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Förord  
  
Tack till Emme-li Vingare som har haft uppdraget som min handledare. Handledning har 

inneburit att nära följa och bistå i de olika stegen i genomförandet av studien. Genom 

text- och språkgranskning samt kontroll av metod har handledaren deltagit i att skapa 

uppsatser innehåll och utformning. Handledaren har väglett mig genom hela mitt 

examensarbete och medfört många lärdomar, samt konstruktiv kritik och positiv 

feedback. 

 

Tack till alla som har ställt upp på intervjuer eller på annat sätt engagerat sig. 

 

Ett särskilt tack till de högre chefer inom kommunen för kreativa dialoger och underlättat 

för mig att hitta relevanta källor till datainsamlingen. 

 

Johannes Eklund 

 

 

 

Handledare: Emme-li Vingare 

 

Examinator: Klas Borell 
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Abstract  

Title: We come together for the person with mental illness 

Collaboration is a commonly occurring phenomenon in Sweden’s organizational 

activities towards people with mental illness. Collaboration between organizations occurs 

when there’s a desire to coordinate various professional work towards a targeted group. 

In this study two higher managers were interviewed and three groups including chiefs of 

staff, nurses and personal representatives were interviewed in groups of at least three 

participants. The aim of this study is to investigate the meaning behind collaboration 

between the psychiatric care and social services from a working perspective within the 

county council and the health care section as well as how collaboration show variation 

and similarities between the municipality and the county council. The study includes 

coworker’s most frequently highlighted subjects concerning benefiting- and negating 

factors in the process of collaboration. Five different themes have been found 

throughout the thematic analysis; meaning of collaboration, cross-grained expertise, 

commitment, expectation and demands and communication. Two different subthemes 

were found; specialization proclivity and coordinated individual plan (SIP). The result of 

this study has been analyzed with the new institutionalism as theoretical standpoint, 

which includes the concepts legitimation and institutional logics. Previous research claims 

that methods and norms differ between organizations environments and that obstacles in 

the process of collaboration is evident especially in health care sections. This research 

provides with the perceived negating- and benefiting factors in collaboration and 

suggests solutions to certain areas. Lastly this study provides with suggestion of further 

research in set area, and discussion about this study’s results in relation to coworkers in 

the health care section and social services. 

 

Keywords: Collaboration, coordination, cooperation, communication, mental illness, 

municipality, county council, psychiatry, social services, institution. 
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Sammanfattning  
 

Samverkan sker ofta mellan organisationer i Sverige som har behov av att samordna sina 

professionskompetenser i arbetet med människor med psykisk ohälsa. Samverkan mellan 

organisationer framträder när det finns ett behov av att samordna olika 

professionsområden gentemot målgruppen. In denna studie har det varit två intervjuer 

med högre chefer och tre fokusgrupper som inkluderar enhetschefer, sjuksköterskor och 

personligt ombud och består av minst tre deltagare. Syfte är att undersöka betydelsen 

av samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten från yrkesverksammas 

perspektiv inom landsting och kommun. Studien innefattar medarbetares mest 

frekvent framhävda ämnen angående främjande och hämmande faktorer i 

samverkansprocessen. Fem olika teman har funnits genom den tematiska analysen; 

betydelsen av samverkan, tvärkompetens, engagemang, förväntningar och krav och 

kommunikation. Två olika subteman har funnits; specialiseringstrenden och samordnad 

individuell plan (SIP). Denna studies resultat har blivit analyserat med hjälp av 

nyinstitutionalism som teoretisk utgångspunkt, som inkluderar begreppen legitimation 

och institutionell logik. Tidigare forskning visar att metoder och normer varierar mellan 

organisatoriska miljöer och att hinder i samverkansprocessen är speciellt tydligt inom 

hälso- och sjukvården. Denna forskningen bidrar med uppfattade hämmande och 

främjande faktorer i samverkan och föreslår lösningar inom vissa områden. Slutligen 

bidrar denna studie med föreslag till framtid forskning inom det angivna forskarområdet, 

och diskuterar studiens resultat i relation till medarbetare inom hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten. 

 

Nyckelord: Samverkan, samordning, samarbete, kommunikation, psykisk ohälsa, kommun, 

landsting, psykiatri, socialtjänst, institution. 
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1.  Inledning  
 

Habiliterings- och rehabiliteringsinsatserna för personer med psykisk ohälsa fungerar inte 

alltid som de bör. Socialstyrelsens undersökningar har visat att samverkan mellan 

kommuner och landsting har brister. Vare sig det är i typen av verksamheter eller 

enskilda yrkesutövare – vet vi lite om vad som orsakar bristfälligheter i samverkan kring 

habiliterings- och rehabiliteringsinsatser (Socialstyrelsen, 2008). 

Samverkan är en process där ett flertal professioner inom olika  

verksamheter samarbetar med varandra för att genomföra ett gemensamt uppdrag 

(Danermark, 2005). Samverkan mellan olika verksamheter regleras av 6 § 

Förvaltningslagen (SFS 1998:223) och innebär samarbete mellan myndigheter inom 

ramen för den egna verksamheten. Det primära syftet med samverkan är att 

identifierandet behovet hos människor med psykisk ohälsa för att förhindra att 

människan hamnar ”mellan stolarna”. Samverkan möjliggör erbjudandet till samordnade 

insatser för individer med behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän 

(Socialstyrelsen, 2017b). 

Socialpsykiatrin är den kommunala formen av psykiatrisk öppenvård som uppkommit  

efter den svenska psykiatrireformen 1995. Den psykiatriska öppenvården är fortfarande 

är under utveckling. Det grundläggande syftet med socialpsykiatrin är att integrera 

människor med psykiska funktionsnedsättningar i samhället och att främja deras 

förmågor (Andersson & Hedman, 1995). 

Det finns riktlinjer som styr hur den kommunala psykiatrivården ska utformas,  

samt konkreta bestämmelser för vilka rättigheter den enskilde har. En av de huvudsakliga 

målsättningarna i den svenska psykiatrireformen 1995 var att den enskilde ska ha samma 

möjligheter till integrering i samhället som alla andra (ibid). Enligt överenskommelser 

vars innebörd preciseras i proposition 2008/09:193 av socialdepartementet (2009) ska det 

tillsammans med övriga styrdokument som reglera ansvar och samverkan, användas som 

utgångspunkt för de lokala överenskommelserna mellan huvudmännen. 

Överenskommelserna mellan landsting och kommuner skall vara av både principiella och 

praktiska karaktär. De skall innehålla bestämmelser om ömsesidigt mål, resursfördelning 

och övergripande samarbete mellan vissa grupper, och genom detta kan förtroendevalda 

och andra beslutsfattare upprätta långsiktiga strukturer för samverkan och 

ansvarsfördelning (Socialdepartementet, 2009). 

I följd av att Psykiatrireformen (1995) anslöt sig till samverkansverktyget SIP  
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(Samordnad individuell plan) år 2010, framträdde utfallet att kommuner behövde ta sig 

an ett nytt och brett ansvarsområde (Socialstyrelsen, 2017b). SIP står i socialtjänstlagen 

och hälso- och sjukvårdslagen sedan år 2010 och framför att personer som behöver 

insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en individuell plan upprättas. 

Planen skall innefatta vilka insatser som den enskilde behöver, socialtjänsten och hälso- 

och sjukvårdens ansvar, vilka åtgärder som vidtas av någon annan aktör utanför 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården samt vem som har det övergripande ansvaret för 

planen (Socialstyrelsen, 2017a). 

1.2.  Problemformulering  
 
Det finns ett behov av samverkan mellan kommun och landsting för människor  

inom funktionshinderomsorgen (Socialstyrelsen, 2010). Många människor behöver 

insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst för att klara rehabilitering och 

habilitering, vilket ligger som grund för tunga motiv som finns för samplanerade insatser. 

Andra motiv kan också vara att antalet individer med komplexa behov ökar, så som 

fragmentisering inom både hälso- och sjukvård och socialtjänst (ibid). Samverkan har en 

avlastande effekt för personen med psykisk ohälsa, då personen tidigare var tvungen att 

hitta rätt i vård- och stödanordning. Samverkan förhindrar dessutom att individen inte får 

sina behov tillgodosedda av myndigheter på grund av misslyckan att samarbeta. Detta 

gäller också samverkan som sker inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänsten (ibid).  

I psykiatrireformens årsrapport ”Är vi på rätt väg?” (Socialstyrelsen  

1997:6) framhålls det kraven av utveckling, kunskap, kompetens och samverkan på flera 

olika plan för att psykiatrin och socialtjänsten skall kunna tillsammans med 

patienter/brukare skapa bättre livsvillkor för dem. Det är viktigt att ha en liknande 

människosyn och liknande ambitioner trots var och ens särskilda uppgifter för att 

gemensamt sträva mot samma mål för patient/brukare (Lindell & Ek, 2006). Genom en 

gemensam utbildning ökar kunskapen och därmed förståelsen för psykiska ohälsa 

samtidigt som man lär sig känna varandra och de olika möjligheter och begränsningar 

som finns inom varje verksamhet (ibid). Det är av vikt att förstå varför samverkan ibland 

inte fungerar som önskat (Socialstyrelsen, 2008). Studien utgår från förståelsen att 

landstingets och kommunens aktörer äger egna upplevelser av samverkan vilket utformar 

olika förståelser för vad samverkan betyder. Dessa förståelser om samverkan som 

utformas mellan kommuner och landsting kan både visa variation eller likheter. 
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1.3.  Syfte  och  frågeställningar  
 
Syfte är att undersöka betydelsen av samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten från 

yrkesverksammas perspektiv inom landsting och kommun. Studien ämnar svara på 

följande frågeställningar: 

 

-   Hur varierar förståelsen av samverkan mellan kommuners socialpsykiatri och 

landstingets psykiatri? 

-   Vilka främjande-, liksom hämmande faktorer som identifieras av medarbetare i 

samverkansprocessen? 
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2.  Tidigare  forskning  

Detta avsnitt redovisar tidigare forskning som är av relevans till forskningsområdet. 

Inledningsvis görs en redovisning av sökningsprocessen för att på så vis redovisa 

tillvägagångsättet. 

2.1.  Sökprocess  
 
Vid sökningar av tidigare forskningsstudier inom området samverkan i förhållande till 

psykiatrin och socialtjänsten har jag använt mig av Jönköping Universitys sökmotor 

Primo, och Socialstyrelsens sökmotor. Sökprocessen hanterar avhandlingar, vetenskapliga 

artiklar, vetenskapliga antologier och även vetenskapliga rapporter. Sökord som användes 

var Samverkan, Psykiatri, Socialtjänst, Samverkansprocess, samt kombinationerna Samverkan 

mellan landsting och kommun, Psykiatri och socialtjänst, Kollaboration-/Coordination-/Cooperation 

between organizations, Psykisk ohälsa/funktionsnedsättning, Samordnad individuell plan. 

Sökningsprocessen har utvidgats från ramarna av de specifika sökmotorer genom 

fördjupning inom huvudsakliga källors hänvisning till andra vetenskapliga källor. Ett typ 

av snöbollsurval har skett i sökprocessen, eftersom forskningsstudierna har hänvisat till 

andra relevanta forskningsstudier. 

I detta avsnitt framläggs tre olika temaområden utifrån en samling av olika  

källor som jag kategoriserade under respektive teman. Dessa teman är Resurser och behov, 

Interna kulturen samt Tillit. Jag har utöver dessa teman inkluderat en problematisering av 

samverkan. 

2.2.  Resurser  &  behov  
 
Karin Lunds (2010) rapport framlägger en kartläggning och analys av prioriteringsarbete i 

regioner, landsting och kommuner i Sverige som inriktar sig på vård och omsorg vid 

demenssjukdom och psykosociala insatser för personer med schizofreni. Kartläggningen 

och analysen genomfördes som följd av en undersökning i vertikala prioriteringar som  

socialtjänsten och PrioriteringsCentrum använder sig av för att rangordna 

behandlingsalternativ gentemot tillståndet inom ett diagnosområde, till exempel förhöjd 

risk för karies inom området karies. Vertikala prioriteringar innebär ett val av åtgärder 

mellan exempelvis sjukdomar inom en sjukdomsgrupp eller mellan olika 

behandlingsformer för den enskilde patienten (ibid). Lund (2010) yttrar även vikten av  
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prioriteringsorienterade metoder väger allt tynger när resurser blir allt mer knapp inom 

organisationer. 

Intresset av öppna och systematiska prioriteringar i insatser som rör psykisk  

funktionsnedsättning bottnar i den generella övertygelsen att kommunerna och 

landstinget tvingas göra svåra val och bortval som grundar sig i ett gap mellan tillgängliga 

resurser och stora behov (Lund, 2010). Definitionen av begreppet psykisk 

funktionsnedsättning i denna studie är i likhet med definitionen som framträder i rapporten 

2006:5 Nationella psykiatrisamordning (Socialstyrelsen, 2012): En person som har 

psykisk funktionsnedsättning om hon eller han har västenliga svårigheter med utförandet 

av aktiviteter på viktiga livsområden, och om dessa begränsningar har funnits, eller kan 

antas komma att bestå, under en längre tid. Svårigheterna ska vara en konsekvens av 

psykisk störning (SOU 2006:100). Svåra beslutstaganden som angår resurser angrips i 

samverkan mellan kommuner och landsting sker genom professionella möten med 

huvudsakliga syftet att skapa förtroende mellan organisationerna och handskas med 

brister av resurser (Eliasson, 2010). Det kallas för collaboration (samverkan) mellan 

organisationer när respektive parts egenskaper slås samman med varandra för att uppnå 

resultat (Haraldson, 2016). Lindqvist (1998) menar att det sker en typ av renodling inom 

landstinget som resultat av arbetsuppgifter som förflyttas över till kommuner. Haraldson 

(2016) beskriver att förflyttningen av uppgifter balanserar ut arbetsbelastningen och 

skapar en konsultation och integration (sammansmältning) mellan organisationerna 

Denna sammansmältningen av organisationerna är en grundläggande aspekt i en 

fullbordad kollaboration, som innebär att ett närmare samarbete sker vid angripandet av 

vissa frågor och uppgifter (Haraldson, 2016). 

