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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

samverkar kring individer med samsjuklighet genom att studera en mellanstor svensk 

kommun. Tidigare forskning visar att samsjuklighet medför ett omfattande vårdbehov samt ett 

nära och tätt arbete från både socialtjänst och landsting.  Om myndigheterna ej får till en bra 

samverkan tenderar dessa individer att falla mellan stolarna. Studien är baserad på en 

kvalitativ metod, en riktad innehållsanalys. Ett antal begrepp från nyinstitutionell 

organisationsteori ligger till grund för den teoretiska ansats författarna har valt. Intervjuer har 

gjorts med respondenter från socialtjänsten, handikappomsorgen, landstinget och 

samsjuklighetsteamet. Resultatet av denna undersökning visar på en hög grad av integration i 

den undersökta kommunen, det råder en domänkonsensus som grundar sig i tre 

nyckelfaktorer, kommunens lämpliga storlek, dess resurser och att många professionella 

känner varandra. I det sista kapitlet, slutdiskussionen, diskuterar författarna studiens helhet 

samt det faktum att det råder en välfungerande samverkan i den undersökta kommunen.  

 

 

 

 

 

 

 

Sökord/Nyckelord: 

Samverkan, samsjuklighet, myndigheter. 



 

 

Innehållsförteckning 

1 Inledning        1 

   1.1 Precisering av begrepp      1 

   1.2 Problembakgrund       1 

   1.3 Kunskapsöversikt       2 

   1.4 Olika lagstiftning mellan kommun och landsting     4 

   1.5 Syfte        5 

   1.6 Frågeställningar       6 

   1.7 Avgränsningar       6 

2 Metod        6 

   2.1 Metodologisk ansats       6 

   2.2 Urval        7 

   2.3 Tillvägagångssätt       8 

   2.4 Metodologiska reflektioner      9 

   2.5 Etiska reflektioner     10 

3 Teori      10 

   3.1 Teoretisk referensram    10 

4 Resultat      13 

   4.1 Presentation av respondenter    13 

   4.2 Samarbetet startar     14 

   4.3 Det delade huvudmannaskapet    15 

   4.4 Samspel kring målgruppen    16 

   4.5 Möten i fokus     17 

   4.6 Lagstiftning och sekretess    18 

   4.7 Mot det gemensamma målet och hinder på vägen  19 

   4.8 Det stora nätverket     20 

5 Analys      22 

   5.1 Från organisatoriskt fält till verksamhetsdomän   22 

   5.2 Problem med de institutionella logikerna   23 

   5.3 Domänanspråken kan skapa gråzoner   23 

   5.4 Integrerad samverkan på tre olika nivåer   24 

   5.5 Arbetet effektiviseras genom hög horisontell integration  25 

6 Slutdiskussion     26 

7 Referenslista     29 

Bilagor       

 

 



1 

 

1. Inledning 
I följande kapitel presenteras problembakgrunden och tidigare forskning som studien bygger 

på. Studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar återfinns även här, samt inledningsvis 

en precisering av begrepp. 

1.1 Precisering av begrepp 

Samsjuklighet: definieras som ett begrepp för en individ som har en psykiatrisk diagnos samt 

ett pågående missbruk (Wirbing & Borg, 2011).  

Samverkan: minst två aktörer som interagerar om något i ett specifikt syfte (Danermark, 

2004).   

Sektorisering: innebär att myndigheterna är avgränsade och har sitt eget kunskaps- och 

ansvarsområde (Lindberg, 2009).  

Psykisk ohälsa: definieras som ett samlingsbegrepp för psykisk sjukdom, allvarlig psykisk 

störning och upplevda psykiska besvär som mer eller mindre stör det psykiska välbefinnandet 

och som påverkar ens dagliga liv (SOU 2006:100).  

Missbruk: definieras som ett beroende av alkohol och narkotika som leder till problem i 

individens dagliga livsföring (American psychiatric association, 2000). 

1.2 Problembakgrund 

Samhället vi lever och existerar i är uppbyggt utav normer, tankar och värderingar.  

Människor har ett behov av att ordna, kategorisera och etikettera sin verklighet, vilket är 

något som pågår i samhället för att det skall bli lättare att sätta gränser och markera vad som 

är rätt och fel. Människor i dagens samhälle är även dem kategoriserade. Utifrån kön, ålder, 

sexualitet, etniskt ursprung, socioekonomiska förhållanden m.m. blir de inplacerade i ”fack”. 

Genom dessa fack har vi förväntningar på hur människor skall agera och fungera i samhället. 

Om en individ gör något som är fel eller utstickande blir den personen genast utpekad som 

något ”annorlunda”, en individ som går emot de rådande normer och förväntningar som 

existerar. Inom de kategoriseringar samhället har skapat finns det ofta förväntningar på de 

egenskaper som uppfattas som vanliga och naturliga för de individer som tillhör den kategorin 

(Goffman, 1971). Offentliga organisationer och myndigheter såsom socialtjänsten eller hälso- 

och sjukvården är skapade för att arbeta specifikt med dessa människor som lever i en 

gränszon för vad samhället klassificerar som avvikande. Det pågår ett ständigt arbete att 

återföra avvikande individer tillbaka i samhället så att de återigen kan ta del av 

arbetsmarknaden och leva som självständiga individer. Med tiden har det medicinska området 

utvecklats, nya rön har identifierat nya sjukdomar och diagnoser. Många gånger behöver 

myndigheterna hämta kunskaper från andra myndigheter för att kunna fullgöra sin plikt. Det 

skapas en fråga om samverkan och samarbete mellan professionella inom den sociala sfären.  

En speciellt utsatt grupp i vårt samhälle är de individer med samsjuklighet, det vill säga en 

psykisk ohälsa samt ett pågående missbruk. Enligt Alborn (2007) tillhör dessa individer en av 

samhällets mest utsatta grupper. Individer med samsjuklighet bär på ett stigma. Goffman 

(1971) beskriver fenomenet som att en person bär på ”fläckar” på den personliga karaktären, 

något som uppfattas som viljesvaghet, således avviker de personer på ett icke önskvärt sätt 

från samhällets förväntningar. Genom denna stigmatisering blir individerna kategoriserade 

som misslyckade, en avvikande social identitet som inte hör hemma bland resterande 

”normala” individer. Individer med samsjuklighet söker inte alltid hjälp för sin psykiska 

ohälsa, generellt sett i samhället så finns det en negativ laddning hos människor, inklusive hos 
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patienterna själva om personlighetsstörning och andra liknande tillstånd. På grund av detta 

kan den psykiska ohälsan tendera att hamna i skymundan för missbruket, den bristande 

förmågan att fungera i sociala sammanhang och ofta en aggressiv attityd till omgivningen 

(Wirbing & Borg, 2011). Dessa individer har ett större och mer omfattande vårdbehov än en 

människa med enbart missbruk eller psykisk ohälsa, det blir svårare att kategorisera och 

planera en adekvat vårdform för dem. Forskare och behandlare inom missbruksvården har 

påpekat detta sedan tidigt 1970-tal. Det är väl visat i befolkningsstudier att personer med 

missbruk har en klart ökad risk för psykisk ohälsa och personlighetsstörningar. Det omvända 

gäller samtidigt också, om en person har en personlighetsstörning ökar risken att denna person 

även hamnar i ett drog/alkohol missbruk jämfört med den övriga befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2007).  

Dessa socialt utsatta individer har ofta många kontakter med sjukvården, myndigheter och 

frivilligorganisationer. Wirbing och Borg (2011) skriver att organisationerna i sig riskerar att 

påverkas av patientens störning utan att de själva vet vad som sker, de menar att det kan ligga 

i deras egna organisatoriska problem, men många gånger så handlar det främst om 

behandlaren eller myndighetens okunskap kring individens psykiska ohälsa. Greenfield och 

Wolf-Branigin (2009) skriver i sin studie att individer med samsjuklighet ofta har längre 

rehabiliteringsprocesser och kräver ett omfattande socialt stöd, de har högre risk för 

hemlöshet och allvarliga somatiska sjukdomar som HIV och aids. Många gånger finns det 

även ett traumatiskt förflutet från barndomen med i bilden. Utifrån ovanstående blev det 

intressant att undersöka vilka faktorer som är viktiga för en framgångsrik samverkan mellan 

kommun och landsting kring individer med samsjuklighet.   

1.3 Kunskapsöversikt 

Sedan tidigt 1970-tal har arbetet med att reformera psykiatriområdet pågått i riktning från de 

slutna institutionerna mot mer samhällsbaserade insatser. Under 1980-talet hade psykiatrin 

genomgått stora förändringar, nästintill alla kommuner i Sverige hade vid denna tidpunkt en 

sektoriserad vårdorganisation med öppenvårdsteam bestående av flera olika yrkesgrupper. Det 

var även i samband med detta som avvecklingen av mentalsjukhus pågick och kommunernas 

socialtjänst fick en mer central roll. Tanken var att integrera medicinska, psykologiska och 

sociala insatser för varje individ. 1995 sammanställdes psykiatrireformen, denna innebar att 

kommunerna fick ett fastslaget ansvar för sysselsättning och boende för individer med 

psykiska funktionshinder. Vidare fick kommunerna större tillgångar genom utbetalade 

statsbidrag för att kunna utveckla omfattande sociala stödinsatser (Socialstyrelsen, 2011).  

Mycket har hänt sedan dess, i dagens samhälle är det en lagstadgad skyldighet att kommunen 

skall samverka med andra myndigheter. Det finns nationella riktlinjer och stor mängd 

litteratur som beskriver och föreslår hur samverkan skall genomföras, vilka kontakter som 

skall tas i olika avseenden och så vidare, för att individerna skall erhålla det bästa möjliga stöd 

och insatser. Samverkan i sig kan vara relativt simpel, med regelbundna möten, 

informationsutbyten och gemensam planering av aktiviteter. Samtidigt kan den vara mer 

krävande när myndigheter eller organisationer ingår formella överenskommelser om 

gränsöverskridande aktiviteter eller riktlinjer. Ett exempel på en högre form av samverkan är 

när myndigheter skapar multidisciplinära team med aktörer från båda myndigheterna 

(Eliasson, 2010). Dagens offentliga organisationer har blivit allt mer sektoriserade genom att 

renodla och avgränsa sina verksamheter (Danermark, 2004). Det görs således en snävare 

bedömning än tidigare vilka uppdrag som faller inom ramen för respektive organisation. 

Kommuner och landsting utgör inget undantagsfall i denna sektorisering. I och med detta 

förfarande har marginaliserade och utsatta grupper i dagens samhälle en tendens att "falla 
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mellan stolarna". Staiger et al. (2011) har uppmärksammat detta i deras undersökning, det 

framkommer även där att individer med samsjuklighet tenderar att hamna i gråzoner mellan 

samverkande myndigheter. Frågor som rör individer med samsjuklighet inryms inte under en 

enda organisation utan kräver insatser från ett flertal (Lindberg, 2009).  

SOU rapporten ”Ambition och Ansvar” (SOU 2006:100) uppmärksammar att det ständigt 

uppstår nya gråzoner för hur samverkan enklast skall genomföras. Genom att försöka snäva in 

och avgränsa huvudmannens ansvar riskerar det att leda till ökade avstånd mellan hälso- och 

sjukvård och sociala insatser. I rapporten menas att myndigheterna istället skall fokusera på 

gemensamt ansvar för att säkerställa att klienterna får sammanhållna, kunskapsbaserade och 

individanpassade insatser. Om de berörda huvudmännen inte tar tillräckligt ansvar för att lösa 

dessa situationer får det negativa följder för individerna som lätt kan medföra stress och 

psykisk påfrestning.  

För att kunna erbjuda de individer som har samsjuklighet en omfattande och adekvat vård 

måste ett flertal myndigheter samverka med varandra för att täcka alla delar av vårdbehovet 

(Lindberg, 2009).  

Wirbing och Borg (2011) styrker det Lindberg (2009) skriver och menar att klienter med 

samsjuklighet är i behov av en integrerad behandling. Syftet med en samverkan måste 

klargöras tidigt för båda parter, i detta fall kommunen och landstinget, det måste stå klart för 

båda parter att det är för klientens bästa som samverkan skall genomföras. Detta bör göras för 

att motverka dubbelarbete, rundgång i systemet samt att fånga upp individerna så tidigt som 

möjligt. Problematiken och komplexiteten med samsjuklighet medför att individerna lätt faller 

mellan stolarna då många offentliga organisationer idag har allt strängare riktlinjer för vad 

deras uppdrag skall vara (Danermark, 2004).   

Samverkan mellan organisationer eller myndigheter bygger ofta på, inte alltid nödvändigtvis, 

en arbetsfördelning grundad i skilda och kompletterande kompetenser. Organisationerna 

måste ömsesidigt framhålla sina kompetensområden och den ”förstahandsrätt” de anser sig ha 

till klienten de samverkar kring (Mallander, 1998). För att klargöra, klienten i detta fall är en 

individ med samsjuklighet, kommunen hanterar de sociala delarna av individens liv medan 

landstinget ansvarar för den medicinska delen.  

Grape (2006) tar upp fördelar med en integrerad samverkan mellan organisationer och menar 

att aktörerna erhåller mer komplett information om klienten och individuellt anpassade 

åtgärder kan sättas in. Han hävdar vidare att samverkansprojekt såsom multidisciplinära team 

ofta har ett mindre antal ärenden som de kan ägna mer tid åt, således ger det utrymme för ett 

större personligt engagemang och handlingsutrymme. 

Den teambaserade arbetsmetoden ACT (Assertive Community Treatment) är en modell som 

förutsätter nära kontakt mellan kommun och landsting. Många kommuner inspireras idag av 

case-management, fortsättningsvis förkortat CM, där kommun och landsting samarbetar 

integrerat för att erbjuda vård, stöd och behandling till människor med svår psykisk ohälsa 

och ett samtidigt missbruk/beroende. Denna modell kräver stor uthållighet och ett långsiktigt 

engagemang för att bestående förbättringar och stabiliseringar ska uppnås i klienternas liv 

(SKL, 2008). Enligt Ekermo och Beckman (2008) är denna modell effektiv, den baseras på att 

insatserna främst genomförs i klienternas egen miljö och inte på en mottagning. 

