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Sagt i en intervju om samverkan i Case management 

Jag tycker det känns ibland som att man gör det mycket större än vad det är. … 
därför att … det blir som en höna av en fjäder och då menar jag att fjädern är det vi 

sysslar [med], det är ju väldigt enkla principer egentligen. Och det blir ju nästan 
banalt och hålla på, ja haussa upp saker som handlar om respekt och tillit och indi-

videns behov går före organisationens färdiga paket eller vad man skall säga.  

Det var som någon sade på den här presskonferensen som jag var [på], så sa en 
journalist att -det var ju fantastiskt att det tog ända fram till 2007 innan ni kom på 

att ni skulle se hela individen. Eller något sådant där. Och då sa [en av cheferna]    
-Du har en poäng där. … [Det] är kommuner och det är landsting, nog vet man väl 

att man skall ha ett helhetsperspektiv. Men det är inte så lätt och organisera det så.  

 





Sammanfattning  

Konsten med samverkan. Från idéer till praktik 

Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen är att beskriva och analysera hur personal och 
chefer från socialtjänst och landsting upplever att samverkan fungerar. I fokus är den samver-
kan som har skett i fyra projekt med anknytning till arbete inom psykiatrin eller missbrukar- 
och beroendevården mellan år 2004 och år 2009. Dessa projekt utgör uppsatsens fallstudier 
och benämns (I) Socialtjänsten i samverkan, (II) Miltonprojektet, (III) Case management, 
samt (IV) Prisma. Det empiriska materialet har hämtats från projekten genom intervjuer och 
genom en enkät.  

Uppsatsen beskriver hur förändringar inom den offentliga sektorn har medfört en nödvän-
dighet av samverkan mellan organisationer som har olika ansvarsområden. Mot bakgrund av 
dessa förändringar och nyinstitutionell organisationsteori diskuteras och analyseras hur den 
goda idén som framförs om samverkan tas emot och införlivas i organisationernas praktiska 
arbete. Idén om samverkan införlivas vanligtvis uppifrån, genom till exempel statliga pro-
jektmedel, via organisationernas chefer och vidare ned i organisationen. Intressant i uppsatsen 
är att det finns exempel där samverkan initieras av personalen. När samverkan initieras av 
personalen medför det ett handlingsutrymme för dem att utforma samverkan och det innebär 
ett annat förhållningssätt av cheferna för att stödja samverkansarbetet.  

I resultatet av fallstudierna framkommer att idén om samverkan införs på skilda sätt och från 
skilda förutsättningar. Av betydelse är vilken form av samverkan och vilket sätt att organisera 
samverkan som väljs av dem som inför samverkan i organisationens praktik. Även den rela-
tion som utvecklas mellan dem som samverkar har betydelse. Denna relation underlättas när 
det finns ett uppbyggt förtroende mellan dem som samverkar.  

Organisationer som enligt nyinstitutionell teori befinner sig inom samma organisatoriska fält 
tenderar att bli mer lika varandra. Genom samverkan i form av projekt, gemensamma träffar, 
utbildningar, integrering av verksamheten och så vidare sker denna homogenisering. I de 
fallstudier där en integrering av det gemensamma arbetet har skett, blir de som samverkar 
mer lika varandra samtidigt som gränser skapas mot andra organisationer. I resultatet redogörs 
för en strävan att bli mer lika varandra mellan dem som samverkar samtidigt som de vill vara 
unika och ha en egen specifik organisationsidentitet. 



Sammanfattningsvis handlar konsten med samverkan således om att förstå att idéer om samver-
kan överförs till exempel från staten till praktiken – eller som i en av fallstudierna där idéer 
om samverkan kommer från personalen. Idéerna översätts och redigeras av dem som arbetar i 
organisationerna och det finns sätt för personal och chefer att handla och förhålla sig till sam-
verkan i praktiken som kan främja den goda idén om samverkan, vilket beror på om det finns 
en stödjande struktur för samverkan men även på det förhållningssätt som aktörerna har till 
samverkan där förtroende underlättar samverkan.  

 

 

 

 



Abstract 

The Art of Cooperation. From Ideas to Practice  

The main objective of this licentiate thesis is to describe and analyse how personnel and 
managers within social welfare departments and county council experience that cooperation 
works. The focus is on the cooperation which has occurred within four projects between the 
year 2004 and 2009 within psychiatric care as well as the care of substance users. These four 
projects comprise the thesis’ case studies and have the names (I) Socialtjänsten i samverkan, 
(II) Miltonprojektet, (III) Case management, and (IV) Prisma. The interviews and question-
naires conducted during these projects provide the empirical data.  

The thesis describes how changes within the public sector engender the necessity for coop-
eration between organisations that have different areas of responsibilities. How the good idea 
that exists about cooperation are received and implemented in the practical work of organi-
sations is discussed and analysed from the background of changes and new institutional 
organisational theory. Ideas about cooperation are usually implemented from the top, for 
example through project financing by the state, via the managers of organisations and down 
through the organisation. Of interest in this thesis is that there are also examples where per-
sonnel initiate cooperation. When cooperation is initiated by personnel it creates room for 
them to form cooperation and alternative ways to support cooperation work for managers.  

The results of the case studies indicate that ideas about cooperation are implemented in 
different ways and from different prerequisites. Of importance are which form of cooperation 
and which way of organising cooperation is selected by those that implement cooperation in 
the organisation. Even the relationship that develops between those that cooperate has an 
affect. This relationship is facilitated when trust exists between those that cooperate.  

According to new institutional theory organisations that find themselves in the same organ-
isational field tend to become more like one another. Through cooperation in projects joint 
meetings, education, integration of the activities and such this homogenisation occurs. In 
those case studies where an integration of the common work has occurred, boarders to other 
organisations emerge at the same time as those which cooperate become more like on 
another. The indication is that at the same time as they want to be unique and have a specific 
organisation identity cooperating organisations attempt to be more like one another. 



Rounding off, The Art of Cooperation is about understanding that the ideas concerning coop-
eration are transferred from, for example, the state to practice – or as in one of the case stud-
ies where ideas about cooperation comes from the personnel. The ideas will be translated and 
edited by those that work in organisations and that there are ways for personnel and 
managers to act and relate to cooperation in practice, which can then promote the good 
ideas about cooperation. But, this depends on a supporting structure for cooperation and 
even also the way that actors relate to cooperation, where trust facilitates it.  

 

 

 

 



Förord 

Våren 2007 fick jag erbjudande om att börja som doktorand vid Luleå tekniska universitet 
med ekonomiskt stöd från Kommunförbundet Norrbotten, FoU. Jag kan inte säga att det 
akademiska arbetet var något som jag hade strävat efter eller ens tänkt på som möjligt, men 
som jag nu tre och ett halvt år senare inte ångrar. Den här licentiatuppsatsen betraktar jag 
som en sammanfattning av det som har varit mitt jobb de senaste sex åren då jag som nyut-
bildad sociolog började mitt första projektarbete. Många är de människor jag har mött och 
flera av deras röster finns med i den här uppsatsen genom att de har svarat på frågor i inter-
vjuerna och i enkäten. Till alla er vill jag rikta ett stort tack för att ni har ställt upp med er tid 
för att besvara mina frågor.  

Sedan vill jag framföra min tacksamhet till de personer som har möjliggjort och bistått mitt 
arbete. Först, Agneta Bygdell, verksamhetsledare för forskning och utveckling vid FoU 
Kommunförbundet Norrbotten som har möjliggjort arbetet ekonomiskt och som har en tro 
på att samverkan mellan forskning och praktik behövs. Och så, professor Elisabeth Berg, som 
har följt mig som handledare genom alla projekt och genom arbetet med licentiatuppsatsen. 
Du har med din kunskap och erfarenhet varit ett ovärderligt stöd som handledare och som 
lots in i den akademiska världen. Ett varmt tack också till universitetslektor Saila Piippola som 
är biträdande handledare och som alltid har funnits där för frågor om licentiatuppsatsen och 
som alltid har gett goda råd och haft några uppmuntrande ord över. Tack även till Petra Jon-
vallen och Lena Widerlund för de viktiga och användbara synpunkter och tips som jag fick 
vid slutseminariet. Dessutom riktar jag ett varmt tack tvärs över rummet till min kollega och 
tillika kontorskompis Allen, för trevliga samtal och för dina kunskaper i det engelska språket.  

 
Slutligen,  
mina varma tankar till Stig och till min mor och far för att ni finns och är dem ni är  
och till Svartbyn, Min plats på jorden, som är ett andningshål i denna värld 
 

 

Benitha Eliasson  

Luleå oktober 2010 
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1 

Inledning 

Denna licentiatuppsats handlar om samverkan mellan personal och samverkan mellan chefer 
från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården, som arbetar inom psykiatrin samt missbru-
kar- och beroendevården. Socialtjänsten och landstinget är organisationer som har liknande 
uppdrag och som verkar inom samma organisatoriska fält (Markström, 2003). Samtidigt är de 
skilda huvudmän med egna ansvarsområden och med skilda praktiska förutsättningar vilket 
kan medföra svårigheter att samverka. De kan avgränsa ”sig mot varandra genom att definiera 
sina uppgifter, åtaganden och regler gentemot varandra” (Svensson, Johnsson och Laanemets, 
2008:43). När en människa har behov av stöd1 för sin sjukdom eller funktionsnedsättning 
som stämmer överens med det uppdrag och kompetens som en organisation har utgör upp-
delningen av ansvar inte något problem (Socialstyrelsen, 2009c). Däremot blir det mer 
problematiskt när individens2 behov av stöd omfattar flera organisationers ansvars- och 
kompetensområden.  

Kristina är ett exempel på en kvinna som under sitt liv har haft många kontakter med perso-
nal från bland annat socialtjänsten och landstinget. Kristina har intervjuats i Ekermo och 
Zovkos (2007:67) utvärdering av en integrerad verksamhet som heter Case managementoch 
hennes livshistoria beskrivs så här av författarna och av Kristina själv:  

Kristina bor f.n. i en ”socialtjänstlägenhet”. Sin livshistoria sammanfattar hon 
med: ”Det började med en skada och slutade med missbruk, men jag har inte 
fått någon vård”. Hennes berättelse innehåller arbetsplatsolycka med fysiska 

1 Med stöd menas det som socialtjänst och landsting gör för den enskildes hälsa och välbefinnande, som vård, 
behandling, insats och service. För individerna finns det andra organisationer och föreningar som ger stöd men 
dessa berörs inte i uppsatsen, till exempel Försäkringskassa, Arbetsförmedling och brukarorganisationer.  
2 Med individ avses den som är i behov av stöd för sin sjukdom eller för sin funktionsnedsättning. Andra 
benämningar för individ är brukare, klient eller patient, vilka exempelvis används i uppsatsen när dessa 
begrepp används i litteratur eller i citat.  
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skador och kronisk smärta som följd, psykiska påfrestningar, problem och miss-
bruk, eller beroendesjuka som hon själv vill kalla det – ”missbrukare låter så 
illa”. Till bilden kommer ekonomi- och försörjningsproblem, omhändertagna 
barn, bostadslöshet, våld och misshandel, sexuellt utnyttjande, institutionsvistel-
ser, vård- och behandlingsprogram som ibland bara utlovats och i andra fall inte 
fullföljts eller hjälpt, avvisningar från vården och myndigheter. Ingen vill ha med 
Kristina att göra – ”även personligt ombud vägrar hjälpa mig”. På den avslu-
tande frågan om hon vill tillägga något till intervjun säger Kristina: ”Jag saknar 
bara att någon frågar mig någon gång, vad tycker du själv Kristina att du skulle 
bli hjälpt av? Aldrig någon frågar mig! (…) Det verkar som att alla andra vet 
mycket bättre om mig än vad jag gör själv.”   

Det här citatet illustrerar nödvändigheten av samverkan mellan och inom de båda huvud-
männens ansvarsområden, något som i praktiken inte alltid är så enkelt. Samverkan tydliggör 
ansvarsområden samt skapar förutsättningar för ett delat ansvar och att ha ett helhetsperspek-
tiv i arbetet, samtidigt som det är möjligt att frånsäga sig ansvaret och avgränsa arbetet gent-
emot andra organisationer. Från organisationernas perspektiv har det betydelse vems ansvar 
det är men sett från individens perspektiv, från Kristinas perspektiv, har det mindre betydelse 
vilken organisation som har ansvar och kompetens att ge det stöd som hon behöver.  

Uppdelningen av ansvar och kompetens innebär att de individer som har de mest omfattande 
sjukdomarna och funktionsnedsättningarna samtidigt är de som har svårast att få del av stödet 
– beroende på deras omfattande behov; individer hamnar mellan stolarna eller bollas mellan 
organisationer utan att få stöd (Socialstyrelsen, 2009c). Personer med psykiska sjukdomar eller 
funktionsnedsättningar, missbruk eller beroende, samt de med samsjuklighet3 är grupper som 
i stor utsträckning behöver ett gränsöverskridande stöd men som ofta istället hänvisas mellan 
organisationer. En person från mitt empiriska material beskriver ett tillfälle när en individuell 
planering gjordes för en person med psykiatrisk problematik som vårdats inom sluten vård 
och som skulle skrivas ut. Vid det gemensamma mötet som sker för att upprätta den indivi-
duella planeringen är individen närvarande samt ytterligare femton personer från olika orga-
nisationer och verksamheter. Intervjupersonen menar att ”det är underligt … om de mest 
utsatta måste ha femton personer” närvarande vid planeringen, och att trots det så ”hamnar 
personen i fråga mitt emellan en massa stolar, ingen tog riktigt fullt ut ansvaret för att få ihop 
det”. Oavsett var gränserna går mellan de skilda ansvarsområdena kommer det att finnas en 
grå zon där ingen organisation har ett ensamt ansvar att ge stöd. Denna traditionella form av 
organisering, så kallad stuprörslogik4, behöver då kompletteras med samverkan som är gräns-
överskridande (Socialstyrelsen, 2009c), något som gäller samverkan såväl mellan organisatio-
ner som inom samma organisation. Ett av de samverkansarbeten som utgör en fallstudie i 
uppsatsen är Case management, där de arbetar integrerat från socialtjänst och landsting med 
att stödja personer med samsjuklighet. Arbetet i Case management sker för att motverka 
differentieringen, för att istället nyttja den specialisering som sker av arbetet inom den 
offentliga sektorn. 

Den nuvarande uppdelningen av ansvarsområden för landsting och socialtjänst har sitt 
ursprung i de tre reformerna som genomfördes inom den offentliga sektorn under början och 

3 Samsjuklighet är ett begrepp som används för personer som har en sammansatt medicinsk, psykisk och social 
problemsituation. Det används exempelvis i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård när det 
rör personer med en psykiatrisk eller somatisk sjukdom i kombination med ett beroende eller missbruk 
(Levander et al., 2006).  
4 Begreppet stuprörslogik har i rapporten Samverkan i re/habilitering – en vägledning (Socialstyrelsen, 2009c) 
lånats av arbetslivsforskaren Siv Their.
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mitten av 1990-talet och i de förändringar som föregick reformerna. De tre reformerna är 
ädelreformen, handikappreformen och psykiatrireformen. Psykiatrireformen genomfördes 
år 1995, som den sista reformen, och är den reformen som är central i den här uppsatsen. 
Genom reformerna förändras de dåvarande ansvarsområdena som huvudmännen har och 
ansvar förskjuts från landsting och stat till kommuner, som får ett utvidgat ansvar med nya 
arbetsuppgifter (SOU 2000:3). Reformarbetet inom psykiatrin kan benämnas ”samhällsbase-
rat arbete för psykiskt funktionshindrade” (Markström, 2003:65). Det är ett relativt nytt 
organisatoriskt fält i den mån att kommunerna blir en central aktör inom fältet. Nya fält 
kännetecknas av att organisationerna inom fältet inte har skapat överenskommelser om ”var 
gränserna skall dras mellan organisationernas regelverk och den operativa personalens kom-
petensområden” (Grape, 2006:71). På samma sätt kännetecknas organisationer som har 
funnits en längre tid inom ett fält av en högre grad av institutionalisering (ibid.). Reformerna 
är en del i utvecklingen inom den offentliga sektorn som förändrar arbetets organisering och 
finansiering, bland annat decentraliseras verksamheterna och kommunerna får en större frihet 
att själv bestämma hur de egna verksamheterna organiseras och bedrivs (SOU 2000:3). 
Verksamheter delas upp och renodlas genom att de avgränsas och specialiseras (Dychawy 
Rosner, 2010). Därigenom blir behovet av samverkan och kravet på samverkan mellan olika 
yrkesgrupper och organisationer allt större (SOU 2000:114). Speciellt tydligt blir nödvändig-
heten av samverkan inom splittrade verksamhetsfält som psykiatrin är ett exempel på (Mark-
ström, 2003); det vill säga när stödet inte kan tillgodoses av en enda aktör.  

