådan tanke ibland, va. Vi kan psykiatri. Vi är en specialistfunktion. Det tar tid att ändra synsätt.  

7.11 Hur fungerar samverkan generellt? 

Man är hela tiden beredd att stöta på patrull, liksom. 

Så svarar P2 på frågan och menar att samverkan med t.ex. äldrevården fungerar bättre. Hon 

säger dock också att när socialpsykiatrin och psykiatrin sedan tidigare har gemensamma 

ärenden, så fungerar allt mycket smidigare. Problemen uppstår oftast när det är en person som 

inte varit aktuell inom socialpsykiatrin tidigare. Då blir det som en tröskel de måste ta sig 

över. 

S2 tror att samverkan är personberoende. Det är viktigt att visa varandra respekt och att ha 

förståelse för varandras situation. Då kan de lättare hitta öppningar i konflikter.  



 34 

Om det finns någon slags förståelse för varandras situation så behöver man (slutenvården) inte 

komma med en massa orimliga krav om att fixa det ena och det andra som inte finns på 

världskartan och som vi tycker att de borde veta. 

Mycket av det som framkommit ovan handlar om när samverkan är problematisk och ger 

därmed kanske en bild av att det mest blir problem och att de inblandade är väldigt negativa 

till att samverka och känner sig uppgivna. Jag tycker ändå att de överlag har en positiv 

inställning till samverkan och att de har en vilja att försöka.   

Bland annat så tycker S1 att det är viktigt att poängtera att: 

… trots att vägen är kantad med bekymmer, så leder det i de flesta fall till slut ändå till att det blir 

bra för klienten och det är huvudsaken. 

P1 säger också att det vanligaste ändå är att ärendena fungerar ganska bra. Det är några 

enstaka gånger som det blir problem. Hon menar att man måste förstå att det t.ex. när de byter 

personal tar ett tag innan man lär känna varandra och varandras arbetssätt och hur man är som 

person. Det är viktigt att tänka på det.  

7.12 Vad kan förbättras? 

På frågan om något skulle kunna förbättras, svarar S1 att hon tror att en gemensam budget 

skulle vara ett sätt att lösa problemen. Att alla pengar tas från samma ställe. Hur det skall gå 

till lämnar hon osagt. Hon betonar dock att det är viktigt att hela tiden ha ett ekonomiskt 

tänkande eftersom det är skattemedel det handlar om. Det får man inte glömma bort. Hon 

tillägger att det vore bra om psykiatrin haft ett tydligare behandlingsansvar. Vad det innebär, 

förutom att medicinera. Hon menar att man inom socialpsykiatrin upplever att mycket av 

slutenvårdens behandling endast handlar om att ge mediciner och menar att klienterna också 

upplever det på det viset.  

S2 tror att samverkan skulle underlättas av att parterna sitter på samma ställe. Mer pengar 

är inte lösningen, menar hon. Däremot är samverkan beroende av hur det fungerar på det 

personliga planet mellan de inblandade och det skulle underlättas om verksamheterna var 

samlokaliserade till ett ställe.  

De inblandade personerna är viktiga. Funkar det inte mellan dem så funkar inte samverkan. 

P2 tycker att de framförallt skulle behöva förbättra samarbetsklimatet. Det är väldigt 

mycket misstro och försvarspositioner i samarbetet och det har blivit värre än tidigare. Hur 

samverkan fungerar beror på de inblandade personerna. Hon tycker också att samverkan 

skulle vinna på att organiseras på ett annat sätt där de fortfarande är olika organisationer, men 

har ett gemensamt ekonomiskt ansvar.  
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P1 talar om att det i kommunen har varit tal om att inrätta en gemensam nämnd. Hon 

tycker också att det skulle vara en idé att samlokalisera verksamheterna. Hon tar upp en 

verksamhet i Södertälje som ett lyckat exempel. Där är personal anställd på olika 

organisationer, men sitter på samma ställe. Visst spelar det roll om man är längre ifrån 

varandra. Hon tror också att mycket beror på vilka personer som jobbar, hur de är mot 

varandra. 