Verksamheten skall vara uppsökande med hög intensitet och skall finnas tillgänglig dygnet 

runt. Verksamheten är teambaserad vilket innebär att varje klient har ett multidisciplinärt team 

med alla nödvändiga kompetenser kring sig, detta team samverkar med klientens sociala 
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stödsystem exempelvis familj, hyresvärd och arbetsgivare. Det framkommer föga förvånande 

i Ekermos och Beckmans (2008) utvärdering att CM-arbete inte skall genomföras av en 

ensam person, det krävs ett komplext samarbete mellan kommun och landsting för att detta 

skall fungera. Dieterich et al. (2010) har i en rapport undersökt huruvida CM efter ACT-

modellen fungerar i praktiken. Denna cochranestudie visar att CM-arbete efter denna modell 

har fler fördelar än den traditionella psykiatriska vården. Vidare belyser de att ACT-modellen 

har internationellt vetenskapligt stöd att det bidrar till minskad slutenvård, större stabilitet i 

boende, lägre risk för hemlöshet och arbetslöshet i jämförelse med sedvanlig behandling. 

Laker (2006) poängterar även hon att integrerad behandling för personer med samsjuklighet 

ter sig bättre och mer effektiv än parallella behandlingsmetoder. Italien, bland många andra 

länder, har på senare år integrerat hälso- och sjukvård samt socialt arbete i ett 

reformeringsarbete, på tre olika nivåer har de infört förändringar, nämligen institutionell, 

organisationell samt professionell nivå. Sett ur ett holistiskt perspektiv kan de hjälpa individer 

på mer än ett sätt, medicinska hjälpmedel har alltid visat sig vara välfungerande men det 

täcker inte helhetsbehovet hos individer med samsjuklighet. På institutionell nivå har 

myndigheter börjat samverka med varandra, på den organisatoriska nivån menar de att det 

krävs nya modeller och strukturella vägledningar för att integrera det tidigare särskiljande 

arbetssättet inom respektive myndighet. Slutligen inom den professionella nivån skall 

respektive professionell dela med sig av sina kunskaper och ta lärdom av varandras 

verksamheter (Tousjin, 2012). Författarna till den här uppsatsen vill med ovanstående belysa 

vikten av en välfungerande samverkan och vad en sådan kan innebära för utsatta individer i 

vårt samhälle. Effektiviseras samverkan mellan kommun och landsting kan sociala barriärer 

och gråzoner, som ofta skapas på grund av outtalade skyldigheter för respektive myndighet, 

undvikas och ett mer ingående och kompetent arbete kan ta form. 

Faktorer som motverkar en effektiv samverkan mellan myndigheter kan vara skillnader i 

organisationsstrukturen, oklar ansvarsfördelning, asymmetriska relationer mellan aktörerna, 

dålig samordning samt en hög personalomsättning och arbetsbelastning. Även lagstiftningen 

kan medföra hinder, det finns ett flertal bestämmelser som motverkar samarbete, till exempel i 

regleringarna kring sekretess, personuppgiftsbehandling, dokumentation samt journalföring.  

1.4 Olika lagstiftning mellan kommun och landsting 

Det finns stora skillnader i regelsystemen för hälso- och sjukvården samt socialtjänstens 

verksamheter (SOU, 2006:100) För att exemplifiera är socialtjänstlagen en rättighetslag 

medan hälso- och sjukvårdslagen kan karaktäriseras som en skyldighetslagstiftning. Detta 

medför att socialtjänsten lättare kan ange mer specifikt vilka tjänster de ska tillhandahålla än 

hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården blir däremot, på grund av lagstiftningen, mer 

dynamisk då de kan välja mellan olika verksamheter, utifrån klientens behov. 

Handlingsutrymmet för de båda myndigheterna regleras olika via lagstiftningen, med tanke på 

att kommunen har det yttersta ansvaret för dess invånare blir de striktare reglerade för vilka 

insatser de kan erbjuda än landstinget (SOU 2006:100). Vidare finns stora strukturella 

skillnader i myndigheterna, inom socialtjänsten är det politiskt valda ledamöter som tar de 

stora slutgiltiga besluten om en individ medan det inom hälso- och sjukvården är 

professionella med större personligt handlingsutrymme. Det blir således problematiskt när 

exempelvis sjuksköterskor från hälso- och sjukvården samt socialsekreterare från 

socialtjänsten skall träffas och samverka kring en person med samsjuklighet.  

Som det är beskrivet i stycket ovan har kommunen det yttersta ansvaret för invånarna inom 

kommunen, i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) regleras bestämmelser och riktlinjer för hur 
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socialtjänsten ska arbeta. Nedan kommer ett antal centrala paragrafer att presenteras som 

ligger till grund för en samverkan mellan kommun och landsting.  

2:7§ SoL ”När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- 

och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget 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.” 

Paragrafen ovan är central för en samverkan mellan kommun och landsting, den klargör att 

socialtjänsten skall samverka med landstinget kring individer med behov av insatser från båda 

myndigheter, exempelvis individer med samsjuklighet. Viktigt att notera i paragrafen är dock 

att den enskilde måste samtycka till att planen genomförs.  

3:5§ SoL ”Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och genomföras 

tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och 

med organisationer och andra föreningar.” 

Det finns sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

(OSL) som underlättar för myndigheterna när det gäller överlämnande av uppgifter till 

varandra. Både inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården föreligger det ett omvänt 

skaderekvisit, det råder sekretess på alla uppgifter inom myndigheterna. I kapitel 25 och 26 

OSL regleras bestämmelser för hälso- och sjukvården samt socialtjänsten, mer specifikt 

paragraferna 25:12§ och 26:9§. 

25:12§ OSL ”Sekretessen hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne 

lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till 

en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, 

behandling eller annat stöd och denne; 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller 

flyktiga lösningsmedel” 

Paragrafen ger professionella inom hälso- och sjukvården möjlighet att överlämna uppgifter 

till myndigheter inom socialtjänsten om det anses kunna hjälpa individen med vård och stöd, 

förutsättningen för detta är att individen skall ha ett pågående missbruk. 

26:9§ OSL ”Sekretessen hindrar inte att uppgift om en enskild eller någon närstående till 

denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till 

en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig 

vård, behandling eller annat stöd och denne; 2. fortgående missbrukar alkohol, narkotika 

eller flyktiga lösningsmedel” 

Med hjälp av dessa två paragrafer inom offentlighets- och sekretesslagen kan socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården byta uppgifter med varandra angående en individ som möjligtvis 

behöver insatser från båda myndigheterna, paragraferna underlättar deras arbete gentemot 

individer med samsjuklighet. Men det finns fortfarande problematiska aspekter att ta hänsyn 

till, exempelvis får socialsekreterare inte ta del av journalföring som hälso- och 

sjukvårdspersonal har skrivit då de arbetar i olika organisationssystem. 

1.5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

samverkar kring individer med samsjuklighet genom att studera en mellanstor svensk 

kommun.      
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1.6 Frågeställningar 

 Finns gråzoner i samverkan mellan kommun och landsting inom det aktuella området? 

 Vilken myndighet har det huvudsakliga ansvaret för individer med samsjuklighet?  

 Vilka situationer och faktorer utmanar en effektiv samverkan?  

 Går det att identifiera nyckelpersoner för en välfungerande samverkan?  

1.7 Avgränsningar 

Inledningsvis skapades en avgränsning genom att enbart undersöka en mellanstor kommun i 

Sverige. En undersökning där fler än en kommun skulle ingå var aldrig tanken, dock hade det 

varit intressant att kunna belysa och jämföra hur samverkan skiljer sig i olika kommuner. 

Efter en kommunal avgränsning så riktades fokus på myndigheter, de myndigheter som var 

aktuella för undersökningen var kommunen och landstinget. Därmed avgränsningen och ingen 

annan myndighet eller organisation deltog i undersökningen. Individer med enbart ett 

missbruk eller psykisk ohälsa var inte aktuella för undersökningen. Viktigt att notera är att 

denna undersökning inte syftar mot målgruppen för samverkan, utan samverkan i sig. Fokus 

riktar sig således till myndigheterna samt de professionella som i sitt dagliga arbete samverkar 

med andra professionella från respektive myndighet.  

2. Metod 
I kommande kapitel beskrivs studiens metodologiska ansats och vilket urvalsförfarande 

författarna har använt sig av. Vidare finns författarnas tillvägagångssätt så utförligt som 

möjligt beskrivet och reflektioner över metodvalet. Kapitlet avslutas med etiska spörsmål.  

2.1 Metodologisk ansats 

Studien bygger på en kvalitativ metodansats eftersom den kvalitativa metoden lägger stor vikt 

vid ord, närhet och respondenternas subjektiva upplevelser av ett fenomen (Bryman, 2011). 

Fejes och Thornberg (2009) betecknar den kvalitativa metodansatsen som att forskaren 

beskriver verkligheten genom ord data från språkliga utsagor, exempelvis från inspelade 

intervjuer. Syftet med denna metod är, något förenklat, att förstå det som analyseras. Eftersom 

det eftersöktes en närhet till det undersökta fenomenet och en vilja att djupgående analysera 

det insamlade datamaterialet var, utifrån studiens syfte och frågeställningar, en kvalitativ 

metod en passande ansats. Den ontologiska ståndpunkten inom kvalitativ forsking beskrivs 

som konstruktionistisk, vilket betyder att sociala egenskaper resulteras av samspel mellan 

individer. Den kunskapsteoretiska synen inom kvalitativ forskning beskrivs ofta som 

tolkningsinriktad där forskaren söker förståelse av en social verklighet och hur respondenterna 

i en specifik kontext tolkar denna verklighet.  

Teorins roll i studien får betraktas som ett deduktivt förhållningssätt i och med den 

förförståelse som insamlandet av tidigare forskning samt skrivandet av den kunskapsöversikt 

som återfinns inledningsvis har medfört. Den deduktiva inriktningen representerar även den 

vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik i samhällvetenskaplig 

forskning (Bryman, 2011). Det deduktiva förhållningssättet som grundar sig i tidigare 

forskning och organisationsteoretisk litteratur resulterade dock inte i hypoteser som sedermera 

underkastades en empirisk granskning som brukligt. I stället upptäcktes olika faktorer och 

nyckelbegrepp som påverkar en välfungerande samverkan. Dessa begrepp som presenteras i 

teorikapitlet är hämtade från nyinstitutionell teori och ligger till grund för det fortsatta arbetet. 

Enklast uttryckt handlar den deduktiva ansatsen i den här studien om att utgå från tidigare 
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forsking och nyinstitutionella begrepp för att se om det är applicerbar i detta specifika fall 

(Fejes & Thornberg, 2009).  

Studiens empiri har samlats in via kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär. 

Kvalitativa intervjuer används oftast för att beskriva intervjuer av både semistrukturerad- och 

ostrukturerad karaktär. En semistrukturerad intervju handlar i regel om frågor som kan 

beskrivas som ett frågeschema. Frågornas följd kan variera och respondenterna har stor egen 

frihet att formulera sina egna svar, frågorna behöver alltså inte slaviskt behöver följa den 

upprättade intervjuguiden (Bilaga 1).  En intervjuguide med inriktning på semistrukturerade 

intervjuer kan bestå av en lista med mer eller mindre specifika teman som ska beröras under 

intervjun. Den här studiens intervjuguide är dock något mer strukturerad än så, det återfinns 

visserligen teman i intervjuguiden men med ett flertal temaspecifika frågor under varje tema. 

Insamlandet av de empiriska data bygger på en flexibel intervjuprocess, där respondenterna 

har haft en egen frihet att formulera sina svar och forskarna lämnas utrymme att ställa 

relevanta följdfrågor på det svar respondenten uppgett (Bryman, 2011). 

Det analytiska redskapet som studiens empiri bearbetats med är inspirerad av en riktad 

kvalitativ innehållsanalys redovisad av Hsieh och Shannon (2005). De semistrukturerade 

intervjuerna har i mångt och mycket utgått från vad tidigare forskning visat om fenomenet 

samverkan. Intervjuguiden har även påverkats av hur nyinstitutionella begrepp skulle kunna 

användas i analysarbetet.  I den här varianten av analys kan sedan empirin kodas direkt i mer 

eller mindre förutbestämda kategorier. De koder som vid en första anblick inte kan sorteras 

under någon förutbestämd kategori kan senare i analysarbetet analyseras för att se om de 

eventuellt kan bilda en ny kategori eller en underkategori till en befintlig dito. Målet med den 

valda analysmetoden är att bekräfta eller utvidga begrepp, eller nyckelord, som återfinns i 

tidigare forskning. Hsieh och Shannon (2005) föreslår att empirin hämtas via intervjuer, där 

en öppen fråga ställs inledningsvis och efterföljs av frågor utifrån förutbestämda kategorier.  

2.2 Urval 

Detta är en kvalitativ studie som syftar till att på djupet förstå fenomenet som valts att 

undersökas. Urvalet i denna undersökning är av strategisk karaktär, de respondenter som 

valdes ut arbetar inom kommunens socialtjänst eller inom landstinget på psykiatrin. Deras 

arbetsuppgifter karaktäriseras av en konstant samverkan mellan de två myndigheterna i deras 

arbete kring individer med samsjuklighet, detta var även kriteriet för att kunna tillhöra urvalet. 

Andersson och Ahnlund (2009) menar att som kvalitativ forskare vill man ha variation på 

urvalet, därav görs ett strategiskt urval som innebär att forskaren väljer ut några för 

undersökningen teoretiskt relevanta variabler. I denna undersökning valdes dessa 

respondenter ut för att de bäst kunde besvara de frågeställningar som presenterats i den 

inledande delen av undersökningen. Respondenter valdes således efter en ändamålsenlig 

strategi (a.a). 