Från statligt håll möjliggjordes psykiatrireformens realisering genom en förändrad lagstiftning 
och genom en skatteväxling från landsting till kommunernas socialtjänster, men också genom 
stimulansmedel, informationsverksamhet och genom uttalade anspråk och satsningar på sam-
verkan. Bland annat satsade staten en dryg miljard kronor vid reformens genomförande för att 
utveckla arbetsformer och samverkan mellan huvudmännen (Socialstyrelsen, 1999) och tio år 
senare satsades 500 miljoner kronor för att ytterligare förbättra stödet till personer med lång-
variga psykiska sjukdomar och för att stärka samverkan mellan socialtjänst och landsting 
(Socialstyrelsen, 2006a). En stor del av stimulansmedlen användes för gemensam projekt-
verksamhet mellan landsting och socialtjänst. Staten har haft en aktiv del för att initiera psyki-
atrireformen och en strategi har varit att dela ut stimulans- och projektmedel (Markström, 
2003). Därigenom skapas möjligheter för organisationer att prova nya sätt att arbeta, till 
exempel genom att ta efter och imitera andra organisationer inom fältet som anses fram-
gångsrika, och det blir möjligt att genom projekten överföra professionella normer för arbe-
tet. På så sätt kan aktörer som inte är så framgångsrika eller som är nya på fältet finna en 
lösning på sina problem och utveckla exempelvis arbetsformer för det egna arbetet eller för 
samverkan, utan att de behöver uppfinna hjulet på nytt (jfr Eriksson-Zetterquist, 2009). Med 
tiden kommer organisationer inom ett fält, när de interagerar med varandra, att bli allt mer 
lika varandra till formen, som samverkansprojekt kan bidra till. Strävan efter att bli lika 
varandra är ett sätt att uppnå legitimitet för organisationen och det gör det enklare att till 
exempel anställa personal med lämplig kompetens (ibid.).  

Skillnader mellan organisationer behöver inte alltid begränsa samverkan utan kan bidra till en 
utveckling mot en fungerande samverkan. När samverkan fungerar, behöver det för den 
personal som samverkar inte innebära att samtliga aktörer utför samma arbetsuppgifter:  

… utan att man gör sin egen sak bättre definierad i ett större sammanhang. 
Samverkan … förstärker specialistkompetensen samtidigt som den integrerar den 
i en större helhet. Helhetssyn i samverkanssituationer uppstår när specialister till-
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sammans kan skapa en mer fullständig bild av verkligheten än om de agerar var 
för sig (synergi). (Socialstyrelsen, 2009c:44) 

Ett sätt att utveckla arbetet utifrån detta helhetsperspektiv är genom att bedriva gemensam 
projektverksamhet. Det som är positivt med att arbeta med samverkan i projektform är att 
det ger förutsättningar att arbeta oberoende av organisationens gränser (Markström, 2003) 
och det är ett sätt att ta in nya idéer genom att ta efter förebilderna inom fältet och de goda 
exempel som finns. Trots de statliga satsningarna som har gjorts på projektverksamhet, där 
samverkan har varit central, har en väl fungerande samverkan varit svår att uppnå när projek-
ten avslutats (Markström, 2003; Socialstyrelsen, 2007e). 

Det är dock inte någon självklarhet att organisationer samverkar bättre bara för att de har som 
uppgift och ansvar att samverka. När organisationer är intresserade av samma verksamhets-
domän, som Grape (2006:56) beskriver det, kan det uppstå problem och organisationer kan 
hamna i en konkurrerande situation om ”vem som skall lyckas muta in det legitima ansvaret 
för en viss verksamhetsdomän”. Det kan även handla om det motsatta förhållandet där ingen 
vill ta ansvar för en viss domän (Grape, 2006; Lindqvist, 2000), som kan ske när organisatio-
nerna avgränsar sin verksamhet. Sådana frågor om gränsdragning uppstår när olika perspektiv 
möts och när skilda lagstiftningar styr arbetet (Danermark och Kullberg, 1999). Det finns 
svårigheter att i praktiken samordna stödet i ”de nya gränssnitten som bildats mellan huvud-
männens ansvarsområden” (Regeringens proposition 2002/03:20:18f). Utvärderingar av 
psykiatrireformen synliggör att socialtjänst och landsting har svårt att hitta gemensamma 
lösningar för att stödja de individer som behöver ett gränsöverskridande stöd (SOU 
2006:100). Ett delat ansvar skapar samordningsproblem och det finns många exempel på när 
samverkan inte fungerar. Samverkan kan försvåras av strukturella faktorer som otydliga 
ansvarsområden och att det finns parallella organisationer som arbetar var för sig (SOU 
2000:114). På motsvarande sätt främjas samverkan när det finns en struktur för samverkan, 
när samverkansarbetet förankras och stöds, men även när det finns förtroende mellan dem 
som samverkar. Samverkan underlättas av:  

gemensamma och medvetna mål, ansvar, trygghet, delaktighet, förtroende, tillit, 
lojalitet, konsekvent ledarskap, öppen kommunikation, fungerande arbetsfördel-
ning och att problem i gruppen hanteras proaktivt (dvs. att man försöker före-
gripa och förebygga problem istället för att bara hantera konsekvenserna av dem 
när de väl uppstått). (Nilsson, 2005:58)  

Betydelsen av förtroende mellan den personal och de chefer som samverkar betonas i den här 
uppsatsen. Genom att bygga förtroende skapas möjligheter för samverkan, genom det som 
karakteriseras som ”the trust building loop” och som tillitskedja (Huxham och Vangen, 2005; 
Grimen, 2008). Bland annat beskriver en av dem som arbetar i den Case management-verk-
samhet som ingår i uppsatsens empiriska material att deras arbete egentligen handlar om ”väl-
digt enkla principer”, det handlar om ”respekt och tillit och [att] individens behov går före 
organisationens färdiga paket”. När individens behov styr stödet istället för organisationens 
struktur utgår arbetet från ett helhetsperspektiv. En fungerande samverkan betraktas som ett 
viktigt inslag i arbetet inom landsting och socialtjänst för att stödet skall kunna ges från ett 
helhetsperspektiv där både de medicinska och de sociala aspekterna betraktas som delar av 
individens hela liv (Lundin och Ohlsson, 2002).  

Vilka resultat som förändringar och nya idéer medför beror till stor del på hur idéerna sprids 
och tas emot av organisationerna och de aktörer som arbetar i organisationerna. I den här 
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uppsatsen betraktas samverkan som en sådan idé. Det finns ett budskap kring samverkan som 
i stor utsträckning förmedlas av staten och regeringen som utgår från en föreställning om att 
samverkan är positivt. När dessa idéer sprids och införs i organisationer får människorna i 
organisationerna stor betydelse i och med att de tar emot idéerna och inför dem i den egna 
organisationen. Det är sällan som idéer kopieras (imiteras) rakt av, utan idéer förändras 
(översättas och redigeras) allt eftersom de färdas mellan organisationer (Sahlin-Andersson, 
1996; Sevón, 1996). Vad som är lämpliga handlingar avgörs av de uppfattningar och förvänt-
ningar som finns i omgivningen, och då i första hand de som finns inom det organisatoriska 
fält som organisationen ingår i, men också vad som framstår som lämpligt eller möjligt utifrån 
den egna organisatoriska identiteten (Johansson, 2002).  

Mot den här beskrivna bakgrunden, att ge de individer som riskerar att hamna mellan skilda 
ansvarsområden ett gränsöverskridande stöd, blir samverkan både aktuellt och intressant att 
studera. I mötena med personal från organisationerna uttrycks en vilja att hitta bra lösningar 
för de enskilda individerna och som visas i empirin finns sådana möjligheter. Men det finns 
också exempel på att det inte är så enkelt alla gånger trots alla de goda intentioner som 
uttrycks om samverkan, att faktiskt skapa en samverkan som fungerar i det vardagliga arbetet 
inom socialtjänst och landsting.  

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur personal och chefer 
från socialtjänst och landsting upplever att samverkan fungerar. Utgångspunkten är den sam-
verkan som har skett i de fyra projekt som utgör uppsatsens fallstudier.  

De frågeställningar som är aktuella är: 

- Hur beskrivs och återges samverkan?  

- På vilket sätt organiserar och utför personalen och cheferna arbetet inom landsting och 
socialtjänst för att uppnå de idéer som finns och som förmedlas kring samverkan?  

- Vad möjliggör och begränsar samverkan? 

- Vilket förhållningssätt har personalen och chefer till samverkan?  

- Vilken betydelse har förtroende i samverkan mellan personalen och i samverkan 
mellan cheferna i fallstudierna? 

Uppsatsens empiriska material kommer från fyra olika projektarbeten som genomförts mellan 
år 2004 och år 2009. I projekten har samverkan bedrivits mellan personal och mellan chefer 
vilka arbetar inom socialtjänsten och landstinget med psykiatri eller med missbrukar- och 
beroendevård. Dessa projekt utgör fallstudierna i den här uppsatsen och för varje fallstudie 
finns ett mer preciserat syfte angivet.  

Den första fallstudien – Socialtjänsten i samverkan – har en explorativ ansats med syfte att belysa 
hur skillnader mellan socialtjänstens och primärvårdens ansvar och sätt att arbeta kan begränsa 
och möjliggöra samverkan. Den del i projektet som presenteras i fallstudien är de intervjuer 
som gjordes med personal från socialtjänsten och vårdcentralen, som handlar om det gemen-
samma arbetet med missbrukar- och beroendevården. Den andra fallstudien – Miltonprojektet 
– har även det en explorativ ansats där syftet är beskriva hur de som deltog i projektet 
upplevde samverkan när projektet hade pågått ett halvt år, samt hur projektet genomfördes 
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och vad projektet resulterade i när det gäller samverkan vid projektets avslut och två och ett 
halvt år senare. Denna fallstudie beskriver även samverkan som en process som innebar att 
samverkan förbättrades under projektets genomförande.  

Den tredje fallstudien – Case management – har som syfte att beskriva hur personalen (Case 
manager) och cheferna i Case management-verksamheten upplever att samverkan fungerar 
och på vilket sätt som samverkan möjliggörs i Case management. Det handlar om hur de från 
socialtjänst och landsting arbetar för att skapa denna nya verksamhet inom det organisatoriska 
fält där de verkar. Den fjärde och sista fallstudien – Prisma – syftar till att beskriva ett föränd-
ringsarbete som har initieras och genomförts av personalen inom två dagliga verksamheter, 
där de båda verksamheterna slogs ihop till en daglig verksamhet, Prisma. Fallstudien fokuserar 
på hur personalen arbetar för att skapa samverkan mellan dem samt hur verksamhetens chef 
stöder förändringsarbetet under projektet.  

Uppsatsens sammanhang 

De aktörer som medverkar i projekten (och fallstudierna) beskrivs i det här avsnittet uppdelat 
efter yrkesgrupp och utbildningsbakgrund, efter tillhörigheten till organisationer och verk-
samheter, samt efter den nivå i organisationen på vilken aktörerna befinner sig. Det finns en 
stor variation av yrkesgrupper och utbildningsbakgrunder bland aktörerna, varav de vanligast före-
kommande är socionom, social omsorgsutbildade, mentalskötare, sjuksköterska, distriktsskö-
terska, undersköterska, vårdbiträde, läkare, ambulanssjukvårdare, samt behandlare inom miss-
brukar- och beroendevården. På grund av denna vida förekomst av yrkesgrupper väljer jag 
att inte benämna dem för professioner även om det finns vissa professioner i materialet, till 
exempel läkare samt också sjuksköterskor och socionomer. Arbetet i dessa yrkesgrupper har 
skilda teoretiska utgångspunkter och perspektiv, som de har fått genom sin utbildning. Soci-
onomer har exempelvis en samhällsvetenskaplig grund i sin utbildning och sjuksköterskor 
och läkare har en medicinsk och en naturvetenskaplig grund i utbildningen. Denna skillnad 
får betydelse i det praktiska arbetet då de möter de enskilda personerna som behöver stöd. 
Den samhällsvetenskapliga grunden är mer vanligt förekommande inom socialtjänsten och 
den medicinska inom landstinget, vilket till exempel tydliggörs i den första fallstudien.  

De organisationer som deltog i projekten är landsting och socialtjänst5, vilka har ett huvud-
ansvar för människor med funktionsnedsättningar samt för människor med missbruk eller 
beroende. Från dessa båda organisationer deltog sex verksamheter som alla i någon mån hade 
anknytning till arbete med personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning eller 
personer med missbruk och beroende. Från landstinget är det vuxenpsykiatrin öppenvården 
samt primärvården, och från socialtjänsten är det socialtjänstens psykiatriverksamhet, individ- 
och familjeomsorgen (företrädesvis de som arbetar med missbruk och beroende), handikapp-
omsorgen samt äldreomsorgen (hemtjänsten) som medverkade. I det första projektet (Social-
tjänsten i samverkan) deltog primärvården och individ- och familjeomsorgen. I Milton-
projektet var samtliga verksamheter representerade, förutom handikappomsorgen. Det tredje 
projektet (Case management) företräddes av landstingets psykiatri och primärvård, samt 

5 Socialtjänsten är en förvaltning inom den kommunala verksamheten, som bland annat innefattar 
socialtjänstens psykiatri, individ- och familjeomsorg (IFO), samt äldreomsorg. I den här uppsatsen används 
begreppet socialtjänst för att skilja den kommunala förvaltningen från de kommuner som deltar, det vill säga 
de orter och städer där projekten har bedrivits. Om begreppet kommun används i båda betydelserna 
(socialtjänsten och ort/stad) skapar det en otydlighet i texten vilket som egentligen åsyftas.  
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socialtjänstens psykiatri och individ- och familjeomsorg. I det fjärde projektet (Prisma) med-
verkade personal från socialtjänstens psykiatri och handikappomsorg.  

I de här organisationerna och verksamheterna arbetar personal på olika nivåer, beroende på 
vilket ansvar de har. Både landsting och socialtjänst är politiskt styrda organisationer, det vill 
säga de styrs av en folkvald ledning (Christensen et al., 2005), vilket betyder att ”offentliga 
organisationer handlar på uppdrag av politiskt valda organ” (ibid:17). De personer som har 
ledningsfunktioner under den politiska nivån har ett delegerat ansvar eftersom de som befin-
ner sig på den politiska nivån inte har möjlighet att tidsmässigt och kunskapsmässigt sätta sig 
in i alla de ärenden som organisationen behandlar (Vedung, 2009). I uppsatsens resultat 
benämns de som har fått delegation att ansvara för verksamheten för chefer och arbetsledare 
(och inbegriper enhetschefer, verksamhetschefer, divisionschefer, förvaltningschefer och så 
vidare). Den personal som arbetar närmast de enskilda har ett ansvar att utföra det verksam-
hetsnära arbetet, och kallas i uppsatsen för personal eller anställda. Den politiska nivån berörs 
i uppsatsen eftersom den har betydelse för förankring av projekt i ordinarie verksamhet, men 
inga politiker har kommit till tals.  