Behovsorienteringen är en av de tyngst vägande motivet till samverkan  

(Löfström, 2011). För att bemöta den enskilde klientens behov krävs ett byråkratiskt 

förhållningssätt som handlar om att skänka myndighetens drag av exempelvis hierarki, 

specialisering och kontroll (ibid). Schultz och Klöfver (2007) menar att icke-hierarkiska 

relationer är en bidragande aspekt till en god och fungerande samverkan. En ytterligare 

viktig punkt som Löfström (2011) poängterar handlar om relationen till 

patienten/brukaren mellan organisationerna som är avgörs av hur parterna orienterar sig 

kring behov och prioriteringar. Det handlar i stor grad om att ha klargjorda roller och 

ansvarsfördelningar, samt ömsesidig respekt för varandra kompetens, erfarenheter och 

åsikter, för att på så sätt undvika att patienten/brukaren blir drabbad av hinder i 

samverkansarbetet (Schultz & Klöfver, 2007).  



 

 10 

2.3.  Interna  kulturen  
 
Omsorgen och hälso- och sjukvården bedrivs fragmentariskt och utifrån specialiteter och 

är i behov av en integration genom samverkan (Nordström, et.al, 2016).  

Nordström et.al, (2016) har genomfört en kvalitativ studie där  

verksamma professionella inom kommun och landsting intervjuades. Datainsamlingen 

genomfördes med hjälp av tolv fokusgruppsintervjuer kring deras erfarenheter av 

samverkan i form av verktyget SIP (ibid). SIP står för samordnad individuell plan. Den 

plan som det finns särskilda bestämmelser om i hälso- och sjukvårdslagen, HSL 3 f § 

(SOU 2017:30) och Socialtjänstlagen, SoL 2 kap. 7 § (SOU 2001:453). I de fall då en 

brukare har behov av insatser från både region och kommun finns det beskrivet i olika 

lagar och föreskrifter om hur denna samordnade insats skall genomföras. Samordnad 

individuell planering träde i makt år 2010 och innebär att gemensamma individuella 

planer ska upprättas för enskilda i behov av insatser från socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2017b). Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 3 f § och 

Socialtjänstlagen, SoL 2 kap. 7 § säger motsvarande i lagtext: 

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från 

hälso- och sjukvården ska kommunen (landstinget) tillsammans med 

landstinget (kommunen) upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas 

om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde 

ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den 

upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.  

Planen skall i de fall det är lämpligt och möjligt för brukaren att delta 

upprättas tillsammans med denne. Närstående sak ges möjlighet att delta i 

arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig 

det. (SOU 2001:453, 2017:30) 

Nordströms et al. (2016) studie analyserar professionellas erfarenheter av samverkan i 

enlighet med samordnade verktyget SIP samt att identifiera vilka hindrande respektive 

främjande faktorer som finns inom samverkansprocessen. 

Studiens resultat tyder på att socialtjänstens aktörer har erfarenhet av att  

övriga delaktiga professioner kommer till samverkansmöten med ”beställningar”. Dessa 

är riktade mot socialtjänsten som förväntningar av att tillsätta önskade åtgärd. En 
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deltagare i intervjun beskriver att förväntningar på att en verksamhet skulle tillsätta en 

åtgärd som en annan verksamhet bedömer vara betydelsefull och nödvändig för familjen 

eller barnet (Nordström, et.al, 2016). Detta är en faktor som anses vara hindrande i 

samverkansprocessen. Socialarbetaren beskriver SIP som ett konflikthanterande 

instrument som nyttjas i syfte att tvinga de involverade parter till samverkan och på så vis 

konfrontera och pressa partnern till att tillsätta önskad åtgärd (ibid). Detta sättet att 

använda sig av SIP är en stark tradition inom landstinget (Cederqvist & Hellman, 2005). 

Cederqvist och Hellman (2005) menar att den interna kulturen inom  

organisationerna har karaktärsdrag som upprepade beskrivs genom orden revir och 

revirstrider, osynliga väggar, hierarkier, gammalmodigt, det är svårt att engagera läkare i 

förändringsarbete. Samverkan enligt SIP upplevas som en maktkamp med påtryckningar 

där det är förväntat att socialtjänsten skall tillsätta olika åtgärder (Nordström, et.al, 2016). 

Denna maktobalans är identifierat som en hindrande faktor i samverkansprocessen. Det är 

aktörers upplevelse inom socialtjänsten att de olika grader av makt och status är ansvariga 

för olika mandat avseende SIP och att läkare har störst makt och status att fatta beslut i 

samverkan (ibid). Kollegial respekt var en främjande faktor för samverkan enligt 

deltagarna. Det fungerade som ett sätt att komma tillrätta med den ojämlika makt- och 

status tilldelningen (ibid).  

Karlsson (1991) framhåller legitimitet som innebär at det finns berättigade,  

rättfärdigare och accepterade regler inom organisationer och är en nödvändig 

förutsättning för aktörers deltagande i organisatoriska aktiviteter. Att tillhöra i en 

organisation medför krav på personen från redan utsatta organisatoriska strukturer, 

därför är organisationen som rekryterar beroende av att personen accepterar kraven. I 

samverkan är det nödvändigt för personen att acceptera kraven från flera organisationer, 

då samordnade organisatoriska aktiviteter medför flera organisatoriska strukturer och 

därmed krav. Karlsson (1991) menar att det är viktigt att skilja på legalitet och legitimitet. 

Legalitet omfattas av formella rättsliga normer som framträder i form av lagar och 

förordningar som riksdagen, regeringen och andra representativa församlingar stadfäster. 

Legitimitet handlar om sociala normer och om samhälleliga föreställningar om vad som 

är rätt och riktigt. Att legitimera i organisatorisk nivå är att rättfärdiggöra beteenden.  

Legitimitet kan framträda i två olika typer: Yttre legitimitet och inre legitimitet. Yttre 

legitimitet handlar om organisationens behov av att ha anseende utåt; det vill säga att 

organisationen vill visa utåt att dess aktiviteter leder till resultat, annars riskerar 

organisationen att förlora aktörers intresse för arbetet (ibid). Yttre legitimitet är 
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avgörande för vilka kvalité på relationen till andra organisationer i fältet. Om 

organisationen saknar legitimitet i omgivningens ögon leder det till brister i 

informationsflödet och samverkansarbeten (ibid). Inre legitimitet måste emellertid skapas 

inåt för att organisationens ledning ska ses som acceptabel och bibehålla en god 

”atmosfär”. Missmod och negativa attityder hos aktörerna kan få dramatiskt negativa 

effekter på organisationens framgång och effektivitet, och måste därför förhindras 

(Williamson, 1975). 

2.4.  Tillit  
 
En positiv grunduppfattning och ett intresse för samverkan hos alla involverade samt 

utökad kunskap om de verksamheter som man samverkar med anses främja 

samverkansprocessen (Nordström, et.al, 2016). Nordströms (2016) studie visade att SIP 

som samordnande verktyg i samverkan riskerar att användas utifrån verksamheternas 

egna behov istället för att användas med patienten/brukaren i fokus. Involverade 

socialarbetare i samverkan enligt SIP upplever att verktyget används som en metod till att 

tvinga socialtjänsten att tillsätta åtgärder utifrån landstingets bedömningar. 

Förtroende i relations till samverkan kan definieras med utgångspunkten att det  

finns förväntningar på båda parterna i det organisatoriska förhållandet. Förväntningar att 

det resulterar i gemensam framgång, samtidigt som att det antas vara ett risktagande och 

att det finns en sårbarhet i relationen Huxham och Vangen (2005:154) beskriver 

förtroendet i relation till samverkan (kollaboration) på följande sätt: 

 

Trust is the anticipation that something will be forthcoming in return for the 

efforts that are put into the collaboration – a faith in the partners’ will and 

ability to help materialize the sought-after collaborative advantage (Huxham 

& Vangen, 2005:154). 

I samverkansprocessen ges förtroende i syfte att underlätta möjligheter till samverkan 

som fungerar eller i syfte att öka kvalitén i samverkansprocessen. Förtroende i denna 

studie betecknas av aktörers tro och tillit för att andra aktörer är förmögna att handla 

korrekt och uppfylla det som är förväntas av dem. Tillit har ofta en positiv betydelse för 

att samverkan skall uppnå framgångsrika resultat. Tillit är en främjande faktor i 

samverkan och utdelningen av information och kunskap mellan olika professioner 

eftersom insatsen blir mindre omfattande (Grimen, 2008). Huxham och Vegan (2005) 
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belyser att det finns människor med erfarenheter av förtroendet i samverkan som inte är 

så positiva och att det dessutom är ovanligt för parter att ha förtroende för varandra; 

detta beskrivs exempelvis i sammanhang om makt, fientlighet och misstänksamhet 

mellan parter som inte anses främja för uppbyggandet av förtroende. Det är vanligt att 

professionella litar på varandras kompetenser och kunskap när det handlar om personer 

från samma profession. Grimen (2008) kallar detta för tillitskedjor och kännetecknas av 

denna typ av samarbete. Tillitskedjan mellan yrkesgrupper betyder att professionella kan 

bygga vidare på det som andra aktörer har gjort i ett tidigare led i kedjan, vilket främjar 

samverkan. När det gäller samverkan mellan personer med olika professioner eller yrken 

kan det däremot vanligare bli ett inslag av kontrollbehov i samverkan. Denna kontroll 

över andra aktörers aktiviteter benämns kontrollkedjor (ibid). 

2.5.  Problematisering  av  samverkan  
 
Det finns fyra olika typer av aspekter mellan representanter för olika organisationer  

som ofta beskrivs som: kommunikation, samarbete, samordning och samverkan (Martin, Nolte, 

& Vitolo, 2016). Klargörandet av dessa begrepp syftar till att förbättra den gemensamma 

förståelsen för organisationers inneslutna karaktär i olika typer av arbeten, för att på så 

vis hjälpa professionella att bättre planera och tydliggöra överenskommelser mellan 

organisationerna. Genom en överenskommelse av de olika begreppen som förklarar olika 

nivåer i interaktioner mellan organisationerna kan det bidra till aktörer ett mer strategiskt 

och fungerande samarbete i reaktionen till kriser som rör organisationerna (ibid). 

Martin et al. (2016) kastar ljus på dom fyra begreppen och hävdar att många  

definitioner inkluderar referenser till en eller flera av de tre resterande begreppen. 

Exempelvis kan det hävdas att samverkan kräver en viss grad av kommunikation eller en 

vilja att samarbeta, men en vilja till att samarbeta är inte samverkan i sig själv. 

Kommunikation definieras i detta fall som det mest basala och minst inneslutna 

begreppet. Medlemmar inom olika organisationer behöver ha samtal med varandra och 

det är inte någon signifikant belastning förknippat med den aktiviteten (ibid). Samarbete 

är betecknat genom ett likartat mål i samband med en benägenhet att arbeta tillsammans. 

I denna typ är det kostsamt och förknippat med tid på en signifikant nivå, men inte 

särskilt hög nivå av ömsesidig risk (ibid). Samordning definieras som samarbetsprocess 

som inkluderar delade riktlinjer för respektive organisations handlingar, för att på så sätt 

uppnå ett gemensamt mål. Samordning tjänar till mer taktiska behov och anses kräva 

både kommunikation och en form av samverkan. Det är kostsamt på grund av båda 
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parternas krav att spendera tid och resurser för att uppnå en lönsam samordning (ibid). 

Samverkan är ofta beskrivet som ett långvarig förhållande mellan organisationer som i 

karaktär bygger på hög grad av ett beroende av varandra (ibid). Martin et al. (2016) menar 

att samarbete anses vara den mest omfattande typen av arbete av de fyra olika begreppen. 

Det är av högsta risk och mest kostsamma i jämförelse med respektive former av 

interaktion mellan organisationer. Ett kontinuerligt partnerskap som konstaterar en djup 

relation som kräver förändring och strategiska handlingar inom och mellan båda 

organisationerna (ibid).  

Med denna studie problematiseras själva definitionen av begreppen som är  

av relevans till det studerade området. Studien kommer att utgå från de 

begreppsdefinitioner som framhävs i The Four Cs of disaster partnering för att på så vis 

säkerställa en delad förståelse för slutsatserna. 
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3.  Teoretiskt  ansats  
 

I detta avsnitt utgörs studiens referensram som ligger till grund för analysen och 

diskussionen av det insamlade empiriska materialet. Avsnittet påbörjar med att beskriva 

nyinstitutionell organisationsteori och organisationers benägenhet att bli allt mer lika 

varandra. Hur separerar idéers spridning i praktiken. I följd framhäver avsnittet olika 

aspekter av samverkansprocessen, samt relationen som binder aktörer genom förtroende 

och tillit. I avsnittet förklaras hur dessa aspekter kan underlätta samverkan. 

3.1.  Organisationer  och  aktörer  
 
Organisationer beskrivs ofta som aktörer eller kollektiva aktörer, eftersom de kan handla, 

ingå i kontrakt, använda resurser och äga egendom (Scott, 2003). Ahrne (1999) förklarar 

att det är människors inom organisationerna som handlar och det är när deras handlingar 

koordineras som en enhet framstår som aktörer. Det avses därmed att när organisationer 

handlar är det människorna i organisationerna som genomför handlingarna. Dessa 

människor utgör kollektiva aktörer eftersom deras handlingar inte är på enskild nivå utan 

att det sker på uppdrag uppställt av organisationen parallellt med en spänning mellan det 

som organisationen kräver och den mänskliga aktören. Spänningen betecknas av de 

uppställda kraven från organisationen och människans benägenhet att handla med egna 

erfarenheter och tankar som utgångspunkt (ibid). Därmed beskrivs organisatoriska 

aktiviteter som en social hybrid, vars innebörd är att människan utför aktiviteten men den 

är på samma gång organisatorisk (ibid). Människan utgör och formar organisatoriska 

strukturer genom sina idéer och sin handlingskraft, organisationens funktion bärs på 

människans utförande av uppgifter som behövs utföras (Scott, 2003). Enligt Scott (2003) 

är det människan som utgör den sociala strukturen som i sig måste finnas för att 

organisationerna ska existera. 

3.2.  Nyinstitutionell  teori  
 
Nyinstitutionella teorin söker traditionellt inte till att fokusera kring enskilda 

organisationer eller kollektiva aktörer utan på de nätverk av organisationer som benämns 

organisatoriska fält. Organisationers förhållande till omgivningen medför att de inte 

enbart kan betraktas som slutna system utan det är ett samspel i växelverkan. Innebörden 

av detta är att organisationer är öppna till möjligheten att påverkas av omgivningen och 

kan påverka omgivningen (Ahrne, 1994:14).  Ahrne (1994:14) menar att samtidigt som 
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organisationer kan beskrivas som öppna system är det till viss del slutna på grund av 

gränser mellan organisationerna och omvärlden som beaktas, exempelvis genomförs 

kontroller av organisatoriska transaktioner och vem som tillträder lokalerna. Öppna 

organisatoriska system definieras med hjälp av Scott (2003:29) som förklarar att 

organisationer är aggregat genom ett beroende av flöde och aktiviteter som 

sammankopplar med en samling av externa aktörer som är inneslutna i ett bredare system 

av tillgångar och institutionella miljöer. 