8 Analys 

För att analysera empirin utgår jag från mina tre frågeställningar och tar hjälp av den teori och 

begrepp som presenterats i teorikapitlet, samt relevanta tankegångar från litteraturöversikten. 

8.1 När samverkar socialtjänsten och den psykiatriska 

slutenvården? 

SPT är en enhet inom Socialtjänsten. Den psykiatriska slutenvården tillhör Landstinget. 

Socialtjänsten och Landstinget har olika utgångspunkter och målsättningar med sitt arbete, 

vilket innebär att också SPT och slutenvården har det. Slutenvården bedömer graden av 

patologisk störning hos en person, medan SPT bedömer den grad av funktion som behövs för 

att fungera ute i samhället (Jmfr. Socialstyrelsen, 1997). Slutenvårdens ansvar begränsas till 

den tid han/hon är i behov av akut medicinsk behandling och därmed inlagd på avdelningen. 

Om patienten tillhör SPT:s målgrupp, övertar SPT det sociala ansvaret för honom/henne vid 

utskrivning. Det medicinska ansvaret övergår då till den öppna psykiatriska vården.  

I intervjuresultaten ser vi att samverkan mellan SPT och slutenvården sker främst då en 

persons boende efter avslutad behandling skall lösas (Jmfr. Socialstyrelsen, 2005). Samtliga 

tre presenterade fall handlar om boende. Det kan handla om att en person inte har någonstans 

att bo och att de därför måste ordna ett boende, eller så handlar det om att bedöma om det 

boende patienten/klienten redan har är det lämpligaste. Om personen inte har varit aktuell 

inom socialpsykiatrin tidigare är det allra första som måste göras dock att utreda om personen 

i fråga tillhör SPT:s målgrupp (se 7.3), för om personen inte tillhör målgruppen har SPT inga 

förpliktelser gentemot denne och samverkan blir inte aktuell. Slutenvårdens arbete kretsar 

däremot kring diagnosinstrumentet. Utifrån en ställd diagnos bedöms om en person behöver 

läggas in eller inte. Vårdbehovet skall vara akut. För mig synes SPT:s kriterier för om en 

person är berättigad till insatser från dem vara snävare än slutenvårdens kriterier för vård. Vad 

händer då när SPT anser att någon inte platsar i målgruppen, inte är ”tillräckligt” 

funktionshindrad, men när slutenvården utifrån sitt diagnosverktyg anser att personen behöver 
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hjälp? Här ser jag en källa till konflikt. S1 belyser detta när hon menar att slutenvården ibland 

försöker få en person att tillhöra deras målgrupp fast personen i fråga inte uppfyller kriterierna 

och att SPT upplever det som att slutenvården inte respekterar deras arbete. Från 

slutenvårdens sida menar de att det verkar som att SPT:s målgruppskriterier, i takt med 

kommunala resursnedskärningar, blir allt snävare. För mig är det inte så konstigt att 

slutenvården försöker få en person att tillhöra målgruppen. De kan ju inte skriva ut någon till 

hemlöshet. Om en patient är utskrivningsklar men inte har någonstans att bo, så blir han/hon 

alltså kvar på avdelningen. Det är varken bra för patienten eller för andra som behöver akut 

vård, men inte kan läggas in för att det inte finns någon ledig plats.  

Figuren nedan är min tolkning av hur samverkanssituationen ser ut. 

 

Figur 8:1 Samverkan mellan SPT och psykiatrisk slutenvård. 

 

Basen för SPT:s arbete är, som jag nämnt, målgruppen, medan den för slutenvårdens 

vidkommande är diagnosen. När de samverkar är boendet det organisatoriska fält de 

samverkar kring. Här har SPT sitt ansvarsområde och slutenvården har sitt. Dessa 

ansvarsområden är verksamhetsdomänerna. Verksamhetsdomänerna styrs av olika 

institutionella logiker och institutionella krav, vilka organisationerna genom institutionell 

isomorfism försöker anpassa sig till för att legitimera verksamheten. På grund av anspråk på 

varandras ansvarsområden och den horisonella integrationen mellan organisationerna 

uppkommer domänkonflikter och domänkonsensus i det organisatoriska fältet (Jmfr. Grape, 

2006). I de två lyckade samverkansfallen, kom de till sist fram till en bra lösning för 

patienten/klienten. De uppnådde alltså domänkonsensus. Det misslyckade fallet, utgör 

däremot ett exempel på en domänkonflikt. 
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SPT:s och slutenvårdens organisatoriska ramar skiljer sig åt. Medan SPT:s arbete sker i en 

administrativ struktur, sker slutenvårdens arbete i en professionell sådan. Dessa ramar ger 

olika villkor, möjligheter och begränsningar i samverkansarbetet (Jmfr. Sundgren, 1996).  