Utgångspunkter för uppsatsen 

I samtliga projekt som har valts ut för uppsatsens fallstudier har jag deltagit aktivt, som 
projektsamordnare i tre av dem och i ett av dem har jag gjort en utvärdering. Det innebär att 
jag som doktorand influeras av den erfarenhet och förförståelse för samverkan som projekten 
har medfört. De två första projekten (Socialtjänsten i samverkan och Miltonprojektet) 
genomfördes innan jag började som doktorand. I de två senare projekten (Case management 
och Prisma), som genomfördes parallellt med anställningen som doktorand är den teoretiska 
förankringen mer tydlig och medveten. Exempelvis ställdes frågor till intervjupersonerna i det 
tredje och fjärde projektet om samverkan med utgångspunkt i teori om samverkan, nyin-
stitutionell organisationsteori samt till teori om förtroende. Genom nyinstitutionell organisa-
tionsteori förklaras på vilket sätt som idéer sprids från stat till organisation genom organisatio-
nens ledning. Den utgångspunkt som jag har haft när det gäller förståelsen för samverkan 
mellan organisationer och verksamheter är att samverkan oftast initieras uppifrån; ett anta-
gande som har varit styrande för de valda teorierna. 

Kommunförbundet Norrbottens FoU bidrar till mitt arbete främst som en finansiär för tjäns-
ten som doktorand. De har även bidragit med den vetenskapliga handledaren i projekten. 
Samtliga projekt har biståtts av samma vetenskapliga handledare vid Luleå tekniska universi-
tet, vilket har medfört en kontinuitet i arbetet och en förankring till sociologin, som är min 
handledares och min egen utbildningsbakgrund. Vad gäller utvärderingen av Case manage-
ment är det ett uppdrag från FoU till Luleå tekniska universitet, som genomfördes av mig 
och professor Elisabeth Berg. Det fjärde projektet var ett kommunalt projekt som har finansi-
erats med tre månaders projektmedel från FoU. Socialtjänsten i samverkan och Milton-
projektet hade ekonomiskt stöd från statliga projektmedel. Kommunförbundet Norrbotten 
FoU har inte haft några uttalade förväntningar eller uppdrag vad licentiatuppsatsen skulle 
handla om, mer än att utgångspunkten är den statliga satsning som gjorts inom psykiatrin 
mellan 2005 och 2007, vilket beskrivs närmare i nästa kapitel. Därmed har jag haft möjlighet 
att ställa frågor om samverkan som har samband med den egna forskningen samtidigt som 
frågor har ställts om det som projekten har handlat om.  
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Disposition 

Det här kapitlet beskriver uppsatsens utgångspunkt, dess syfte och de frågeställningar som 
ligger till grund för uppsatsen. Nästkommande kapitel, kapitel två, handlar om några av 
huvuddragen i de förändringar som skett inom den offentliga sektorn de senaste decennierna, 
som har inneburit ett behov av samverkan mellan olika organisationer och verksamheter. En 
fördjupad beskrivning görs i kapitlet av förändringarna inom psykiatrin, samt även föränd-
ringar inom missbrukar- och beroendevården. Kapitel tre utgör den teoretiska referensramen, 
där en teoretisk genomgång görs av nyinstitutionell organisationsteori med centrala begrepp 
närvarande som organisatoriska fält, homogenisering samt översättning och redigering av 
idéer som sprids mellan organisationer av organisationernas aktörer. Vidare ingår i den teore-
tiska referensramen teori om samverkan som handlar dels om samverkan som organiserings-
form, dels om samverkan som en relation och en process. Kapitlet avslutas med en teoretisk 
genomgång av förtroende och tillit, vad förtroende gör och hur förtroende kan skapas mellan 
dem som samverkar. Denna teoretiska ram utgör grunden för analysen av det empiriska 
materialet.  

I kapitel fyra beskrivs den metod som jag använder mig av i licentiatuppsatsen, som är fallstu-
diebaserad forskningsmetod. Kapitlets första del innehåller en redogörelse av uppsatsens till-
vägagångssätt, etiska överväganden samt en metoddiskussion. Andra delen i kapitel fyra 
handlar om det empiriska materialet i uppsatsen – de projekt som ligger till grund för de fyra 
fallstudierna. Här ges en kortfattad beskrivning av de ursprungliga projekten och det tillväga-
gångssätt som har använts för insamlandet av det empiriska materialet i vart och ett av 
projekten. Därefter följer kapitel fem som är uppsatsens resultatkapitel, där presenteras fallstu-
dierna. Samverkan är i fokus i resultatkapitlet och här återges projektdeltagarnas upplevelse av 
samverkan kopplat till nyinstitutionell teori samt teori om förtroende. Uppsatsen avslutas med 
kapitel sex där en analys och diskussion av det empiriska materialet görs i relation till de valda 
teorierna. Den nyinstitutionella organisationsteorin är central i detta avslutande kapitel.  
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2 

Behov av samverkan inom offentlig 
sektor 

Det här kapitlet beskriver några huvuddrag i de förändringar som har skett de senaste decen-
nierna inom den offentliga sektorn, förändringar där det ökade anspråket och kravet på sam-
verkan mellan socialtjänsten och landstinget är i fokus. Genom kapitlet skapas förståelse för de 
förutsättningar som finns för samverkan hos dem som arbetar inom de båda organisationerna. 
Eftersom samtliga fallstudier har anknytning till psykiatri eller missbrukar- och beroendevård 
är de förändringar som skett inom dessa områden centrala i kapitlet och i uppsatsen. Kapitlet 
fokuserar däremot inte på den samverkan som sker inom äldre- och handikappomsorgen, 
även om jag anknyter till dessa områden för att illustrera och förklara förändringarna inom 
psykiatrin samt inom missbrukar- och beroendevården. Inte heller fokuseras samverkan mel-
lan olika professioner eller den samverkan som sker mellan personal och den enskilda indivi-
den – patienten, klienten, brukaren. 

Förändringar inom den offentliga sektorn   

Ädelreformen, handikappreformen och psykiatrireformen är tre reformer som genomfördes 
inom den offentliga sektorn mellan 1992 och 1995, vilka i stora delar förändrade formerna att 
organisera vård och omsorg på, bland annat det som rör kommuners och landstings ansvars-
områden. De förändringar som ledde fram till reformerna är en del i den samhällsutveckling 
som har pågått sedan 1960- och 1970-talen, med en avinstitutionalisering av vården och en 
inriktning på arbetet som handlar om att förbättra livssituationen för människor med funk-
tionsnedsättningar (Danermark och Kullberg, 1999; SOU 2000:3). Bakom förändringarna 
fanns även ekonomiska motiv som handlar om ”organisatorisk och administrativ effektivitet 
och samhällsekonomiska effekter” (Socialstyrelsen, 2009c:13) med en förhoppning om mins-
kade kostnader för den offentliga sektorn (SOU 2000:114). 
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Samverkan framställs och betraktas som något eftersträvansvärt inom alla områden som 
reformerna innefattade, inte minst inom psykiatrin. Där fanns samverkan med som ”ett cent-
ralt begrepp i så gott som samtliga svenska utredningar och måldokument som rör psykiatri-
området” (Markström, 2003:71). Dessa idéer framfördes exempelvis i slutbetänkandet från 
Socialtjänstutredningen (SOU 1999:97:246), gällande psykiatrin, som att: 

[E]n tydligare ansvarsfördelning [mellan huvudmännen] skulle öka berörda 
aktörers ansvarstagande och samarbete och att detta skulle åstadkomma en posi-
tiv förändring av personers levnadsförhållanden, livsvillkor och livskvalitet samti-
digt med ett mer kostnadseffektivt samhällsstöd. 

De tre reformerna omfattade personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar samt 
personer med utvecklingsstörning. Den första av reformerna och också den mest omfattande 
är ädelreformen (SOU 2000:3), genom vilken kommunerna gavs ett samlat ansvar för den 
långvariga omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättningar (SOU 1999:97). En 
omfördelning av ansvar skedde i och med reformerna. Verksamheter som tidigare varit 
landstingets eller statens ansvar blev ett kommunalt ansvar. Denna kommunalisering har å ena 
sidan medfört ett bredare verksamhetsområde för kommunerna och å andra sidan har det 
medfört ett snävare ansvar för landstingen eller staten (Svedberg Nilsson, 2000). Utveck-
lingen mot en diversifiering av ansvarsområdena innebär att huvudmännen både avgränsar 
och renodlar sitt ansvar. Ett exempel på diversifiering och renodling utgör ädelreformens 
förändringar som innebär att sjukvården avgränsar sitt ansvar till i huvudsak medicinska 
insatser medan kommunerna får ytterligare (nya) ansvarsområden (Lindqvist och Borell, 
1998), vilket även kännetecknar de därpå följande reformerna. Denna tendens till renodling 
och avgränsning av arbetet kan dessutom innebära att verksamheter med begränsade resurser 
prioriterar insatserna till dem som behöver dem mest (Danermark och Kullberg, 1999). Den 
psykiatriska specialistsjukvården fungerar här som exempel då de avgränsar sin verksamhet 
och inte behandlar alla problem som förknippas med psykisk ohälsa utan överlåter till exem-
pelvis primärvården att ta hand om personer som har lättare psykiska problem och sjukdomar 
(Socialstyrelsen, 2003a). 

Utvecklingen under 1980-talet och 1990-talet inom den offentliga sektorn innebar föränd-
ringar mot en ökad decentralisering och ett ökat kommunalt självstyre (Socialstyrelsen, 1999), 
förändringar som har fått betydelse för hur den offentliga sektorn organiseras och utövas. I 
och med denna decentralisering flyttas ”besluts- och handlingskompetens från högre till lägre 
hierarkiska nivåer”, vilket innebär att den statliga styrningen minskar och kommunerna ges 
en större frihet att bestämma hur den egna verksamheten skall bedrivas (Lindqvist och Borell, 
1998:10). Bland annat ersattes flera av de tidigare detaljreglerade lagarna med ramlagar som 
istället kännetecknas av ”allmänt hållna principer, riktlinjer och mål” (ibid:10). Ett annat 
exempel med liknande effekter är de generella bidrag till kommuner och landsting, som 
ersatte riktade statliga bidrag. Samtidigt har arbetet blivit mer specialiserat och det professio-
nella inflytandet har ökat (SOU 2000:114). Arbetet utförs av fler aktörer och yrkesgrupper 
och arbetet splittras upp mellan olika ”välfärdsområden” (Axelsson och Bihari Axelsson, 
2007:11). En specialiserad verksamhet medför en ökad kunskap men innebär också att 
riskerna för revirtänkande ökar eftersom verksamheterna fragmenteras (Socialstyrelsen, 
2007a). Inom psykiatrin har den medicinska kunskapen och kunskapen om att ställa diagno-
ser ökat de senaste decennierna, samt att nya former av socialpsykiatriskt stöd har utvecklats 
(SOU 2000:114). Dessutom kommer nya aktörer in på fältet och offentliga organisationer får 
konkurrens av privata företag och ideella organisationer (Socialstyrelsen, 2009c). Sett ur ett 
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samverkansperspektiv skapar denna utveckling en nödvändighet av att organisationer arbetar 
tillsammans.  

Helhetsperspektiv i arbetet och ett ökat individuellt ansvar 

En grundläggande drivkraft för förändringarna är den strävan som fanns och som fortfarande 
finns som handlar om individens normalisering och integrering i samhället (Barron, Michai-
lakis och Söder, 2000). Personer med funktionsnedsättningar skulle ges ökade möjligheter till 
självbestämmande och att leva som andra med gemenskap och delaktighet i samhället 
(Socialstyrelsen, 1999; SOU 2000:3). Denna utveckling mot en inställning om alla männi-
skors lika värde har tillsammans med medicinska framsteg inom området och utvecklingen av 
det socialpsykiatriska stöd som socialtjänsten ger, medfört att många människors livskvalitet 
och livssituation förbättrats (Lundin och Ohlsson, 2002). Inriktning mot normalisering och 
integrering i samhället kommer till uttryck i den svenska handikappolitiken och den natio-
nella handlingsplanen vars grund finns i Förenta Nationernas (FN) standardregler för 
funktionshindrade6. I standardreglerna anges grundprinciper om delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionsnedsättningar (Brusén och Printz, 2006), som utgår från att perso-
ner med funktionsnedsättningar skall ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra 
medborgare i samhället och det skall finnas möjlighet att delta på lika villkor i samhället (För-
enta Nationerna, 1994). Den nationella handlingsplanen7 för den svenska handikappolitiken 
berör också tillgänglighet och delaktighet för alla människor i samhället (Regeringskansliet, 
2008).  

Även World Health Organisation (WHO) bidrar för att försöka förändra livsvillkoren för 
människor med funktionsnedsättningar. WHO har utformat en klassifikation av funktionstill-
stånd, funktionshinder och hälsa, ICF8 (Classification of Functioning, Disability and Health), 
som har influerats av FN:s standardregler om de mänskliga rättigheterna (Björck-Åkesson och 
Granlund, 2004). Det övergripande målet med ICF är att skapa ett samlat standardiserat språk 
och en struktur som kan beskriva hälsa och hälsorelaterade tillstånd. Det som ICF ämnar 
uppnå är ”en syntes av olika perspektiv för att erbjuda en sammanhållen syn på hälsa utifrån 
ett biologiskt, ett individuellt och ett socialt perspektiv” (ibid:24). ICF:s definition utgör en 
övergång från en medicinskt inriktad modell för funktionshinder till en modell som även tar 
hänsyn till sociala och kontextuella faktorer. Därigenom kombineras två (ibland motstridiga) 
modeller till en biopsykosocial modell (ibid.), som även betonar ett individuellt perspektiv på 
stödet. Den traditionellt använda, dominerande medicinska modellen, har under lång tid haft 
en stor inverkan på samhället, något som förklaras av Barnes och Mercer (1999:79): 

Sättet att se handikappade människors liv från medicinsk utgångspunkt har fått 
en bred legitimitet med stöd från staten och ett utbrett accepterande av läkares 
och andra yrkesgruppers anspråk på sakkunskap. 

6 FN utarbetade standardreglerna i slutet av 1980-talet. Dessa standardregler, som är 22 stycken, antogs 
år 1993. I början av 2000-talet beslutade FN:s generalförsamling om en konvention som gäller rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning (Socialdepartementet, Ds 2008:23). Sverige tillträdde konventionen i 
november 2008 efter förslag från regeringen i proposition 2008/09:28. Konventionen gäller från början av 
år 2009 och är juridiskt bindande när den ratificerats (Regeringskansliet, 2008a).  
7 Den nationella handlingsplanen antogs av Sveriges riksdag år 2000 och den gäller fram till slutet av år 2010 
då den skall vara genomförd (Brusén och Printz, 2006).  
8 ICF antogs i maj 2001 av de 191 länderna i den beslutade församlingen i WHO (Björck-Åkesson och Gran-
lund, 2004).  
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När funktionsnedsättningar betraktas från ett konventionellt perspektiv är det, enligt Barnes 
och Mercer (1999) detsamma som ett patologiskt tillstånd. Enligt den sociala modellen 
utesluts människor med funktionsnedsättningar på grund av strukturer och processer i ett 
handikappande samhälle och handikapp blir en form av socialt förtryck. Även om den strikt 
medicinska modellen med botande och medicinering fortfarande har betydelse, så har en för-
ändring skett mot en allt mer rehabiliterande medicin och en insikt i att botande inte alltid är 
möjligt. Därigenom läggs fokus på att individen skall få en så normal funktion som möjligt 
och inte en försämring. Genom en sådan förändring i inriktning innebär det att flera yrkes-
grupper blir aktuella i rehabiliteringen, till exempel sjukgymnaster och arbetsterapeuter 
(ibid.).  

Det biopsykosociala perspektivet blir vanligare även inom psykiatrin, allt eftersom insikten 
om ”problemens komplexitet och omgivande faktorers betydelse” får genomslag (Danermark 
och Kullberg, 1999:23). I Psykiatriutredningen (SOU 1992:73:208) tydliggjordes att de för-
slag som gavs från Psykiatriutredningen skulle ha  

den teoretiska utgångspunkten … att såväl de medicinska förslag som de psyko-
logiska och de sociala behoven måste tillgodoses om psykiskt störda skall kunna 
stödjas till en så god psykisk hälsa som möjligt. 