Det som kännetecknar organisationer som öppna är förhållandet som tas till  

omgivningen där aktörer kan ha ett flertal lojaliteter och identiteter, aktörerna kan foga 

samman och lämna en organisation eller så kan de delta beroende på vilka positiva följer 

som kommer med beslutet och vilka överenskommelser som görs. Därför är det inte 

heller en förutsättning att aktörerna har ett gemensamt mål eller att de alltid handlar för 

organisationens bästa och dess överlevnad. Organisationer ingår i ett system som 

innefattar ömsesidigt beroende mellan organisationerna, ett beroende av parternas 

aktiviteter där vissa är svags kopplade till varandra samt att vissa är mer intimt kopplade 

till varandra. Fenomenet bör därför betraktas som komponenter i ett större system av 

relationer (Scott, 2003:29). 

3.2.1.  Legitimitet  
 
Organisationer strävar ofta efter en ökad effektivitet, exempelvis när organisatoriska 

förändringar skall genomföras. Organisatoriska förändringar kan inte enbart förklaras 

med ett motiv att uppnå högre effektivitet utan organisationer försöker också att uppnå 

legitimitet. Strävan mot legitimitet är mer benäget inom institutionaliserade fält som till 

exempel skolan eller sjukvården, än inom fält där organisationer som är mer baserad på 

tekniska riktlinjer där effektivitetsmotiv väger tyngre (Meyer & Rowan, 1977; Stern, 

1999). 

Tidigare organisationsteorier fokuserar på effektivitetsmotivet och att den formella  

strukturens legitimitet generellt togs för givet. Den formella strukturen framförs för att 

samordna och kontrollera aktiviteterna inom organisationer. Däremot är dessa 

rationaliseringsnormer inte enbart några allmänna värden, de kan ta former av allt mer 

specifika regler, förståelser och meningssammanhang som är i samband med de 

institutionaliserade social strukturerna. Ett exempel är att det finns aktiviteter som 

beslutfattare, lagstiftare och olika professionsyrken som förutsätter att aktiviteterna utförs 

på ett visst sätt som är i likhet med kriterier och strukturer inom organisationer som antas 
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vara det bästa (Meyer & Rowan, 1977). Sådana aktiviteter uppfattas som legitima 

oberoende av vad utvärderingar visar om effekterna av aktiviteten, och benämns som 

rationaliserade myter. När institutionella regler framträder inom ett visst fält kommer 

organisationen att adoptera reglerna som en del i formella strukturen. Organisationerna 

strävar därför mot en strukturell överenskommelse med myter som existerar i 

omgivningen och de blir genom denna strävan allt mer lika varandra. Detta är 

meningsfullt för organisationer, genom att de då blir allt mer lik varandra som följd av 

adopterandet av institutionella regler, på detta sätt framstår de som legitima (ibid). 

Organisationer inom institutionella fält är benägna att över tid bli mer lika  

varandra, det är en likriktning som benämns isomorfism. Det framstår tre drivkrafter varav 

samtliga skapar institutionell isomorfism, dessa drivkrafter är nämligen tvingande-, 

mimetisk- och normativ isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983). När organisationer blir 

allt mer lika varandra inom fältet blir dom belönade genom framgång. Belöningen med 

likriktningen är exempelvis att transaktioner blir enklare att genomföra, likväl att anställa 

och rekrytera personal samt att erhålla kontrakt och ekonomiska medel. Av denna 

anledning kan de uppnå både högre effektivitet och legitimitet (ibid). 

Isomorfism består av grundtanken att organisationer vill uppnå säkerhet och  

legitimitet. DiMaggio och Powell (1991) framhåller: 

Highly structured organizational fields provide a context in which individual 

efforts to deal rationally with uncertainty and constraint often lead, in the 

aggregate, to homogeneity in structure, culture and input (DiMaggio & 

Powell, 1991 s. 64). 

Detta innebär att organisationer kommer att organisera sina aktiviteter på relativt likartat 

sätt, adoptera likartade procedurer och presentera sig utåt på ett liknande sätt till 

varandra. Detta betraktas som institutionell isomorfism (ibid). 

Tvingande isomorfism innebär en process innefattande av regler som avgör hur en  

verksamhet ska bedrivas och är något som organisationer är tvingade till att följa. Det 

handlar både om de formella och informella kraven som dominanta aktörer inom 

vederbörande fält ställer på svagare organisationer, trots att de samtidigt är beroende av 

dom. Eftersom mer dominanta organisationer kan skapa påtryckningar kan det innebära 

problematik med att uppnå legitimitet för svagare organisationer (ibid). För 

organisationer i samverkan kan det innebära införlivande genom att ta efter andra goda 
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exempel på samverkan och att sammansmälta normer för arbetet. DiMaggio och Powell 

(1991) benämner detta som tendens homogenisering. 

Den normativa isomorfismen ursprungligen handlade om ökad  

professionalisering där personal med professionell utbildning har större tendens till att 

anställas inom organisationer. Specifika utbildningar samt den kunskap som utbildningen 

framträder med har likartad funktion för professioner som lär sig hur en viss verksamhet 

ska bedrivas (ibid). För samverkan med olika organisationer kan det innebära att 

organisationer blir attraktiva och legitima, eftersom organisationer besitter eftertraktade 

resurser genom specialiserade aktörer som kan samordna sina aktiviteter med andra 

organisationer (ibid).  

Mimetisk isomorfism skapar likformighet som resultat av organisationers  

benägenhet inom samma fält att imitera varandra. Drivkraften i denna typ av isomorfism 

är osäkerhet som i sig uppmuntrar imitation och det kan vara ett sätt för organisationerna 

att uppnå legitimitet och framgång (ibid). Likt tvingande isomorfism blir det en tendens 

av homogenisering mellan organisationer i samverkan (ibid). 

3.2.2.  Logik  
 
Friedman och Alford (1991) argumenterade att organisationsfält alltid består av olika 

institutionella procedurer bestående av flertal institutionella logiker som är tillgängliga 

som grunder för aktörers och organisationer aktiviteter. Scott menar att logik: 

 

[…] establish the framework within which knowledge claims are situated and 

provide the rules by which the claims are validated and challenged. The logics 

employed vary over time, across societies and organisational fields. (Scott, 

1994, s. 60) 

Det framhålls att logik etablerar ett ramverk som är byggt på övertygelser som formar 

kognitioner och beteenden hos aktörer inom organisationsfält. Detta fenomen kan 

betraktas som en effekt av två olika logiker som existerar i fältet. Den ena benämns som 

artistisk logik och bestämmer förväntningar på aktörer utanför organisationen och den 

andra är terapeutisk logik som representerar en bas för aktiviteter som sker i mer vanliga 

områden inom socialtjänstens fält (Friedman & Alford, 1991). 

Anpassningar och konformitet är komplicerat eftersom förväntningar och  
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institutionella regler ofta hamnar i konflikt med varandra på grund av metodiska aspekter 

och institutionella normer och värderingar inom miljön. Meyer och Rowan (1977) menar 

att spänningar är sannolik att ske mellan metodiska och institutionella förväntningar så 

väl som förväntningarna från institutionella miljön och kraven som ställs på 

organisatoriska arbeten. Det visar sig en särprägel mellan avtalen som representerar de 

formella strukturer inom organisationer och dess faktiska dagliga aktiviteterna. Den 

formella strukturen betraktas som bestående av myter och ceremonier och 

överensstämmer inte nödvändigtvis med metodisk effektivitet. Meyer och Rowan (1977) 

framhåller att myter är opersonligt och kollektivt definierade påståenden om vad för 

medel som är rationella i relation till institutionens mål. Det finns fördelar med att 

frånkoppla den formella strukturen från dagliga aktiviteter, såsom möjligheten att utvidga 

ett bredare spektrum av förväntningar från vederbörande miljöer inom organisationen. 

Forskning tyder på att det ofta förekommer stridande institutionella logiker inom  

organisationer. Institutionella logiker som är stridande och existerar i symbios är särskilt 

uppenbart inom hälsovård sektioner (Greenwood et al., 2011). På senaste tid har forskare 

använt sig av nyinstitutionell teori i deras undersökning av hur logiker formar 

organisationers strukturer, samt processer som leder till isomorfism på organisatoriska 

fältets nivå och stabiliserar logiker på den organisatoriska nivån (ibid). 

3.3.  Samverkansprocess  
 
Psykiatrireformen (1995) blev följen av nationell politisk satsning och ett förnyat fokus 

på personer med psykisk funktionsnedsättning som handlade mer om att förändra 

perspektivet och attityden än att genomföra förändring genom lagstiftning. Imiteringen 

och överföringen av professionella normer var därför vanligt i samband med reformen, 

speciellt för kommunerna som har tagit sig an ett nytt och brett ansvarsområde och som 

skulle hitta ”en profil för reformarbetet” (Markström, 2003). I det sammanhanget kan 

samverkan bli ett tillvägagångssätt för inlevelsen gentemot rådande normer inom ett 

organisatoriskt fält (ibid). 

Utvecklingen mot ökat behov av gränsöverskridande aktiviteter inom den  

offentliga sektorn antas ofta kunna tillgodoses genom samverkan mellan olika aktörer. 

Behovet av samverkan har samband med specialiseringen av olika ansvarsområden. 

Ansvaret blir allt mer uppdelat mellan flera organisationer och professionaliseringen 

bidrar med att fler yrkesgrupper ansvarar över ett ärende. Utvecklingen kommer med en 

risk att människor som behöver stöd från flera organisationer samtidigt hamnar mellan 
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de skilda ansvarsområdena och de hänvisas mellan olika organisationer som resulterar i 

att de blir berövade av eller inte får tillräckligt med stöd. Organisationerna har bemött 

problem med att arbeta från ett helhetsperspektiv gentemot de behov som varje enskild 

människa har. Motiven för samverkan inom den offentliga sektorn innebär därmed på en 

övergripande nivå om att motverka fragmentering och om att förbättra kvaliteten och 

tillgängligheten av stödet (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) bidrar med en sammanfattning av studier och  

utvärdering av hur samverkan på olika sätt kan organiseras och ledas. I 

sammanfattningen framhålls det att samverkan kan vara relativt enkel med exempelvis 

regelbundna möten, informationsutbyte och gemensam planering av arbeten. Det kan 

handla om lite mindre enkla former i samverkansprocessen där organisationer utgör en 

formell överenskommelse om gränsöverskridande aktiviteter, riktlinjer och vårdprogram. 

Vidare kan samverkan handla om att upprätthålla särskilda samordningsorgan och 

samrådsgrupper eller att utnämnda individer skall ansvara över arbetet som samordnare. 

En mer intensiv form av samverkansarbete är när det skapas gränsöverskridande 

multidisciplinära team som tillhör olika organisationer, till exempel Case-management, 

eller samordnad individuell plan. Dessutom kan samverkansarbete ske genom 

samlokalisering av personal, samt samordning av budget, informationssystem och 

datasystem (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Synnerligen framhåller Axelsson och 

Bihari Axelsson (2007) att detta leder till sammanslagning av de samverkande 

organisationer, vilket kan minska behovet av samverkan mellan dem som utför 

aktiviteterna i den sammanslagna verksamheten, men kan dessutom också framträda med 

nya integrationsbehov i förhållande till omgivningens organisationer. 

Samverkan som en process kan visserligen antyda samverkan som en relation.  

Lindberg (2009) menar att det har betydelse hur människorna i organisationer agerar och 

organiserar samverkan för hur gemensamma aktiviteter ska fungera. Den personal och de 

chefer från organisationer som ingår i denna uppsats urval använder begreppet 

samverkan i betydelsen att det är ett ”arbete där aktörer med olika mål och kompetenser 

möts och samarbetar tillsammans kring något” som de har gemensamt ansvar över och 

där gränsöverskridande aktiviteter är nödvändigt. Boklunds (1995) beskriver samverkan 

som att någon eller några bidrar med sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper 

till en arbetsuppgift som man tillsammans har att genomför. Samverkan tänks därför vara 

mer än bara additivt till arbetet, det blir komplementärt genom att aktörerna tillför 
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varandra något som gör att arbetsuppgifterna kan lösas mer optimalt, än om varje 

professionsområde separat adderar sin kompetens. 

Genom att betrakta samverkan som en process framhävs relationer mellan  

organisationerna och mellan aktörer som arbetar i organisationerna. Exempelvis handlar 

det om hur kommunikationen eller lärandet framstår mellan båda parterna som 

samverkan, eller vad som gäller för förtroendet i samverkan. Exempelvis kan samverkan 

ses som en eller flera relationer när det beskrivs i form av nätverk, partnerskap och 

projekt. Ett ytterligare sätt att betrakta samverkan är belysa det som en transaktion, men 

då beaktas inte aktörerna inom organisationerna. Fokus ligger i de fall på att det sker ett 

utbyte som regleras genom kontrakt och överenskommelser om hur förhandlingen skall 

gå till (Lindberg, 2009). 

3.4.  Implementering  av  teorier  
 
Med hjälp av nyinstitutionell teori som analytiskt instrument vill jag analysera vilken 

utsträckning som flera kollektiv av aktörer inom olika organisationer upplever samverkan 

inom arbetet med människor som lider av psykisk funktionsnedsättning. Genom 

implementeringen av logik begreppet i analysen av empiri ämnar jag analysera hur 

paradigmskillnader framstår i synsättet på samverkan mellan de utvalda organisationers 

aktörer. 
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4.  Metod  
 

Detta avsnitt skall redovisa för studiens tillvägagångsätt och genomförande. Det är min 

mening att säkerställa transparens inom forskningsstudien. Bryman (2011) menar att 

transparens innebär att studiens tillvägagångssätt är tydligt återgiven för att uppnå 

reliabilitet. Designen på forskningsprocessen är kvalitativ med en induktiv metod. 

Induktiv metod menar Bryman (2011) är en process som innebär således att man  

drar generaliserbara slutsatser på grundval till skillnad från deduktion där ramen finns på 

förhand. Men likt deduktiv metod som rymmer ett inslag av induktion, så rymmer 

induktiva metoden ett inslag av deduktion. Det menar att genomförandet av teoretisk 

analys över den uppsättningsdata som forskaren har samlat in kan i följd behöva samla in 

ytterligare information för att möjligtvis etablera de betingelser under vilka en teori är 

hållbar eller ohållbar, vilket skulle ofta bli kallad för iterativ strategi (ibid). Jag har inte 

genomfört ytterligare insamling av information efter påbörjandet av dataanalys över 

materialet utan har försökt hålla en ren induktiv ingång. 