Jag övergår nu till att titta närmare på vilka faktorer de intervjuade personerna anser 

påverkar samverkan kring en patients/klients boende.  

8.2 Vilka faktorer påverkar samverkan? 

De faktorer de intervjuade ser påverkar samverkan (det organisatoriska fältet, se Figur 8:1) är 

organisation, ansvarsfördelning, skilda regelverk, ekonomi och profession (olika kunskaper).   

Som intervjuresultatet utvisar fungerar samverkan generellt sett bra. Även om det initialt är 

problematiskt så löser det sig oftast till slut och blir bra för patienten/klienten. Man verkar 

alltså oftast uppnå domänkonsensus i sitt arbete. Att det blir domänkonflikt i det misslyckade 

fallet beror inte på att parterna inte är överens om vem som skall göra vad. Enligt min 

bedömning har de tydliga ansvarsgränser och i teorin borde det därmed finnas 

domänkonsensus (Jmfr. Grape, 2006). Att det blir konflikt beror på att både psykiatern och 

patienten motsätter sig det boendealternativ som SPT erbjuder (Jmfr. Socialstyrelsen, 1997). 

Det som har orsakat konflikten är inte en brist på samsyn om ansvarsgränserna, utan att de 

inte respekteras. Slutenvården anser att SPT inte vet vad som är bäst för patienten/klienten. 

De bekämpar SPT:s synsätt och drivkrafter. När SPT upplever att slutenvården ”klampar in” 

på deras område gör, som jag ser det, slutenvården domänanspråk på den sociala biten av 

samverkansarbetet, vilken är socialpsykiatrins ansvar. Det skall dock poängteras att det inte 

bara är slutenvården som gör domänanspråk på SPT:s ansvarsområde. I det lyckade fallet 2, 

ifrågasatte SPT psykiaterns diagnos och inkräktade därmed på slutenvårdens ansvarsområde. 

Bristen på respekt finns alltså hos båda parter. Vad beror då denna respektlöshet för varandras 

ansvarsområden på? För mig är det tydligt att det är vitt skilda institutionella logiker som 

krockar här (Jmfr. Grape, 2006). Båda är visserligen angelägna om att ordna ett lämpligt 

boende till patienten/klienten, men medan SPT utifrån sina kunskaper om det sociala anser att 

det bästa för honom är en plats på ett behandlingshem, anser slutenvården med diagnosen som 

bas att det han behöver är en egen lägenhet. Att de har olika syfte och målsättning med 

samverkansarbetet vittnar bland andra P2 om.  

Även graden av horisontell integration mellan samverkanspartners är beroende av hur klart 

definierade ansvarsgränserna är och att dessa respekteras. Egentligen borde därför även 

integrationen mellan SPT och slutenvården vara god då deras ansvarsgränser ju är tydligt 

definierade. Som nämnts ovan kan det dock ibland vara svårt att respektera varandras 
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ansvarsgränser i det praktiska arbetet (Jmfr. Sjöberg, 2006). Medan den horisontella 

integrationen i de lyckade fallen är god eftersom de lyckades uppnå en respekt för 

organisationernas ansvarsgränser, menar jag att det misslyckade fallet däremot är ett talande 

exempel på en situation som kännetecknas av dålig horisontell integration. En orsak till det 

kan vara att SPT:s och slutenvårdens samverkan kring boende är ett ganska nytt 

organisatoriskt fält (Jmfr. Grape, 2006).  