Eftersom de sociala behoven ansågs mest eftersatta riktades därför Psykiatriutredningen sina 
förslag till åtgärder främst mot det sociala området (ibid.), vilket beskrivs närmare i avsnittet 
om förändringar inom psykiatrin. Utvecklingen av Case management är ett svar på nödvän-
digheten att ha ett biopsykosocialt perspektiv i arbetet. Det är ett steg i riktning mot en hjälp 
och ett stöd som fungerar och som passar individen så att de kan hantera sina sjukdomar och 
bli aktiva samhällsmedborgare (Malm, 2002). Case management utvecklades i slutet av 1980-
talet i USA för att ge behandling till individer inom den öppna vården (Levander et al., 2006; 
Socialstyrelsen, 2003; Palmstierna, 2004). När mentalsjukhusen avvecklades var förhopp-
ningen att den öppna vården i stor utsträckning skulle ersätta den slutna vården. Denna 
förhoppning infriades inte, utan vården tappade istället kontakten med de tidigare patienterna 
och kunde därför inte tillgodose deras behov av psykiatriskt och socialt stöd (Lindström, 
2002). För att komma till rätta med denna problematik utvecklades integrerade behandlings-
modeller som Case management.  

En grundförutsättning som finns i arbetet inom socialtjänsten och inom hälso- och sjukvår-
den är att arbetet bör utgå från den enskildes situation och behov, inte att arbetet utgår från 
olika organisationers arbetssätt eller struktur. För att ha möjlighet att arbeta utifrån individens 
behov av både medicinskt och socialt stöd understryks nödvändigheten av samverkan över 
organisationsgränserna (Socialstyrelsen, 2009c). Helhetsperspektivet i arbetet, betonas av lag-
stiftaren, både i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och i hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 1982:763) (SOU 1999:97). De bakomliggande tankarna med att arbeta från ett helhets-
perspektiv är att individens hela livssituation och det som finns i omgivningen beaktas genom 
behandlingen eller stödet, och att det inte sker en indelning efter olika kategorier eller speci-
fika avgränsade problem, som missbruk eller psykiatri (Bergmark och Lundström, 2008). För 
Kylén (1991:10) handlar helhetssyn om att i arbetet samla in kunskap om en individ där 
utgångspunkten är: 

[A]ntagandet att man för att förstå en människa måste se till hela hennes person 
och den miljö hon lever i. Detta innebär dock inte att människan är en struktu-
rerad helhet. Det betyder istället att samtliga delar i helhetsstrukturen samspelar 



13

direkt och indirekt och därigenom påverkar varandra, varför en enskild del ej 
kan förstås utan att relateras till de övriga och sättas in i helheten. 

När arbete sker från ett helhetsperspektiv planeras och genomförs det med utgångspunkt i att 
hela individens liv skall fungera samt att den enskildas personliga integritet och individualitet 
respekteras (SOU 1991:46). Ett enkelt exempel som illustrerar arbete från ett helhets-
perspektiv handlar om att en individs möjligheter att få och att klara av ett arbete kan ha stor 
betydelse för hans eller hennes hela livssituation, för möjligheten till delaktighet i samhället 
och till ett självständigt liv. Men förutsättningarna för att klara av arbetet kan vara att indivi-
den får stöd i boendet eller stöd för att resa till och från arbetet. För att uppnå en helhetssyn 
framhålls gränsöverskridande samverkan som centralt (ibid.), för att inte den specialisering 
som skett skall skapa begränsningar.  

Trots ambitionen att arbeta från ett helhetsperspektiv arbetar organisationer parallellt, för sig 
själv, till exempel upprättas de individuella planeringar ofta av varje enskild verksamhet, som 
arbetar på sitt håll med sin plan istället för att planen upprättas gemensamt mellan den individ 
och de organisationer som berörs av det stöd som behövs (Socialstyrelsen, 2007). Mot bak-
grund av tidigare undersökningar konstateras i rapporten Gemensam planering – på den enskildes 
villkor att ett sådant arbetssätt lätt får motverkande effekt och utgör en begränsning för aktö-
rerna att ha en helhetssyn och det försvårar individens inflytande över den egna vården och 
stödet (ibid.).  

Individens inflytande, medbestämmande och integritet är ett centralt drag genom handi-
kappreformen (Barron, Michailakis och Söder, 2000), och också genom psykiatrireformen. 
Inflytande handlar idag i stor utsträckning om det individuella inflytandet. Svensk 
handikappolitik från 1980-talet och tidigare handlade i större utsträckning om ett kollektivt 
inflytande som utövades genom brukarorganisationer. Detta individuella inflytande förstärktes 
i och med decentraliseringen av den offentliga sektorn och individen fick bland annat 
lagmässiga rättigheter9 som skulle användas och ansökas om av individen. Skälet är att insat-
serna är frivilliga och inte sker med tvång. I detta sammanhang kan personer med mycket 
svåra funktionsnedsättningar få svårt att göra sina röster hörda eftersom det förutsätter att 
individerna vill göra en ansökan, att de vet om vad de kan ansöka om samt att de har förmåga 
att på egen hand skriva en ansökan (ibid.). I till exempel utvärderingen av psykiatrireformen 
från Socialstyrelsen (1999) beskrivs att knappt hälften av dem som beräknas tillhöra person-
kretsen har fått insatser via lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), vilket 
delvis kan bero på att de inte begär insatser. I Case management arbetar de gränsöverskri-
dande med att stödja personer med samsjuklighet som ofta har hänvisats mellan olika organi-
sationer. Dessa personer kan ha svårt att anpassa sig till de krav som ställs inom den traditio-
nella vården och omsorgen, de har svårt att hålla schemalagda tider, är ofta misstänksamma 
mot myndigheter (bland annat på grund av negativa erfarenheter) och är inte tillfredsställda 
med den behandling de får (Morse och McKasson, 2005). Vidare har de många gånger sådana 
funktionsnedsättningar som medför en bristande motivation till behandling och kognitiva 
störningar (Mueser, Drake och Noordsy, 2005). 

9 I samband med handikappreformen infördes rättighetslagstiftningarna lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) och lag om assistansersättning, LASS (SFS 1993:389). Dessa lagar ger 
rättigheter till vissa insatser för vissa medborgare (Barron, Michailakis och Söder, 2000). 
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Handlingar som främjar samverkan mellan kommuner och landsting 

Med det beroendeförhållande som utvecklas mellan organisationer och mellan verksamheter 
blir samverkan en nödvändighet för att klara uppdraget. Ansvarsområdena har förändrats och 
en gränsdragningsproblematik har uppstått (Danermark och Kullberg, 1999; SOU 1999:97). 
För att förbättra och underlätta samverkan och för att tydliggöra ansvarsgränserna har staten 
vidtagit olika åtgärder. Ett exempel är betalningsansvaret som införts för kommunerna i sam-
band med ädelreformen och som senare har utvidgats till att även gälla de målgrupper som 
omfattas av psykiatrireformen. Betalningsansvaret regleras i lagen om kommunernas betal-
ningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1990:1404) och gäller för personer som bedöms 
vara medicinskt färdigbehandlade inom den slutna vården (SOU 1999:97). När den slutna 
vården har gett de medicinska insatser som behövs för att bota eller förbättra en individs till-
stånd skall denne skrivas ut och om det behövs omsorg och rehabilitering eller habilitering, 
skall detta tillgodoses av kommunerna (Socialstyrelsen, 2009c). Begreppet medicinskt färdig-
behandlad har i lagen om kommunernas betalningsansvar ersatts med begreppet utskrivnings-
klar. I förslaget som föregår lagändringarna ansågs utskrivningsklar förtydliga att det kan finnas 
ett fortsatt behov av vård inom den öppna vården (Regeringens proposition 2002/03:20).  

Syftet med införandet av betalningsansvar är att kommunerna skulle få ett samlat ekonomiskt 
ansvar för målgruppen och för att förhindra att nya ansvarsgränser uppstod mellan huvud-
männen (SOU 2000:114). Kommunerna stimulerades att genom samverkan använda resur-
serna på ett bättre sätt och därigenom också främja utvecklingen av de kommunala insatserna 
(ibid.). Ett krav var att det fanns en gemensam planering för den fortsatta vården och 
behandlingen, vilken bygger på individens samtycke och syftar till att klargöra det samlade 
behovet av stöd som den enskilda individen har från olika organisationer och därigenom 
tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen (Regeringens proposition 2002/03:20). 
Som ett led för att underlätta övergången från den slutna vården har Socialstyrelsen utarbetat 
föreskrifter, som är bindande regler, för organisationernas gemensamma arbete vid utskriv-
ning (Socialstyrelsen, 2005b). Ett annat exempel på när landsting och socialtjänst har ett krav 
att tillsammans upprätta en individuell planering är i den relativt nya vårdformen öppen 
psykiatrisk tvångsvård som infördes i september 2008. När denna vårdform används bedrivs 
den utanför den slutna psykiatrin och en förutsättning för att beviljas denna form av vård är 
att individen rättar sig efter särskilda uppställda villkor, annars riskerar personen att åter bli 
intagen på institution för tvångsvård (ibid.).  

Ytterligare ett exempel på åtgärder som vidtagits för att underlätta samverkan är möjligheten 
att bilda gemensam nämnd inom vård och omsorg. Denna möjlighet lagstiftas det om 
år 2003, i lag om gemensam nämnd inom vård- och omsorgsområdet (SFS 2003:192). I 
denna lag fastslås i första paragrafen att:  

Ett landsting och en eller flera kommuner som ingår i landstinget får genom 
samverkan i en gemensam nämnd fullgöra 1. landstingets uppgifter … 2. kom-
munens uppgifter. 

Vidare framkommer i andra paragrafen att de uppgifter som huvudmännen får samverka om 
skall ingå i den gemensamma nämndens ansvarsområde. Gemensamma nämnder anses ge 
möjlighet att förbättra kvaliteten och servicen och framhålls även vara ett sätt att använda 
samhällets resurser mer effektivt (Regeringens proposition 2002/03:20). Avsikten som 
regeringen har är att ge landsting och kommunala verksamheter befogenheter att samverka 
och att utforma arbetet från de lokala förutsättningar som finns (ibid.). När det gäller miss-
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brukar- och beroendevården är ett exempel för att förbättra och främja samverkan de natio-
nella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård som Socialstyrelsen har utarbetat (Social-
styrelsen, 2007b). Det är första gången som gemensamma riktlinjer ges ut, som vänder sig 
både till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. I riktlinjerna betonas vikten av att olika 
organisationer och huvudmän, som har kunskaper som kompletterar varandra, samverkar. 
När det exempelvis gäller personer med samsjuklighet framkommer i riktlinjerna att huvud-
männen har ett gemensamt ansvar och att vården och stödet skall ges samtidigt och i samord-
nade former, när den första akuta insatsen är genomförd (ibid.).  

Förändringar inom psykiatrin 

Psykiatrireformen trädde ikraft i januari 1995 som den sista av de tre reformerna. Det är en 
omfattande reform som tillsammans med de andra samtida och samverkande förändringarna 
inom den offentliga sektorn har förändrat arbetet inom psykiatrin. Avinstitutionaliseringen är 
en del av förändringarna inom psykiatrin som påbörjades under 1960-talets slut i samband 
med att mentalsjukhusen avvecklades och nya idéer infördes (Socialstyrelsen, 2003a). År 1967 
övertog landstinget ansvaret för psykiatrin av staten. Det var början på en förändring mot en 
mer öppen vård (Lindqvist, Meeuwisse och Sunesson, 2010). Det skedde en omfördelning 
från vård i slutna former till mer öppna vårdformer. Samtidigt som den öppna vården bygg-
des ut förkortades vårdtiderna och antalet vårdplatser inom den slutna vården blev färre 
(Socialstyrelsen, 2003a). Mellan år 1996 och 2010 minskar antalet platser inom den psykiat-
riska heldygnsvården med drygt 2 700 platser (från 7 200 till drygt 4 500 platser). Samtidigt 
som antalet platser minskar blir inte antalet patienter färre utan det är vårdtiderna som för-
kortas, förutom vad gäller rättspsykiatrin där vårdtiderna blir längre. Att vårdtiderna förkortas 
har samband med ett utökat samarbete med den psykiatriska öppenvården och med kommu-
nernas socialtjänst (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010).  

I de statliga utredningar som gjordes under 1970-talet fanns, enligt Markström (2005:40) en 
kritik mot rådande vårdstruktur och det fanns tankar om att den institutionaliserade vården 
borde bli ”en sektoriserad psykiatri med principer om helhetssyn, lättillgänglighet, öppna 
former, kontinuitet, samverkan och förebyggande arbete”. Med sektoriseringen menas att 
psykiatriska verksamheter lokaliserades utanför den traditionella sjukvården, ute i samhället 
(Lindqvist, Meeuwisse och Sunesson, 2010). Därigenom förväntades samverkan med bland 
annat socialtjänsten och den somatiska sjukvården förbättras. I slutet av 1980-talet hade psyki-
atrins indelning i sektorer genomförts, men det kom att visa sig att psykiatrin inte kunde 
uppfylla sina åtaganden. Utbyggnaden av den öppna vården motsvarade inte den neddragning 
som skedde av antalet vårdplatser inom den slutna psykiatriska vården (ibid.).  

Psykiatriutredningen är en omfattande utredning som tillsattes 1990 för att kartlägga de psy-
kiskt stördas (som målgruppen benämndes) situation och att undersöka de förändringar som 
skedde mot sektoriseringen och en utbyggd öppen vård under 1980-talet. Totalt gavs nio 
delbetänkanden ut fram till år 1992 då slutbetänkandet kom (SOU 1992:73). När det gäller 
samverkan och samordning mellan berörda aktörer konstaterade Psykiatriutredningen att det 
fanns brister. Samverkan och samordning var, som beskrivs i slutbetänkandet:  

[M]ycket svagt utvecklad trots att personer med långvariga psykiska störningar 
ofta är i behov av samtidiga och samordnade insatser från flera organ. Bristerna i 
samordningen ger stora förluster i välfärd för individen och skapar onödiga kost-
nader. (ibid:22f) 
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Ett förslag som skulle överbygga denna samordningsbrist var att tillsätta personliga ombud 
som kommunernas socialtjänst skulle ansvara för. Vidare föreslogs, vad gäller ansvarsfördel-
ningen, att kommunerna skulle få ansvaret för att den enskilde individens behov uppmärk-
sammades. Psykiatriutredningen (SOU 1992:73) handlar således till stor del om situationen 
utanför den traditionella psykiatrin. Även i Regeringens proposition (1993/94:218), som gavs 
ut innan reformen genomfördes, betonades vikten av att psykiatrins insatser samordnades, 
speciellt med socialtjänst och primärvård men även med andra aktörer som Arbetsförmedling 
och bostadsförmedling. Dessutom fanns en strävan, som anges i propositionen, att förtydliga 
kommunernas ansvar och samordningsansvar för boende och sysselsättning (ibid; Markström, 
2005). Regeringen presenterade ett förslag om psykiatrireformens genomförande till riksda-
gen, som antog förslaget och reformen realiserades i början av år 1995 (Markström, 2005). 
Genom reformen fick kommunerna ett större ansvar för välfärden för målgruppen10 som 
omfattades av reformen vad gäller boende och att erbjuda stöd i boende (SOU 2000:3) samt 
stöd för sysselsättning och arbete, rehabilitering och social gemenskap (Socialstyrel-
sen, 2003a). 