Dessa respondenter antogs, genom sin medverkan, kunna besvara såväl studiens syfte som 

frågeställningar. Genom detta urval kunde respondenterna bidra med relevant information och 

kunskap om samverkan kring individer med samsjuklighet. Till denna undersökning valdes 

sex olika respondenter ut. På den kommunala sidan lyckades fyra olika personer identifieras 

som informationsrika och på landstinget återfanns ytterligare två respondenter. Tre 

respondenter har via sitt klientnära arbete varit av intresse för studien. Två av dem, en 

socionom och en sjuksköterska, ingick i ett samverkansteam för individer med samsjuklighet 

och kallade sig själva för behandlare. Den tredje arbetade som psykiatrisamordnare anställd 

under kommunen, psykiatrisamordnaren sågs tidigt som informationsrik utifrån dennes 
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arbetsbefattning och ett förmodat gränsöverskridande arbetssätt. Även chefen för ett 

samsjuklighetsboende tycktes på förhand vara intressant i ett samverkansperspektiv som chef 

för verkställigheten. De två högre cheferna inom kommun och landsting gav ytterligare 

information till samverkan, fast från ett chefsperspektiv. Dessa sex respondenter intervjuades 

enskilt, förutom de två högre cheferna som intervjuades gemensamt vilken var den enda 

möjligheten sett till deras höga arbetsbelastning. Allt som allt genomfördes fem intervjuer 

med sex respondenter.  

2.3 Tillvägagångssätt 

Inledningsvis påbörjades omgående en sökning efter både internationell och svensk forskning. 

För att hitta internationell forskning genomfördes sökningar på såväl Google scholar som via 

Umeå universitets databaser, Ebesco och Academic search elite. Sökorden som användes var 

följande, social work, integration, collaboration, health care, och dual diagnosis. Syftet var 

att finna vetenskapliga artiklar som behandlade problematiken runt individer med 

samsjuklighet, samverkan och samverkan specifikt kring samsjuklighet. Det genomfördes 

även sökningar för att finna uppsatser och avhandlingar som tidigare behandlat studiens 

fenomen, på så vis återfanns relevant litteratur om teoretiska utgångspunkter. Ett flertal av de 

böcker som togs upp i dessa arbetens referenslistor lånades omgående på campusbiblioteket. 

Svensk forskning och riktlinjer till kommun och landsting eftersöktes på Socialstyrelsens 

hemsida. Detta material sammanställdes och bildar dels den kunskapsöversikt som återfinns i 

studiens inledande kapitel och dels det teoretiska kapitlet.  

Eftersom studien syftar till att undersöka hur två sektoriserade myndigheter samverkar kring 

ett så pass komplext ämne som samsjuklighet var valet av en kvalitativ ansats enkelt. 

Författarna har varit intresserade av hur de olika respondenterna beskriver samverkan i den 

kontext de befinner sig i. Användandet av semistrukturerade intervjuer föreföll som det bästa 

valet för ändamålet eftersom det lämnar en stor frihet till såväl respondenterna att utforma 

sina svar som till forskarna att ställa relevanta följdfrågor på redan givna svar.  

Informationsrika respondenter identifierades genom telefonsamtal till respektive myndighets 

reception, och valdes strategiskt ut, utifrån deras arbetsbefattning och involvering i 

samverkansarbetet. Dessa respondenter kontaktades initialt via telefon och fick studiens syfte 

och frågeställningar presenterat för sig, samtliga var positiva till medverkan. Undertiden som 

arbetet med att finna respondenter och skrivandet av kunskapsöversikten pågick även hela 

tiden arbetet med att begränsa studien och definiera olika begrepp. När kunskapsöversikten i 

stort sett var klar så medförde det tillräcklig kunskap för att konstruera en semistrukturerad 

intervjuguide.  

Vidare lästes litteratur som behandlar kvalitativ metod, varvid metodkapitlet påbörjades. 

Studiens metodologiska ansats var som skrevs ovan ganska given redan från start. Emellertid 

var vid det här laget analysredskapet ett oskrivet kort. En till synes lämplig analysmetod hade 

författarna redan vetskap om, nämligen en kvalitativ innehållsanalys. Efter vidare sökning 

återfanns en variant på kvalitativ innehållsanalys, nämligen en riktad sådan. En riktad 

kvalitativ innehållsanalys medförde att empirin kunde kategoriseras utifrån de begrepp som 

återfinns i den teoretiska referensramen, empirin kategoriserades med andra ord på ett riktat 

vis i förutbestämda kategorier.  

En teoretisk referensram bildades av nyckelbegrepp hämtade från nyinstitutionell 

organisationsteori som hade återfunnits i tidigare eftersökt litteratur. Fokus lades på att 

identifiera teoretiska nyckelbegrepp från teoretiska inriktningar som passade in i den 
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teoretiska referensramen som studiens analys utgår ifrån. Utöver de nyinstitutionella 

begreppen valdes även begreppen boundary spanners samt integration för att kunna 

komplettera och djupgående knyta ihop analysen.   

Vid intervjutillfällena, som samtliga ägde rum på respektive respondents arbetsplats, 

samtyckte alla respondenter till att intervjuerna spelades in. Respondenterna fick åter igen 

information om studiens syfte och frågeställningar samt vilka krav skribenterna har på sig 

gällande de etiska aspekterna i samhällsvetenskaplig forskning. Intervjuerna transkriberades 

samma dag som de genomfördes och den transkriberade texten lästes sedan ett flertal gånger 

innan skrivandet av det empiriska kapitlet påbörjades. 

Empirin valdes att framställas utifrån olika kategorier som intervjufrågorna hade slagits 

samman till. Det gjordes först en grov sortering av respondenternas svar, när detta var klart 

skrevs materialet ut för att sedan återigen läsas igenom ett flertal gånger. På detta vis 

sorterades irrelevant data bort som inte tillförde något till studiens syfte. Efter att materialet 

hade behandlats en andra gång skrevs det om och sorterades under respektive kategori med 

tillhörande belysande citat.  

I analysarbetet har respondenternas svar kategoriserats i de olika teoretiska begrepp som 

återfinns i den teoretiskareferensramen. Inledningsvis kategoriserades all data till lämpligt 

teoretiskt begrepp och lästes noggrant av författarna upprepade gånger. En andra 

kategorisering genomfördes för säkerställandet av att data var kopplat till korrekt begrepp. 

När kategoriseringen var avklarad analyserades respektive kategori och analysen skrevs till en 

löpande text med passande rubriker. 

2.4 Metodologiska reflektioner 

I kvalitativ forskning finns det kriterier som behandlar en studies validitet och reliabilitet. Det 

övergripande kriteriet är en studies trovärdighet som i sin tur består av fyra delkriterier, 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera (Bryman, 

2011).  

Tillförlitlighet handlar om att säkerställa att forskningen utförts enligt de regler som finns och 

att slutresultaten rapporteras till de medverkande respondenterna. Studiens slutgiltiga version 

kommer finnas att läsa för de respondenter som så skulle önska. Ett annat sätt att stärka 

tillförlitligheten är att respondenterna har möjlighet att ta del av de transkriberade intervjuerna 

för att säkerställa att forskaren har uppfattat svaren korrekt. Denna respondentvalidering 

(Bryman, 2011) ger även respondenterna tillfälle att ta bort vissa delar av intervjun om så 

önskas. En respondentvalidering har inte utförts i denna studie vilket kan påverka 

tillförlitligheten. För att öka pålitligheten bör forskaren redogöra för samtliga faser av 

forskningsprocessen (a.a) vilket författarna utförligt har gjort i avsnittet tillvägagångssätt. 

Överförbarhet handlar om att ge fylliga beskrivningar av detaljer så andra kan bedöma hur 

pass överförbara resultaten är till en annan miljö (a.a). Författarna har under hela processens 

gång försök att så noga som möjligt beskriva hur arbetet har fortskridit för att en sådan 

bedömning skall vara möjlig. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren 

försöker säkerställa att han eller hon har handlat i god tro, att personliga värderingar inte 

medvetet påverkat utförandet eller slutsatserna (a.a). Författarna har i studien försökt vara så 

objektiva som möjligt, men överlåter den bedömningen till andra att göra. 
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2.5 Etiska reflektioner 

Respondenterna informerades redan vid den första telefonkontakten om studiens aktuella 

syfte och frågeställningar. De fick även vid den initiala kontakten information om att deras 

deltagande var helt frivilligt och att de när som helst under arbetets gång kunde avbryta sin 

medverkan. Respondenternas identitet har endast varit tillgänglig för författarna under hela 

arbetet med studien. De inspelade intervjuerna och transkriberingarna av dessa har enbart 

funnits tillgängliga för författarna och har förvarats på ett sådant sätt att inga obehöriga har 

kommit åt materialet. Efter avslutat analysarbete bevaras fortfarande allt material som varit i 

författarnas förvar på ett säkert sätt. Vid intervjutillfället har samtliga respondenter mottagit 

information hur det fortsatta arbetet med materialet skulle fortgå, samt att det insamlade 

materialet uteslutande skulle användas i den aktuella studien. Den slutgiltiga versionen av 

studien kommer finnas tillgänglig för samtliga respondenter att ta del av om så önskas. Alla 

uppgifter som respondenterna givit är presenterade i studien med försiktighet. Studien har här 

med strävat efter att uppfylla alla de krav som finns angående informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som berör etiska spörsmål inom 

samhällsvetenskaplig forskning (Bryman, 2011). Författarna har självfallet tagit dessa etiska 

dilemman på största allvar för att motverka att individer tagit skada eller lidit men. 

3. Teori 
Nedan beskrivs de teoretiska begrepp som analysen utgår ifrån och en kortare reflektion över 

dessa begrepp. 

3.1 Teoretisk referensram 

Grape (2006) beskriver en modell med vilken samverkansprocesser kan analyseras. Grape har 

knutit samman två olika teoretiska utgångspunkter, nämligen integrationsbegreppet och 

begrepp hämtade från nyinstitutionell organisationsteori för ändamålet. Anledningen till detta 

är att begreppen behöver kompletteras med varandra för att skapa en sammansatt bild över 

problem och möjligheter i en samverkan. Integrationsbegreppet belyser de dynamiska 

aspekterna av samverkan, medan de nyinstitutionella begreppen är passande för att beskriva 

det som sker i gränslandet mellan de organisationer som skall samverka (a.a). Utifrån dessa 

teoretiska utgångspunkter kan samverkan förstås utifrån det sammanhang som 

organisationerna förhåller sig till varandra. Genom följande begrepp kan respondenternas 

intervjusvar synliggöra vilka möjligheter och hinder det finns för samverkan. Det krävs en 

hög grad av integration i de samverkande parternas interaktion för en organisatorisk 

framgång. Samverkansprojekt i dagens samhälle karaktäriseras ofta som en delegering av 

operativt ansvar från reguljär verksamhet till mindre enheter som ofta är flexibla, 

tidsbegränsade och målinriktade samtidigt som den strategiska och ekonomiska styrningen av 

medel och resurser förblir centraliserad (a.a.). För att få större förståelse av den 

nyinstitutionella organisationsteorin krävs en genomgående förklaring av de centrala begrepp 

som Grape (2006) använder sig av i sin beskrivning av organisatoriska sammanhang. Han 

diskuterar vilka faktorer inom organisationer som kan leda till en hög grad av samarbete 

mellan aktörerna. Sektoriell verksamhet kan i många fall vara mer gynnsamt för enskilda 

organisationer när det handlar om relativt enkla ärenden. Däremot när det blir en komplex 

problembild där det gäller att uppnå mål som kräver att insatser emellan organisationer 

integreras för individen har det visat sig att samverkan är fördelaktigt gentemot sektoriellt 

indelat arbete (a.a.). För att kunna förstå och analysera samverkan kring individer med 

samsjuklighet i denna studie kommer således ovanstående resonemang ligga till fortsatt grund 

för det analytiska arbetet. För att ytterligare stärka analysen i studien har även begreppet 
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”boundary spanners” lagts till. Detta för att få en vidare förståelse för den gränsöverskridande 

aktivitet som kan ske hos aktörer som samverkar. 

Integration 

Integrationsbegreppet syftar på hur organisatoriska aktörer med målsättningar som antingen 

skiljer sig åt eller är överensstämmande agerar för att nå dessa mål, med andra ord om de 

agerar som om de hade ett gemensamt syfte. Integration kan, enligt detta resonemang, 

antingen vara vertikal eller horisontell. Horisontellt av teamet eller arbetsgruppen och 

vertikalt av den egna organisationen, vilket kan vara av chefer på olika nivåer eller av en 

gemensam styrgrupp (Eliasson, 2010). Vertikal integration syftar på relationerna inom en 

organisation i en organisatorisk hierarki. Med horisontell integration menas de relationer som 

återfinns mellan aktörer på ungefär samma hierarkiska nivå (Grape, 2006). Genom vertikal 

integration tydliggörs de olika nivåerna av över- och underordnade och fördelningen mellan 

makt och ansvar, samverkan sker ofta via order och den vanligaste formen av vertikal 

integration är hierarki. Horisontell integration kan användas till att undersöka exempelvis 

kommunikationen, hur den kan förbättras. Det kan ske via koordinatorer eller nätverk, men 

också via samlokalisering. Vanliga hinder för horisontell integration kan vara 

organisationernas skilda uppdrag, lagstiftningar samt ekonomiska och professionella 

förutsättningar. Ett sätt att integrera arbetet horisontellt kan vara att arbeta med en vårdkedja 

med den enskilda individen i fokus för att uppnå effektivitet (Eliasson, 2010).  En tidigare 

svensk summering av samverkansprojekt visar på faktorer som kan kopplas till 

integrationsbegreppet. Hög grad av integration kan sammanlänkas med gemensamma mål och 

lokaler, samordnad administrativ och politisk ledning, lagarbete och klart definierade 

funktionsgränser samt huvudmannaskap, medan låg grad av integration kan kopplas till skilda 

målsättningar, olika kunskapstraditioner, ekonomiska intressen, skilda etiska regler, olika 

organisatoriska strukturer, oklar ansvarfördelning, asymmetriska relationer mellan de 

samverkande parterna, dålig samordning samt hög personalomsättning och arbetsbelastning 

(Grape, 2006).  