Ett annat problemområde kan, som nämnts, vara att SPT och slutenvården har olika 

institutionella krav att förhålla sig till. Socialtjänsten har det lagstadgade ansvaret för sociala 

insatser, medan landstinget enligt lag har det medicinska ansvaret. Fastän tanken bakom 

samverkan är att det medicinska och det sociala skall komplettera varandra (Jmfr. Mallander, 

2003), blir det som vi ser av intervjuerna i praktiken ändå svårt att komma överens. Min 

tolkning av detta är att det beror på att båda organisationerna strävar efter att legitimera sin 

verksamhet genom s.k. institutionell isomorfism (jmfr. Johansson, 2006). För att SPT 

respektive slutenvården skall ”överleva”, måste de utföra det arbete de ålagts av omgivningen. 

När de har att uppfylla helt olika krav från omgivningen kan det bli problematiskt att bli ense i 

samverkansarbetet. Det är två helt olika världsbilder som krockar. Av intervjuresultatet ser jag 

att socialpsykiatrin och slutenvården ofta har svårt att lyssna på den andra parten. Detta är 

särskilt tydligt i det misslyckade fallet. Båda håller hårt i det de har ansvar för. Istället för att 

vara öppna och ta hjälp av varandra, så hamnar de i principdiskussioner och tar till 

uttröttningsstrategier eller hot. Misstroendet ligger hela tiden och pyr under ytan (Jmfr. 

Socialstyrelsen, 1999,b). Problemet är inte att ansvarsgränserna är vaga, utan snarare att de är 

för skarpa. Båda organisationerna håller strikt på sitt ansvar och viker inte en tum. Ett annat 

institutionellt krav som kan ge upphov till konflikt är den lagstadgade frihet som styr SPT:s 

arbete. Även här är det misslyckade fallet ett talande exempel. SPT kan, enligt lag, inte tvinga 

en klient att ta emot en erbjuden insats och de menar att de därmed inte kan göra något. Från 

slutenvårdens sida tycker man då att socialpsykiatrin försöker slippa undan ansvar (Jmfr. 

Lindqvist, 2000). I SPT:s arbete ingår att lyssna på och ”samtala” med en klient, de får aldrig 

ta till tvång. Den psykiatriska slutenvårdens förhållningssätt gentemot en patient är däremot 

mer av typen ”tala till”. Det finns egentligen inte något utrymme för diskussion i relationen 

psykiater/patient. För mig ser det ut som att slutenvården har svårt att acceptera att SPT inte 

har samma möjligheter till tvång som psykiatrin har och att ta denna begränsning på allvar. 

Jag tycker att det är absolut förkastligt att psykiskt funktionshindrade inte får hjälp av SPT för 

att de tackar nej till insatser. Många gånger kanske de inte är mentalt kapabla att förstå vad 

det är de tackar nej till. Jag menar dock att som de organisatoriska ramarna för tillfället ser ut, 
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så är det svårt för SPT att agera på något annat sätt. Det här är ett problem som måste lösas på 

politikernivå.  

Att olika ekonomiska huvudmän påverkar samverkansarbetet är samtliga respondenter 

överens om, men i vilken grad råder det delade meningar om. Pengar påverkar mest då det 

handlar om betalningsansvar vid placeringar eller boende. I de tre presenterade fallen har, 

enligt de intervjuade, pengar dock inte varit stötestenen. Här motsäger de sig själva, tycker 

jag. Om ekonomin mest påverkar vid placeringar eller boende och de mestadels samverkar 

när de skall ordna en placering (boende), så torde pengar ofta vara inblandade. Jag har sett att 

en orsak till att det blir domänkonflikter kring boendet är att slutenvården inte alltid verkar ha 

klart för sig när man har betalningsansvar. Båda organisationerna har begränsade resurser och 

om båda då inte tar sitt betalningsansvar, förstår jag att det blir konflikt. Naturligtvis vill ingen 

part betala mer än den är ålagd att göra. Enligt min åsikt skulle den horisontella integrationen 

och därmed samverkansarbetet förbättras om de hade en gemensam budget (Jmfr. Grape, 

2006). Detta belyser också både S1 och S2. Därmed skulle det vara lättare att uppnå 

domänkonsensus.  