Lagmässigt innebar reformen inte några stora förändringar för kommunernas ansvar för 
reformens målgrupp eftersom personer med funktionsnedsättningar även tidigare omfattades 
av dåvarande socialtjänstlag11 (SOU 1999:97). Kommunerna hade dock inte tillräckligt levt 
upp till detta ansvar så de nya bestämmelserna förtydligade kommunernas ansvar att bedriva 
uppsökande verksamhet och erbjuda personer med psykiska funktionsnedsättningar kommu-
nala insatser. Inte heller kom Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(SFS 1993:387) att omfatta de personer som psykiatrireformen avsåg som målgrupp för 
reformen (Markström, 2003). Vidare förtydligades kommunernas huvudansvar att samordna 
insatserna tillsammans med andra huvudmän (Socialstyrelsen, 1999). Anledningen till detta 
var att det inte skulle råda någon oklarhet om kommunernas ansvar för insatser till personer 
med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar (SOU 1999:97). Betalningsansvaret infördes 
även för denna målgrupp och statliga stimulansmedel satsades inom området (ibid; Mark-
ström, 2005). Betalningsansvaret för kommunerna medförde att stödet till målgruppen 
förbättrades och att överenskommelser gjordes mellan kommuner och landsting (SOU 
1999:97). Betalningsansvaret kompletterades med bestämmelser om ett kommunalt betal-
ningsansvar för de patienter med långvariga psykiska störningar som vårdas sammanhängande 
mer än tre månader inom den psykiatriska vården och som bedöms vara utskrivningsklara12. I 
Regeringens proposition (1993/94:218) beskrivs att avsikten från regeringen var att de 
resurser som båda huvudmännen hade skulle användas på ett bättre sätt och att det skulle ske 
genom samverkan (SOU 2000:114).  

Reformen berörde cirka 3 200 personer och kompenserades med en skatteväxling från lands-
tingen till kommunernas verksamhet. För att ytterligare underlätta genomförandet av lagänd-
ringarna och för att utveckla arbetsformer och utveckla samverkan mellan huvudmännen 

10 Den målgrupp som reformen riktades mot var: ”personer med långvariga psykiska sjukdomar, i allmänhet 
psykossjukdomar som schizofreni, och med påtagligt nedsatt social funktionsförmåga på grund av detta” 
(Socialstyrelsen, 2003a:8). 
11 Dåvarande socialtjänstlag ersattes år 2001 med den nu gällande socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 
12 Genom lag (2003:193) om ändring i lagen (1990:1404) om betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård 
regleras att betalningsansvaret övergår tidigast trettio vardagar (arbetsdagar) efter det att kommunen har tagit 
emot kallelsen om samordnad vårdplanering. Motsvarande tidsfrist vad gäller den somatiska vården är fem 
arbetsdagar (SFS 1990:1404). Denna skillnad är en fråga som diskuteras och som till exempel Sveriges Kom-
muner och Landsting (2010) menar bör ses över.  
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betalades generella stimulansmedel på 1,1 miljard kronor13 ut mellan åren 1995 och 1997. 
Utöver det satsades 159 miljoner kronor ut i riktade bidrag till särskilda behovsområden, 
exempelvis till verksamheter för personer med samsjuklighet och till personligt ombud. Där-
igenom fanns intentionen att ansvarsfördelningen skulle renodlas och utvecklingen av verk-
samheterna skulle stimuleras (Socialstyrelsen, 1999). Satsningen på stimulansmedel som gjor-
des hade sin grund i att regeringen ”ville forma en ny ’kultur’ inom främst den kommunala 
verksamheten med hjälp av experimentlusta och innovativa försöksverksamheter” som testas 
under denna tidsperiod då satsningen pågick och som därefter kunde implementeras i den 
ordinarie verksamheten, om de visade sig fungera väl (Markström, 2003:67). Villkoren för att 
få del av stimulansmedlen var att ett ekonomiskt avtal upprättades mellan huvudmännen om 
vilka verksamheter som avsågs bli ett kommunalt ansvar, att det fanns en utvecklingsplan för 
den framtida verksamheten där samverkan var en del, samt att det upprättades en gemensam 
planering för projektets genomförande och uppföljning. De vanligaste typerna av projekt 
under denna tidsperiod handlade om samverkan mellan huvudmännen, utbildning till perso-
nalen samt om att förbättra rehabilitering och öka sysselsättning för personer med psykiska 
funktionsnedsättningar (Socialstyrelsen, 1998).  

Behovet av samverkan kvarstår 

Flera utvärderingar har gjorts av psykiatrireformens genomförande och av det 
gränsöverskridande arbetet (Socialstyrelsen, 1998; Socialstyrelsen, 1999; Danermark och 
Kullberg, 1999; Brunt, 2002; Markström, 2003). Markström (2003) konstaterar i sin 
avhandling att även om det fanns många svårigheter i såväl planeringen av som införandet av 
psykiatrireformen så fanns det också många lyckade exempel där nya samhällsbaserade 
arbetssätt och kommunala samhällsbaserade insatser hade utvecklats. De tillfälliga statliga 
projektmedlen har haft betydelse för att genomföra de intentioner som fanns med reformen, 
och i de kommuner som studerades i avhandlingen fanns en vilja och ett intresse av att 
utveckla nya arbetssätt i samband med reformen. Denna tillfälliga satsning på 
projektverksamhet var ett sätt att ”hantera reformens otydliga utgångspunkter, för att kunna 
få del av de statliga reformpengarna och för att snabbt kunna komma i gång med arbetet” 
(ibid:311). Exempel på nackdelar med projektverksamhet är att den ofta är skild från den 
ordinarie verksamhet och att det finns en tidspress för komma igång med projekt (ibid.), 
vilket stämmer väl in på de erfarenheter som Socialstyrelsen (2007e) presenterar efter 
satsningen på psykiatrin 2005-2007. Och att de därmed riskerar att bli kortsiktiga arbeten 
som avslutas när projektmedlen tar slut.  

Socialstyrelsen som följde och utvärderade reformen publicerade en serie delrapporter fram 
till 1999 då slutrapporten gavs ut. I årsrapporten från 1998 beskrivs att samverkan har 
utvecklats och att stimulansmedlen har haft betydelse för den förbättring som skett för mål-
gruppen och för samverkan (Socialstyrelsen, 1998). Samverkan hade på många håll förbättrats 
med hjälp av stimulansmedlen men samverkan hade inte kommit igång och utvecklats till-
räckligt i alla regioner i landet. Ett problem som framförs med satsningen på den projekt-
verksamhet som genomfördes med stimulansmedlen var hur den fortsatta finansieringen 
borde ske då många projekt tenderar att vara kortsiktiga arbeten på grund av att det saknas 
fortsatt finansiering efter dess avslut. Andra problem som konstaterades av Socialstyrelsen 

13 Totalt avsattes 1,2 miljarder kronor men en del av denna summa reserverades för verksamheter som till 
exempel rehabilitering av tortyrskadade flyktingar och stöd till Östeuropa (Socialstyrelsen, 1999). 
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(1998) var att det fanns skillnader i organisering, hur beslut skulle tas och av vem samt 
skillnader i arbetssätt och kompetenser som kunde begränsa samverkan.  

I slutrapporten från Socialstyrelsen (1999) utvärderades effekterna av reformen tre år efter dess 
genomförande, bland annat när det gäller utvecklingen och omfattningen av samverkan 
mellan socialtjänst och landstingets psykiatri, samt faktorer som hade möjliggjort och försvårat 
samverkan. Samverkan var ett av de mest prioriterade områdena i reformen och ansågs 
nödvändig eftersom gränserna mellan huvudmännens ansvarsområden inte upplevdes tillräck-
ligt tydliga. De positiva effekter som fanns med reformen hade bland annat att göra med att 
socialtjänstens ansvar för insatser som boende, sysselsättnings- och fritidsaktiviteter blivit tyd-
ligare, att samverkan etablerats mellan socialtjänst och psykiatri, samt att verksamheter som 
fått ekonomiskt stöd i form av riktade bidrag varit lyckosamma, till exempel verksamhet för 
personer med samsjuklighet och personligt ombud. Tre områden som hade försvårat samver-
kan och som landstinget och socialtjänsten borde arbeta vidare med, som hade anknytning till 
samverkan, beskrivs i slutrapporten. Det första området handlade om att individens delaktig-
het och inflytande behövde stärkas, genom till exempel individuella planeringar. I det andra 
området beskrevs att insatser från hälso- och sjukvården behövde samordnas med sociala 
insatser. Detta försvårade samverkan och kunde bero på att det saknades ett gemensamt 
förhållningssätt och en gemensam kunskapsbas, men kunde även bero på att det saknades 
gemensamma lokala överenskommelser för samverkan. Det tredje området som framhölls 
försvåra samverkan handlade om att:  

[V]arje aktör ofta utgår från den egna sektorns perspektiv och inte uppfattar hel-
heten, varje aktör strävar efter att uppfylla sina verksamhetsmål och negligerar 
vilka konsekvenser detta skapar för andra aktörer, varje aktör agerar kortsiktigt 
eftersom de ekonomiska målen – som i praktiken styr de flesta verksamhets-
ansvariga – är kortsiktiga. Få aktörer tänker på rehabilitering i investerings-
termer. (ibid:16)  

I Socialtstyrelsens (1999:16) slutrapport av uppföljningen av psykiatrireformen framhölls att 
arbetet med reformen hade börjat bra, men att det var svårt att bedöma ”vilka förändringar 
som var resultat av reformen och vilka som orsakats av andra omvärldshändelser”, till exem-
pel den offentliga sektorns besparingar som gjordes under samma tidsperiod som när refor-
men genomfördes. I rapporten påpekas vidare att samverkan hade försvårats av att det 
ekonomiska perspektivet var relativt kortsiktigt i verksamheterna samtidigt som samverkans-
arbetet borde vara ett långsiktigt arbete. Kravet på samverkan hade således inte realiserats helt 
och det behövdes tid för att nå hållbara effekter (ibid.). Problematiken med att arbeta med 
samverkan på samma gång som organisationerna inte har en struktur och organisering som 
stödjer en gränsöverskridande samverkan beskrivs av Hjern (2007:52), som menar att:  

Den etablerade förvaltningen och politiken kan inte systematiskt hantera 
sammansatta behov som fordrar samverkan. Det är visserligen ett inneord i poli-
tik och förvaltning, men det finns knappast några morötter för samverkan mellan 
specialister. Deras belöningar och kompetensutveckling gäller hur de ska bli 
bättre på det de redan kan, bli befordrade allt högre i de ensamma organisatio-
nerna. 

Den ekonomiska styrning som finns inom den offentliga sektorn utgår inte från hur det 
vardagliga arbetet organiseras i praktiken. Det uppstår, menar Hjern (2007) ett dilemma när 
de sammansatta behoven som individer har skall styra arbetet samtidigt som det egentligen är 
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den ekonomiska styrningen som kontrollerar arbetet och som innebär en avgränsning av 
organisationernas ansvar.  

Ny satsning på psykiatrin och på samverkan 

Under 2000-talets början rapporterades det fortfarande om brister i den samordning och 
samverkan mellan ansvariga huvudmän som skulle kunna medföra både effektivare resurs-
användning och ett bättre stöd till personer med psykiska funktionsnedsättningar (Socialsty-
relsen, 2005a). Socialstyrelsen och Nationell psykiatrisamordning konstaterade att ”bristerna i 
vård och omsorg … var av den omfattningen att resurser borde tillföras de största bristområ-
dena för att höja nivån på vården och stödet” (ibid:7). Kritiken medförde att riksdagen 
beslutade, efter ett förslag från regeringen, att göra en ekonomisk satsning mellan åren 2005 
och 2007 för att öka ”förutsättningarna för ett bättre omhändertagande av målgruppen inom 
kommuner och landsting” (ibid:7). En nationell psykiatrisamordnare, Anders Milton, tillkal-
lades i oktober 2003 av regeringen för att leda den nationella psykiatrisamordningen under 
den period då satsningen på psykiatrin pågår (SOU 2006:100). Socialstyrelsen fick i uppdrag 
att tillsammans med Nationell psykiatrisamordning fördela 500 miljoner kronor till vad som 
kallades länsmedel, för en satsning på vård, boende och sysselsättning. Dessa medel fördelades 
länsvis efter en ansökan till Socialstyrelsen. Dessutom avsattes 196 miljoner kronor i form av 
utvecklingsmedel14 som bland annat användes för områden som den Nationella psykiatrisam-
ordningen bedömde att det fanns ett behov av att utveckla samt till långsiktiga projekt med 
kvalitets- och kunskapsinriktning. Uppdraget att följa och utvärdera satsningen gavs till 
Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2006a). I det direktiv (2003:133:699) som följde med 
nationell psykiatrisamordnings uppdrag framkommer att de under tidsperioden skulle arbeta 
med: 

[F]rågor som rör arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal och 
kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och 
psykiskt funktionshindrade.  

Under uppdraget arbetade Nationell psykiatrisamordning fram ett slutbetänkande som gavs ut 
i slutet av år 2006 och som innefattade förslag på förbättringsområden (SOU 2006:100). Där 
konstateras att det fortfarande fanns ett stort behov av att förbättra samhällets insatser till 
personer med psykiska funktionsnedsättningar. Gällande samverkan betonades återigen beho-
vet av ett ”förstärkt gemensamt ansvarstagande och ett förbättrat samarbete mellan huvud-
männen och deras respektive verksamheter” (ibid:141). En förändring i huvudmannaskapet 
skulle däremot inte lösa bristerna med samverkan och samordning. Huvudmännen måste ta 
ett gemensamt ansvar för samordning av insatser och för samverkan och det ansvaret bör 
tydliggöras i lagstiftningen (ibid.).  

I en lägesrapport som Socialstyrelsen (2006a) publicerade genom sitt uppdrag att följa hur 
medlen använts beskrivs att samverkan varit i fokus i många av de projekt som genomförts. 
Av de 355 projekt som beviljats länsmedel innefattade de flesta av dem moment för att 
utveckla eller förbättra samverkan mellan huvudmännen och 62 av projekten hade samverkan 

14 Utvecklingsmedlen var uppdelade i fria medel, riktade medel samt nationella medel. De fria medlen uppgick 
till 30 miljoner kronor och adresserades till kommuner, landsting och statliga myndigheter. De riktade medlen 
uppgick till ungefär 146 miljoner kronor och de nationella medlen till knappt åtta miljoner kronor. Övriga 
pengar (tolv miljoner kronor) avsattes till Socialstyrelsen som fördelade medlen och genomförde uppföljningar 
i form av lägesrapporter och slutrapport av hur medlen använts (Socialstyrelsen, 2006a).  
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som det huvudsakliga metodinnehållet. Till exempel nämns i lägesrapporten från Social-
styrelsen (2006a) att projekten innefattade arbete med gemensamma policy- och samverkans-
dokument samt med att bygga nätverk mellan anställda. När det gäller utvecklingsmedlen är 
Case management ett område som fått stöd där tre regioner i Sverige deltagit, med Sveriges 
Kommuner och Landsting som huvudman för projektet (ibid.). I linje med övriga rapporter 
framkommer i uppföljningen av den ekonomiska satsningen på psykiatrin som gavs ut av 
Socialstyrelsen i augusti 2007, att satsningen förvisso hade ökat ambitionen, ansvarstagandet 
och engagemanget för personer med psykiska sjukdomar eller funktionsnedsättningar samt att 
samverkan mellan huvudmännen förbättrats, men att brukarperspektivet däremot varit otill-
fredsställande och att den slutna psykiatriska vården inte hade utvecklats i tillräcklig omfatt-
ning (Socialstyrelsen, 2007e). Detsamma gällde insatser i boende och för sysselsättning, vilka 
hade förbättrats enbart för ett fåtal personer. Inte heller var kompetensutvecklingen tillräcklig, 
speciellt för den personal som utför det dagliga arbetet med personer med psykiska 
funktionsnedsättningar. Den övergripande slutsatsen som dras i denna uppföljningsrapport är 
därmed att: 

[P]unktinsatser med statliga projektmedel endast i mycket liten grad bidrar till att 
långsiktigt lösa de resurs-, kompetens- och strukturproblem som fortfarande 
finns inom psykiatrin och socialtjänsten. … Det är avgörande att kommuner och 
landsting ser till att det finns tillräckliga resurser för en fortsatt utveckling inom 
området. (ibid:8) 

Socialstyrelsen riktade inte egentlig kritik mot att de enskilda projekten inte nådde tillräckliga 
resultat. Istället riktades kritiken mot sättet att satsa stora summor pengar på allt för kortsiktiga 
projektverksamheter. Med ett sådant förfaringssätt nås inte de långsiktiga lösningar på bland 
annat samverkansproblematiken som förhoppningen var inför satsningen. Att det åtgår 
mycket tid för att genomföra ett så pass omfattande förändringsarbete bekräftades av att hälf-
ten av de ekonomiska medlen inte hade använts när den ursprungliga projekttiden löpt ut. En 
fortsatt satsning bör därför ”vara mer långsiktig och omfatta en bredare insatsarsenal som 
komplement till ekonomiska bidrag”, vilket kan handla om ”översyn av lagstiftningen, inci-
tament till organisatoriska förändringar, utsträckning till fler politikerområden, t.ex. utbild-
ningspolitiken, samtidigt som normeringsarbetet intensifieras” (ibid:74). Inriktningen på den 
fortsatta satsningen är ett exempel på den uppgift som staten, som en central aktör har, när 
det gäller att sprida behovet av och nyttan med samverkan, vilket enligt förslaget från Social-
styrelsen handlar om förändring i lagstiftning och normativa element som överförs till social-
tjänst och landsting. Socialstyrelsen (2007e) menade dessutom att deras egen administration 
borde ses över, exempelvis upplevde de som ansökte om projektmedel att instruktionerna för 
ansökan kom för sent och var otydliga. Därmed upplevdes tiden knapp för organisationerna 
att initiera och komma igång med projektarbete.  