Studien har utformats och genomförts med ett hermeneutiskt perspektiv som den  

vetenskapsfilosofiska utgångspunkten. Hermeneutik är ursprungligen från teologin och 

som används, i samhällsvetenskapen, för att tolka människors handlingar. Termen 

ingriper empatisk förståelse av människors handlingar mer än fokus på de krafter som 

påverkar dessa (ibid). Hermeneutik använder jag på så sätt som tillåter mig att göra egna 

tolkningar av vad som framgår och framkommer i datainsamlingen. Det som yttras av 

deltagarna har jag testat genom att ställa liknande frågor i olika formuleringar för att se 

om svaren är konsistenta, vilket bekräftar att min tolkning är i likhet med verkligheten. 

Det vill säga att jag har gjort min tolkning redan vid intervjusituationen och inte enbart i 

analysen. 

Undersökningen har karaktären av det som man brukar kalla en  

kvalitativ intervjustudie. Inom kvalitativa metoden försöker man uppnå kunskap om 

individens subjektiva upplevelser med utgångspunkten av personens egna ord, meningar 

beskrivningar och uttryck (Larsson, 2005). Inom denna studie baseras datainsamlingen på 

öppna intervjuer med semistrukturerade frågor i fokus, samt fokusgrupper med öppna 

frågor i fokus. Dessa kvalitativa metoder omfattas av de tre huvudtyper av datainsamling 

varav är intervjuer, direkta observationer och dokumentsanalys (ibid).  
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4.1  Urval  &  datainsamling  
 
Datainsamlingen har bestått av fokusgrupper och kvalitativa intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Bryman (2011) beskriver fokusgrupper som en intervjumetod där 

flera personer samtidigt blir intervjuade angående en viss frågeställning eller ett visst 

tema. Jag har framställt fokusgrupperna med frågor om samarbete, samordning, 

främjande och hämmande faktorer i samverkan och samverkan som särskilt definierad av 

medarbetares förståelse av samverkan. Syftet med fokusgrupper som metod var att få en 

förståelse för varför kommuner och landstinget tycker som de gör kring samverkan, för 

att på så vis finna en förklaring till varför samverkan ibland inte funkar som det ska. 

Dessutom tillåter fokusgrupper för att fånga upp fragment i gruppsessionerna, det vill 

säga underfundiga uttryck som kan förtydliga attityder som respondenter har kring vissa 

frågeområden.  Jag genomförde undersökningen med intresset av vad för skäl enheterna 

har för sina åsikter.  

Mitt urval i undersökningen har skett genom ett snöbollsurval som enligt Bryman  

(2011) är en urvalsmetod där forskaren etablerar kontakt med ett få antal människor som 

är relevanta till studies syfte och sedan utifrån dessa människors tips finner övriga 

frivilliga deltagare till studiens undersökning. Individer av relevans för denna 

undersökning var sjuksköterskor och socionomer inom visst antal utvalda verksamheter. 

Individer med olika yrkestitlar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har 

framfört varierande synpunkter på samverkan som process. Denna undersökning lägger 

fokus hur förståelsen för samverkan framstår inom organisationerna. Sjuksköterskor och 

socionomer inom relevanta platser kan reflektera och framföra - genom sitt yttrande - 

hur samverkan definieras. En utmaning med Snöbollsurval som metod är att det inte är 

representativt för populationen eftersom urvalet inte är slumpmässigt vilket i sig gör det 

inte säkerställt hur populationen ser ut (Bryman, 2011).  

Initialt i min datainsamling skickade jag ut en kallelse (Se bilaga 4) till en högre chef  

inom kommunen i en större stad. En större stads kommun definieras som en ”kommun 

med 50 000–200 000 invånare samt med mindre än 40 procent av nattbefolkningen 

sysselsatta inom industrisektorn. Kallelsen blev mottagen och en intervju blev godtagen. I 

följd av intervjun hänvisades jag till en högre chef inom socialpsykiatrin, en högre chef 

inom psykiatriska slutenvården (Psykiatriska akutmottagningen) och personligt ombud, 

samtliga kontakter befann sig inom samma kommun. Socialpsykiatrin är kommunens 

vård och omsorg till personer med psykisk funktionsnedsättning och består till stor del 
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av biståndsbedömda insatser. Socialpsykiatrin är fortfarande under utveckling i arbetet att 

integrera människor med psykisk ohälsa i samhället och främja deras förmågor att leva ett 

liv som alla andra (Andersson & Hedman, 1995). Psykiatrin är regionens vård och 

behandling till personer med psykisk funktionsnedsättning och består av två 

huvudsakliga delar, en sluten- och en öppenvård (Socialstyrelsen, 2018). 

Personligt ombud riktar sig till personer med långvariga och omfattande psykisk  

funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd. Verksamheten syftar till att 

personer med psykisk funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva ett mer självständigt 

liv, genom att få ta del av samhällets utbud av vård, stöd, service, rehabilitering och 

sysselsättning på jämlika villkor (Socialstyrelsen, 2014). Högre chefen inom 

socialpsykiatrin var deltagare inom fokusgruppen med kommunens medarbetare, och 

högre chefen inom psykiatriska slutenvården deltog inte i fokusgruppen med regionens 

medarbetare. Via mailkontakten med dessa människor uppnådde jag tre bokningar av 

möten, vara samtliga intervjuer skulle bestå av minst tre frivilliga informatörer, som tillät 

för intervjuer i form av fokusgrupp. Personligt ombud bestod av tre deltagande 

socionomer med två kvinnor och en man, socialpsykiatrin bestod av två kvinnor som var 

enhetschefer och en man som var högre chef och psykiatriska slutenvården bestod av 

fem män som var sjuksköterskor och en kvinna som var sjuksköterska, och alla var från 

olika avdelningar. Fokusgrupperna genomfördes inom en spann av fyra veckor efter 

första kontakten upprättades. 

4.2.  Dataanalys  
 
Studien tillämpar en tematisk analysmetod, som konsekvens av den utformning som 

studiens datainsamling har. Tematisk analys besitter inte en specifik uppsättning av 

procedurer, trots dess popularitet bland forskare (Bryman, 2011). En generell strategi för 

att utföra en tematisk analys vid kvalitativ data finns i framework som har utvecklats i 

National Centre for Social Research i Storbritannien (ibid). Framework som ett 

tillvägagångssätt, inkluderar skapandet av ett index av teman och subteman för att sedan 

ställas upp i en matris. Olika teman och subteman som identifieras är resultatet av en 

noggrann och upprepad läsning av de utskrifter och fältanteckningar som utgör 

datainsamlingen (ibid). Teman och subteman som återkommer i genomgången av 

datainsamlingen är framträdande repetitioner som forskaren har uppmärksammat i 

svaren och uttalanden under intervjuerna (ibid). Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) 

menar att slutmålet med tematisering är att finna huvudsakliga punkten i det insamlade 
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materialet vilket sker genom identifiering av återkommande subteman. Det handlar om 

att fokusera analysen omkring något, för att på så vis finna dess centrala punkt (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Bryman (2011) menar att tematisk analys delvis angår en 

analys av likheter och skillnader som deltagarna framgår med i de diskuterade teman. 

Studien utgår med tematisk analys som grund för analysmetodens  

effektiva tillvägagångssätt av analys, organisering och strukturering av insamlad empiriskt 

material. Datainsamlingen inom denna studie grundas på ett tematiserat intervjuschema 

som består av olika teman angående ämnet, som syfte till att studera närmare och 

djupare. Genom att analysera studiens empiri med hjälp av tematisk analysmetod, kan 

subteman identifieras för att finna dess centrala tema. 

Under genomförandet av intervjuerna och fokusgrupperna använde 

jag en bandspelare för att spela in det muntliga samtalet för senare transkribering. Banden 

transkriberades så fort som möjligt i efterhand av varje möte för att ha sammanhanget 

färskt i minnet. Transkriberingen är en tolkande akt som transkriberaren inte kan undgå 

att sätta sin personliga prägel över. Kvale (1999) talar därför om transkription i termer av 

översättning. Det är i mitt fall muntliga samtal som översätts till skriven text. Jag har 

skrivit ner stödord vid varje möte och vid vissa fall anmärkt vilka samtalsområden som 

deltagaren hade mest att säga om eller vart känslomässigt laddad inom. I följd av 

transkriberingen analyserade jag repetitionsmässigt igenom transkriberingen för att 

systematiskt utvälja kategorier som framstår. Jag kollade igenom vad som sägs kring de 

tematiserade frågorna för att sedan inneslutna åsikter och uppfattningar inom rätt 

kategori. Dessa varierande och liknande åsikter och uppfattningar under samma kategori 

blev därmed till mina utvalda teman för redovisningen och analysen av empirin. 

Kontextuell kunskap produceras i specifika interpersonella situationer som kräver  

hänsynstagande till situationsbaserade- och interaktionella faktorer som kan inverka på 

den producerade kunskapen, vilket ofta görs i exempelvis diskursanalysen eller 

samtalsanalysen av intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har tagit hänsyn till att 

denna datainsamlingen kan bestå av kontextuell kunskap, eftersom fokusgrupperna har 

inneburit interaktion mellan 3 eller flera människor av olika kön och emellanåt olika 

professionspositioner. Jag har genomfört en strukturanalys på det insamlade materialet. 

Det betyder att transkriberade texten struktureras om, så att de delar som anses ha 

samma eller liknande innebörd förs samman. Strukturanalyser genomförs ofta som en 

utgångspunkt i de olika teman som forskaren har identifierat i det insamlade materialet 

(Ödman, 1994). Ödman (1994) framhåller den hermeneutiska cirkelns kriterium, som 
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innebär att delar och helhet i ett färdigt pussel av tolkningar måste hänga ihop. Det krävs 

av forskaren att tänka logiskt och kontextuellt, men med bibehållen öppenhet. Jag har 

under mitt tematiserade material bedömt mina tolkningar utifrån självkritiskt 

förhållningssätt och pusslat ihop data till en helhet som kan preliminärt representera 

verkligheten. 

4.3.  Representativitet  
 
Urvalet inom min studie är baserad på ett snöbollsurval som metod vilket påverkar 

generaliseringen av studiens resultat (Larsson, 2005). De personer som deltagit inom 

studiens undersökning har varit få vilket hämmar möjligheten att generalisera resultatet 

eller gör det omöjligt att generalisera (ibid). Jag utgår från en analytisk generalisering 

inom studien vilket innebär att forskaren genomför en teoretisk analys av studiens 

resultat för att på så sätt skapa en teoretisk förståelse för det studerade fenomenet (ibid). 

Jag utgår därför i denna studien med en läsarbaserad generalisering som innebär att 

läsaren själv bedömer om studiens resultat kan generaliseras till en ny situation (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

Bryman (2011) förklarar trovärdighet som motsvarig till intern validitet.  

Innebörden av denna tonvikt framgår med all önskvärd tydlighet när det gäller aspekten 

av tillförlitlighetskriterier som berör trovärdigheten av forskningen. Jag har angripit 

denna aspekten i min studie genom att använda mig av flera olika datakällor och mer än 

bara en undersökningsmetod. Min undersökning består av tre fokusgrupper med minst 3 

personer och högst 6 stycken som består av både män och kvinnor, samt innefattar min 

undersökning två intervjuer med enskild person. Det är min förståelse att fokusgrupper 

kan orsaka hinder i yttrandet från vissa deltagare som inte är villiga att dela med sig sina 

åsikter i närvaron av kollegor, därför anser jag att en intervju med enskild person kan 

bidra med åsikter eller information som annars kanske blir utelämnat från 

undersökningen. Jag valde fokusgrupp som datainsamlingsmetod på grund av metodens 

betoning på ett visst ämnesområde som man fördjupar sig i (ibid). Det är min mening att 

fördjupa mig inom ämnet samverkan och skaffa mig en bild av det samspel som äger rum 

mellan gruppmedlemmarna. 

Autenticitet (äkthet) inkluderar ett antal kriterier som rör forskningspolitiska  

konsekvenser i allmänhet (Bryman, 2011). Rättvis bild betecknar en tillräckligt rättvis bild 

av de varierande åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som 

förekommer i undersökningen (ibid). I strävan mot att uppnå en rättvis bild av de 
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varierande åsikter och uppfattningar har jag använt mig av inspelningarna. Jag har 

upprepande lyssnat igenom inspelningarna noggrant för att säkerställa att 

transkriberingen blir så överensstämmande så möjligt med vad som faktiskt yttrades. 

En kvalitativ studie uppnår reliabilitet genom att redogöra studiens tillvägagångsätt  

och genomförande på ett detaljerat och ingående sätt till syfte att andra forskare ska ha 

möjligheten att reproducera studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Jag har i så stor 

utsträckning som möjligt redogjort för studiens tillvägagångsätt och genomförande på ett 

detaljerat och ingående sätt. 

4.4.  Förförståelse  
 
Som tidigare nämnt i detta avsnitt har jag uppmärksammat min egna förförståelse  

som kan påverka studiens pålitlighet. Patton (1990) menar att undersökarens inblandning 

och förkunskaper bör tonas ner vid tolkningen av deltagarens upplevelser och livsvärld 

för att bevara objektiviteten så mycket som möjligt. Sohlberg och Sohlberg (2013) 

framhåller att när en forskare ska tona ner sin egna förförståelse i tolkningen av empirin 

sker det främst genom medvetandegörandet av forskarens egna förförståelse. Detta 

lämnar utrymme för läsaren att granska hur den egna förförståelsen av studiens ämne 

påverkar tolkningen av empirin (ibid).  

Jag hade en förförståelse att samverkan sker till syftet av att den enskilde ska ha  

möjlighet till flera kontakter med aktörer samtidigt som skall tillgodose människans 

behov genom olika professionsyrken. 