Organisatoriska fält 

Ett organisatoriskt fält beskriver Grape (2006) som ett avgränsat område där flera 

organisationer, eller myndigheter, ägnar sig åt liknande verksamhet. Markström (2003) 

definierar ett organisatoriskt fält som  

”en samling organisationer som tillsammans utgör ett avgränsat institutionaliserat område, 

kännetecknande är att organisationerna har ansvar för liknande service och är en del av 

samma förändringsprocesser”(Markström, 2003 sid. 64). 

Detta begrepp kommer användas i syfte att inrymma socialtjänsten och hälso-och sjukvården i 

samma avgränsade område, nämligen det människobehandlande. Inom området har de ansvar 

för liknande service, med klienten i fokus och medverkar gemensamt till en 

förändringsprocess. 

Institutionella logiker 

Inom ett organisatoriskt fält finns det alltid institutionella logiker, dessa logiker menar Grape 

är materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter som styr de principer och den 

organisering som sker inom en organisation eller myndighet. För att klargöra;  
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”logikerna är ramar som anger en standard för vad en organisation bör göra eller vad som 

kan eller inte kan ifrågasättas av andra inom ett visst verksamhetsområde” (Grape, 2006 sid. 

51). 

De antaganden som organisationer gör anspråk på anses som ”sanna” endast inom ett visst 

institutionellt sammanhang, de ser alltid olika ut för olika samhällen och skilda 

organisatoriska fält. Varje enskild organisation med respektive organisatoriskt fält utgår från 

skilda målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, dessa begrepp är 

vad som utgör grunden för fältet. Kommunen med socialtjänsten har sitt regelverk och sina 

förväntningar precis som landstinget med psykiatrin har deras regelverk och förväntningar 

som de utgår ifrån. Det är viktigt, menar Grape, att man som forskare förstår dessa logiker när 

man studerar en samverkan, det är då möjligt att förstå de eventuella konflikter som kan 

uppstå.  

Sedan långt tillbaka har staten gjort en arbetsdelning för offentliga myndigheter. Respektive 

myndighet drivs således av skilda logiker. Grape (2006) menar i ett exempel, där han utgår 

från arbetsrehabilitering som organisatoriskt fält, att hälso- och sjukvården drivs av en 

medicinsk professionell logik och socialtjänstens logik är av socialrättslig karaktär. Den 

socialrättsliga logiken medför att handläggarna inom socialtjänsten får ett förhållandevis stort 

handlingsutrymme att både kunna erbjuda service och agera myndighetspersoner när 

situationen kräver det. Organisationernas skilda uppdrag utgår således från skilda logiker och 

har därmed olika förutsättningar och anspråk i en samverkan, det blir därför viktigt för 

organisationerna att tydliggöra gränserna mellan de olika verksamhetsdomänerna – som 

kommer att förklaras närmare längre ned, för att få till stånd ett effektivt samarbete. I denna 

undersökning utgår författarna från att landstinget drivs av en medicinsk professionell logik, 

de ska medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador, i detta fall den 

psykiska ohälsan. Den socialrättsliga logiken som kommunen utgår ifrån baseras på en 

holistisk syn med utgångspunkt från Socialtjänstlagen där främjandet av social trygghet, 

aktivt deltagande i samhället och jämlika levnadsvillkor står i centrum.  

Verksamhetsdomän 

Grape (2006) tar vidare upp ett annat nyinstitutionellt begrepp, nämligen verksamhetsdomän, 

han menar att ”en verksamhetsdomän generellt sätter fokus på det aktivitetsområde som 

aktörer avser att praktiskt samarbeta om” (sid. 53). Tidigare forskning använder sig av 

begreppet domän i skiftande grad för att förstå vad som sker när organisationer skall 

samverka kring ett gemensamt tema. I denna undersökning kommer dock Grapes definition av 

verksamhetsdomän att användas, han delar upp begreppet för att lättare kunna använda det i 

en empirisk analys. En verksamhetsdomän kan lättast förklaras som ett analytiskt begrepp för 

att studera de konkreta arbetsuppgifter som utförs inom ett visst verksamhetsområde, inom 

detta verksamhetsområde kan sedan olika aktörer göra skilda domänanspråk på att vara 

legitima företrädare. I denna undersökning blir således verksamhetsdomänen själva 

samverkan kring individer med samsjuklighet.  

Domänanspråk 

Domänanspråk är kopplat till de institutionella logikerna för myndigheter, genom begreppet 

förklaras att aktörerna kan göra anspråk på områden de anser sig vara legitima för, detta 

utifrån deras målsättningar, regelsystem och kunskapsområden (Eliasson, 2010). Det är därför 

viktigt enligt Grape (2006) att organisationer som samverkar har olika domänanspråk som 

inte liknar varandra samt att de tidigt sätter gränser för kunskapsområdena som 
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organisationerna skall jobba med, vem som ska göra vad (a.a.). En orsak till att dessa 

domänanspråk eller skilda uppfattningar skapas grundar sig i att varje enskild organisation 

eller myndighet domineras av olika logiker.  

Domänkonsensus eller Domänkonflikt 

Med förståelse av de tidigare begrepp som har presenterats inom nyinstitutionell 

organisationsteori blir det lättare att förstå begreppen domänkonsensus och domänkonflikt. 

Domänkonsensus innebär att aktörerna kommit överens som vem skall göra vad inom en 

verksamhetsdomän (Eliasson, 2010). Samarbetet karaktäriseras av att stärka integrationen och 

övervinna skilda domänanspråk. För att nå domänkonsensus bör samarbetet vara väl förankrat 

hos såväl politiker, chefer och tjänstemän. Dessutom bör samtliga aktörer vara överens om de 

bakomliggande idéerna och målsättningarna (Grape, 2006). 

Är aktörerna emellertid inte överens om vem som skall göra vad inom verksamhetsdomänen 

uppstår en domänkonflikt (Eliasson, 2010). Detta är samarbetsprojekt som misslyckats med 

upprättandet av gemensamma mål och integration gällande skilda domänanspråk. Inte heller 

har de lyckats att frigöra ekonomiska medel så verksamheten kan stå på egna ben, eller 

förankrat verksamhetsidéerna och målsättningen hos politiker och chefer (Grape, 2006). 

Boundary spanners 

Begreppet boundary spanners kan översättas till en gränsöverskridande arbetsroll. Individer 

inom organisationer och myndigheter, ofta på högre positioner är de som innehar detta i sitt 

arbete. Markström (2003) kallar dessa individer för förändringsagenter, individerna måste i 

sitt arbete kunna samverka med flera olika organ utifrån dennes egen organisations riktlinjer 

och strukturella ramar. De kan ha stort inflytande på både beslutsfattande och implementering 

av olika beslut. De har en ofta en central position inom myndigheten och kan, genom 

auktoritet, resurser och ett stort kontaktnät, hålla ihop och ha kontroll över en 

genomförandeprocess. Dessa förändringsagenter av olika slag ingår ofta i diverse 

konstellationer av samverkansgrupper, både stora och små. De skall existera inom gruppen 

men samtidigt kunna erhålla och bibehålla kontakter inom andra myndigheter, de 

gränsöverskrider de ramar och strukturer som myndigheter har satt upp för att kunna skapa en 

effektiv samverkan. 

4. Resultat 
I det här kapitlet presenteras empirisk data som har samlats in genom fem semistrukturerade 

intervjuer. Respondenterna som bidragit till empirin återfinns på olika nivåer inom de 

studerade myndigheterna, allt från högre chefer till aktörer med ett klientnära arbete.  

4.1 Presentation av respondenter 

Intervju 1: Den första intervjun genomfördes i samsjuklighetsteamets lokal, respondenten var 

en psykiatrisjuksköterska som har sin anställning inom landstinget 

Intervju 2: Den andra intervjun genomfördes även den i samsjuklighetsteamets lokal, 

respondenten var till yrket socionom, anställd av kommunen.  

Intervju 3: Den tredje intervjun genomfördes på socialförvaltningen, respondenten är 

boendechef och hon har jobbat som chef inom den undersökta kommunen under en längre 

period. 
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Intervju 4: Den fjärde intervjun genomfördes med två chefer från kommun respektive 

landsting på en av respondenternas kontor. De båda cheferna har varit verksamma inom 

respektive myndighet i cirka 30 år.    

Intervju 5: Den femte och sista intervjun vi genomförde ägde rum i kommunhusets lokaler, 

respondenten har arbetat som psykiatrisamordnare sedan psykiatrireformens implementering.  

Dessa kommer nedan benämnas med olika titlar för att särskilja deras svar. De klientnära 

respondenterna kommer benämnas sjuksköterska (SSK) respektive socionom (SOC). På 

mellannivå återfinns samordnare (SAM) och verkställighetschef (VC). På den högsta nivån i 

den här studien benämns respondenterna chef inom kommunen (KC) och chef inom 

landstinget (LC). Empirin skildras utifrån olika kategorier hämtade från den semistrukturerade 

intervjuguiden för att enklare få en överblick av materialet. Empirin som har samlats in 

genom intervjuer med respondenter har resulterat i kategorier som belyser viktiga aspekter 

och faktorer för en samverkan mellan två stora myndigheter. För att lättare urskilja skillnader 

och likheter i respondenternas svar kommer inte det insamlade materialet att presenteras i 

någon specifik ordningsföljd under kategorierna 

4.2 Samarbetet startar 

KC, LC och SAM berättar om bakgrunden till kommunens och landstingets gemensamma 

riktlinjer. Samverkan kring individer med samsjuklighet uppkom för nästan 30 år sedan. Så 

tidigt som i mitten av 1980-talet satsades det från kommunens sida på skapandet av en 

träffpunkt för de individer som tidigare varit institutionaliserade. Redan innan 

psykiatrireformens införande 1995 fanns det långtgående planer på hur kommun och landsting 

skulle samarbeta för att ge målgruppen bästa tänkbara stöd. Det tidigare samarbetet mellan 

socialtjänsten och den dåvarande öppenvårdskliniken innebar en trygg bas för båda parter att 

grunda ett framtida samarbete, det fanns redan en existerande kunskap om varandra och en 

erfarenhet av samarbete över myndighetsgränserna. Psykiatrireformens planer och intentioner 

implementerades och byggdes på med gemensamma visioner och tillit. Det utformades bland 

annat en ny tjänst, en psykiatrisamordnare, vilken var en partsammansatt roll med 

verkställighet från kommunen. När psykiatrireformen sjösattes innebar det inga större 

problem, för de i studiens ingående myndigheter, att leva upp till de riktlinjer som medföljde 

för såväl landsting som kommun. SAM berättar att i den undersökta kommunen startades 

handikappomsorgen upp 1995 som en direkt följd av psykiatrireformen. 

Samsjuklighetsteamet var från början en del av en nationell satsning som var 100 % 

finansierat från socialstyrelsen, de hade en fast budget under cirka tre års tid, de hade inga 

tydliga begränsningar för hur de skulle fördela budgeten inom myndigheterna. Det innebar en 

god möjlighet att utbilda sig och höja kompentensen. KC menar att kommunen har varit 

ledande inom samverkan runt samsjuklighet i Sverige i många år. Inom kommun och 

landsting har det alltid funnits ett stort intresse runt målgruppen, de har varit överens om hur 

de ska göra med samsjuklighetsteamet. LC samtycker till detta och tillägger att de aldrig varit 

oense om något inte ens ekonomiska frågor. Det var psykiatrireformen som lade grunden till 

hur de skulle samverka, de kunde tidigt se över vilka förutsättningar som fanns. Istället för att 

starta upp något nytt så använde myndigheterna sig av redan befintliga 

organisationsstrukturer. 

”Det är ju en typ av samverkan att man använder varandras resurser” - LC 

KC resonerar vidare hur kommunens storlek kan ha påverkat samverkansarbetet. Storleken 

har inneburit att chefer och tjänstemän inom myndigheterna känner varandra bra och har 
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arbetat länge tillsammans. De ekonomiska förutsättningarna i kommunen har varit goda, inte 

heller har det varit problem att söka projektmedel från Socialstyrelsen. LC menar att det inte 

främst handlar om att personer ska känna varandra, det skall kunna komma in nya människor i 

organisationen utan att samverkan fallerar. LC vänder på resonemanget och pekar på att 

nyanställda kan gynna en samverkan då de ofta bidrar med nya tankesätt och idéer.  

”Men vi har ganska mycket resurser, sen så känner alla varandra, det gör ju att vi 

samverkar” - KC 

”Viljan till att samarbeta och hitta lösningar blir mycket starkare när man känner varandra 

[…] Det är ju en tanke att vi måste träffas och lära känna varandra.” - SAM 

I dagsläget finns det ett flertal skriftliga överenskommelser där det framgår hur kommun och 

landsting skall samverka, specifikt runt samsjuklighetsfrågor. Dessa justeras årligen när det 

uppstår synliga brister eller om något nytt behöver tilläggas. Det huvudsakliga 

samverkansavtalet uppdateras vartannat år (Bilaga 2).  