Förändringar inom missbrukar- och beroendevården 

Förändringarna inom missbrukar- och beroendevården utgör inte en av de tre stora refor-
merna, men har genomgått en liknande utveckling eftersom det är en del av den offentliga 
sektorn. Under 1980-talet gavs kommunerna en större frihet att forma de egna arbetsuppgif-
terna och att organisera arbetet. Det skedde genom att uppgifterna decentraliseras och ansvar 
flyttades från stat till kommuner, dåtidens lag om nykterhetsvård som hade en direktiv karak-
tär ersattes av socialtjänstlagen som är en ramlag, och generella statsbidrag betalades ut till 
socialtjänst och landsting (Oscarsson, 2000). Ansvaret för missbrukar- och beroendevården 
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delades mellan i första hand landsting och socialtjänst samt till viss del kriminalvården. Privata 
och frivilligt drivna behandlings- och vårdenheter, Försäkringskassa och Arbetsförmedling har 
också ansvar för behandling och stöd till personer med missbruk eller beroende (Socialsty-
relsen, 2005).  

Huvudansvaret för den långsiktiga behandlings- och rehabiliteringsinsatserna har idag kom-
munernas socialtjänst (SOU 2000:3) och vanligtvis individ- och familjeomsorgen; ett ansvar 
som främst regleras av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) när det handlar om frivilliga insatser 
samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870) vid insatser som sker med tvång 
(SOU 2000:3). Stödet som socialtjänsten ger är psykosocialt med syfte att individen skall klara 
av att ha ett fungerande liv. Det kan handla om stöd i boende, sysselsättning och stöd för den 
ekonomiska försörjningen (Socialstyrelsen, 2005). Huvuduppgiften för socialtjänsten är att 
genom myndighetsutövning utreda och besluta om till exempel behandling av missbrukare. 
Behandling kan ske antingen inom institutioner eller inom den öppna vården, i egen regi 
eller genom att till exempel köpa plats på behandlingshem som bedrivs av statliga, privata 
eller ideella aktörer (Wiklund, 2008). Landstingets ansvar regleras av hälso- och sjukvårds-
lagen (SFS 1982:763) och handlar om ett medicinskt ansvar för till exempel avgiftning och 
abstinensbehandling, samt behandling för somatiska och psykiatriska åkommor (SOU 
2000:3), läkemedelsassisterad behandling vid alkohol- och narkotikamissbruk samt viss 
psykosocial behandling (Socialstyrelsen, 2005).  

Utvecklingen inom missbrukar- och beroendevården har sedan 1990-talet inneburit att 
institutionsvården har minskat i omfattning och att öppenvårdsinsatserna har blivit fler 
(Socialstyrelsen, 2006). Minskningen av institutionsvården gäller antalet personer som vårdats 
på institution och längden på vårdtillfällena (SOU 2000:3). Kostnaderna har i och med det 
blivit lägre för institutionsvården och högre för den öppna vården (Socialstyrelsen, 2006). 
Utvecklingen har inneburit ”en resursförskjutning från slutna mot mer öppna [vårdformer], 
och från behandlingsinriktade insatser mot insatser av mer stödjande och omvårdande karak-
tär” (Oscarsson, 2000:93). Förändringarna mot vård i öppna former är en följd av den 
ekonomiska situationen med de ekonomiska nedskärningarna inom den offentliga sektorn 
under 1990-talet, och av en intention att vård i öppna former skulle bli vanligare eftersom 
den sker nära den enskildes hemmiljö (ibid.). Den ekonomiska krisen under 1990-talet 
medförde bland annat en växande arbetslöshet och socialtjänstens kostnader för ekonomiskt 
bistånd ökade vilket även påverkade de ekonomiska möjligheterna inom missbrukar- och 
beroendevården att till exempel välja behandling på institution. Tankarna om det goda med 
att arbetet sker nära den enskildes hemmiljö har anknytning till socialtjänstlagens införande 
år 1982. Då fanns det på statlig och kommunal nivå argument för de närhets- och normalise-
ringsprinciper som socialtjänstlagen baseras på. Dessa principer som arbetet grundas på skall 
med andra ord lättare kunna uppfyllas genom öppen vård eftersom individerna riskerar att 
passiviseras och stigmatiseras genom institutionsvård (Blomqvist, 1996; Wiklund, 2008). 
Dessutom finns det en osäkerhet om vilka effekter som institutionsvården faktiskt har och att 
socialtjänsten av den anledningen använder allt mer öppen vård hellre än institutionsvård 
(Oscarsson, 2000). 

Fördelning av ansvar för missbrukar- och beroendevården i framtiden 

Inom missbrukar- och beroendevården pågår för närvarande en diskussion om hur ansvaret 
skall fördelas mellan socialtjänst och landsting. Socialdepartementet har initierat en utredning 
för att se över lagstiftning inom området och även nuvarande ansvarsfördelning mellan de 
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båda organisationerna. Utredningen beräknas vara genomförd i slutet av år 2010. Det finns 
ett antagande inom svensk missbrukar- och beroendevård att den sektorisering som skett 
utgör ett hinder för en väl fungerande missbrukar- och beroendevård. Den uppdelning som 
finns med två huvudmän som har huvudansvaret och deras specifika ansvars- och kompe-
tensområden anses utgöra ett hinder för att resurserna skall nyttjas på bästa sätt såväl 
kompetensmässigt som ekonomiskt. Det anses även försvåra för individerna att få behandling 
som är effektiv och där det finns en kontinuitet. En tydligare ansvarsfördelning kan därmed 
medföra både förbättringar för individerna som behöver vård och stöd samt ekonomiska 
vinster för organisationerna (Direktiv 2008:48), som motiven var med ädelreformen, 
handikappreformen och psykiatrireformen.  

Till skillnad från flera andra länder, däribland Norge, definierar Sverige ”missbruk som en 
social förmåga” (ibid:4) vilket återspeglas i det faktum att socialtjänsten har huvudansvaret för 
missbrukar- och beroendevården. Samtidigt sker en utveckling mot en allt mer medicinskt 
inriktad vård. Bergmark och Lundström (2008a) förklarar att av socialtjänstens verksamheter 
har missbrukar- och beroendevården de största ambitionerna att stödet skall vara evidens-
baserat15 och det är ett område där socialtjänstens samverkan med det medicinska området är 
stor. Utvecklingen av evidensbaserad medicin eller evidensbaserad praktik och insatser inom 
detta område är också ett av de strategiskt viktigaste områdena för staten (Regeringskans-
liet, 2008b). Till exempel satsade regeringen 400 miljoner kronor mellan 2005 och 2007 för 
att utveckla kommunernas missbrukar- och beroendevård med inriktningen att ”bygga upp 
en väl fungerande struktur för missbrukarvården med tonvikt på kunskap, metodutveckling 
och samverkan” (ibid:5). Även inom missbrukar- och beroendevården betonas således vikten 
av samverkan mellan olika huvudmän. 

Samverkan i praktiken 

Samverkan mellan personal är en företeelse som har nått stor legitimitet i arbetet inom den 
offentliga sektorn (Bergmark och Lundström, 2008b). Det finns få invändningar mot samver-
kan som överlag anses som ett ändamålsenligt sätt att utföra arbetet på. Inte minst från statligt 
håll som för fram samverkan som en ”nödvändig förutsättning för en effektivt fungerande 
välfärdsstat” (ibid:70). Samordning och samverkan mellan huvudmännen betonas från statligt 
håll och betraktas som en viktig del i arbetet med att erbjuda stöd som utgår från ett helhets-
perspektiv (SOU 2000:114; Socialstyrelsen, 2009c). I denna uppfattning och framställning av 
samverkan som en slags ledstjärna blir det i det närmaste omöjligt att vara negativ till samver-
kan (Bergmark och Lundström, 2008b). Istället uppfattas samverkan som ett resurstillskott 
och ett vanligt argument är att man genom samverkan uppnår mer än om varje aktör arbetar 
var för sig (ibid.); det skapas ett mervärde genom samverkan. Denna inställning har de allra 
flesta personer som jag har mött i projekten och intervjuat, det är knappast någon som pratar 
om samverkan på ett negativt sätt, även om samverkan inte fungerar så som personerna 
önskar i praktiken. 

Trots en uppfattning om att samverkan överlag är en positiv företeelse finns det många 
exempel i olika rapporter, utvärderingar och utredningar, av bland annat Socialstyrelsen, där 

15 Evidensbaserad praktik handlar om: ”verksamhetsnära arbete som integrerar brukarens erfarenheter och 
önskemål, de professionellas erfarenheter och den bästa tillgängliga vetenskapliga kunskapen” (Jergeby och 
Sundell, 2008:15). Dessa tre kunskapskällor integreras och är lika viktiga, men kan i olika situationer ha olika 
stor betydelse (ibid.)
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samverkan i praktiken inte fungerar tillfredsställande. En stor del av det som skrivs om 
samverkan handlar om sådant som underlättar eller försvårar samverkan. Stor vikt läggs vid 
organisatoriska, kulturella och professionella faktorer och skillnader mellan dessa. Mer ovan-
ligt är det att effekterna av samverkan studeras, exempelvis vad gäller brukares välbefinnande 
(Bergmark och Lundström, 2008b). Vid den genomgång som jag har gjort av rapporter och 
utvärderingar från i huvudsak Socialstyrelsen, framgår att det är faktorer som kan begränsa 
och möjliggöra samverkan som beskrivs. Materialet till rapporterna hämtas ofta från enkäter, 
intervjuer och fokusgrupper med anställda inom de organisationer som samverkar i det 
dagliga arbetet.  

I denna genomgång av rapporterna och utvärderingarna framkommer att begränsningar i 
samverkan handlar om att det är olika organisationer med olika strukturer och skilda sätt att 
arbeta för att behandla och vårda människor, och att det finns tendenser till att ett perspektiv 
kan dominera i samverkan, till exempel det medicinska eller som visas längre fram i kapitlet, 
det straffrättsliga perspektivet. I flera av rapporterna beskrivs att organisationers ansvarsgränser 
och uppdrag är otydliga. Det finns även otydligheter kring ekonomiska aspekter, till exempel 
vad gäller kostnads- eller budgetansvar och budgetgränser. Regelverk som inte överensstäm-
mer eller är otydliga, svårigheter med dokumentation, brister i informationsöverföring mellan 
olika aktörer och mellan olika nivåer i organisationerna (som mellan den politiska nivån och 
chefsnivån eller chefsnivå och utförarnivå), samt avsaknad av en samordnad planering för 
enskilda individer, begränsar samverkan. Ytterligare hinder som framkommer är otillräckliga 
resurser både i egna och andras verksamheter, svårighet att få tillgång till en viss behandling 
som exempelvis avgiftning och abstinensbehandling inom missbrukar- och beroendevården, 
eller tillgången till vårdplatser för utredning och diagnostik inom psykiatrin. Det handlar även 
om att få alla aktörer att ta ansvar, att delta med sin specifika kompetens och att prioritera de 
gemensamma träffarna, det vill säga att delta fullt ut i och att avsätta tid för samverkan. Perso-
nalbyten, bristande förankring och stöd från ledningen, att samverkan inte efterfrågas på ett 
tydligt sätt, ovanan att samarbeta och inställning till samarbete kan också begränsa samverkan. 
(Se till exempel Socialstyrelsen, 2001; 2008; 2009a; 2009b; Socialstyrelsen och Socialpedago-
giska institutet, 2005; Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, 2006; Rikspolisstyrelsen et al., 
2008).  

Även Danermark och Kullberg (1999) sammanfattar tidigare studier och nämner ett antal 
faktorer på organisationsnivå som hämmar och som gynnar samverkan, vilka har stora 
likheter med det som framkommer i min genomgång. Faktorer som hämmar samverkan är, 
enligt Danermark och Kullberg (1999:55): 

- Vagt formulerade mål.  

- Olika kunskapstraditioner och professionella mål.  

- Olika ekonomiska intressen. 

- Skilda organisatoriska strukturer.  

- Oklar ansvarsfördelning.  

- Asymmetrisk relation mellan de samverkande.  

- Skild etisk praxis.  

- Dålig samordning.  

- Hög personalomsättning.  

- Stor arbetsbelastning.  

Ett exempel om otydlig ansvarsfördelning beskrivs i den översyn av missbruks- och beroen-
devården som Socialdepartementet redovisar i direktiv 2008:48. Där beskrivs att det finns 
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stora brister i samverkan trots de statliga satsningar som gjorts för att förbättra samverkan, 
bland annat satsningen på förstärkt vårdkedja i samband med tvångsvård vid missbruk och 
beroende. Tvångsvård vid missbruk och beroende sker med stöd av lagen om vård av miss-
brukare i vissa fall (SFS 1988:870), LVM. Även oklarhet var den ekonomiska ansvarsfördel-
ningen går och att detta i praktiken varierar mellan olika kommuner och landsting har en 
tendens att begränsa samverkan. Områden där gränserna är oklara är bland annat abstinens-
behandling och när det gäller personer med samsjuklighet bollas de ofta mellan verksamheter 
och organisationer (ibid.). Ett annat exempel där flera av dessa begränsningar för samverkan 
framkommer är i det uppdrag som Socialstyrelsen och Socialpedagogiska institutet har haft 
tillsammans med Statens skolverk och Specialskolemyndigheten, som handlade om att tydlig-
göra ansvarsfördelningen och effektivisera samverkan mellan huvudmännen när det gäller 
barn och unga med omfattande funktionsnedsättningar. De projekt som redovisas i deras 
rapport handlade om vikten av en helhetssyn i arbetet och att barn och unga skall få insatser i 
”rätt tid” och att de ”överensstämmer med deras faktiska behov” (Socialstyrelsen och Social-
pedagogiska institutet, 2005:19). En slutsats som dras i rapporten är att samverkan och 
ansvarsfördelning å ena sidan påverkar varandra och att en tydlig ansvarsfördelning kan 
tydliggöra vad varje part bidrar med i samverkan, eller omvänt, när samverkan fungerar bra i 
praktiken är också ansvarsfördelningen tydlig. Å andra sidan kan en tydlig ansvarsfördelning 
medföra att verksamheterna ”avgränsar och definierar bort vad som inte är det egna ansvaret” 
(ibid:48). Individuell planering nämns som ett exempel på ett fungerande arbetssätt för att 
ansvarsfördelningen skall tydliggöras och samverkan förbättras (ibid.).  