Mina tolkningar av det insamlade materialet riskeras att vara påverkade av att jag  

kan vara partisk i min undersökning, eftersom jag har tidigare arbetat inom kommunens 

verksamheter och fått erfarenhet och djupare insikt i vederbörande organisations miljö, 

normer och struktur, samt förkunskaper. Jag har dessutom byggt upp relationer med 

kommunala aktörer. Jag har kunnat dra nytta av min förförståelse genom att det har 

hjälpt mig ringa in lämpliga frågeområden inför intervjuerna. Det har dessutom hjälpt 

mig att lättare tolka det insamlade materialet från deltagarna i undersökningen, eftersom 

jag har tidigare kunskaper om vissa förkortningar och termer som är relevanta till mitt 

undersökningsområde. Ytterligare har min bakgrund inom kommunen bidragit till min 

relationsuppbyggnad med deltagarna, då ett flertal har framhållit att de ser på mig som en 

medarbetare bland dem. 
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4.5.  Etiska  överväganden  
 
Fokusgrupp som metod i datainsamlingen behöver intervjufrågor som genomsyras av 

etiska frågor. Kunskap som produceras som konsekvens av intervjuforskning bör ske 

med förutsättning av en miljö där informatörer känner sig fria och säkra nog för att prata 

om privata åsikter. Intervjuforskningen är på så sätt beroende av den sociala relationen 

mellan intervjuaren och informatörer (Kvale & Brinkmann, 2014). Vetenskapsrådet 

(2002) ställer fyra huvudkrav där alla gemensamt syftar till att säkerställa individskydd för 

alla deltagare inom forskningsprojektet. Huvudkraven som skall beaktas är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

Informationskravet framhäver skyldigheten att upplysa deltagaren kring  

studiens syfte samt vilken roll som deltagaren utgör inom studien (Vetenskapsrådet, 

2002). De regler som omfattas av informationskravet uppfylldes genom det muntliga 

informerandet av varje deltagare i början på intervjuerna. Jag uppfyller detta krav genom 

att deltagarna informeras tydligt om dess frivillighet att delta.  

Samtyckeskravet innebär att innan intervjun kan påbörja, behövs det ett  

samtycke att medverka i studien från varje deltagare (ibid). Detta skedde efter 

information och förfrågan om deltagandet och på så vis anses samtyckeskravet vara 

uppfyllt. Jag har med hänsynstagande till samtyckeskravet erbjudit alla deltagare att 

skriftligt medge sitt samtycke (Se bilaga 5). 

Konfidentialitetskravets innebörd handlar om att uppgifter om deltagare ska ges  

största möjliga konfidentialitet, samt skall förvaras säkert från obehöriga (ibid). Varje 

deltagare fick information kring dess fulla anonymitet och sekretess angående sitt 

deltagande, samt information kring hur personuppgifter hanteras. Det var min intention 

att allt av det insamlade materialet som kan leda till identifiering av individ eller 

organisation ska inom denna studie därmed avidentifieras i förväg av studiens 

publicering. Personuppgifterna har också hanterats så att det är skyddat från obehöriga.  

Nyttjandekravet innebär att insamlat material och uppgifter enskilda personer  

och deltagare endast kommer till användning inom ramen för ändamålet av studien (ibid). 

Inget annat ickevetenskapligt ändamål tillämpades av det insamlade materialet från 

deltagarna. Dessutom har all insamlat material kasseras efter studiens genomförande. 
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5.  Resultat  och  analys  av  empiri  
 
I detta avsnitt redogörs studiens insamlade material, samt analysen av materialet. 

Redovisningen av materialet utgörs av tabeller under tillhörande teman för att sedan 

analyseras. Alla tabeller i detta avsnitt har kategoriserats under respektives tillhörande 

temaområde som jag har ämnat att undersöka utifrån intervjuguiderna (se bilaga 1,2, & 

3). De identifierade underteman inom studien är i enlighet med Framework som är 

tillhörande av tematisk analysmetod. Innebörden av detta är att de identifierade 

underteman är ett resultat av noggranna genomgångar av det insamlade materialet som i 

detta fall utgörs av transkriberade intervjuer och observationer från fokusgrupper 

(Bryman, 2011).  

Empiriresultatet redovisas genom citat ur de transkriberade intervjuerna samt  

återberättande av uttalande och beskrivningar under fokusgrupperna. Vidare analyseras 

resultatet med hjälp av studiens teoretiska ramar och tidigare forskning. Alla uppgifter 

som kan leda till identifiering av individ, deltagande person och kommun har 

avidentifierats. Informanter i fokusgrupperna kommer att gemensamt bli benämnda 

enligt dess tillhörande grupper Personligt ombud, Socialpsykiatrin och Psykiatrin. 

Enskilda informatörer som ingick i intervjuer kommer att benämnas som Högre chef. 

5.1.  Betydelse  av  samverkan  inom  psykiatrisk  vård  och  stöd  
 
Betydelsen av samverkan innefattar ett flertal aspekter. Respondenterna lyfter fram att 

samverkan ytterst är till för brukaren: 

Samverkan är två aktörer som ska se till att man gör det bästa gentemot 

medborgaren […] det är inte enkelt, men det är viktigt att alltid ha det med 

sig och att ta det på allvar (Högre chef). 

Det krävs emellertid också rätt inställning från medarbetarna för att samverkan skall 

fungera. Här blir respekten för andra professionsområden ett medel för brukarens bästa: 

[…] jag vet inte varför man skulle säga att samverkan är svårt […] Jag tänker 

att det krävs mycket förståelse för våra olika professioner och att vi 

accepterar varandras olika arbetsuppgifter, för det är där vi ska mötas för den 

personen vi är till för (Socialpsykiatrin). 
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Samverkan fungerar bara om det finns förutsättningar för det. Personligt ombud 

framlägger vikten av att arbetet med psykisk ohälsa sker på både den enskildes sida och 

organisationernas sida: 

Om samverkan hade varit enkelt, om det hade varit utan sina utmaningar […] 

i ett sådant fall hade vi varit arbetslösa [Alla deltagare skrattar] det är vårt 

jobb att vara på den enskildes planhalva för att motivera och hjälpa dem att 

uppnå en fast vårdkontakt (Personligt ombud). 

Resultatet kan förstås som att det finns motsättningar i upplevelsen av samverkan och 

dess nivå av svårighet. Högre chefen framhäver att samverkan inte är ett enkelt arbetssätt 

mellan två aktörer, då det är så många aspekter att ta hänsyn till. Hen förklara att det kan 

vara svårt att uppnå situationer då alla involverade i ett samverkansarbete är nöjda med 

överenskommelserna, eftersom så pass många olika professionella roller tar plats i samma 

organisatoriska aktivitet. Hen tillägger att personligt ombud ofta angriper dessa typer av 

utmaningar. 

Fokusgruppen med socialpsykiatrin framgår det att samverkan inte upplevs som  

speciellt svårt i praktiken, eftersom att organisationerna delar en så pass bred 

yrkeskompetens från flera människor med olika utbildningar tillåter det för en stabil 

sammanhållning. Det uppges att det visserligen framträder utmaningar eller avvikelser 

emellanåt som måste rapporteras och arbetas med, men att organisationens aktörer har 

utvecklat färdigheter som tillåter för effektivitet trots eventuella hinder. 

Personligt ombuds deltagare uppger i likhet med varandra att samverkan inte är  

enkelt. Gruppen menar att samverkan ofta riskerar att göra den enskilde omotiverad till 

att söka stöd och vård från respektive organisation, eftersom så pass många aktörer med 

olika ansvarsområden blir involverade som kan äventyra sekretessen och utmatta 

människor med psykisk ohälsa. En deltagare framlägger att dem skulle ha varit arbetslösa 

om allt funkade som det ska i samverkansprocessen vilket resulterade i skratt mellan 

deltagarna. I följd förtydligar en annan deltagare att kommentaren inte är oseriös som 

resterande deltagare nickade åt vilket tolkas som att det är en delad åsikt. 

Haraldson (2016) menar att det sker en collaboration (samverkan) mellan  

organisationer när respektive parts egenskaper slås samman med varandra för att uppnå 

resultat. I enlighet med socialpsykiatrins upplevelse så kan det tyda på att 

organisationerna har lyckats uppnå det önskvärda resultatet att samverkan ska vara 

effektivt och enkelt. Det har skett en typ av sammansmältning som tillåter för avvikelser 
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att angripas med samarbete. Denna sammansmältningen av organisationerna är en 

grundläggande aspekt i en fullbordad kollaboration, som innebär att ett närmare 

samarbete sker vid angripandet av vissa frågor och uppgifter (ibid). 

Utvecklingen mot ökat behov av gränsöverskridande aktiviteter inom den  

offentliga sektorn antas ofta kunna tillgodoses genom samverkan mellan olika aktörer. 

Arbetet blir allt mer uppdelat mellan flera organisationer och professionaliseringen bidrar 

med att fler yrkesgrupper ansvarar över ett ärende (Axelsson & Bihari, Axelsson, 2007). 

Personligt ombud framhäver sin roll som väsentlig för att samverkansprocessen skall 

fungera som önskat, deras roll framkom som en nödvändig yrkesgrupp för att ansvara 

över arbetet mot att människor med psykisk ohälsa hamnar ”mellan stolarna”. 

Utvecklingen kommer med en risk att människor som behöver stöd från flera 

organisationer samtidigt hamnar mellan de skilda ansvarsområdena och de hänvisas 

mellan olika organisationer som resulterar i att de blir berövade av eller inte får tillräckligt 

med stöd. Organisationerna har bemött problem med att arbeta från ett 

helhetsperspektiv gentemot de behov som varje enskild människa har (ibid). Personligt 

ombud beskriver att de ”rör om i grytan”, det vill säga att de effektiviserar arbetet som 

sker mellan olika ansvarsområden. Motiven för samverkan inom den offentliga sektorn 

innebär därmed på en övergripande nivå om att motverka fragmentering och om att 

förbättra kvaliteten och tillgängligheten av stödet (ibid). 

5.1.1.  Betydelse  av  specialiseringstrenden  som  skett  
 
Specialiseringstrenden har inte endast positiva konsekvenser. Respondenterna beskriver 

betydelsen av specialiseringen utifrån den enskildes sida: 

Landstinget och kommunen så många stuprör nu för tiden i jämförelse med 

hur det var innan […] det gör det ju enklare för människor att skjuta över den 

enskilde till någon annan som får det till att bli många fler människor 

inblandade i samma ärende […] varje fas har en ny handläggare som måste 

skapa en relation med den enskilde, vilket kräver mycket från den enskilde 

(Personligt ombud). 

En redan kaotisk situation för människor med psykisk ohälsa kan bli förvärrad och 

kontraproduktivt i mötet med den enskilde: 
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[…] en del av de psykiska funktionshindren gör att det är kaotiskt […] det är 

tillräckligt kaotiskt redan och att landstinget och kommunen kommer in 

stökar till det ännu mer […] Jag tycker att utmaningar uppdyker när vi inte får 

till något möte med den enskilde för att personen helt enkelt inte vill trots att 

vi ser ett behov (Socialpsykiatrin).  

Det framstår en gemenskap i förståelsen för hur människor med psykisk ohälsa upplever 

mottagningen inom bägge organisationerna. Personligt ombud framhävde att hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten har väldigt många specialiserade yrkesprofessioner idag 

gentemot för bara några år sedan. Ett hinder som härleds från detta är att för många 

människor blir delaktiga i enstaka ärenden vilket äventyrar sekretessen och riskerar att 

göra den enskilde omotiverad till att söka stödet och vården. Socialpsykiatrin framhäver 

att det är redan en kaotisk situation för vissa individer med psykisk 

funktionsfunktionsnedsättning. Resterande deltagare uttrycker i likhet med att det är ett 

hinder som är mer förekommande inom psykiatriska slutenvården och socialpsykiatrin. 

De menar att kommunens och landstingets vårdplanering kan uppfattas som väldigt 

intim och bidragande till den kaotiska situationen för den enskilde. 

Socialpsykiatrin framgår med att det inte alltid går att agera utifrån det som man  

själv anser vara det bästa för människan med psykisk ohälsa. En möjlig tolkning är att det 

uppstår en form av spänning som existerar mellan aktörerna och organisatoriska 

strukturer. Spänningen betecknas av de uppställda kraven från organisationen och 

människans benägenhet att handla med egna erfarenheter och tankar som utgångspunkt 

(Ahrne, 1999). Gruppen framlägger att organisatoriska strukturerna är nödvändiga för att 

samverkan gentemot människan med psykisk ohälsa ska fungera så bra som det gör, men 

att samtidigt det uppstår en drivkraft i att handla utefter empatin som finns för den 

enskilde. Därmed beskrivs organisatoriska aktiviteter som en social hybrid, vars innebörd är 

att människan utför aktiviteten men den är på samma gång organisatorisk (ibid). 

Meyer och Rowan (1977) förklarar att den formella strukturen framförs för att  

samordna och kontrollera aktiviteterna inom organisationer. Personligt ombud, som 

infinner sig på ”den enskildes planhalva”, yttrar sin upplevelse av mottagningssituationer 

som rigid och fyrkantigt med för snäva ansvarsområden som leder till att den enskilde 

blir upprepande hänvisad till andra professionella som ställer höga krav på personen. 

Den institutionaliserade sociala strukturen innefattar olika professionsyrken som 

förutsätter att aktiviteterna utförs på ett visst sätt som är i likhet med kriterier och 

strukturer inom organisationer som antas vara det bästa (Meyer & Rowan, 1977). Detta 
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kan därför tyda på att de kriterier och strukturer som finns inom respektive organisation 

anses inte vara helt i intresset av brukaren/patienten. Dimaggio och Powell (1991) menar 

att normativa isomorfismen ursprungligen handlar om ökade professionaliseringen där 

personal med professionell utbildning har större tendens till att anställas inom 

organisationer. Specifika utbildningar samt den kunskap som utbildningen framträder 

med har likartad funktion för professioner som lär sig hur en viss verksamhet ska 

bedrivas. Genom den normativa isomorfismen lyckas organisationerna uppnå legitimitet 

och framgång (ibid), men som resultatet visar kan det framstå med oönskade 

konsekvenser gentemot målgruppen som söker till stödet och vården. En möjlig 

förståelse är att specialiseringstrenden syftar till att uppnå framgång och legitimitet, men 

hindras av personens bristande motivation som orsakas av den kaotiska situationen som 

människan med psykisk ohälsa befinner sig i. Det framgår i fokusgruppen med 

socialpsykiatrin att organisationens framgång inte alltid är något bra för alla. Framgång 

betyder alltid förändring och värdet på den förändringen är relativt till individen. 

5.1.2.  Betydelse  av  samordnad  individuell  plan  
 
SIP håller fortfarande på att aktualiseras förklara respondenterna, men det krävs vissa 

förändringar i orienteringen kring kommunikation innan SIP kan användas på det sätt 

som den syftar till att göra: 

Det är märkligt att det inte förekommer fler SIP [Andra deltagare nickar eller 

säger ”Ah.”] för rätten till fast vårdkontakt kom till makt 2010 och är centralt 

för den enskildes behov […] det är inte helt ovanligt att när vi blir inbjudna 

till ett möte och frågar om dom har gjort en SIP och dom svarar med ”Oj, 

vilket bra förslag.” […] I frågan kring samverkan tycker jag att båda behöver 

först kunna samordna mellan sina egna stuprör […] det är först då man kan 

få SIP och annat att fungera […] så länge dom inte kan prata med varandra 

under samma huvudman så tror jag att problemet kommer att kvarstå 

(Personligt ombud). 