SAM berättar att kommunen utgår ifrån ett samverkansavtal, för ett antal år sedan träffades 

samtliga chefer från psykiatrin och socialtjänsten. Där jobbade de i mindre blandade grupper 

och besvarade frågor utifrån tänkbara framtidsutmaningar, problem och behov. Resultatet 

blev det aktuella samverkansavtal som finns idag. SAM anser att problematiken runt 

målgruppen skär tvärs igenom socialförvaltningen och psykiatrin, därför var en bredare 

uppföljning där alla aktörer var involverade ett bra tillvägagångssätt. Samverkansavtalet är ett 

abstrakt mål enligt SAM och VC, detta måste mynna ut i mindre mätbara mål på 

verksamhetsnivå för individen som sedan lättare kan utvärderas för att mäta om samverkan 

mellan kommun och landsting är lyckad. Genom att konkretisera det abstrakta i 

samverkansavtalet ges en möjlighet att upptäcka svårigheter som sedan kan åtgärdas genom 

att gradvis förändra samverkansavtalet.    

”Det finns reglerat i ett samverkansavtal, det är ganska stora ord, det är inte så konkreta 

exempel” - VC 

4.3 Det delade huvudmannaskapet  

Huvudmannaskapet för det klientnära team som funnits sedan 1995 i den undersökta 

kommunen, samsjuklighetsteamet, är delat emellan landsting och kommun. Båda 

myndigheterna har tagit på sig lika stort ansvar samt delar på kostnaderna som uppstår. De 

individer som arbetar inom teamet har känt varandra sedan länge så det blir i princip aldrig 

några komplikationer om de gränsöverskrider på varandras områden. Fördelen med att ha två 

huvudmän är ingångarna till vardera myndigheten, detta hade inte varit möjligt om det endast 

hade varit en huvudman. Grundtanken med samsjuklighetsteamet baseras på möjligheterna till 

snabba svar och rådgivningar från båda myndigheter när problem uppstår. KC tar upp ett 

exempel med arbetsgrupper som inte kommit överens kring en individ. Myndigheterna kan 

sammantaget ha en mängd olika insatser att erbjuda, men vad de än erbjuder så träffar de inte 

rätt. Han menar om de visste vad problemet var så skulle det bli mycket lättare. Det är i dessa 

situationer som det kan uppstå stridigheter mellan huvudmännen, vilket blir påfrestande för de 

som arbetar klientnära. Det är i dessa situationer myndigheterna inte skall skylla på varandra 

utan snarare visa ödmjukhet och generositet. Enligt KC skulle hela idén med en integrerad 

insats raseras om det exempelvis bara var kommunen som var huvudman. I det här 

resonemanget skulle den i dagsläget lättillgängliga kontakten till psykiatrin försvinna om 

huvudmannaskapet enbart var kommunens. KC belyser problematiken som kan uppstå, om 

kommunen endast är huvudman så får individen möjligtvis hjälp med sitt missbruk, personen 
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får åka på ett behandlingshem och kommer sedan tillbaka till samhället drogfri, men utan 

behandling för den psykiatriska ohälsan. Efter utskrivning riskerar individen ett återfall i 

missbruket genom självmedicinering eftersom den psykiska ohälsan blir till ett sådant 

omfattande besvär. Både KC och LC talar om vinsterna med integrerade insatser och kunskap, 

jämfört med om insatser från kommun och landsting skulle ske parallellt. Arbetet kring 

individer med samsjuklighet måste ske samtidigt från båda parter för ett effektivt 

behandlingsresultat.      

”Utan båda parter raserar det allt, det är det som är den stora fördelen med två huvudmän, 

det är det som är vitsen och vinsten!”- KC 

SAM poängterar vikten av en medvetenhet om organisationernas olika uppdrag, lagstiftning, 

organisationsuppbyggnad, traditioner, olika kunskapsområden som skall länkas samman. Det 

är en jätteutmaning att hela tiden jobba med insatser, som överbryggar olikheterna. Hon 

menar att de måste få kunskap om varandras uppdrag och känna en trygghet i att de har olika 

uppdrag inom myndigheterna. Kommunen och landstinget hade under en period gemensam 

utbildning för nyanställda, där de fick kunskap om varandras nätverk och arbetsområden. 

Detta var oerhört uppskattat, dock har det inte varit aktuellt de senare åren men är något som 

planeras på att återinföras. Kunskap om varandra samt skapandet av goda möten som främjar 

samverkan, är det eviga uppdraget menar SAM. Vidare är SAM inne på ett välförankrat 

samverkansavtal på politisk och chefsnivå medför en trygghet för de som utför det klientnära 

arbetet. Samverkan är en färskvara, kommunen och landstinget har gjort en mängd olika 

gemensamma utbildningssatsningar, detta har fört personalen närmare varandra, inte bara på 

chefsnivå utan även på verksamhetsnivå. SAM gör en liknelse med människokroppen, där de 

riktlinjer och samverkansavtalet utgör grunden, skelettet, personerna runt omkring 

målgruppen kan liknas vid muskler och organ. När krissituationer uppstår finns det en 

trygghet i att veta vem som kan kontaktas. 

”Det här är ju hela tiden något vi måste jobba med, för det är inte naturligt att samarbeta 

egentligen.” – SAM 

De båda respondenterna från samsjuklighetsteamet resonerar i samma tankebanor som KC 

och LC, huvudmannaskapet är gemensamt för samsjuklighetsteamet, det är sedan innan 

uppgjort vem som tar vilken kostnad, kommunen står för lägenheten och landstinget står för 

leasingbilen som ett exempel. Både SSK och SOC anser ett delat huvudmannaskap spela en 

viktig roll i deras arbete eftersom det ger dem möjlighet till en snabb kontakt med berörda 

personer inom respektive myndighet. Detta ger dem även omedvetet kunskap om varandras 

arbetsuppgifter och myndigheter, SSK anser det vara utvecklande för henne som professionell 

när hon får insyn i socialtjänstens arbetsprocess. En välförankrad verksamhet på högsta nivå 

med engagerade chefer som brinner för verksamheten hos respektive myndighet ser SSK som 

en av orsakerna till samsjuklighetsteamets välfungerande insatser. 

4.4 Samspel kring målgruppen  

SAM och VC ger huvudmannaskapet en annan infallsvinkel, ur ett individperspektiv beror det 

alldeles på var problematiken utspelar sig för stunden, det kan exempelvis vara psykiatrin som 

blir aktuella initialt, om den psykiska ohälsan är så pass påtaglig. Det kan vara 

samsjuklighetsteamet som blir aktuellt, då ska den insatsen tillsättas. Om huvudmannaskapet 

är delat är det viktigt att socialtjänsten hela tiden finns med även om det är landstinget som 

har det ”huvudsakliga” ansvaret just då. Det är därför viktigt med en upprättad individuell 

plan i ett tidigt skede, så klienten är medveten om de olika insatser som kommer att tillsättas 
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under behandlingstidens gång. Ofta får klienten information direkt vilka som inledningsvis 

kommer att behandla och stödja, men även när insatserna kommer att övergå till den andra 

myndigheten. Vidare upprättas det en samordnad vårdplan dels för individens skull men även 

myndigheterna, sett ur individens perspektiv är det alltid viktigt att denne vet var han eller 

hon kan vända sig med frågor eller funderingar. Det ger även myndigheterna en chans att 

klargöra för varandra vilken insats de kommer ansvara för. Individen har alltid en fri vilja att 

tacka ja eller nej till insatser. Myndigheterna kan aldrig tvinga den enskilde till frivilliga 

insatser, blir individen däremot aktuell för tvångsvård upphör självfallet frivilligheten. Ur 

VC’s perspektiv så är kommunen huvudman för insatser som sker i hemmet, många gånger är 

kontakten avslutad inom psykiatrin när individen exempelvis har fått ett servicebostadsbeslut. 

Landstinget kan emellertid ta över huvudmannaskapet om individen skulle bli inlagd på 

slutenvård, för att sedan återgå till kommunen när individens skrivs ut.    

”Detta är ett dynamiskt samspel mellan myndigheterna, vi ska hela tiden finnas sida vid sida” 

- SAM  

4.5 Möten i fokus 

Inom den undersökta kommunen sker det ständigt möten där samverkan är det centrala ämnet, 

i många av dessa möten återfinns både kommun och landsting. På den övergripande nivån 

inom den undersökta kommunen finns en ledningsgrupp bestående av politiker och de allra 

högsta cheferna inom både socialförvaltningen och landstinget, denna samverkansgrupp 

kallas till vardags för ”Höken” (huvudöverenskommelsen). Inom ”Höken” diskuteras det ofta 

mer generella frågor såsom utbildningssatsningar och samverkanssatsningar, men även vissa 

individfrågor tas upp, främst avvikelsehantering. Innan ”Höken” bildades fanns det enligt 

SAM alldeles för många olika samverkansgrupper, det var ofta samma personer som florerade 

i olika konstellationer. På grund av detta kom ett politiskt direktiv med order om att städa upp 

i dessa grupper, resultatet blev till slut huvudöverenskommelsen. Under ”Höken” finns ett 

antal arbetsgrupper som exempelvis Missbruksrådet, där ingår chefer från beroendevården, 

socialtjänsten, diverse utvecklingsledare och chefsöverläkare. KC och LC ingår i detta råd, 

där frågor som rör samverkan mellan kommun och landsting ofta diskuteras. Missbruksrådet 

dikterar enligt dem inte hur det klientnära arbetet skall ske utan tar exempelvis beslut om 

vilka utbildningar personalen skall få. DD-kompetensgruppen återfinns strax under 

missbruksrådet, detta är en större arbetsgrupp med fler inbjudna aktörer, dessa bestämmer 

vilka samsjuklighetsfrågor som för tillfället skall arbetas med. Genom dessa möten har 

aktörerna enligt LC mer eller mindre lärt sig att inte sätta den egna myndigheten främst, det 

gynnar ingen.  

”Det är ju ett givande och tagande, och så är det ju i en samverkan, vi måste ju kunna tänka 

oss att kunna ta emot hjälp samtidigt som man ska ge hjälp […] man måste diskutera och 

komma överens” - LC 

KC och LC har ett gemensamt ansvar för samsjuklighetsteamet och träffar därmed dem på 

regelbunden basis i en arbetsledande roll. Dessa personalmöten är enligt SOC och SSK ofta 

väldigt informationsrika, de anser cheferna vara tydliga med vad som sagts i deras möten på 

högre nivåer som har inverkan på deras jobb. Möjligheten finns även för dem att via KC och 

LC skicka frågeställningar som de sedan kan ta upp inom missbruksrådet eller dd-

kompetensgruppen. Enligt SSK är det inte aktuellt för personalen inom samsjuklighetsteamet 

att medverka på de högre träffarna då det ofta handlar om frågor som inte direkt rör deras 

arbete.  
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”Men vi sitter inte aktivt i de högre råden, utan vi har ju möten här med våra chefer från 

kommun och landsting” - SSK 

SAM och VC berättar att samverkan sker på olika nivåer, allt från politisk nivå, via chefsnivå 

ner till verksamhetsnivå. SAM sitter själv med i en arbetsgrupp under HÖKEN som heter 

Vux-gruppen. Uppdragen som Vux-gruppen erhåller kommer från både politisk nivå och 

chefsnivå. Vux-gruppen kan även stöta på problem som inte kan lösas av dem, exempelvis 

förslag på organisationsförändringar eller ett upptäckt behov som inte tillgodoses. Det sker en 

ständig kommunikation i båda riktningar för att samverkan skall fungera. VC erhåller 

emellanåt information från SAM från de samverkansmöten hon ej själv deltar i. Hon tycker på 

så vis att hon blir delaktig även om hon inte närvarar fysiskt, hon kan sedan delge detta till sin 

boendepersonal så även de blir involverade och uppdaterade i aktuella frågor.     

”De har funderat så här, vad tycker jag om det? Å sen får man fundera och tycka till om det 

med sin personal” – VC 

”Denna Vux-grupp fungerar som ett kommunicerande kärl åt båda håll” – SAM 

SAM återger ett tydligt exempel som belyser när formella kontakter blir viktiga. Hon och 

hennes kollegor på individ- och familjeomsorgen (IFO) upptäckte ett behov kring en handfull 

individer med psykisk ohälsa och allvarligt missbruk. Detta resulterade i att de 

sammankallade till ett stort möte med läkare, beroendepersonal, förvaltarenheten samt andra 

involverade aktörer. Denna grupp kartlade problemet och fick fram kärnan i problematiken, 

följden blev ett boende specifikt för individer med samsjuklighet.  

”Det här tog vi till dåvarande socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden och fick ett 

uppdrag […] Så då blev uppdraget att vi fick pengar till att starta ett DD-boende” - SAM 

Respondenterna från samsjuklighetsteamet berättar vidare att landstingspersonalen inom 

teamet bör vara med på beroendeenhetens personalträffar för att hålla sig uppdaterade. 

Kommunpersonalen inom samsjuklighetsteamet deltar på anordnade träffar inom 

socialtjänsten, så kallade vux-träffar tillsammans med IFO handläggare.  

4.6 Lagstiftning och sekretess 

Kommunen och landstinget utgår ifrån skilda lagstiftningar, kommunen har socialtjänstlagen 

och landstinget råder under hälso- och sjukvårdslagen som är frivillighetslagar. Individer som 

accepterar insatser från samsjuklighetsteamet skriver inledningsvis under en 

sekretessbrytande överenskommelse. Medgivandet innebär en öppen ingång emellan 

myndigheterna, de kan samtala och diskutera insatser runt individen utan något hinder som 

sekretess medför. KC har i sitt arbete aldrig varit med om att sekretess och lagstiftningar har 

varit ett problem, ännu mindre ett hinder för samverkan. Enligt honom går det att göra hinder 

av vad som helst när du inte kommunicerar med varandra inom myndigheterna. Som 

professionell skall du kunna samtala med din motpart och lösa eventuella konflikter.       