På samma sätt som det framkommer faktorer som kan begränsa samverkan kan dessa faktorer 
också beskrivas som möjligheter för samverkan; det handlar om hur personal i praktiken kan 
göra för att få samverkan att fungera. Till exempel kan bristfällig förankring hindra ett påbör-
jat samverkansarbete, men samma situation kan beskrivas som att, när det finns en tydlig och 
stark förankring av samverkansarbetet underlättas samverkan. Bristande förankring kan således 
förklaras som begränsningar och tydlig förankring som möjliggörare för samverkan. Med 
exempel från Danermarks och Kullbergs (1999) genomgång handlar faktorer som främjar 
samverkan om närhet mellan verksamheterna, om samordnade eller samlokaliserade verksam-
heter, samt att gemensamma utbildningar för de anställda genomförs (ibid.). Liknande erfa-
renheter framkommer i min genomgång av rapporter och utvärderingar, där möjligheter för 
samverkan handlar om att gemensamma avtal – samverkansavtal, riktlinjer, rutiner och över-
enskommelser om till exempel betalningsansvar eller andra ansvarsfrågor – som reglerar 
samverkan också gynnar samverkan. Ett annat område som berörs i flera av rapporterna är 
vikten som läggs vid att personal och chefer möts över organisationsgränserna, exempelvis är 
gemensamma träffar, verksamhetsplaneringar, behovsinventeringar, fortbildningar och utbild-
ningar sådana aktiviteter som underlättar samverkan, delvis för att det bidrar till att bygga 
nätverk mellan anställda från olika organisationer. (Se till exempel Socialstyrelsen, 2005; 
2007d; 2009; Socialstyrelsen och Socialpedagogiska institutet, 2005a; Socialstyrelsen och 
Länsstyrelserna, 2006; Länsstyrelsen i Västra Götaland och Socialstyrelsen, 2006; Rikspolis-
styrelsen et al., 2008).  

Erfarenheterna av samlokalisering av verksamheter beskrivs av Rikspolisstyrelsen et al. (2008), 
där försök till samlokaliserade verksamheter har genomförts av polis, åklagare, socialtjänst, 
barnmedicin, rättsmedicin samt barn- och ungdomspsykiatrin, för att stödja barn och unga 
som utsatts eller misstänks ha utsatts för allvarliga brott. Med en sådan verksamhet skall inte 
barnet behöva besöka fler ställen än denna verksamhet. Det skall vara enkelt för personalen 
från de olika organisationerna att utbyta information mellan varandra. Det som förbättras 
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under försöksverksamheternas vara är att samsynen har ökat genom gemensam kompetens- 
och metodutveckling, så också förståelsen för andras arbetsuppgifter och den lagstiftning som 
styr verksamheterna, och det har blivit en större öppenhet i samverkan mellan de anställda. I 
rapporten redogörs även för några av de erfarenheter som har begränsat samverkan, vilka 
handlar om att det tar tid att etablera och komma igång med samverkan, som kan bero på 
verksamheternas förhistoria, att den organiserade ledningssamverkan (styrgrupper eller mot-
svarande) har varit mest aktiva i inledningsfasen av arbetet, samt att inte samtliga verksamhe-
ter hade formaliserat samverkan i avtal och att där det fanns avtal angavs syfte med verksam-
heten snarare än målen med den. Vidare uppgavs att vissa aktörer inte deltog fullt ut i 
försöksverksamheterna, vilket kunde bero på: ”resursbrist, bristande förankring och stöd hos 
ledningen eller att man inte efterfrågats på ett tydligt sätt, … olika syn på behovet av med-
verkan i vissa delar” (Rikspolisstyrelsen et al, 2008:61). Det var främst hälso- och sjukvårdens 
medverkan som deltagarna saknade. Dessutom upplevdes ansvars- och kostnadsfördelningen 
otydlig eftersom den gemensamma verksamheten saknade gemensam finansiering, det straff-
rättsliga perspektivet tenderade att dominera i samverkan där förhör med barn fokuserades 
samt att sekretessreglerna behövde bli tydligare och bättre stämma överens mellan verksam-
heterna (ibid.).  

Sammanfattning 

Det här kapitlet gett en bakgrund för de förutsättningar som de organisationer som deltar i 
uppsatsens fallstudier arbetar under. Utvecklingen inom socialtjänsten och landstinget vad 
gäller såväl psykiatrin som missbrukar- och beroendevården har medfört en nödvändighet för 
organisationerna att samverka. Staten är en aktör som förespråkar samverkan och samordning 
inte minst för att individen skall få ett stöd som utgår från de behov som han eller hon har; 
stödet skall utgå från ett helhetsperspektiv där de medicinska och de sociala behoven beaktas 
samtidigt. Denna centrala styrning innebär en inriktning i arbetet för en förbättrad och 
utökad samverkan och samordning, som handlar om att socialtjänst och landsting ges möjlig-
het att skapa och utarbeta en förståelse för det gemensamma och gränsöverskridande arbetet, 
genom bland annat projekt- eller försöksverksamheter.  
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3 

Teoretisk referensram 

Detta kapitel utgör uppsatsens teoretiska referensram som ligger till grund för analys och 
diskussion av det empiriska materialet. I början av kapitlet beskrivs nyinstitutionell organisa-
tionsteori och organisationers tendenser att bli allt mer lika varandra. Här skildras idéers 
spridning i praktiken, för vilket begreppen översättning och redigering används. Därefter 
handlar kapitlet om samverkan, dels olika sätt att organisera samverkan, dels samverkan som 
en praktik där människor möts för att arbeta tillsammans. I den relationen mellan dem som 
samverkar får förtroende betydelse för hur samverkan fungerar, varför kapitlet avslutas med 
avsnitt om förtroende och tillit. I avsnittet förklaras på vilket sätt som förtroende kan under-
lätta samverkan.  

Organisationer och människor som aktörer för förändring  

Organisationer betraktas ofta som aktörer, som kollektiva aktörer, eftersom de kan handla, 
ingå kontrakt, använda resurser och äga egendom (Scott, 2003). Det är människorna i 
organisationerna som handlar och det är när deras handlingar koordineras som organisationer 
framstår som aktörer (Ahrne, 1999). När det beskrivs som att organisationer handlar avses 
därmed att det är människorna i organisationerna som utför handlingarna. De utgör kollek-
tiva aktörer eftersom deras handlingar inte är en enskild individs handlingar utan de sker ”på 
organisationens vägnar eller på uppdrag av organisationen” samtidigt som det existerar ”en 
spänning mellan det organisationen kräver och den mänskliga aktören” på grund av att 
”människorna handlar med egna erfarenheter och tankar” som utgångspunkt (ibid:17). 
Därmed beskrivs organisatoriskt handlande som en social hybrid, vilket innebär att människan 
utför handlingen men den är på samma gång organisatorisk (ibid.). Genom sina idéer och sin 
handlingskraft utgör och formar människorna organisationens struktur, de bär organisationens 
funktion och utför de uppgifter som behöver utföras (Scott, 2003). De utgör den sociala 
strukturen som måste finnas för att organisationerna skall existera. Enligt Scott (2003) beskri-
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ver teoretiker som Pierre Bourdieu att aktörer kan betraktas som både verktyg för kontinuitet 
och för förändring där kontinuitet innebär att systemet reproduceras och där förändring 
innebär att organisationen förändras genom nya idéer och innovationer.  

Nyinstitutionell teori har traditionellt inte fokuserat på enskilda organisationer eller aktörer 
utan på det nätverk av organisationer som benämns organisatoriska fält. Förhållandet som 
organisationer har till omgivningen medför att de inte enbart kan betraktas som slutna system 
utan det är ett växelverkande samspel. Det innebär att organisationer är: ”öppna för påverkan 
från omgivningen och … kan [också] påverka omgivningen” (Ahrne, 1999:14). Samtidigt 
som organisationer kan beskrivas som öppna system är de i någon mån slutna system eftersom 
det finns gränser mellan organisationen och omvärlden som bevakas, exempelvis släpps inte 
vem som helst in i organisationens lokaler och kontroller görs av organisationens transaktio-
ner (ibid.). Organisationer som öppna system definieras av Scott (2003:29) så som följer:  

Organizations are congeries of interdependent flows and activities linking shift-
ing coalitions of participants embedded in wider material-resource and institu-
tional environments. 

Det som kännetecknar organisationer som ett öppet system är förhållandet till omgivningen 
där aktörer kan ha flera lojaliteter och identiteter, aktörerna kan gå med i och lämna en orga-
nisation eller så kan de delta beroende på vilka fördelar som finns och vilka överenskommel-
ser som görs. Därför kan det inte heller förutsättas att aktörerna har gemensamma mål eller att 
de hela tiden handlar för organisationens bästa och dess överlevnad. Organisationer ingår i ett 
system där det finns ett ömsesidigt beroende mellan organisationerna, ett beroende av 
varandras aktiviteter där vissa är löst kopplade till varandra och vissa är tätare kopplade till 
varandra. Organisatoriska fenomen bör därför betraktas som delar i ett större system av rela-
tioner. Ofta betonas till exempel ett kulturellt kognitivt element i konstruktionen av organi-
sationer eftersom organisationer är beroende av att idéer, föreställningar, modeller och så 
vidare införs och anpassas till organisationen (ibid.).  

Institutioners påverkan på organisationer  

Ett område som nyinstitutionell organisationsteori fokuserar på, handlar om den påverkan 
som institutioner har över organisationer och hur institutioner skapas av organisationer 
(Ahrne och Hedström, 1999). Institution står för något annat än organisation; de är ”olika 
typer av sociala fenomen” (ibid:7). Medan organisationer är ”formella sammanslutningar av 
bestämda identifierbara individer” är institution ”ett mer kognitivt fenomen” som bland 
annat innefattar ”kunskaper, föreställningar, föreskrifter (t ex lagstiftning)” (ibid:7). Institutio-
ner kan inte handla och betraktas därför inte heller som aktörer, men de institutioner som 
finns får betydelse för hur människor handlar både som medlemmar i organisationen och som 
individer (ibid.). Organisationer omges av formella och informella regler för vad som är god-
tagbara sätt att handla, vilka kan stödjas via lagstiftning, de kan tas för givna eller så kan det 
finnas en allmän uppfattning om vad som är godtagbart. Dessa normativa skyldigheter kan 
förmedlas till organisationen som fakta som aktörerna måste ta hänsyn till och beakta (Meyer 
och Rowan, 1977; Johansson, 2002). Institutionaliseringen är en social process där aktörerna 
skapar en gemensam definition av den sociala verkligheten. Institutionaliserade regler inver-
kar på organisationens struktur och på det praktiska arbetet och kan få andra effekter än de 
tekniska krav som finns på organisationer (Meyer och Rowan, 1977).  
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Institutioner består av tre element eller pelare som formar och stödjer institutionerna och 
tillsammans med "associated activities and resources, provide stability and meaning to social 
life” (Scott, 2008:48). Dessa element är de regulativa, normativa och kulturellt-kognitiva. I 
praktiken består organisationer av en kombination av de tre elementen och kan därför inte 
enkelt särskiljas, annat än analytiskt. Det regulativa elementet innebär att institutioner 
begränsar och styr beteenden via lagar och regler och genom övervakning och sanktioner 
(ibid.). Som beskrivs i kapitel två infördes betalningsansvar genom lagen om kommunernas 
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (SFS 1990:1404) inför ädelreformens genomfö-
rande år 1992. Lagen tydliggjorde bland annat att socialtjänsterna blev ekonomiskt ansvariga 
för personer som behövde stöd av socialtjänsten när de blivit medicinskt färdigbehandlade 
(utskrivningsklara). Lagstiftaren ville tydliggöra socialtjänstens och sjukvårdens (landstingets) 
ansvar för dessa äldre personer samt att inte nya ansvarsgränser skulle uppstå mellan de båda 
organisationerna (SOU 2000:114). Som ett komplement till lagen har Socialstyrelsen gett ut 
föreskrifter för hur det gemensamma arbetet skall ske vid utskrivning (Socialstyrelsen, 2005b). 
Genom denna lag både begränsas och styrs organisationernas beteenden, eftersom organisa-
tionerna blir ekonomiskt ansvariga och får sanktioner om de inte fullföljer sina åtaganden. 
Vidare finns det andra reglerande former av regulativa element som till exempel genom 
utfärdade licenser eller genom dem som fördelar makt och förmåner för vissa aktörer (Scott, 
2008).  

Det normativa elementet fokuserar värderingar och normer och kan exempelvis gälla lämp-
liga sätt att handla i vissa situationer eller utifrån vissa positioner. De avgör i stor utsträckning 
hur man borde handla och vad som är önskvärt. Samtidigt som normativa system ofta 
begränsar det sociala handlandet så kan det också möjliggöra socialt handlande (Scott, 2008.). 
När det gäller kulturellt-kognitiva element studeras institutioner ”som kunskapssystem som 
kontrollerar sociala beteenden. Aktörer följer vissa regler och rutiner därför att de tas för 
givna” (Blom, 2006:180). Individer som interagerar med varandra skapar ett gemensamt 
kognitivt ramverk och en gemensam förståelse. De kognitiva ramverken kan styra vilken 
information som uppmärksammas och hur den kodas och tolkas (Scott, 2008), exempelvis 
hur samverkan uppfattas och utförs i praktiken.  

Organisationers strävan efter legitimitet  

Ofta framhålls att organisationer strävar efter en ökad effektivitet, till exempel när organisato-
riska förändringar skall genomföras som var fallet med de tre reformerna. Sådana förändringar 
kan inte enbart förklaras med ett effektivitetsmotiv utan organisationer försöker också att 
uppnå legitimitet. Strävan mot legitimitet är vanligare inom institutionaliserade fält som till 
exempel inom skolan eller sjukvården, än inom fält där organisationerna är mer tekniskt 
inriktade och där effektivitetsmotiven är tydligare (Meyer och Rowan, 1977; Stern, 1999).  

Meyer och Rowan (1977) framhåller att tidigare organisationsteorier fokuserade på effektivi-
tetssträvanden och att den formella strukturens legitimitet togs för given. Den formella 
strukturen skapas för att samordna och kontrollera arbete. Men dessa rationaliseringsnormer 
är inte enbart några allmänna värden, de kan ta formen av mer specifika regler, förståelse och 
meningssammanhang som är kopplade till de institutionaliserade sociala strukturerna. 
Exempelvis finns det aktiviteter som beslutsfattare, lagstiftare och olika professionella grupper 
förutsätter att de utförs på ett visst sätt, enligt vissa kriterier och inom en särskild organisato-
risk struktur som antas vara den bästa (ibid.), exempelvis så som den traditionella vården 
organiseras med organisationer som har skilda ansvar och arbetsuppgifter. Sådana aktiviteter 
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betraktas som legitima oavsett vad till exempel utvärderingar visar om effekterna av aktivite-
ten, och benämns för rationaliserade myter. När institutionella regler uppstår inom ett visst 
fält kommer organisationen att införliva reglerna som en del i den formella strukturen. 
Organisationerna strävar således mot en strukturell överenskommelse med de myter som 
finns i omgivningen och de blir genom denna strävan allt mer lika varandra. Detta är 
betydelsefullt för organisationer eftersom de genom att anamma institutionella regler och 
genom att de blivit mer lika varandra (isomorfa) uppnår legitimitet och får nödvändiga 
resurser för att överleva (Meyer och Rowan, 1977; jfr Johansson, 2002). 