Det är främst socialpsykiatrin som tycker att professionstillhörigheten är en faktor att ta 

hänsyn till. De upplever att slutenvården inte alltid har respekt för deras profession. Olika 

professioner har olika status (se. 5.6). Läkarkåren har högre status än socionomyrket, vilket 

mestadels ses som en semiprofession, säkerligen bla. för att läkarna har en formell 

legitimation, vilket socionomerna saknar. Psykiatern på en slutenvårdsavdelning har därför 

högre status, än en socionom på en socialtjänstenhet. Jag menar att även en sjuksköterska har 

högre status än en socionom då hon har medicinsk kunskap. Det här styrks av att både S1 och 

S2 upplever att kunskapen om det sociala ofta bagatelliseras i samverkan med slutenvården. 

Inom socialpsykiatrin känner man att slutenvården ibland anser sig förmer än dem i 

samverkansarbetet (Jmfr. Bång & Rudstam, 1984). Då olika professionstillhörighet kan utgöra 

ett problem i samverkan, genom att professioner ”mutar in” revir (Jmfr. Michaeli, 2004), finns 

även här frön till domänkonflikter. Om vi tänker i nyinstitutionella banor, så är kunskap en 

institutionell logik och eftersom olika professioner grundas på olika kunskaper, kan alltså 

olika professionstillhörighet leda till domänkonflikter. Psykiatern gör domänanspråk när hon 

uttalar sig om vad som är bäst för patienten/klienten och konkurrerar därmed till viss del med 

socionomerna om samma område (Jmfr. Beckman, 1989). Fastän socialpsykiatrin alltså anser 

att professionstillhörighet och olika kunskaper påverkar i samverkan, menar dock S2 att när 

slutenvården till slut lyssnade på henne i det lyckade fallet 1, så var det inte för hennes 

kunskaper utan mer pga. hennes roll som representant för kommunen. Det här tyder, enligt 
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min mening, på att organisationstillhörighet trots allt är viktigare än professionstillhörighet för 

att få gehör.  

8.3 Vilket handlingsutrymme har aktörerna i samverkan? 

Att få gehör för sina synpunkter handlar även om vilket handlingsutrymme man har. I 

teoriavsnittet skrev jag att makt är närvarande i alla sociala relationer. Samverkansarbetet 

mellan SPT och slutenvården är inget undantag. Det är tydligt att SPT upplever 

maktskillnader. De verkar känna sig i underläge gentemot slutenvården. Slutenvården synes 

däremot inte direkt ha reflekterat över möjliga maktskillnader dem emellan. Det beror, som 

jag ser det, på att den som befinner sig i en överordnad position gynnas av skillnader i makt 

och därför inte har något intresse av att uppmärksamma dessa. 

Handlingsutrymmet är beroende av makt och det som ger makt är arbetsfördelningen 

(Jmfr. Johansson, 1997). Därmed torde SPT, inom det organisatoriska fält som boendefrågan 

utgör (se Figur 8:1), ha ett gott handlingsutrymme. Det är ju endast socialpsykiatrin som har 

de nödvändiga sociala kunskaperna och slutenvården är därmed beroende av dem. Man kan 

säga att yrkesgruppernas kunskaper kompletterar varandra. Att båda parter i teorin har lika 

stort handlingsutrymme, innebär dock inte att det är så i praktiken. Att SPT upplever 

underlägsenhetskänslor, är ett tecken på detta.  

Slutenvårdens sätt att bemöta SPT är inte bra. Information ges inte i form av förslag utan 

mer som en order (Jmfr. Spri, 1991 och Socialstyrelsen, 1997). P2 är medveten om att SPT 

inte tycker om att slutenvården talar om för SPT vad de skall göra, men verkar inte se att det 

av SPT:s personal kan upplevas som att de får order. Det här tyder, enligt mitt sätt att se 

saken, på att den som har makt inte märker av den. 