”Vi jobbar ju med mer öppna dörrar än låsta dörrar med individerna, det får inte vara ett 

hinder” - LC 

”De som beskriver för mig att lagarna och sekretessen är ett bekymmer, jamen alltså, de har 

ett dåligt samarbete! Om man inte känner varandra och inte kan jobba ihop då går det att 

göra hinder om nästan vad som helst […] DE PRATAR INTE MED VARANDRA, det finns 

ingen lag som förbjuder oss att prata med varandra.” - KC 
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SAM och VC är inne på samma spår som KC och LC, de anser inte heller att det finns några 

problem med skilda lagstiftningar och sekretess. SAM utgår ifrån sitt jobb där hon i ett tidigt 

skede träffar klienten och informerar angående detta med sekretessen. Hon försöker klargöra 

för klienten att myndigheterna måste kunna samtala och utbyta information sinsemellan för att 

insatserna skall bli rätt. Hon ställer ofta en direkt fråga; bryter du sekretessen så vi kan få 

hjälpa dig? VC tycker inte att lagstiftningen påverkar arbetet, de enda tillfällen de faktiskt 

talar om lagstiftning så handlar det om individen har ett LSS-beslut eller ett SoL-beslut. SSK 

ser inga direkta svårigheter med lagstiftningen, hon påpekar dock att det kan uppkomma 

enstaka fall där de olika myndigheterna inte är överens om vilken tvångsvård det skall vara, 

socialtjänsten kan hävda att det är ett LPT medan psykiatrin i sin tur hävdar att det inte är 

psykiatriskt, utan ett missbruk och därmed ett LVM omhändertagande. Hon anser att en 

lösning på detta är ett gemensamt möte där berörda parter får medverka och komma fram till 

ett lämpligt beslut. Sekretessen och lagstiftningarna är ingenting som SOC känner sig 

begränsad av i sitt arbete, uppstår det några frågor så kan hon kontakta en socialsekreterare 

inne på socialtjänsten eller någon inom psykiatrin för att diskutera hur det ska lösas. 

”Jag har ALDRIG varit med under mina år att någon klient har sagt nej till att vi inte får 

bryta sekretessen det beror ju på hur du lägger fram det.” – SAM 

4.7 Mot det gemensamma målet och hinder på vägen 

KC tar upp styrkan i samsjuklighetsteamet, han pekar på det faktum att det är personer från 

båda myndigheterna som arbetar där. Eftersom det anställda i samsjuklighetsteamet inte har 

myndighetsutövning måste de kontakta exempelvis en socialsekreterare ifall ett 

myndighetsbeslut måste tas. Händer det klienten någonting ska det vara lätt att återkoppla till 

rätt myndighet. Ansvarsområdet är däremot utsuddat när de åker på hembesök, eftersom båda 

parter, SSK och SOC, ser och hör samma saker. VC använder sig av kommunens hälso- och 

sjukvårdsteam, de planerar och involverar ofta boendepersonalen när en handlingsplan för 

hemmiljön upprättas. VC anser att de anställda inom landstinget har ett klart och tydligt 

uppdrag om vad de ska göra, för hennes del är det snarare tvärtom, hon anser sig vara en form 

av legitimerad slasktratt för de uppgifter ingen annan tar på sig. En fråga hon ofta ställer sig 

är, ”ska jag verkligen göra detta, är det min uppgift?”. Det blir en gråzon, det är inte riktigt 

tydligt alla gånger vem som ska göra vad, vilket förmodligen påverkar verksamheten. VC 

menar att det inte är den tydligaste och bästa relationen mellan kommun och landsting i den 

undersökta kommunen, hon påpekar dock att hon aldrig har varit verksam i någon kommun 

där det har varit jättebra, det är en ständig diskussion kring ansvarsområdet. Det hon tror sig 

vara en orsak till att det inte fungerar, handlar om att det finns väldigt lite förståelse för 

varandras verksamheter, de glömmer bort att det är olika verksamheter, inom psykiatrin pratar 

de vårdtider, vårdavdelningar, de ska snabbt in och snabbt ut. Kommunen talar ofta om 

boende och boendestöd, stöd i hemmet. Hon berättar om tillfällen där de suttit sig ner och 

diskuterat och till slut kommit överens om en gemensam förståelse, det är då de lyfter 

varandras kompetenser på bästa sätt. Det är viktigt att de är överens och jobbar emot samma 

mål.  

”Någonstans tappar vi bort förståelsen för varandra, det blir som en gråzon” - VC 

Landstingets roll är att upprätta en vårdplan, genom den sekretessbrytande överenskommelsen 

klienten skriver under kan även kommunen ta del av vårdplanen. LC menar att landstinget 

inte kan ha sin egen vårdplan, det är viktigt att myndigheterna har ett gemensamt ansvar och 

mål. Samma arbetsgång gäller den individuella plan klienterna har, den upprättas tillsammans 

med alla aktuella aktörer. LC talar om en sammanlänkad kedja i detta sammanhang, det är 
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viktigt med en gemensam planering kring individen och skapa en vårdplanering. SAM tar upp 

liknande situationer, när det uppstår ett behov runt en enskild individ skall den som upptäcker 

behovet kunna ta kontakt med rätt instans. Det är viktigt med ett sammansatt nätverk.  

KC och LC anser det klientnära arbetet ska ske med stort handlingsutrymme, det går inte att 

detaljstyra arbetet från kontoret. En bedömning av situationen med en klient måste ibland 

göras snabbt och ifrågasätts aldrig eller sällan av KC eller LC. Gör samsjuklighetsteamet eller 

beroendemottagningen bedömningen att klienten behöver slutenvård ska det inte överprövas. 

Enligt LC skall det gå smidigt till om klienten anses behöva slutenvård.   

”Jag har ofta sagt det att man inte ska överpröva ett beslut som exempelvis personalen i 

samsjuklighetsteamet eller beroendemottagningen har tagit om att de behöver slutenvård.” - 

LC 

Som samordnare är matchningen med rätt boende och rätt personal viktig utifrån individens 

behov och önskemål. Konflikter kan lätt uppstå om individen inte kommer överens med 

personalen eller de samboende. SAM inhämtar uppgifter från ett flertal källor, såsom 

socialutredningen, anhöriga, godeman och inte minst från individen själv. Utifrån den 

insamlade informationen försöker hon sedan hitta lämpliga lösningar och insatser.  

”Det är som fingertoppskänsla när man planerar, ibland gör man en felbedömning” - SAM 

SSK nämner att grundtanken med samsjuklighetsteamet är en samordnad insats med aktörer 

från båda myndigheterna som ska åka på hembesök. Detta gör dem dock inte fullt ut idag, på 

grund av mycket personalbyten, det är något de strävar efter att återinföra i arbetet. 

Ansvarsfördelningen enligt SSK på ett mer generellt plan är att landstinget skall ta den 

medicinska biten medan socialtjänsten den sociala biten inom teamet. SOC följer SSK i 

hennes tankebanor, hon har inte någon kunskap om den medicinska biten och måste ofta 

rådfråga hur hon skall göra. Enligt henne finns det inte tydliga uppdelningar om vem som ska 

göra vad men att de täcker upp varandra på ett bra sätt. Hon påpekar att deras 

handlingsutrymme är väldigt viktigt. Under dagens gång händer det ofta mycket som medför 

att de måste ta snabba beslut och göra omprioriteringar. Lagstiftningen är bekymmersam när 

det kommer till ansvarsområden, mer specifikt de olika omhändertagandeparagraferna (LPT, 

LVM). Hon känner en viss maktlöshet och frustration när hon tydligt ser att en individ mår 

såpass dåligt att den skulle behöva slutenvård, men ingenting görs. 

”Man känner sig maktlös ibland... Ibland vill man kunna ta in personen på LPT nu direkt.” -

SOC   

SOC tar upp en faktor som emellanåt sätter käppar i hjulet för en effektiv samverkan, om en 

klient vill lämna ett urinprov på öppenvården så kan de emellanåt bli nekade för att klienten 

inte har någon pågående behandling, trots att samsjuklighetsteamet tillhör öppenvården. Ett 

annat exempel är tillfällen när de kommer till beroendeenheten med en drogpåverkad klient, 

de kan då bli anvisade att ärendet måste gå via psykjouren. SOC anser detta vara en brist på 

kommunikation uppifrån, de inom psykiatrin kanske inte erhållit rätt information kring 

samsjuklighetsteamets funktion samt vad de har för delegationer. 

4.8 Det stora nätverket 

Bostadskonsulenten på det kommunala fastighetsbolaget är en viktig kontakt att upprätthålla 

eftersom det är ett löpande arbete att hitta lämpliga bostäder för personer med samsjuklighet 

enligt KC. Han jämför samarbetet i den undersökta kommunen med andra kommuner när det 
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handlar om samarbete mellan socialförvaltningen och det kommunala bostadsbolaget där de 

inte alls kommer överens och i vissa fall knappt talar med varandra. LC tycker alla kontakter 

inom socialförvaltningen och landstinget är viktiga, han nämner vuxen handläggarna på 

kommunen, beroendeenhetens personal, polisen, kriminalvården, personalen på LARO-

mottagningen samt slutenvårdsavdelningen.  LC berättar om samsjuklighetsteamet, de har 

dagligen en träff med en samordnare inom psykiatrin för en genomgång av dagen och om det 

har hänt någonting under natten. Personalen för samsjuklighetsteamet har även möjlighet att 

ställa frågor om de funderar över något. Både LC och KC tycker detta är en viktig del i deras 

arbete, de får en chans att uppdatera sig dagligen och utreda eventuella hinder.  

”I den andra kommunen så slänger bostadskonsulenten på luren när soc ringer. Har du den 

grundinställningen så kan det ju aldrig bli ett bra samarbete. Det bygger på att vi vill prata 

med varandra, hjälpa och se och samsjuklighet är ju den tydligaste gruppen nästan på att vi 

måste samarbeta” - KC 

SAM har varje vecka kontakt med slutenvårdscheferna på landstinget för en ömsesidig 

uppdatering, de vill ha koll på läget. För att kunna göra sitt jobb tar hon de kontakter som 

behövs när behovet uppstår. SAM har även ofta kontakt med bostadskonsulenten då 

bostadsfrågor ingår i hennes arbetsuppgifter. Tillsammans med bostadskonsulenten har de 

tagit fram ett prioriteringssystem för personer som har fått ett bostadsbeslut, hon försöker 

sedan matcha dessa individer med lägenheterna som finns tillgängliga. Förr i tiden så ingick 

myndighetsutövning i samordnarrollen, hon utredde och fattade beslut, nu är det vux-

handläggarna som har myndighetsutövningen. SAM poängterar vikten av ett gott samarbete 

med vux-handläggarna och de arbetar väldigt nära varandra kring individer med 

samsjuklighet. De har lagt upp så att hon informerar och visar lägenheten för individen medan 

handläggaren utreder och har ett klart beslut så det går fort och smidigt. 

”Mitt jobb handlar mycket om att möta upp och informera i ett tidigt skede […] Jag har ju 

mycket kontakt med boendechefer så jag vet ju på ett ungefär vart det finns plats, det ska inte 

gå onödig tid, det ska länka i varandra” - SAM 

Hälso- och sjukvårdsteamet (HSL-teamet) där det ingår sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster är en viktig kontakt för VC. Även om HSL-teamet ligger inom kommunen ser 

hon det som sin förlängda arm till landstinget. VC poängterar att den viktigaste kontakten i 

hennes arbete är avdelningschefen inom psykiatrin, den kontakten måste upprätthållas för att 

hon skall kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Hon träffar även SAM regelbundet när de 

planerar insatser för en individ med samsjuklighet.  

”Vi har ju en samordnare som jag träffar regelbundet när vi ska planera insatser för en 

individ, och det är ju klart hon är en jätteviktig person” - VC 

SSK tycker det är viktigt med ingångar till båda myndigheterna, individer med samsjuklighet 

är ofta kända av båda huvudmännen, därmed erhåller hon viktiga kontakter i båda 

myndigheterna per automatik. Kontakter inom psykiatrin är viktiga för SSK, de är enkla att nå 

via telefon om hon funderar över något. Socialsekreterarna, ekonomihandläggarna och SAM 

är ytterligare kontakter som anses viktiga för SSK, andra utomstående myndigheter som 

exempelvis försäkringskassan eller arbetsförmedlingen är exempel på utomstående 

organisationer hon emellanåt har kontakt med. Uppstår det någon komplikation finns det alltid 

personer att rådfråga för information eller hjälp.  
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”Jag tror att fysiska kontakter är viktiga, både för individen men även för oss […] Då är det 

lättare att ringa till dem, än att ringa till någon som du inte vet vem det är.” SSK 

SOC tycker det är viktigt med professionella kontakter med berörda aktörer kring individen. 

Vidare framhåller hon i princip samma kontakter som SSK, ekonomihandläggarna, polisen 

och SAM. Hon påpekar en avsaknad i kontaknätverket, nämligen primärvården, vilket hon 

tror kan vara grundat i en rädsla och okunskap för människor med samsjuklighet.  

”Primärvården, där har man ingen kontaktrelation, personalen är rädda för människor med 

samsjuklighet å sånt, där tror jag det behöver jobbas med samarbete otroligt mycket.”- SOC 

5. Analys 
I följande kapitel kommer det empiriska data som inhämtats via semistrukturerade intervjuer 

att analyseras utifrån tidigare forskning och de begrepp som presenterats under kapitlet 

teoretisk referensram.   