En deltagare i personligt ombud hävdar att SIP är en central åtgärd för att den enskilde 

skall få sina behov tillgodosedda, men att SIP är fortfarande någonting som håller på att 

aktualiseras för myndigheter. Resterande deltagare anses ge uttryck att vara för samma 

mening. Psykiatrireformen (1995) framträdde i samband med en nationell politisk 

inriktning för arbetet med psykisk funktionsnedsatta människor som handlade mer om 
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att förändra perspektivet och attityden än att genomföra förändring genom lagstiftning 

(Markström, 2003:64). Deltagarna tycker i likhet med varandra att det finns mer lämpade 

förhållningssätt till samverkan och att det börjar med att våga ta åt sig mer ansvar. 

Markström (2003:64) förklarar att imiteringen och överföringen av professionella normer 

var därför vanligt i samband med reformen, speciellt för kommunerna som tag an sig ett 

nytt och brett ansvarsområde och som skulle hitta ”en profil för reformarbetet”.  

Möjligen kan det förstås att reformarbetet fortfarande är i en utvecklingsfas som ännu 

inte har blivit fastställt.  

En deltagare beskriver att situationen angår ett regelbundet förhållningssätt som  

har förlorat sin effektivitet genom bristande kommunikationskanaler mellan handläggare. 

Hen menar att man ”måste vara beredd att gå utanför boxen, man måste väga tänka 

större”. Behovsorienteringen är en av de tyngst vägande motivet till samverkan 

(Löfström, 2011). För att bemöta den enskilde klientens behov krävs ett byråkratiskt 

förhållningssätt som handlar om att sänka myndighetens drag av exempelvis hierarki, 

specialisering och kontroll (ibid). Byråkratiska förhållningssättet inom organisationerna 

syftar till att upprätthålla en rättssäkerhet inom aktiviteterna som genomförs av 

aktörerna, men att det emellanåt kan motverka effektiviteten i arbetet gentemot 

människor med psykisk ohälsa. Schultz och Klöfver (2007) menar att icke-hierarkiska 

relationer är en bidragande aspekt till en god och fungerande samverkan. Det handlar i 

stor grad om att ha klargjorda roller och ansvarsfördelningar, samt ömsesidig respekt för 

varandra kompetens, erfarenheter och åsikter, för att på så sätt undvika att 

patienten/brukaren blir drabbad av hinder i samverkansarbetet (ibid). Detta föreslår att 

den organisatoriska strukturen är byggd för att motarbeta olika former av hinder som kan 

uppstå i arbetet med människor med psykisk ohälsa, men att den nuvarande 

organisatoriska strukturen gör det oundvikligt att vissa utmaningar och hinder uppstår i 

vissa situationer. Det finns ett motiv till att handläggning skall genomföras smidigt för att 

minska den kaotiska situationen för människan med psykisk ohälsa. En annan deltagare 

framhäver att SIP är gjord för den enskildes önskemål och behov, men att det ofta 

framstår med ett mottagningsperspektiv snarare än brukarperspektiv i initiala fasen av 

samordnad planering. En ytterligare viktig punkt handlar om relationen till 

patienten/brukaren mellan organisationerna som är avgörs av hur parterna orienterar sig 

kring behov och prioriteringar (Löfström, 2011). Personligt ombud menar att relationen 

till den enskilde kan förbättras om organisationerna orienterar sig mer kring bemötandet i 

mottagningsfasen. 
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5.2.  Kommunikation  
 
Engagemang och en bibehållen kontakt mellan organisationer är av hög önskvärdhet för 

både medarbetarna och människan med psykisk ohälsa: 

 […] det ska handla om ett stort engagemang för patienten, alltså att dom hör 

av sig oftare för att uppdatera sig om patientens tillstånd och alltid vara redo 

att svara för patientens skull […] om det fanns en linje man ringer och alltid 

får svar, hade det underlättat jättemycket att slippa stå och vänta på att någon 

ska svara […] på rättspsykiatrin har vi en kurator kopplad till oss, så där har vi 

en möjlighet att sköta kontakterna via vår kurator […] kuratorn har lite andra 

färdigheter som underlättar för oss, vilket är väldigt tacksamt […] dom talar 

samma språk som socialsekreterarna, dom vet vägarna och hur man ska lägga 

upp samarbetet (Psykiatriska slutenvården). 

Med en omfattande samverkansprocess är det inte förväntat att det alltid ska gå som 

önskat. Respondenterna framlägger att kommunikation mellan organisationer och aktörer 

sker visserligen hela tiden, och att det behövs någon som ansvarar över det: 

 

Det är klart att det inte fungerar varje gång […] vi har cirka 900 psykiskt 

funktionshindrade varav en del har kontakt med oss varje vecka och en 

annan del har väldigt sällan kontakt med oss […] så ibland kan det vara 

brister i kommunikationen […] men vi försöker alltid täppa till hål, ser vi en 

avvikelse som upprepar sig så har vi ett systemfel som måste åtgärdas […] 

Kommunala psykiatriska teamet är dom som främst sköter kommunikationen 

med sjukhuset […] Det är via dom nästan all information ska förbigå 

(Socialpsykiatrin). 

Psykiatriska slutenvården framhävde kommunikationen som en av de största 

utmaningarna i deras samverkansarbete. Gruppen yttrade i likhet med varandra att brister 

i kommunikationen mellan organisationerna har skadliga konsekvenser för patienten. 

Medlemmar inom olika organisationer behöver ha konversationer och samtal med 

varandra och det är inte någon signifikant belastning förknippat med den aktiviteten 

(Martin, Nolte, & Vitolo, 2016). Det kan förstås att kommunikationen har blivit en mer 

signifikant belastning för medarbetarna på grund av svårighet att kopplas via telefon till 
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varandra. En deltagare framförde ett förslag till åtgärd av bristande kommunikation, att 

alltid åstadkomma kontakt mellan kommun och landsting vid behov genom en 

telefonlinje som svarar dygnet runt. Deltagaren tillägger att det bör existera en sådan linje 

mellan organisationerna i grund för brukar perspektivet. Hen menar att en fungerande 

samverkan med hälso- och sjukvården är trots allt för patientens/brukarens bästa. En 

deltagare uppger att inom rättspsykiatrin befinner det sig en kurator inom psykiatriska 

slutenvården vars arbetsuppgift skiljer sig från sjuksköterskornas. Kuratorns 

arbetsuppgifter inkluderar att ansvara över de kontakterna som behövs upprätthållas 

mellan kommun och landsting, vilket är av stort bidrag till psykiatriska slutenvården. 

Deltagarna menar att kuratorn har andra färdigheter som samspelar bra med 

socialsekreterarnas och språket har dessutom stor liknelse. Deltagarna uttrycket i likhet 

att kuratorns arbete är underlättande för sjuksköterskorna när samverkan intar en stor 

roll. En möjlig tolkning är att psykiatriska slutenvården har förväntningen att 

kommunikationen skall ske smidigare, eftersom deras institutionella krav på arbete är 

beroende av kontakten med kommunens verksamheter. Meyer och Rowan (1977) menar 

att spänningar är sannolik att ske mellan metodiska och institutionella förväntningar så 

väl som förväntningarna från institutionella miljön och kraven som ställs på 

organisatoriska arbeten. Det går därför förstå att det kan finnas stridande logiker mellan 

organisationernas verksamheter. Anpassningar och konformitet är komplicerat eftersom 

förväntningar och institutionella regler ofta hamnar i konflikt med varandra på grund av 

metodiska aspekter och institutionella normer och värderingar inom miljön (ibid). 

Medarbetarna inom socialpsykiatrin menar att det inte är förväntat att  

samverkansprocessen skall ske helt utan några brister. Med cirka 900 människor med 

psykisk funktionsnedsättning som har dessutom sökt efter den kommunala öppenvården 

är det inte möjligt att alla arbetsuppgifter och kontakter skall gå felfritt varje dag. Det är 

kommunen intention att alltid arbeta med dessa avvikelser och åtgärda de brister som 

dyker upp. En deltagare framför att Kommunala psykiatriska teamet (KPT) har främsta 

ansvaret kring kommunikationen med landstingets organisation. 

Genom att betrakta samverkan som en process framhävs relationer mellan  

organisationerna och mellan aktörer som arbetar i organisationerna. Exempelvis handlar 

det om hur kommunikationen eller lärandet framstår mellan båda parterna som 

samverkan, eller vad som gäller för förtroendet i samverkan (Lindberg, 2009). Resultatet 

visar att känslan av förtroende för den andra organisationens aktörer är av vikt vid 

samverkan. Förtroendet att kontakt ska vara tillgänglig vid behov för att arbetet med den 
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enskilde inte skall brista. I samverkansprocessen ges förtroende i syfte att underlätta 

möjligheter till samverkan som fungerar eller i syfte att öka kvalitén i 

samverkansprocessen. Tillit har ofta en positiv betydelse för att samverkan skall uppnå 

framgångsrika resultat. Tillit och utdelningen av information och kunskap mellan olika 

professioner är främjande faktorer i samverkan eftersom insatser blir mindre omfattande 

(Grimen, 2008). Det är inte ovanligt att aktörer upplever brister i kommunikationen 

mellan organisationer, och i detta fall visar resultatet att hindret grundar sig i beroendet 

av den andra organisationen. Huxham och Vegan (2005) belyser att det finns människor 

med erfarenheter av förtroendet i samverkan som inte är så positiva och att det dessutom 

är ovanligt för parter att ha förtroende för varandra. Förtroendet är omfattande på så sätt 

att kommunen och landstinget arbetar på en administrativ nivå för att ”täppa till hål”, det 

vill säga att de har uppföljningsmöten som inriktar sig på att åtgärda avvikelser som har 

uppstått. 

En liknelse som framstår i detta samtalsämnet är att det existerar utnämnda aktörer  

och grupper som ansvarar över kommunikationen mellan organisationerna. Axelsson och 

Bihari Axelsson (2007) bidrar med en sammanfattning av studier och utvärdering av hur 

samverkan på olika sätt kan organiseras och ledas. I sammanfattningen framhålls det att 

samverkan handla om att upprätthålla särskilda samordningsorgan och samrådsgrupper 

eller att utnämnda individer skall ansvara över arbetet som samordnare. En mer intensiv 

form av samverkansarbete är när det skapas gränsöverskridande multidisciplinära team 

som tillhör olika organisationer, till exempel Case-management, eller samordnad 

individuell planering. Dessutom kan samverkansarbete ske genom samlokalisering av 

personal, samt samordning av budget, informationssystem och datasystem (ibid). Dessa 

utnämnda individer och grupper förklarar deltagarna i båda fokusgrupperna som 

ansvariga för sammanföringen och koordinerandet av organisationernas arbete mot 

samma brukare/patient, det blir mindre belastning på de som arbetar närmst den 

enskilde. Synnerligen framhåller Axelsson och Bihari Axelsson (2007) att detta leder till 

sammanslagning av de samverkande organisationer, vilket kan minska behovet av 

samverkan mellan dem som utför aktiviteterna i den sammanslagna verksamheten, men 

kan dessutom också framträda med nya integrationsbehov i förhållande till omgivningens 

organisationer. Därmed går det avgöra att de utnämnda individerna och grupper som bär 

stort ansvar över kommunikationen har en väsentlig roll i samverkansprocessen, men att 

avvikelser och brister kan uppstå i samordningen. 
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5.3.  Förväntningar  och  normer  
 
Ibland kan det orsaka lidande för människor med psykisk ohälsa när olika verksamheter 

inte har samma upplevelser kring den enskilde. Här framkommer det att det inte enbart 

är negativt för patienten/brukaren när organisationer inte är enade om en situation, utan 

dessutom för organisationernas vårdarbete och ekonomi: 

[…] boendet kan vilja att patienten ska vara hos oss så länge som möjligt, och 

dom kan ibland ha lite orealistiska förväntningar på hur väl patienten kommer 

att fungera […] det är verkligen återkommande att man drar till det yttersta 

[…] det blir vårdlidande, alltså att vården drar ut på tiden för patienten och 

tvingar hon eller han att stanna kvar och känna sig instängd […] det är inte 

jätte många som trivs på slutenvården, plus att det är kostsamt att bevara 

patienter längre än vad dom behöver och likadant att patienten tar upp en 

plats som kanske en annan patient skulle behöva ännu mer […] jag tror det är 

bra om socialsekreterarna har en god kunskap kring diagnoser och vad det 

egentligen innebär för individen […] rutinen kring det varierar, jag tycker att 

vi kan bli väldigt mycket bättre på det (Psykiatriska slutenvården). 

En deltagare i psykiatriska slutenvården uppger att den bristande kommunikationen som 

sker i samverkansprocessen har konsekvenser som främst underminerar patientens 

tillstånd. Deltagaren framhäver situationer då patienter upplever vårdlidande, som hen 

senare berättar att det innebär patientens egna lidande i att tvingas fortsätta sitt 

infinnande inom slutenvården och att majoriteten av patienterna inte trivs med de villkor 

som kommer med den typ av vård. Uppföljningsvis av vederbörande situation uppger 

deltagaren att det dessutom blir kostsamt att bevara patienter längre än nödvändigt inom 

vårdplatsen, samt att dessa platser skulle kunna tilldelas till andra människor som är i 

större behov av det.  

Det dyker upp ett flertal komplikationer i följd av bristfällig kommunikation,  

förklara en annan deltagare i gruppen. Hen framhäver exemplet med kontakten med 

kommunala boenden för människor med psykisk ohälsa, och förklarar hur de ibland inte 

kommer överens om patientens tillstånd och förmågor under stunden som diskussionen 

kring utskrivning av patienten sker. Anpassningar och konformitet är komplicerat 

eftersom förväntningar och institutionella regler ofta hamnar i konflikt med varandra på 

grund av metodiska aspekter och institutionella normer och värderingar inom miljön 
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(Meyer & Rowan, 1977). Meyer och Rowan (1977) menar att det är sannolik att det blir 

spänningar både mellan metodiska och institutionella förväntningar så väl som 

förväntningarna från institutionella miljön och kraven som ställs på organisatoriska 

arbeten. Resultaten kan förstås som att psykiatriska slutenvårdens förväntningar på 

kommunen är i enlighet med landstingets egna institutionella normer och krav, medan 

kommunen utgår från sina egna normer och krav som skiljer sig från landstingets. 