Något som är intressant när vi talar om handlingsutrymmet är S2:s uttalande om att 

uppkomna konflikter inte löses genom att de kommer överens, utan genom att någon part ger 

sig. Här blir maktskillnader också synliga, för om någon ger sig innebär det att parterna inte är 

jämlika och då är handlingsutrymmet inte heller lika stort. För att samverkan skall fungera, 

måste professionerna vara på samma nivå (Jmfr. Meads, Aschcroft, Barr, Scott och Wild, 

2005). I det lyckade fallet 1, var det slutenvården som gav sig, medan det i det andra lyckade 

fallet var SPT som gjorde det. Dessa fall tyder på att det inte alltid är socialpsykiatrin som 

hamnar i underläge. På så vis kan det misslyckade fallet vara ett tecken på att båda parter trots 

allt har lika mycket handlingsutrymme och makt. Ingen har kunnat tvinga någon att ge med 

sig.  
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De intervjuade från socialpsykiatrin, tycker att olika typer av hierarkier i de båda 

organisationerna är ett bekymmer, när det gäller att göra sin stämma hörd. Min tolkning är att 

de olika hierarkierna påverkar handlingsutrymmet både inom respektive organisation och 

mellan dem. SPT säger att läkarna inte är vana vid att bli ifrågasatta inom den egna 

organisationen. När då SPT ifrågasätter en läkares ord, kan det bli konflikter. Det här är ännu 

ett exempel på när den ene samverkanspartnern gör domänanspråk på den andres 

ansvarsområde. Jag hävdar att när någon gör domänanspråk gör denne även maktanspråk på 

området och ökar på så sätt sitt eget handlingsutrymme samtidigt som den andres 

handlingsutrymme minskar. Det är då inte konstigt att det blir motsättningar, för ingen vill se 

sin egen makt minska.  

Professionstillhörigheternas olika status, som jag diskuterat ovan är ytterligare en faktor 

som påverkar handlingsutrymmet för de inblandade. Läkarna får med grund i sin medicinska 

profession ofta tolkningsföreträde i samverkanssituationer (Jmfr. bla. Sundgren, 1996) och 

därmed mer handlingsutrymme. 

9 Diskussion 

Min intention har varit att undersöka hur några personer från socialtjänsten och 

slutenvårdspsykiatrin upplever att samverkan mellan dem fungerar. De frågeställningar jag 

har använt mig av är:  

 När samverkar socialtjänsten och den psykiatriska slutenvården? 

 Vilka faktorer påverkar samverkan? 

 Vilket handlingsutrymme har aktörerna i samverkan? 

9.1 Slutsats 

Mina resultat visar att de inblandade personerna anser att samverkan mellan socialpsykiatri 

och psykiatrisk slutenvård generellt sett fungerar bra (Jmfr. Sjöberg, 2006). Det anser de på 

både ledningsnivå och marknivå. Det finns dock, av olika anledningar, många tillfällen till 

konflikter och det är inte så underligt när det är två organisationer med helt skilda ramar för 

sin verksamhet som skall samverka.  

Vi har sett att samverkan kommer till stånd främst då det handlar om att lösa frågor kring 

patienters/klienters boende. I de två lyckade fallen uppnåddes till slut domänkonsensus. I det 

tredje fallet ledde olika omständigheter till att det istället blev domänkonflikt.  

Det finns faktorer som gynnar samverkan och faktorer som motverkar samverkan (Jmfr. 

t.ex. Danermark & Kullberg, 1999 och Socialstyrelsen, 1999,b). Mina respondenter betonar 
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att organisation, ansvarsfördelning, olika regelverk, ekonomi samt profession (olika 

kunskaper) är element som påverkar samverkansarbetet och både leder till domänkonsensus 

och domänkonflikt. De tycker även att personkemin har väldigt stor betydelse. Samtliga 

intervjupersoner tar på ett eller annat sätt upp personkemin och vikten av att det fungerar på 

det personliga planet (Jmfr. Danermark, 2000). Dock menar jag att informanternas 

framhållande av personkemin, som en viktig orsak till att samverkan fungerar eller inte 

fungerar, nog mer innebär att de i det praktiska arbetet inte ser de organisatoriska strukturer 

som påverkar. De som arbetar i en organisation blir påverkade av dess normer och regler och 

får därmed svårare att se hur dessa påverkar arbetet med och relationer till människor i andra 

organisationer. De ser världen med speciella glasögon. Om de i samverkansarbetet inte ser de 

organisatoriska strukturerna är det lätt att, när det blir problem, skylla dem på andra personer 

istället för att se att grundläggande förutsättningar för samverkan kanske saknas. Något som 

skulle kunna förbättra förståelsen mellan organisationerna vore att samlokalisera 

verksamheterna. Tankar om att en samlokalisering skulle kunna förbättra samverkansklimatet 

finns också hos intervjupersonerna. Av förklarliga skäl är det troligtvis dock svårt att 

samlokalisera psykiatrisk slutenvård och socialpsykiatri. Inte minst för att samverkan är 

aktuell under en begränsad tid. Jag tror att öppenvårdspsykiatrin och SPT däremot skulle dra 

fördel av en samlokalisering.  