5.1 Från organisatoriskt fält till verksamhetsdomän 

Kommunens socialtjänst och psykiatrin inom landstinget är verksamma inom samma 

organisatoriska fält. Båda myndigheterna är på skilda sätt människobehandlande, med varsin 

specifika expertis. Tidigare forskning visar att redan på 1980-talet hade psykiatrin genomgått 

stora förändringar, vid denna tidpunkt började avvecklingen av de stora mentalsjukhusen och 

kommunernas socialtjänst fick en mer central roll (Socialstyrelsen, 2011). I den undersökta 

kommunen finns det tydliga spår av en övergång till samhällsbaserade insatser, där 

socialtjänsten i och med skapandet av en träffpunkt tillsammans med landstinget för de 

individer som tidigare varit institutionaliserade och skulle få en chans till delaktighet i 

samhällslivet. Redan under 1980-talet fanns likheter i myndigheternas tänkande, det fanns en 

uttalad ambition att integrera insatser av social och psykiatrisk karaktär. Det tidiga samarbetet 

mellan socialtjänsten och öppenvårdskliniken runt denna gemensamma målgrupp, individer 

med samsjuklighet, vittnar om ett liknande ansvar och delaktighet av samma begynnande 

förändringsprocess. Psykiatrireformen medförde 1995 att kommunerna fick ett fastslaget 

ansvar för individer med psykisk ohälsa (a.a), som en direkt följd av detta bildades 

handikappomsorgen i den undersökta kommunen och nya stödformer för individen byggdes 

upp. Kommunen och landstinget ingår således inom samma organisatoriska fält och har 

därmed ett gemensamt avgränsat område där de kan erbjuda liknande service till individen 

och är delaktiga i en dynamisk förändringsprocess. Man kan i materialet se hur det i och med 

psykiatrireformen bildats en ny verksamhetsdomän där kommun och landsting måste 

samverka runt individer med samsjuklighet för att individen skall få adekvat stöd och hjälp i 

deras livssituation.  

I Verksamhetsdomänen som enligt Grape (2006) ”sätter fokus på det aktivitetsområde som 

aktörerna avser att praktiskt samarbeta om” (sid. 53) återfinns domänanspråken, 

myndigheterna gör anspråk på områden som de anser sig vara legitima för. I den undersökta 

kommunen har socialtjänsten och landstinget gjort ett flertal domänanspråk i deras 

samverkan. Det är domänanspråken som är avgörande huruvida det uppstår en 

domänkonsensus eller konflikt. Det framkommer i det empiriska materialet att respondenterna 

anser samverkansavtalet som ”luddigt”, ansvarsfördelningen i sig framgår av 

samverkansavtalet, däremot så anser samordnaren att målen måste tydliggöras på de olika 

verksamhetsnivåerna. Det är viktigt på politisk nivå att klargöra ner till tjänstemannanivå vad 

respektive myndighet hanterar för aspekter kring individerna. Det nuvarande 

samverkansavtalet som finns i den undersökta kommunen uppdateras årligen allt eftersom de 
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stöter på problem eller större frågor under årets gång, för att hela tiden försäkra sig om ett 

smidigt samarbete. En tolkning är att samverkansavtalet blir ett redskap för att motverka 

sektoriseringen, avtalet medför ett gemensamt mål och ansvar runt individer med 

samsjuklighet. Vidare kan detta ses som grunden till en vertikal och horisontell integration, 

samverkansavtalet klargjorde relationerna mellan aktörerna i båda myndigheterna på ungefär 

samma hierarkiska nivå. Samtidigt blev det början till en pågående kommunikationsprocess 

både inom och mellan myndigheterna.  

5.2 Problem med de institutionella logikerna 

Myndigheterna präglas av olika institutionella logiker, som det är beskrivet under 

teoriavsnittet innefattar det myndigheternas skilda målsättningar, förutsättningar, 

förväntningar, önskemål och regelverk. Inom detta organisatoriska fält finns det två skilda 

logiker, socialtjänsten utgår från en socialrättslig logik och landstinget en medicinsk 

professionell logik. I socialtjänstlagen framkommer det att socialtjänsten skall främja social 

trygghet och jämlika levnadsvillkor, ett holistiskt synsätt. Landstinget riktar sina insatser 

främst till de medicinska aspekterna hos individen, de ska medicinskt förebygga och behandla 

sjukdomar. Denna målgrupp kräver kombinerade insatser från båda parter, de kan därav inte 

enbart fokusera på sitt specifika område. Det finns en medvetenhet hos respondenterna att de 

utgår från olika uppdrag, lagstiftning, organisationsuppbyggnad, traditioner och 

kunskapsområden och menar att de inte ser det som ett hinder för samverkan.  

Empirin visar dock att det finns situationer när det uppstår tvister, exempelvis när de inte är 

ense om vilka kriterier för tvångsvård individen uppfyller eller när stridigheter uppstår inom 

en arbetsgrupp som försöker hitta en individanpassad lösning. En tolkning är att situationer 

som dessa grundar sig i de institutionella logikerna, det blir motsägelsefullt men intressant, 

vad är det som skapar denna diskrepans i empirin? Hur välfungerande en samverkan än är, 

kvarstår fortfarande risken att vissa individer faller mellan stolarna. Det insamlade materialet 

visar att det inte går att skapa ett vattentätt skyddsnät som till hundra procent inrymmer alla 

eventualiteter som kan uppstå kring samsjuklighet. Situationer som de i exemplet ovan skulle 

kunna leda till en domänkonflikt i slutändan om stridigheterna blir såpass infekterade att 

myndigheterna inte längre kan ha en öppen kommunikation inom arbetsgrupperna.   

5.3 Domänanspråken kan skapa gråzoner 

Mallander (1998) menar att samverkan mellan två myndigheter ofta bygger på en 

arbetsfördelning grundad i skilda och kompletterande kompetenser, de måste klargöra för 

varandra deras kompetensområden och den förstahandsrätt de anser sig ha till klienten. 

Utifrån de teoretiska begreppen handlar detta om domänanspråk, myndigheterna har som 

beskrivits innan via sina institutionella logiker gjort ett anspråk på det område de anser sig 

vara legitima företrädare för. I den undersökta kommunen framgår det tydligt en 

arbetsfördelning utifrån skilda kompetensområden, det är klargjort sedan länge vad 

myndigheterna ansvarar för. Detta klargörande kan tolkas som en signifikant faktor i strävan 

att nå en domänkonsensus. Danermark och Kullberg (1999) tar upp faktorer som kan 

motverka en samverkan, det kan handla om skillnader i organisationsstrukturen, hög 

personalomsättning, oklar ansvarsfördelning och dålig samordning. Ansvarsfördelningen 

mellan myndigheterna är tydlig för båda parter, dock anser verkställighetschefen att det 

emellertid uppstår gråzoner, tillfällen när det inte är tydligt vem som ska göra vad, de tappar 

förståelsen för varandras verksamheter, det är i dessa situationer det är viktigt att de sätter sig 

ner och diskuterar för att nå samma mål. Materialet visar tendenser till en domänkonflikt i 

dessa situationer, men faktum kvarstår att myndigheterna känner en stor tillit till varandra och 

faktiskt kan sätta sig ned och återigen upprätta en god samverkan. Intressant i det här fallet är 
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huruvida verkställighetschefen är tillräckligt involverad i en samverkan, med tanke på att hon 

är den enda som faktiskt belyser gråzoner. Skulle hennes tankegångar vara liknande de övriga 

respondenterna om hon var mer involverad i samverkansmöten? I den undersökta kommunen 

framkommer det exempelvis att samsjuklighetsteamet har haft en relativt hög 

personalomsättning. Det har medfört att teamets grundtanke till viss del inte följs, de åker inte 

alltid en från vardera myndigheten på ett hembesök. En av cheferna påpekar i dessa fall att en 

hög personalomsättning inte ska motverka en samverkan, de nya kan komma med färska idéer 

och tankar kring arbetet, inte bara i samsjuklighetsteamet utan även inom myndigheterna i 

stort. En tolkning är att genom den etablerade vertikala och horisontella integrationen så bör 

en viss personalomsättning inte utgöra ett problem för samverkan.  

Det finns en mängd tidigare forskning som belyser vikten av integrerade insatser, som 

förutsätter nära kontakt mellan kommun och landsting. Forskningen som tidigare presenterats 

i kunskapsöversikten visar att en effektiv arbetsmodell är case-management, den förutsätter 

ett tätt och nära arbete till klienter. Integrerade insatser har internationellt bevisats vara långt 

mer framgångsrika än traditionella behandlingsmetoder som sker parallellt. Forskningen runt 

integrerade insatser har medfört att kommuner i Sverige har inspirerats att använda case-

management, ett team-baserat arbetssätt, i deras arbete runt individer med komplex 

problematik. Den undersökta kommunen är inget undantag, författarna ser likheter med case-

management och kommunens samsjuklighetsteam som arbetar utifrån ett integrerat arbetssätt 

med klienterna. Inom teamet har de förhållandevis få klienter, men de arbetar intensivt med 

dessa, de skall finnas tillgängliga från morgon till kväll, de åker ofta på hembesök och stöttar i 

hemmet, finns det inte möjlighet att åka hem ringer de klienterna nästan dagligen, enligt 

respondenterna fungerar samsjuklighetsteamets personal som råd- och stödfunktion i 

klienternas vardag. 

5.4 Integrerad samverkan på tre olika nivåer  

Tousjin (2012) internationellt publicerade artikel belyser ett omfattande reformeringsarbete i 

Italien, de har genomfört förändringar på tre olika nivåer i ett försök att integrera hälso- och 

sjukvård med socialt arbete. På den institutionella nivån ska myndigheter börja samverka 

enligt Tousjin, det är möjligt att göra en koppling till de högsta samverkansorganen som finns 

i den undersökta kommunen. I empirin framkommer att det existerar ett flertal 

samverkansgrupper som i sin tur är kopplade till en huvudöverenskommelse mellan kommun 

och landsting där det sitter politiker och högt uppsatta chefer från vardera myndigheten. 

Denna grupp har det övergripande ansvaret för de samverkanssatsningar och 

utbildningssatsningar som kommunen ska fokusera på, medan de underliggande 

arbetsgrupperna; vuxgruppen, missbruksrådet och dd-kompetensgruppen tar upp mer 

individspecifika frågor, grupperna diskuterar hur samverkan skall fortskrida och utvecklas, 

om det eventuellt behövs utbildningar för personalen och så vidare. 

På den organisatoriska nivån enligt Tousjin (2012) krävs det nya modeller och strukturell 

vägledning för att integrera hälso- och sjukvården med socialtjänsten, detta för att skapa en 

gemensam målsättning. Det är möjligt att göra en koppling mellan den organisatoriska nivå 

som Tousjin beskriver och alla de kontakter och samverkansmöten som studiens empiri 

belyser som tyder på en form av strukturell vägledning. I det digra kontaktnät som finns 

beskrivet i empirin blir det enkelt för alla berörda parter att ta den kontakt de behöver utifrån 

de eventuella problem som kan uppstå i samarbetet. Ett bra exempel när behovet av en ny 

modell uppstod var när en av respondenterna sammankallade till ett nätverksmöte för att 

diskutera och planera en insats för individer med samsjuklighet, en tolkning är att detta inte 

skulle vara möjligt om det inte vore för det etablerade kontaktnät som existerar i den 
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undersökta kommunen. Samsjuklighetsteamet i den undersökta kommunen är inte en ny 

modell men författarna ser detta som ett ytterligare exempel på ett väl integrerat samarbete 

mellan kommun och landsting, som har bidragit till en ökad förståelse för varandras uppdrag 

och kunskapsområde. Empirin belyser att huvudmannaskapet för samsjuklighetsteamet är 

delat mellan kommun och landsting, enligt respondenterna skulle det rasera hela idén, de 

skulle förlora de smidiga kontaktvägarna in till respektive myndighet. En tolkning är att de 

förhållandevis få komplikationer som uppstår mellan samsjuklighetsteamet och öppenvården 

beror på bristande kommunikation i den vertikala integrationen inom landstinget. Dessa 

situationer skulle uppstå vid betydligt fler tillfällen om huvudmannaskapet skulle ligga enbart 

hos den ena myndigheten. Det är tack vare det delade huvudmannaskapet som 

lättillgängligheten in till vardera myndigheten blir möjlig.  

Den tredje nivån som behandlar integrationsarbetet mellan hälso- och sjukvård och socialt 

arbete menar Tousjin (2012) är den professionella nivån. Inom den professionella nivån skall 

respektive professionell dela med sig av sina kunskaper och ta lärdom av varandras 

verksamheter. I empirin framgår det att de professionella träffar varandra regelbundet, en 

tolkning är att dessa träffar kan ses som tillfällen när de utbyter sina kunskaper och tar lärdom 

av varandras verksamheter, respondenterna inom samsjuklighetsteamet belyser det faktum att 

de dagligen lär sig av varandra och får en insikt i varandras myndighet, samordnaren sitter i 

ett flertal samverkansgrupper och har daglig kontakt med professionella inom landstinget, 

cheferna inom både kommunen och landstinget har dagligen träffar där de utbyter 

information, inte bara med varandra utan även andra aktörer, de diskuterar och planerar 

samverkan, medvetet eller omedvetet så medför detta en djupare förståelse av varandras 

myndigheter. Det är ett dynamiskt växelspel mellan alla berörda, från politisk nivå ner till 

tjänstemannanivå.  Genom de formella kontakter myndigheterna har, både inom och utom 

organisationsgränserna medför en samordning av insatser och ett klargörande av 

ansvarsfördelningen mellan kommunen och landstinget. Samordningen är även förankrad på 

högsta politiska nivå och den gemensamma målsättningen genomsyrar hela 

organisationsstrukturen. 

5.5 Arbetet effektiviseras genom hög horisontell integration 

Verksamhetsdomänen är som tidigare beskrivet själva samverkan kring individer med 

samsjuklighet, genom de samverkansgrupper myndigheterna har skapat blir den vertikala och 

horisontella integrationen inom verksamhetsdomänen hög. Som tidigare beskrivet finns det 

större gemensamma samverkansgrupper som direkt påverkar utgången av samverkan. Det 

pågår en ständig kommunikationsprocess både informellt och formellt mellan aktörerna. I 

empirin framkommer det en mängd olika kontakter som respondenterna anser viktiga för 

arbetet med individer med samsjuklighet. Sammantaget är alla de kontakter som framkommer 

i empirin en fördjupning av vertikal och horisontell integration i den undersökta kommunen. 

Den vertikala integrationen syftar främst till kontakter inom myndigheterna, det författarna 

vill belysa är att det egentligen inte är enbart inom myndigheterna utan det spänner sig över 

hela verksamhetsdomänen, de förändringar som sker på politisk nivå, får en direkt påverkan 

på samsjuklighetsteamets klientnära arbete, det visar på en organisatorisk hierarki inom 

verksamhetsdomänen. 