Därmed skapas en spänning som grundar sig i organisationernas separata institutionella 

normer och krav. 

En ytterligare aspekt som nämns av deltagarna är att de ser på kommunen som att  

ha god kunskap och kompetens kring patienters/brukares psykiska ohälsa, men att 

rutiner kring informationsutbytet kan bli väldigt mycket bättre. Resultatet visar inte under 

detta temat att det är en brist på förtroende gentemot den andra samverkande aktörer, 

men att det finns stridande institutionella logiker. Forskning tyder på att det ofta 

förekommer stridande institutionella logiker inom organisationer. Institutionella logiker 

som är stridande och existerar i symbios är särskilt uppenbart inom hälsovård sektioner 

(Greenwood et al., 2011). Resultatet kan därmed förstås som inte särskilt ovanligt.  

En ytterligare tolkning är att organisationerna upplever en form av tvingande  

isomorfism. Tvingande isomorfism innebär en process innefattande av regler som avgör 

hur en verksamhet ska bedrivas och är något som organisationer är tvingade till att följa. 

Det handlar både om de formella och informella kraven som dominanta aktörer inom 

vederbörande fält ställer på svagare organisationer, trots att de samtidigt är beroende av 

dom (DiMaggio & Powell, 1991). Det kan förstås att de kommunala boendena för 

människor med psykisk ohälsa tvingas följa sina verksamheters regler och riktlinjer i 

arbetet med den enskilde, och dessa regler är inte sammanhängande med psykiatriska 

slutenvårdens egna regler och riktlinjer. Därmed skapa en spänning som är konsekvensen 

av utvecklad isomorfism i organisatoriska fältet.  

5.4.  Engagemang  
 
Samverkan gynnas väsentligt av möten som sker mellan medarbetarna från olika 

organisationer. Det framkommer att det har blivit rutin att jobba med brister som 

uppstår: 

Ibland funkar det inte riktigt som det ska, därför har vi regelbundet möten 

där vi jobbar med dessa avvikelser […] om landstinget upplever att vi har 
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brustit i rutinerna på ett sätt som inte var bra ska vi ta med det till ledningen 

[…] varje dag sker det massor av olika möten […] och det är oftast väldigt 

givande och bra (Socialpsykiatrin). 

Här framgår det att mycket ligger på medarbetarens axlar att angripa arbetet med en 

positiv inställning och att engagera sig i de möten som sker mellan organisationerna: 

I samverkan handlar det mycket om engagemang och en positiv inställning 

[…] Varje måndag kommer någon från kommunen hit och har ett möte, och 

det är jättebra för samarbetet (Psykiatriska slutenvården). 

Deltagarna i socialpsykiatrin menar att de har regelbundet möten för att bemöta 

avvikelser i samverkan, det vill säga när saker och ting inte går som det ska enligt avtalen. 

Vidare förklarar deltagarna i likhet att både kommun och landsting har ansvaret att 

meddela den andre om någon brist i rutinerna har uppstått för att sedan vidarebefordra 

det meddelandet till ledningen. Det anses vara ett väldigt stort antal möten som sker varje 

dag och att det generellt sätt upplevs vara givande för personalen. 

En deltagare i psykiatriska slutenvården menar att samverkansarbetet påverkas  

mycket beroende vilken inställning som aktörerna har till det, och att en positiv 

inställning och stort engagemang är väsentligt. En annan deltagare understryker de möten 

som sker mellan organisationerna veckovis varje måndag som väldigt positivt för 

samverkansarbetet. Deltagarna kommer överens om att mötena mellan organisationerna 

är underlättar arbetet. 

Williamson (1975) menar att inre legitimitet emellertid måste skapas inåt för att  

organisationens ledning ska ses som acceptabel och bibehålla en god ”atmosfär”. 

Missmod och negativa attityder hos aktörerna kan få dramatiskt negativa effekter på 

organisationens framgång och effektivitet, och måste därför förhindras. Detta 

överensstämmer väl med deltagarens yttrande i psykiatriska slutenvårdens fokusgrupp. 

Det var ingen i gruppen som framgick med att det har skett dramatiskt negativa effekter 

inom verksamheten. 

Genom att betrakta samverkan som en process framhävs relationer mellan  

organisationerna och mellan aktörer som arbetar i organisationerna. Exempelvis kan 

samverkan ses som en eller flera relationer när det beskrivs i form av nätverk, 

partnerskap och projekt (Lindberg, 2009). Det går att tyda resultatet som att de 
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regelbundna mötena upprätthåller partnerskapet mellan organisationerna och bidrar med 

en allt mer sund relation mellan aktörerna. 

Ahrne (1994:14) menar att samtidigt som organisationer kan beskrivas som öppna  

system är det till viss del slutna på grund av gränser mellan organisationerna och 

omvärlden som beaktas, exempelvis genomförs kontroller av organisatoriska 

transaktioner och vem som tillträder lokalerna. Både socialpsykiatrin och psykiatriska 

slutenvården yttrar en positiv attityd gentemot möten som sker mellan organisationerna. 

Det tyder starkt på att de är öppna system i sin beteckning. En möjlig förståelse är att 

flera möten med fysiskt närvarande aktörer bidrar till samverkansprocessen genomgång. 

5.5.  Tvärkompetens  
 
En delad kompetens mellan organisationerna har visat positiva resultat. Här framkommer 

det tydligt att rekryteringen har en intention bakom anställningen av olika kompetenser: 

I kommunen har vi både sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter och 

fler, vi har alltså tvärkompetens på det sättet […] en sjuksköterska i 

kommunen kan ha kunskap om hur landstinget fungerar eller om en 

socionom jobbar på landstinget […] Vi vet en hel del om varandra, som gör 

det lättare att samverka […] Det är därför vi medvetet rekryterar med olika 

kompetenser (Socialpsykiatrin). 

En deltagare förklarar att kommunen innefattas av flera olika professioner med 

varierande kompetens och att det är ett medvetet beslut att det skall vara på så vis. Det 

handlar om att det finns en positiv skattning av olika kompetenser inom respektive 

organisation när samverkansprocesser sker. Det positiva utfallet av att exempelvis 

sjuksköterskor jobbar på kommunen och socionomer jobbar på landstinget är att en 

förståelse byggs upp för varandras roller och begränsningar. Därmed skapas en 

tvärkunskap mellan parterna. 

DiMaggio och Powell (1991) hävdar att organisationer inom samma  

organisatoriska fält kommer att organisera sina aktiviteter på relativt liknande sätt, 

adoptera likartade procedurer och presentera sig utåt i ett likartat väsen. Denna 

utveckling mot att bli mer lik varandra betraktas som institutionell isomorfism. Det som 

framgår i socialpsykiatrins grupp angår en typ av isomorfism som är mimetisk. Mimetisk 

isomorfism skapar likformighet som resultat av organisationers benägenhet inom samma 
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fält att imitera varandra. Drivkraften i denna typ av isomorfism är osäkerhet som i sig 

uppmuntrar imitation och det kan vara ett sätt för organisationerna att uppnå legitimitet 

och framgång (ibid). Detta kan förstås som att de kombinerade utbildningarna och 

organisationernas likformighet har lett till uppnådd legitimitet och framgång, som 

uppgivit inte är helt utan sina avvikelser. Det kan dessutom uppfattas som ett åtgärder till 

problematiken med förtroende mellan organisationernas aktörer. Det är vanligt att 

professionella litar på varandras kompetenser och kunskap när det handlar om dem från 

samma profession. Grimen (2008) kallar detta för tillitskedjor och kännetecknas av denna 

typ av samarbete. Tillitskedjan mellan yrkesgrupper betyder att professionella kan bygga 

vidare på det som andra aktörer har gjort i ett tidigare led i kedjan, vilket främjar 

samverkan. Socialpsykiatrins avsiktlighet i att anställa människor med olika professionella 

utbildningar kan förstås som ett sätt att skapa tillitskedjor mellan organisationer. Ett 

exempel på detta är Kommunens psykiatriska team (KPT) som ”består främst av 

sjuksköterskor” enligt deltagarna i fokusgruppen. 
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6.  Diskussion  
 
Detta avsnitt presenteras den slutliga diskussionen. Resultatet, metoden, teorin, studiens 

implikationer samt förslag till vidare forskning kommer att diskuteras. 

6.1.  Resultatdiskussion  
 
I analysen tolkas resultatet med hjälp av teorin nyinstitutionism och institutionell logik 

och legitimitet, vilket har belyst olikheter och likheter i uppfattning om samverkans 

betydelse på aktörnivå. Tolkningen visar på att de involverade i samverkansprocessen är 

kollektiv av aktörer vars handlingar inte är på enskild nivå utan sker på uppdrag uppställt 

av organisationer (Scott, 1999). Resultatet i studien visar att det varierar kring betydelsen 

av samverkan mellan organisationernas aktörer och det framstår flera olika former av 

utmaningar från olika verksamheter. Resultatet visar att aktörerna inte är enade om 

svårighetsgraden i samverkan som arbetssätt, samtliga intervjupersoner att det finns 

utmaningar som kan ligga ha orsakats på grund av olika anledningar. Resultatet 

framlägger specialiseringstrenden och SIP som subteman eftersom ämnena har varit så 

pass upprepade i mötena med respondenterna.  

Studien visar att det finns främjande och hämmande faktorer vad gäller samverkan,  

detta överensstämmer med vad tidigare forskning inom området kommit fram till. Jag 

har kunnat finna liknelser i min studies resultat med tidigare forskningsstudier av 

aktörernas upplevelser av samverkan, liksom de effekter som samverkan har gentemot 

människor med psykisk ohälsa. 

I undersökningen har jag funnit att målgruppens psykiska tillstånd har varit en större  

faktor i samverkansarbetet än vad jag hade tidigare förväntat mig. Det är min förståelse 

att den enskildes perspektiv inte omslutnas av den teori som analysen utgår ifrån, vilket 

utelämnar en betydelsefull dimension i min studie. Resultatet tyder på att målgruppens 

situation har en märkbart stor påverkan på samverkansprocessen. En respondent yttrade 

i min undersökning att det har blivit mer likt ett mottagarperspektiv än ett 

brukarperspektiv. Det kan eventuell mena att människor med psykisk ohälsa har under 

senare tid blivit tvungna att angripa nya problem, problem som äventyrar den enskildes 

autonomi (självbestämmande) och härstammar från organisatoriska strukturen. 

Specialiseringstrenden gör det kaotiskt för människan med psykisk ohälsa att mötas med 

både landstinget och kommunen, vilket blir överbelastande i kombinationen med en 

redan kaotisk situation som den psykiska ohälsan orsakar. Psykiatrins målgrupp blir 



 

 44 

därför allt mer utsatta på grund av organisationers strävan efter legitimitet och framgång 

genom normativ isomorfism. Olika verktyg som SIP och Case-management blir ett allt 

mer ökat behov i socialtjänsten och hälso- och sjukvården för att komplettera 

behandlingen och stödet åt den enskilde mellan alla involverade professionsområden. 

Dessa verktyg kan eventuellt anses vara för fyrkantiga i vissa situationer för människan 

med psykisk ohälsa, vilket gör dom otillräckliga för att den enskilde skall uppnå en skälig 

levnadsnivå. Det kan därför vara av intresse att utveckla ett nytt verktyg för samordnad 

vård och stöd, ett verktyg som syftar till att bibehålla komplett brukarperspektiv och som 

inte är lika inramat. Det är viktigt att förstå sig på psykisk ohälsa och psykiatrins särskilda 

utmaningar som grundar sig i målgruppens psykiska tillstånd som kan variera i ett väldigt 

brett spektrum. Det är min förståelse att kommuner och landsting kan gynnas av att i 

större bemärkning uppmärksamma olika verktyg som SIP och Case-management inom 

socialpsykiatrin och psykiatriska slutenvården, samt skapa nya verktyg som är lämpade 

för specifik målgrupp. Om specialiseringstrenden fortsätter inom kommuner och 

landsting är det viktigt att ta hänsyn till den som vården och stödet är till för. 

Resultatet visar på att ett flertal utmaningar som framhävdes av respondenterna  

härstammade från den andra organisationen eller den andra organisationens 

verksamheter. Det var tydligt att det fanns en spänning mellan organisationernas aktörer 

på grund av olika normer, regler och förväntningar som skapade hinder i 

samverkansprocessen. Det är därför viktigt för bägge parter i detta förhållandet mellan 

organisationerna att fortsätta sträva efter likhet och starkare tillitskedjor. En möjlighet är 

att organisationernas aktörer förlorar sitt förtroende för varandra och det framträder en 

konflikt inom organisatoriska fältet som påverkar målgruppens stöd och behandling. 

Desto mer organisationerna uppnår framgång och större effektivitet i sitt samordnade 

arbete gentemot människor med psykisk ohälsa kommer det bli progressivt tydligare att 

vissa hinder grundar sig i den psykiska funktionsnedsättningen, och måste angripas med 

ett brukarperspektiv som utgångspunkt.  

En styrka med min studie är att det angår samverkan, som fortfarande håller på att  

formas genom olika samordningsverktyg som SIP och Case-management. Denna studie 

kan bidra med informations kring nuvarande brister och önskningar inom 

samverkansprocessen och SIP, vilket skulle kunna hjälp utforma både nya metoder i 

samordnade organisatoriska aktiviteter så väl som nya samordningsverktyg. Eventuellt 

kan dessa samordningsverktyg vara inriktade mot specifika målgrupper, som exempelvis 

människor med psykisk ohälsa. Enligt resultatet kommer verktyget SIP att fortsätta att 
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aktualiseras under tid och bli mer populärt i handläggningen av ärenden inom 

socialpsykiatrin, därför blir det i samband med denna aktualiseringsprocess blir det allt 

viktigare att förbättra SIP för både användare och den enskilde. 

6.2.  Metoddiskussion  
 
En styrka i mitt metodval av semistrukturerad kvalitativa intervjuer och fokusgrupper är 

att det gav mig möjlighet att fånga en bredare bild med flera nyanser av respondenternas 

yttranden. Denna metod var lämplig då studiens syfte och frågeställningar angår aktörers 

upplevelser av samverkan kring arbetet med människor med psykisk ohälsa. Att jag valde 

att utgå från öppna frågor i fokusgrupper inom min tematiserade intervjuguide baserades 

på min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt som hermeneutik, eftersom det tillåter mig att 

tolka och strukturera det insamlade materialet på ett sätt som är lämpligt för analysen. 