Respektive parts handlingsutrymme är en aspekt att ta hänsyn till i samverkan (Jmfr. 

Johansson, 1997). Maktskillnader är påtagliga i samverkansarbetet och makt påverkar 

handlingsutrymmet. De faktorer som påverkar samverkan påverkar också handlingsutrymmet. 

Inte minst gäller det de inblandade professionernas olika status. Med status följer ett större 

handlingsutrymme, då andra betraktar personen som en expert och auktoritet som man skall 

lyssna på. Läkaren får ofta en högre status än socionomer i samverkan (Jmfr. exempelvis 

Sundgren, 1996, Michaeli, 2004 och Brante,1989) och socialpsykiatrins representanter kan då 

hamna i underläge. Det faktum att SPT-handläggaren påpekade att slutenvården lyssnade på 

henne pga. hennes roll som representant för kommunen, tyder dock på att 

organisationstillhörighet är viktigare än professionstillhörighet.  

Samverkan betraktas i mångt och mycket som nödvändig för att uppfylla tanken om 

helhetssyn i människovårdande verksamheter (Jmfr. Bergmark, 1998). Samverkan i sig 

garanterar dock inte ett lyckat resultat, utan man måste hela tiden klargöra och ifrågasätta 

varför man samverkar (Jmfr. Longoria, 2005). I intervjuresultatet framkommer att 

informanterna anser att de lär sig av sina misstag och ständigt jobbar med att förbättra 

samverkan. Jag tror att det emellertid måste vara svårt att överbrygga de vitt skilda 
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organisatoriska modeller som ingår i samverkan. Domänkonflikter synes därför vara inbyggda 

i systemet. Många av konfliktorsakerna måste lösas på politisk nivå. På organisationsnivå 

behövs en ökad respekt och förståelse för varandras begränsningar och möjligheter. En väg att 

uppnå detta på, skulle kunna vara att anordna gemensamma utbildningar för yrkesgrupperna 

(Jmfr. Meads, Aschcroft, Barr, Scott och Wild, 2005).  

En tanke med min avgränsning av slutenvårdsavdelning var att jag undrade om samverkan 

skiljer sig åt kring personer med tyngre problematik och andra. Det misslyckade fallet kan 

tyda på det, men annars har jag i min studie inte sett något som stödjer den tanken. Problemen 

har, som framgått, andra orsaker. 

Kan vi kalla relationen mellan slutenvården och SPT för samverkan, då den inte är så 

långvarig (Jmfr. Sjöberg, 2006)? Jag hävdar att det går alldeles utmärkt att göra det. Deras 

samverkansarbete har exempelvis ett visst mått av formalisering, de har skilda och 

kompletterande kompetensområden, använder sig av en arbetsfördelning och har ett 

överenskommet syfte (Jmfr. Mallander, 2003). Det finns för övrigt inte någon entydig 

uppfattning om vad samverkan innebär (se 4.1), så egentligen kanske det inte spelar så stor 

roll vad vi kallar det. Huvudsaken är att parterna, med sitt arbete, åstadkommer något som är 

bra för patienterna/klienterna.  

Till sist kan jag bara konstatera att olikheterna mellan de samverkande organisationerna, i 

vissa fall, ger upphov till mycket svårlösta problem. Jag avslutar med ett citat som, jag tycker, 

visar att det trots olikheter ändå är möjligt att få till en fungerande samverkan.  

Nu är det emellertid inte så att olikheter i sig genererar problem i samverkan. Ibland är det 

tvärtom, de kan befrukta och berika arbetet. En förutsättning för detta är dock att olikheterna är 

komplementära och inte konkurrerande (Danermark & Kullberg, 1999, s. 103). 