Med horisontell integration menas främst kommunikationen både mellan myndigheterna i 

helhet men även inom specifika samverkansgrupper. I den undersökta kommunen har de 

lyckats väl att integrera arbetet horisontellt i och med det gedigna nätverk som är uppbyggt 

sedan 1980-talet, de informella kontakter som sker nästan dagligen mellan aktörer på ungefär 

samma hierarkiska nivå påvisar detta i empirin. Det är väldigt sällan det uppstår större 
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problem i den undersökta kommunen, det finns alltid någon att ta kontakt med, en grund till 

detta är som respondenterna påpekar kommunens lämpliga storlek, den har alltid haft goda 

ekonomiska resurser, men än viktigare, de professionella aktörerna känner varandra sedan 

lång tid tillbaka.  

I empirin framkommer det att vissa av respondenterna är vad författarna skulle kalla boundary 

spanners. Dessa individer har till synes, via sin arbetsbefattning, en viktig roll i 

samverkansarbetet i den aktuella kommunen. Samordnaren, vars roll implementerades 1995 i 

samband med handikappomsorgens uppstart i den studerade kommunen, har en sådan 

funktion. Hon har ett stort kontaktnätverk inom båda myndigheterna och har lyckats förändra 

arbetet runt samsjuklighet exempelvis i sin aktiva roll när det specifika boendet för 

målgruppen startade. Samordnaren återfinns även inom en rad olika samverkansgrupper där 

hon möter såväl politiker och högt uppsatta chefer inom såväl kommun och landsting. 

Empirin visar samordnaren även möter klienter i sin arbetsroll, vilket medför att hon är den av 

samtliga respondenterna som på regelbundenbasis har mest kontakt med samtliga aktörer, från 

klient till politisk nivå. Materialet visar att hon har en central roll i hur samverkan fungerar 

genom sitt digra nätverk, mångåriga erfarenhet, gränsöverskridande arbete och brinnande 

intresse för målgruppen.  

En hög grad av integration kan ofta sammanlänkas med gemensamma mål och lokaler, 

samordnad administrativ och politisk ledning, lagarbete och klart definierade funktionsgränser 

samt huvudmannaskap, empirin visar att den undersökta kommunen har alla dessa 

komponenter, det existerar ett gemensamt konsensus om vem som är huvudman för individer 

med samsjuklighet, i empirin påtalar alla respondenter att det är ett gemensamt ansvar redan 

från start, om än individen kan befinna sig i olika faser i sitt välmående så skall båda 

myndigheterna finnas med på sidan om och vara redo att komplettera den andra myndighetens 

insatser med sina egna. Det råder en domänkonsensus i den undersökta kommunen, deras 

samverkan karaktäriseras av en vilja och passion att övervinna de domänanspråk och 

institutionella logiker som myndigheterna har. De är överens om vem som gör vad inom 

verksamhetsdomänen. 

6. Slutdiskussion 
Studiens analys visar en hög grad av integration mellan kommunen och landstinget i 
samverkansarbetet kring individer med samsjuklighet. Respondenterna tycks samtliga 
ha ett stort intresse för det arbete de utför med målgruppen i ständigt fokus. Vad som i 
efterhand skulle varit intressant är en jämförande studie med en annan kommun och 
landsting. Framgångsreceptet i den undersökta kommunen kan vara svårt att exportera 
till en annan del av landet med tanke på att kommunens storlek och ekonomi inte kan 
följa med till en annan kommun. Den tillsynes lämpliga storleken på kommunen har 
medfört att aktörer inom respektive myndighet har en närhet till varandra som kan vara 
svårt i större kommuner. Den goda ekonomin som den undersökta kommunen haft 
under en lång tid har medfört att exempelvis utbildningssatsningar på personal sällan 
varit ett bekymmer som en ansträngd ekonomi förmodligen skulle orsaka. Många 
faktorer fanns således på plats redan innan samverkan startade i form av geografi, 
population och ekonomi. Detta förtar dock inte det arbetet som dagligen utförs av 
studiens respondenter för att upprätthålla den goda kontakt och samarbete som 
återfinns mellan kommunen och landstinget. I efterhand har författarna funderat över 
om valet av respondenter har påverkat studien i någon mån, att kommunen finns 
representerad i fyra av sex respondenter och från landstinget endast två respondenter. 
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Vi tror likafullt att den samstämmighet som respondenternas svar visar hade kvarstått 
om valet av respondenter hade sett annorlunda ut. Emellertid så hade kanske ett större 
antal respondenter och andra intervjufrågor bidragit till svar som på ett annat sätt hade 
kunnat ställas mot varandra i en analys.  

Studiens första frågeställning var huruvida det finns gråzoner i samverkan mellan kommun 

och landsting inom det aktuella området. Trots den höga graden av integration tycker 

författarna att vissa gråzoner kvarstår. Det handlar då främst om de olika lagstiftningar som 

ligger till grund för kommun och landsting. När myndigheterna inte kommer överens om 

vilken tvångslagstiftning som är gällande i ett enskilt fall kan individen som har en 

samsjuklighet fortfarande hamna mellan stolarna. Verkställighetschefen som påpekade att det 

ibland finns oklarheter vilken myndighet som skall göra vad, är ytterligare ett tecken på 

existerandet av gråzoner. Författarna menar att en orsak till oklarheter mellan kommunen och 

landstinget kan vara i den yrkeslegitimation som landstingspersonal har, men 

kommunpersonal många gånger saknar. En yrkeslegitimation torde medföra klarare direktiv 

om vad som är vems ansvar.  

Den andra frågeställningen var vilken myndighet som har det huvudsakliga ansvaret för en 

individ med samsjuklighet. Denna fråga tycker författarna blir väl besvarad i studien. Det 

finns ett gemensamt ansvar även om ansvaret ibland kan skifta exempelvis om individen 

behöver läggas in på psykiatrisk avdelning. Självfallet har då landstinget det huvudsakliga 

ansvaret i och med medicinering och behandling, men kommunen återfinns hela tiden vid 

sidan om, redo med sitt batteri av insatser. 

Vilka situationer och faktorer utmanar en effektiv samverkan? Även om respondenterna gör 

gällande att skilda lagstiftning in utgör ett hinder för samverkan anser författarna att 

lagstiftningen faktiskt kan utmana samverkan. Främst gäller det som beskriv ovan när 

kommunen kan hävda att individen inte uppfyller kriterier för ett LVM utan det borde vara ett 

LPT och landstinget hävdar motsatsen. Dessa tillfällen inträffar enligt respondenterna inte 

ofta, men författarna ser en utmanande faktor i det. Hög personalomsättning kan också vara 

en faktor som utmanar samverkan. Chefen från landstinget menar att det dock inte ska göra så 

samverkan fallerar. Författarna tror inte en viss personalomsättning undergräver hela 

samverkansarbetet, emellertid så har de facto den höga personalomsättningen i 

samsjuklighetsteamet bidragit till att de inte arbetar helt efter den ursprungliga tanken. 

Utmanande faktorer återfinns således även i en kommun som hunnit långt i 

integrationsarbetet.  

Har författarna under arbetet identifierat några nyckelpersoner? Vi hävdar att samordnaren är 

en sådan. Med sin erfarenhet och hennes uppbyggda kontaktnätverk framstår hon helt klart 

som en nyckelperson. Möjligheterna att träffa allt från klienter till politiker gör att hon arbetar 

över hela det gränsöverskridande spektra som samverkan kring individer med samsjuklighet 

mer eller mindre kräver för att lyckas. Även de båda cheferna från kommunen respektive 

landstinget som har intervjuats får anses vara nyckelpersoner. Deras medverkan i 

samverkansgrupper på högsta nivå och engagemang för såväl målgruppen som i sin 

arbetsledande roll för samsjuklighetsteamet tycks bidra till att den gemensamma 

målsättningen efterföljs.   

Valet att söka efter internationell forskning via Umeå Universitets bibliotek hade kunnat vara 

annorlunda, emellertid fanns det en viss bekvämlighet att söka i redan tidigare, för författarna, 

använda databaser. Det finns således med största sannolikhet en mängd artiklar som med detta 
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förfarande har undgått att tas med i kunskapsöversikten. Valet att identifiera informationsrika 

respondenter genom att initialt kontakta kommun och landsting för komma i kontakt med 

dessa kan ha medfört att respondenter med god insyn i samverkan kan ha förblivit 

oidentifierade. 

I skrivande stund, när arbetet i stort sett är klart, reflekterar författarna kring den teoretiska 

referensram som analysarbetet grundar sig på. Författarna anser att samtliga teoretiska 

begrepp är relevanta och har kompletterat det empiriska datamaterialet på ett bra sätt. 

Samverkan mellan kommun och landsting har på både organisatorisk- och professionsnivå 

blivit tydligare med hjälp av den teoretiska referensramen. Vi saknar inget begrepp i 

framställningen utan menar att de befintliga begreppen har varit tillräckliga för analysarbetet.  

Ytterligare forskning inom detta område skulle kunna vara en nationellt omfattande studie där 

fokus syftar till att identifiera framgångsrika faktorer för samverkan inom kommuner mellan 

socialtjänst och hälso- och sjukvården. De resultat som undersökningen kommer fram till kan 

möjligtvis fungera som ett vägledande styrdokument för kommuner som eventuellt har 

problem med en effektiv samverkan kring individer med samsjuklighet.   

Slutligen anser författarna att studiens syfte väl passar in i den slutgiltiga framställningen, det 

har varit en uttalad tanke att syftet skall genomsyra hela arbetet.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

1. Kan du beskriva hur kontakterna mellan kommun och landsting ser ut?    

2. Har ni träffar/möten där chefer från kommunen och landstinget medverkar? 

3. Hur delar ni på ansvarsområdet kring en individ med samsjuklighet?  

4. Kan du beskriva några typsituationer när samarbetet fungerar bra?    

5. Vilka möjligheter/svårigheter ser du att det finns till integrerade insatser? 

6. Finns det några kontakter som är nödvändiga för dig i arbetet? 

7. Finns det utskrivna riktlinjer för hur ni ska arbeta? 

8. Tänk dig ett samhälle med en perfekt samverkan, hur skulle den se ut?  

9. Kan du beskriva en typisk dag för dig i ditt arbete? 

10. Kan du ge några konkreta exempel på när du har möjlighet att styra över ditt eget 

arbete?    

11. Kommunen och landstinget styrs av olika lagar, hur upplever du det?  

12. Vem är huvudman för samsjuklighetsteamet?  

13. Vem är huvudman för individen?  

14. Beskriv hur dokumentationen kring en individ fungerar?              

15. Ur en organisatorisk synvinkel så är kommunen politiskt styrd med socialnämnden 

medan Landstinget har professionellt legitimerade som får ta beslut, Märker du av 

detta? 

16. Kan du beskriva processen från att det kommer en ny klient med samsjuklighet tills 

den får den hjälp den behöver?   
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Bilaga 2 

Sammanfattning av samverkansavtal 

 

Överenskommelse 2011-03-03 

Överenskommelsen avser samarbete mellan X (kommun) och Y (landsting) och 

intresseorganisationerna avseende psykiatri. Samarbetet avser åldrarna 18 år och uppåt samt 

psykogeriatrik. Förslaget är framtaget i dialog med brukarnas intresseförening i X.  

§1 Omfattning 

Överenskommelsen omfattar ett gemensamt ansvar för vård och stödinsatser till personer med 

psykisk funktionsnedsättning där landstinget svarar för hälso- och sjukvårdsinsatser (HSL 

1982:763) och kommunen svarar för sociala insatser (SoL 2001:453, LSS) Parterna är överens 

om att tillsammans med individen som har psykisk funktionsnedsättning utforma ett stöd som 

ökar individens möjlighet till ett självständigt och meningsfullt liv. Det sker igenom att 

parternas verksamheter samverkar, är tillgängliga, i ständig utveckling och av hög kvalitet.  

§2 Samverkan 

Samverkan mellan X och Y och intresseorganisationerna ska vara en naturlig del i det dagliga 

arbetet med brukarens behov i fokus. Samarbetet ska präglas av en evidensbaserad praktik 

enligt Socialdepartementets och Sveriges kommun och landstingsförbunds definition. Parterna 

definierar begreppet samverkan som ett samlingsbegrepp för samordning och samarbete. 

Samarbete är de mellanmänskliga relationerna med och kring brukarna medan samordning 

utgör strukturen där planeringen utgår från en samordnad vårdplanering. Inför utskrivning 

med samordnad vårdplanering, ska målen vara tydliga och ange vilka insatser som ska 

genomföras och vem som ansvarar för insatserna.  

§3 Inflytande  

Parterna vill särskilt understryka att stödet utformas så att personernas egenmakt stärks. Detta 

innebär att insatserna för en person med psykisk funktionsnedsättning ska stärka individens 

självkänsla och färdighet att ta kontroll och ansvar över sitt liv. Parterna är överens om att 

verksamheterna inom respektive huvudman upprättar en inflytandeplan där det anges på vilket 

sätt delaktighet och inflytande hanteras.  

§5 Individuell plan 

I hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen har likalydande bestämmelser införts om att 

landsting och kommun tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har 

behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Detta om den enskilde 

samtycker till att individuell plan ska upprättas och planen får därför inte upprättas mot 

dennes vilja.  

§6 Uppföljning 

Parterna är överens om att årligen systematiskt följa upp överenskommelsen enligt 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  
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§8 Avvikelse 

Avvikelse i vård och omsorg som berör båda huvudmännen ska rapporteras till styrgrupp 

vuxen, minst två gånger per år eller vid behov.  

§9 Tvist 

Eventuella tvister mellan parterna med anledning av denna överenskommelse ska i första 

hand lösas i styrgrupp vuxen lokal/kommunal nivå, i andra hand i den politiska 

samordningsgruppen på länsnivå.  

 