Intervjuguidens öppna frågor möjliggjorde för mig att fånga respondenternas 

erfarenheter, tankar och kunskaper inom området vilket är en styrka för studiens resultat. 

En eventuell styrka som jag anser finna i mitt val av metod är att jag fångar både 

information som yttras av respondenter i samspel med en grupp, samt information som 

respondenter vågar yttra när medarbetare inte är närvarande. Konfidentialitetskravet gör 

att de känner sig säkrare med att säga som de egentligen tycker. 

En svaghet för studien kan eventuellt vara att urvalet av deltagare baserades på  

snöbollsurval av medarbetare inom verksamheter som befinner sig inom en kommun. 

Det hade kunnat vara en styrka för studien att utöka undersökningen till flera kommuner 

av olika storlekar. 

En annan svaghet i urvalet av de kvalitativa fokusgrupperna är att ena och andra  

gruppen bestod av deltagare som är enhetschefer och sjuksköterskor som i detta fall inte 

är motsvariga professionsområden på ett organisatoriskt plan. Detta kan hindra resultatet 

från att visa validitet. Eventuellt hade det varit mer önskvärt att jag hade undersökt en 

grupp av frivilliga kommunala handläggare inom socialpsykiatrin med en utbildning som 

socialarbetare, och att andra gruppen bestående av sjuksköterskor som jobbar inom 

landstingets psykiatriska slutenvård. En styrka med mitt urval är att jag har samlat in 

material från aktörer som befinner sig inom en administrativ nivå och aktörer som 

befinner sig på fältnivå, vilket ger mig en bredare bild av samverkans betydelse utifrån 

olika organisatoriska dimensioner. Ytterligare är det en styrka med fokusgrupper, 

eftersom jag inte enbart samlar in information från en källa utan samlar in information 
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som har skapats i samspel med flera människor vilket ger informationen som jag har 

kommit åt en mer rättvis bild med flera nyanser. 

Min studie skulle eventuellt kunna stärka sitt resultat genom att utföra ytterligare  

intervjuer med de utnämnda individer och grupper som respondenterna ansåg som 

huvudansvariga över kommunikationen mellan organisationernas aktörer och 

koordinerar samordnade aktiviteter. Dessa utnämnda individer och grupper benämns 

som Kommunens psykiatriska team (KPT) och slutenvårdens kurator. Det är min 

förståelse att dessa professionsområden besitter värdefull informations som kan belysa 

mer kring utmaningarna som uppstår i kommunikationen. 

Vissa av de informationskällor som jag har använt i min studie är relativt gamla, det  

vill säga att vissa källor framträdde under 1970-talet och 1990-talet och kan brista i 

sammanhanget till detta året som min studie genomförs. 

En svaghet med min studie är att jag inte genomförde en pilotstudie. En pilotstudie  

kan eventuellt bidra med värdefull information kring forskningsområdet innan min 

datainsamling påbörjade, exempelvis är att jag hade kunnat ringa in bättre frågeområden i 

mina intervjuguider för att klargöra att frågornas innebörd åt respondenterna och för att 

säkerställa att mina frågor berör ämnet som jag vill studera. Styrkan i mitt val av 

forskningsområde är att jag har tidigare erfarenheter med kommunen genom arbete, 

vilket har gett mig en förförståelse som hjälpte mig att utforma intervjuguiden på ett 

tillräckligt lämpligt sätt samt hjälpt mig att förstå vissa termer och koncept som används 

inom yrkesområdet. 

6.5.  Implikation  
 
Med studien jag vill uppnå mer kunskap kring samverkan inom relevanta 

professionsområden och belysa problem som kan uppstå inom organisationer vars 

målgrupp är människor med psykisk ohälsa. Det är viktigt att utöka kunskapen om 

teorier kring organisatoriska arbeten och hur det ger uttryck i praktiken. Det är också en 

viktig del i samverkansprocessen att kunna förstå vilka aspekter som det inkluderar och 

vad det betyder för aktörerna som är involverade. I framtida yrket som socionom inom 

antingen landstingets eller kommuners verksamheter är det bidragande att veta hur 

organisatoriskt samordnade aktiviteter skall ske och vilka hämmande, så väl som 

främjande faktorer det finns i processen som medarbetaren kan gynnas att veta om. Det 

är dessutom viktigt att veta hur människor med psykisk ohälsa berörs av de olika faser 
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och hur det ser ut på deras planhalva i processen av samordnat stöd och vård från 

kommun och landsting. 

Resultatet som framhävdes i min studies materialinsamling ger en insikt i aktörers  

åsikter och erfarenheter kring SIP och dess användning som samordningsverktyg. Det 

kan användas i framtida forskningar kring samordnad individuell plan gentemot 

människor med psykisk ohälsa då det blev ett sidospår i samtalen med respondenterna. 

Ytterligare går det att använda mitt insamlade material som basis för analys inom 

forskning kring specialiseringstrenden. 
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7.  Slutsats  
 
Syfte är att undersöka betydelsen av samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten från 

yrkesverksammas perspektiv inom landsting och kommun. Det sammanställda resultatet 

av deltagarnas upplevelser uppvisar att effektiva samverkansprocesser leder till gynnsam 

utveckling för människor med psykisk ohälsa som söker vård inom kommunen och 

landstinget. Organisationernas aktörer upplever både att samverkan som arbetssätt är 

svårt och enkelt, men alla deltagare anser i likhet att det framstår utmaningar av olika 

typer under processens genomgång.  

Ett subtema som framkommer angår en uppnådd och ökad benägenhet att  

anställa människor inom allt mer specialiserade ansvarsområden. Deltagarnas upplevelser 

förstås som att det har negativa konsekvenser gentemot människor med psykisk ohälsa, 

eftersom processen blir uppdelad mellan ansvaren som riskerar att den enskilde hamnar i 

kläm eller utsätts för en mer kaotisk situation än vad som ofta redan är för personen. 

Resultatet visar sig delvis överensstämma med teorin normativ isomorfism som menar att 

det är en benägenhet hos organisationer att anställa människor med specialiserade 

utbildningar, eftersom det bidrar till organisationers legitimitet och framgång. I analysen 

kan det förstås att den normativa isomorfismen har goda konsekvenser för 

organisationen i sin helhet, men att det kan ha negativa konsekvenser för vissa 

verksamheter vars målgrupp är människor med psykisk ohälsa. Resultatet menar att 

organisationens framgång inte alltid är något bra för alla. Framgång betyder alltid 

förändring och värdet på den förändringen är relativt till individen. 

Ett annat subtema som framkommer angår SIP som innefattade upplevelser av  

att verktyget har förlorat sin effektivitet på grund av bristande kommunikationskanaler 

mellan aktörer inom och mellan organisationer. Resultatet kan tolkas som att aktörerna 

på ”den enskildes planhalva” önskar av organisationerna att inte vara så rigid och 

inramade i handläggningen av människan med psykisk ohälsa. Analysen vill visa att 

byråkratiska förhållningssättet i organisatoriska strukturen är byggd för att motarbeta 

olika former av hinder som kan uppstå i arbetet med människor med psykisk ohälsa, men 

att den nuvarande organisatoriska strukturen gör det oundvikligt att vissa utmaningar och 

hinder uppstår i vissa situationer. Det kan förstås att SIP framstår med problematik när 

den byråkratiska aspekten kolliderar med målgruppens kaotiska situation. 

Specialiseringstrendens mål att uppnå legitimitet och framgång för organisationen blir 

därmed hindrad av bristande motivation som orsakas av den kaotiska situationen som 

människan med psykisk ohälsa befinner sig i. Organisationernas och aktörernas 
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orientering i handläggningen blir därför väsentlig för att människan med psykisk ohälsa 

skall bli mer motiverad till att söka samordnad vård från kommunen och regionen. 

Jag ämnar identifiera främjande- och hindrande faktorer som aktörerna möter i  

samverkansprocessen rörande psykiatrisk vård. Studiens resultat och analys har kunnat 

identifiera upplevelser av hinder i samverkansprocessen inom ämnena förväntningar och 

normer och kommunikation.  

Krav och normer visar sig kunna tolkas som en hämmande faktor i fallet av  

psykiatriska slutenvården och kommunala boendestöd. En möjlig förståelse är att det 

existerar en spänning mellan två olika organisatoriska logiker som hamnar emellanåt i 

konflikt med varandra. Det skulle mena att förväntningarna och kraven från 

institutionella miljön inte bibehålls i harmoni med metodiken i de organisatoriska 

aktiviteterna som utförs av aktörerna. Detta förstår jag som inte särskilt ovanligt utifrån 

begreppet logik. I detta fall angår det kommunala boenden för människor med psykisk 

ohälsa som följer sina institutionella krav, och dessa är inte i harmoni med psykiatriska 

slutenvårdens egna institutionella krav. 

Kommunikation kan tolkas som bristande enligt psykiatriska slutenvården och  

socialpsykiatrin. I enlighet med tidigare forskning så är det inte ovanligt att det upplevs 

brister i kommunikationen mellan samverkande organisationer. I detta fall kan bristen 

förstås som resultatet av beroendet och tilliten till den andra organisationen och att 

förväntningar inte alltid uppfylls i arbetet. Kommunikationen hamnar ofta på ansvaret av 

olika utnämnda individer eller grupper för att underlätta arbetet. Ibland brister 

kommunikationen vilket gör tilliten mellan organisationerna väsentlig för att bristerna 

skall åtgärdas på en administrativ nivå. Förståelsen är att dessa utnämnda individer och 

grupper tillför en tillitkedja mellan organisationerna och betraktas som väsentliga i 

koordinerandet av samordnade aktiviteter. 

Studiens resultat har kunnat identifiera upplevelser av främjande faktorer i  

samverkansprocessen inom ämnena engagemang och tvärkompetens. 

Engagemang och en positiv inställning framgår som väsentliga enligt psykiatriska  

slutenvårdens respondenter. Det sker regelbundna möten mellan kommunen och 

landstingen vilket stärker partnerskapet och relationerna mellan aktörerna. Systemet kan 

betecknas som öppet, eftersom gränser mellan organisationerna inte hindrar aktörerna 

från att utveckla ett sunt samarbete. En möjlig förståelse är att flera möten med fysiskt 

närvarande aktörer bidrar till samverkansprocessen genomgång. 

Tvärkunskap framgår som en väldigt bidragande aspekt till samverkan.  
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Tvärkunskapen avser det riktlinje som rekryteringen sker i, med det menas att 

kommunen och landsting avsiktligt anställer människor med olika utbildningsbakgrunder 

och färdigheter. Exempelvis så anställer landstinget socionomer under vissa 

ansvarsområden, samt att kommunen anställer sjuksköterskor som till exempel inom 

kommunens psykiatriska team. Det kan tolkas som att detta är en typ av normativ 

isomorfism, det vill säga att organisationerna uppnå legitimitet och framgång genom att 

bli allt mer lika varandra. Det går i enlighet med tidigare forskning att tyda denna 

avsiktliga rekrytering av människor med olika kompetenser och färdigheter som ett sätt 

för organisationer att skapa tillitkedjor mellan aktörer, eftersom professionella har en 

benägenhet att lita på varandra mer om de är från samma profession. 
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8.  Vidare  forskning  
 
Det är min uppfattning att undersökningen hade uppgett mer rikare data om  

intervjuer hade genomförts med både kommunens psykiatriska team (KPT) och 

psykiatriska slutenvårdens kurator, eftersom deras yrkesprofessioner innefattar 

kommunikationsansvarighet mellan organisatoriska aktörer. Dessa informationskällor 

kan vara bidragande i fortsatt forskning med mer djupgående resultat kring utmaningar i 

kommunikationen, samt mer djupgående i betydelsen av samverkan. 

En ytterligare intressant aspekt som kan forskas vidare inom ligger nära  

resonemanget om förtroende och på vilket sätt som kontroll och makt influerar 

samverkan och hur det uttrycker sig. Dessutom kan vidare forskning ske inom är vad 

förtroende kan gör i relationen mellan människan med psykisk ohälsa och aktörerna som 

den enskilde möter i kontakten med organisationerna. Forskningsområdet kan kretsa 

kring Case management, då Case management inkluderar uppbyggnaden av förtroende 

till den enskilde som en av dess viktigaste uppgifter. Frågan blir då vilken betydelse det 

har och hur aktörer inom andra verksamheter arbetar för att skapa förtroende mellan 

dem och människor med psykisk ohälsa som de möter. 

Vidare kan detta forskningsområdet analyseras med hjälp av Human relations skolan  

som teori. Human relations skolan handlar om att människor ses som resurser inom 

organisationer och att organisationer skall uppfylla behov. Det handlar om att 

organisationens aktörer skall finna mening inom sitt arbete och känna att det har ett 

inflytande och en betydande roll inom fältet (Bolman & Deal, 2012). Genom denna teori 

kan det analysera resultatet och skapa nya förståelser kring hur medarbetare inom 

kommuner och landsting finner arbetstillfredsställes i relation till samverkansprocesser. 

En möjlighet är att utveckla forskningsområdet i min studie för att tillföra en mer  

generaliserbar slutsats kring de olika förståelserna för samverkan mellan kommunens 

socialpsykiatri och landstingets psykiatriska slutenvård. Detta kan eventuellt uppnås med 

hjälp av en enkätstudie som bidrar med kvantifierbara data. Det skulle med säkerhet inte 

vara lika djupgående i aktörers upplevelse av samverkan, men skulle kunna skapa ett mer 

lämpat resultat för representationen. 

Slutligen är det min uppfattning att vidare forskning kan ske inom området  

samverkan, med inriktningen mot människor med psykisk ohälsa. Med teorin KASAM 

och intervjuer med brukare/patienter kan nytt resultat uppstå och nya analyser kan göras 

för att skapa preliminära tolkningar om betydelsen av samverkan utifrån den enskildes 

perspektiv. Aaron Antonovskys (1991) teori KASAM handlar om känsla av sammanhang 



 

 52 

och är en salutogen modell där motivationskomponenten meningsfullhet är starkt 

hälsofrämjande för individen. Modellen utgår inte från att människor är friska eller sjuka, 

utan att de hela tiden rör sig fram och tillbaka på en skala som går mellan absolut frisk 

och absolut sjuk. Dessutom inkluderar den olika riskfaktorer som kommer in i individens 

tillvaro och orsakar obalans (Antonovsky, 1991:27). Det är min uppfattning att denna 

teori skulle kunna användas i fortsatt forskning för att inkludera mer från målgruppens 

perspektiv. 
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