9.2 Diskussion om valet av teoretiska utgångspunkter 

Jag har använt mig av nyinstitutionell organisationsteori kombinerat med begreppen 

handlingsutrymme och profession som analysverktyg för att tolka vad fyra respondenter säger 

om samverkan mellan socialtjänst och sluten psykiatrisk vård. I nyinstitutionalismen får 

enskilda individer en ganska liten plats vid studiet av organisationer. Oftast är det 

organisationerna som helhet man har fokus på. Det var med anledning av detta som jag även 

begagnade mig av nämnda två begrepp. På det här sättet tycker jag att jag även har fått med 

de enskilda aktörerna och deras roll i samverkansarbetet.  
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9.3 Diskussion om den valda metodens fördelar och begränsningar 

I forskarvärlden har undersökningsresultat som går att generalisera mer giltighet. Att 

generalisera resultaten från en småskalig kvalitativ intervjuundersökning är alltid svårt, så jag 

kanske borde ha valt en annan angreppsvinkel. Syftet med den här uppsatsen var dock att 

intervjua fyra personer om deras upplevelser av hur samverkan mellan deras verksamheter 

fungerar och jag ser inte hur jag skulle ha kunnat få fram dessa upplevelser på något annat 

sätt. Jag anser därför att den metod jag valde är den bäst lämpade.  

9.4 Vidare forskning 

I min litteratursökning, upptäckte jag att verkar finnas ytterst lite forskat kring samverkan 

mellan psykiatrisk slutenvård och socialtjänst. En förklaring till det kan vara att slutenvården i 

mångt och mycket är en mer hemlig värld än öppenvården. Jag anser därför att mer forskning 

med den psykiatriska slutenvården i centrum bör bedrivas. I den här uppsatsen behandlades 

den inblandade personalens upplevelser av samverkan. Hur samverkan mellan slutenvård och 

socialtjänst upplevs av patienten/klienten, är ett förslag till ämne för fortsatt forskning.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide:  

Bakgrund (inledande frågor) 

1. Var arbetar du? 

2. Hur länge har du arbetar där? 

3. Vilken utbildning har du? 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Temafrågor: 

1.  När samverkar ni? 

2. Påverkar din organisationstillhörighet samverkansarbetet?  

3. Är ansvarsfördelningen tydlig, dvs. vem som skall/får göra vad? 

4. Påverkar din professionstillhörighet samverkansarbetet? Lyssnar andra professioner på det 

du har att säga? 

5. Om konflikter uppstår, vem är det då som bestämmer vad ni skall göra? 

6. Påverkar de olika budgetarna samverkansarbetet? 

7. Påverkar de olika lagar som socialtjänst och psykiatri har att följa samverkansarbetet? 

8. Hur tycker du att samverkan fungerar generellt? 

9. Skulle någonting kunna förbättras? 

Avslutning 

1. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

Information till Dig som ställer upp som intervjuperson 

Syftet för min uppsats är att undersöka hur samverkan mellan socialtjänsten och den 

psykiatriska slutenvården upplevs av de inblandade personerna. Jag vill se hur samverkan 

mellan organisationerna ser ut. Under min praktik, HT-06, fick jag en första inblick i arbetet 

och vill nu på ett djupare plan förstå hur det fungerar. Med anledning av detta vore det 

jättebra om Du kan erinra Dig två fall (ett lyckat och ett misslyckat) som belyser 

samverkansarbetet. Intervjun kommer att ta utgångspunkt i dessa två fall och kretsa kring 

följande teman: 

 

 Inledande frågor kring Dig och Din arbetsplats. 

 Organisationstillhörighet. 

 Ansvarsfördelningen. 

 Professionstillhörighet (olika kunskaper). 

 Maktförhållanden. 

 Samverkan generellt. 

 

Naturligtvis kommer Du och alla inblandande i de två fallen att avidentifieras. Inga 

personuppgifter kommer att röjas. När C-uppsatsen är färdig kommer Du, om Du så önskar, 

att erhålla ett exemplar. 

 

Åkersberga 10 april 2007 

Tack på förhand 

 

 

Yvonne Jonsson 

 