Organisationer där legitimiteten är hög, som lyckas bli isomorfa och som kan visa att de 
uppfyller kraven som ställs på dem, ifrågasätts inte av andra organisationer så som de skulle ha 
ifrågasatts om kraven inte uppfyllts (Holmblad Brunsson, 2002). De som uppfyller och 
anpassar sig till de externa kraven får således större förtroende från omgivningen än de som 
inte gör det. Men organisationer har inte enbart att anpassa sig till myterna, de skall dessutom 
upprätthålla en fasad som talar om att myterna om verksamheten verkligen fungerar. Det 
innebär att organisationer kan ställas inför motstridiga krav. Samtidigt som de förväntas 
bedriva en effektiv verksamhet förväntas de uppfylla krav som omgivningen ställer på dem 
(Meyer och Rowan, 1977; Holmblad Brunsson, 2002). För att hantera dessa motstridiga krav 
kan organisationer använda två strategier eller tekniker, ”decoupling” och ”the logic of 
confidence and good faith”16 (Meyer och Rowan, 1977:356f). Decoupling innebär att koppla 
isär det praktiska handlandet (aktiviteterna) från den formella strukturen vilket medför att 
organisationen kan upprätthålla en likriktad, legitimerad formell struktur samtidigt som de 
handlingar eller aktiviteter som utförs i organisationen varierar efter de praktiska övervägan-
den som görs (ibid.). Som beskrivs i förra kapitlet framställs samverkan utåt och i tal ofta på 
ett positivt sätt, inte minst av dem som arbetar i organisationerna. Samtidigt finns det en stor 
variation på hur samverkan fungerar och utövas i praktiken, vilket de fyra fallstudierna i den 
här uppsatsen visar. I utvärderingar, utredningar och rapporter om samverkan, gjorda av till 
exempel Socialstyrelsen (i avsnittet Samverkan i praktiken ges ett axplock från dessa utvärde-
ringar och rapporter), framkommer att samtidigt som organisationerna är medvetna om 
sådant som begränsar samverkan och också vad som underlättar samverkan så är det ändå svårt 
att få en väl fungerande samverkan till stånd.  

Decoupling innebär att en legitimerande kultur kan upprätthållas samtidigt som det praktiska 
arbetet kan utföras utan att det blir någon motsättning mellan dem (Johansson, 2002). Ett sätt 
att upprätthålla isärkopplingen är att i organisationen undvika utvärderingar och uppfölj-
ningar av arbetssätt och resultat. Eriksson-Zetterquist (2009) förklarar isärkoppling för att 
upprätthålla en organisations legitimitet genom att referera till tidigare studier som hon har 
varit delaktig i. Exemplet handlar om införandet av jämställdhetsplaner, där det bland annat 
angavs att en viss procentsats (i detta fall 25 procent) av cheferna i en organisation skulle vara 
kvinnor inom en tvåårsperiod, men detta var inte praktiskt möjligt:  

Genom att anta jämställdhetsplanen framstod organisationen som legitim för 
omgivningen då företaget verkade likt andra. Den framstod även som legitim 
sett ur medarbetarnas perspektiv på samtida organisationer. … Om jämställd-
hetsplanen vore allt för tätt kopplad skulle organisationen gå under eftersom det 
inte finns kvinnor att rekrytera i organisationen. Genom att isärkoppla jämställd-
hetsplanen kommer organisationen däremot att överleva. … Planerna ger 
organisationen legitimitet. Att följa dem skulle dock vara alltför kostsamt eller 

16 Eriksson-Zetterquist (2009) översätter ”the logic of confidence och good faith” med förtroendets logik, 
vilket också används i denna uppsats.  
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krävande på olika sätt, och därför kommer de att löst kopplas till den ordinarie 
verksamheten. (ibid:71) 

Fallstudien Case management har i det här länet och i berörda organisationer presenterats 
som ett koncept för framgång, som en av de största gemensamma satsningar som gjorts i länet 
för personer med samsjuklighet. Legitimiteten bygger bland annat på en beskrivning av att 
vara framgångsrika, att stödet som ges i Case management gäller en misskött och svår mål-
grupp samt att Case management är byggd på samverkan mellan socialtjänsten och 
landstinget. Vad organisationer gör är viktigt men det som kanske har ännu större betydelse 
är ”att de kan tala om vad de gör på ett förtroendeingivande sätt” (Eriksson-Zetterquist, 
2009:145), exempelvis genom marknadsföring eller internutbildning. Med det kommer den 
andra strategin i fokus vilken handlar om förtroendets logik och som bygger på att det finns 
tillit hos anställda och hos de kunder, klienter, patienter och så vidare som finns utanför 
organisationen, att organisationen fungerar så som är tänkt och att eventuella problem löses 
obemärkt. Detta antagande, att allt är i sin ordning, att anställda och chefer gör det de är 
ålagda att göra, tillåter att en organisation utför det dagliga arbetet med isärkopplade struktu-
rer och samtidigt upprätthålls ett förtroende till det arbete de utför (Meyer och Rowan, 
1977; jfr Johansson, 2002). 

Att vara lika andra men samtidigt vara unik 

Organisationer som har liknande uppdrag och där de är överens om att de bedriver en viss 
institutionell verksamhet befinner sig inom ett organisatoriskt fält. Föreställningen om att de 
hör samman och delar gemensamma idéer är det som förenar organisationer inom ett fält 
(Johansson, 2002), inte nödvändigtvis att det finns en objektiv existens eller en interaktion 
mellan dem (Forssell, 1992). Den svenska offentliga sektorn är ett exempel på ett organisato-
riskt fält där det finns liknande idéer och ideal (Sahlin-Andersson, 1996). Ett annat exempel 
ges av Forssell (1992) som har undersökt sparbankernas omvandling från 1950-talet till ett 
modernt företag där ett marknadsekonomiskt system blev centralt. Sparbankerna införlivades 
i ett nytt organisatoriskt fält, först som en underavdelning men där gränserna efter hand 
suddades ut mellan underavdelningarna. Förändringarna, vilka inte är unika för bankerna, 
innebar att definitionen av verksamheterna blev en annan: ”[D]e organisatoriska fälten fick en 
annan komposition än tidigare och andra normer och regler” fick betydelse (ibid:180). 
Socialtjänsten blev i och med omfördelningen av ansvarsområden inom den offentliga 
sektorn en ny aktör på fältet, och om inte helt ny så omdefinierade socialtjänsten sin plats 
inom fältet. Case management kan, som beskrivs i den tredje fallstudien, betraktas som en ny 
aktör på fältet som arbetar för att definiera sin verksamhet och hitta sin plats på fältet. 
Organisatoriska fält kan förändras, de kan utvidgas då nya aktörer kommer in på fälten eller så 
kan de upphöra helt om den verksamhet som sker där försvinner, även om det inte är särskilt 
vanligt (Forssell, 1992). Det är inte heller säkert att samtliga aktörer inom fältet definierar 
fältet på samma sätt, exempelvis vad gäller dess omfattning och hur det är uppbyggt. Det 
beror på att det inte finns en objektiv definition av ett organisatoriskt fält (ibid.) utan det är 
en analytisk konstruktion vars gränser avgörs av den som betraktar fältet (Sahlin-Andersson, 
1996). Däremot behöver det inte vara några större svårigheter att bestämma var gränserna går 
för den enskilda organisationen som vet ”vad den sysslar med, hur dess relevanta omvärld ser 
ut, och vilka regler och normer som gäller, och som kan ta allt detta för givet”, vilket var 
fallet med sparbankerna (Forssell, 1992:176).  
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Eftersom fältet inte har några fastlagda gränser utan förändras kontinuerligt, kan fältet betrak-
tas som en referensram eller ett referenssystem där idéer om organisering sprids och där 
strukturen och identiteten bestäms (Sahlin-Andersson, 1996). DiMaggio och Powell (1983) 
menar att organisatoriska fält enbart existerar i den mån de är institutionellt definierade. 
Institutionaliseringen beskrivs som en process som DiMaggio och Powell (1983) benämner 
”structuration” (strukturering). Genom den processen blir organisationer inom ett fält ”över-
ens om att man har något gemensamt” (Johansson, 2002:98). Ett fält utgörs av ett system av 
relationer, vilka utvecklas mellan aktörerna när de definierar frågor som gemensamma 
(Sahlin-Andersson, 1996). Organisationerna inom ett fält, eller system, har olika positioner 
där de organisationer med en dominerande position skapar referenspunkter och modeller som 
andra organisationer jämför sig med och eftersträvar, och där handlingarna bland annat styrs 
av de meningar och identiteter som utvecklats inom fältet. Sahlin-Andersson (1996) skriver 
att i enlighet med vad Pierre Bourdieu menar utvecklas sammanhängande mönster av hand-
ling och mening utan att någon enskild aktör medvetet strävar efter att skapa detta mönster 
och likformighet (ibid.). 

Organisationer inom institutionella fält tenderar att med tiden bli allt mer lika varandra, en 
likriktning som kallas isomorfism. Tre drivkrafter genom vilken institutionell isomorfism 
uppstår brukar urskiljas, nämligen tvingande, mimetisk och normativ isomorfism (DiMaggio 
och Powell, 1983). Likriktningen innebär att organisationer kommer att ”organisera sitt 
arbete ungefär på samma sätt, inrätta likartade procedurer och presentera sig utåt på ungefär 
samma sätt” (Holmblad Brunsson, 2002:218). Organisationer belönas när de har blivit lika 
andra organisationer inom fältet, det vill säga när de blivit framgångsrika. Belöningen med 
likriktningen är till exempel att transaktioner blir enklare att genomföra, så också att anställa 
och rekrytera personal samt att erhålla kontrakt och ekonomiska medel. Av den anledningen 
kan de också bli mer effektiva och uppnå legitimitet (DiMaggio och Powell, 1983; Eriksson-
Zetterquist, 2009). De tre drivkrafterna utgör, så som de organisatoriska fälten, analytiska 
kategorier och kan därför inte i praktiken enkelt särskiljas från varandra, de överlappar och 
går in i varandra (Stern, 1999). Skillnaden mellan den mimetiska och de två andra formerna 
av isomorfism är att den mimetiska likriktningen kommer inifrån organisationen, inte utifrån 
som den tvingande och den normativa formen gör (Blom, 2006).  

Den tvingande isomorfismen handlar om en process där regler avgör hur en verksamhet skall 
bedrivas och är något som organisationer måste följa. Det handlar både om formella och 
informella krav som dominerande aktörer inom fältet ställer på svagare organisationer som de 
samtidigt är beroende av (DiMaggio och Powell, 1983; jfr Johansson, 2002). Blom 
(2006:181) förklarar att denna form av isomorfism främst handlar om ”politiskt inflytande 
och en legitimitetsproblematik gentemot det övriga fältet.” De politiska påtryckningar och 
beslut som riksdag och regering tar via lagstiftning (eller föreskrifter och förordningar) 
förmedlas till organisationerna inom ett fält. Det kan även handla om kulturella förväntningar 
som finns i samhället som medför att organisationer handlar på liknande sätt (Blom, 2006; 
Eriksson-Zetterquist, 2009). Regler som påförs från statligt håll har stor betydelse för organi-
sationers strukturella likriktning eftersom de gäller för flera eller samtliga organisationer inom 
ett fält (Stern, 1999). Staten kan även påverka inriktningen genom att erbjuda resurser som 
organisationer eftertraktar (Johansson, 2002), till exempel i form av projektmedel.  

Den normativa isomorfismen har sitt ursprung i den ökade professionaliseringen där personal 
med professionell utbildning i allt större utsträckning anställs inom organisationer. Den speci-
fika utbildningen och den kunskap som utbildningen förmedlar fungerar likriktande för 
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professioner som lär sig hur en viss verksamhet skall bedrivas (DiMaggio och Powell, 1983). 
Även legitimationen som utfärdas för vissa yrkesgrupper, som till exempel för läkare, fungerar 
likriktande (Holmblad Brunsson, 2002). I och med utbildningen skapas ett nätverk av profes-
sionella som gör att likheten bibehålls, nya idéer och ny information sprids inom nätverket 
som sedan införlivas i organisationerna på ett relativt likartat sätt (DiMaggio och Powell, 
1983; jfr Johansson, 2002). Detta sker såväl inom som mellan organisationer och bidrar 
därigenom till den normativa isomorfismen (Blom, 2006). Organisationer kan betraktas som 
attraktiva och legitima om de organiserar sin verksamhet på det sätt som överensstämmer 
med de förväntningar som olika professioner och yrkesgrupper har. Det blir även enklare för 
de anställda att byta arbetsplats när arbetet organiseras likartat oavsett vilken organisation det 
handlar om (Holmblad Brunsson, 2002).  

Genom mimetisk isomorfism skapas likformighet genom att organisationer inom ett fält imiterar 
varandra. Den drivkraft som finns i den mimetiska isomorfismen är osäkerhet eftersom 
osäkerheten uppmuntrar imitation och det kan vara ett sätt att uppnå legitimitet och fram-
gång (DiMaggio och Powell, 1983). Det kan ske då ”organisatoriska teknologier är oklara, 
när målen är tvetydiga eller när omgivningen uppfattas som osäker” (Blom, 2006:182). När 
socialtjänsten fick ett utvidgat ansvar via reformerna gav projektmedlen möjlighet för organi-
sationerna att ta efter redan existerande goda exempel på hur verksamheten kunde bedrivas. 
Det är naturligt för organisationer att ta efter de organisationer som uppfattas som framgångs-
rika inom ett fält. Organisationer kan känna osäkerhet om den verksamhet som bedrivs verk-
ligen är effektiv och i sådana fall kan det vara en trygghet att bedriva den på ett bestämt sätt, 
att göra som alla andra gör och visa vilken verksamhet de har (Holmblad Brunsson, 2002). På 
så sätt kan organisationer spara både tid och resurser genom att anamma en praktisk lösning 
utan allt för stora kostnader, och misstag som andra organisationer redan gjort kan undvikas 
(Eriksson-Zetterquist, 2009). Ett par exempel på mimetisk isomorfism ges av Stern (1999) 
där det ena handlar om ett växande intresse för kvalitetsaspekter i arbetet, bland annat ISO-
certifieringen. Det andra exemplet är beställar- och utförarmodellen som förändrade stora 
delar av den offentliga sektorn från slutet av 1980-talet och som innebär att de influerades av 
den privata sektorns sätt att organisera arbetet (ibid.). Även Sahlin-Andersson (1996) beskri-
ver att utvecklingen inom den offentliga sektorn har skett med influenser från privata företag. 
Den offentliga sektorn tar efter och jämför sig med privata företag som betraktas som mer 
framgångsrika (ibid.).  

Idéers spridning i praktiken  

Organisationer har en tendens att bli allt mer lika varandra, vilket de tre homogeniserings-
formerna ovan visade. Samtidigt sker imiteringen (och överföring av idéer) inte genom 
diffusion där idéer sprids automatiskt, utan de förändras av de människor som finns i organi-
sationerna (Sahlin-Andersson, 1996). I varje organisation finns handlande och tänkande indi-
vider och varje förändring i organisationen är beroende av människorna (ibid.). Barley och 
Tolbert (1997) menar att aktörsperspektivet behöver bli tydligare när institutionella processer 
studeras. Såväl organisationer som de enskilda personerna kan medvetet förändra eller repro-
ducera institutioner (ibid.). Det finns exempel på att reformer (och andra förändringar i 
organisationer) inte genomförs på samma sätt i alla organisationer som inför en reform utan 
idéerna om förändring översätts på skilda sätt (Blomquist, 1996). Genom att betrakta införan-
det av reformer som översättning betonas att det finns en ”aktiv och mångtydig karaktär i de 
reformprocesser som studerats” bland annat genom att aktörernas aktiva insats har betydelse 
för en förändrings mottagande (ibid:183). Därmed kan man förklara varför reformer och nya 
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organisationsmodeller inte införs i alla organisationer trots en intention att göra det, och att 
inte alla förändringar blir så framgångsrika som avsikten var från början.  

För att förstå hur idéer sprids och tas emot av aktörer i organisationer kan begreppet över-
sättning användas. Det är ett begrepp som hämtats från Bruno Latour och Michel Callon 
(Johansson, 2002). Översättning är ett användbart begrepp eftersom det:  

comprises what exists and what is created; the relationship between humans and 
ideas, ideas and objects, and humans and objects – all needed in order to under-
stand what … we call ‘organizational change’. (Czarniawska och Joerges, 
1996:24) 

Genom att använda översättning förstås spridningen av idéer som en pågående process. Det är 
sällan som idéer sprids helt utan förändringar utan det sker genom att idéer plockas upp, 
översätts och förändras med utgångspunkt i de lokala förutsättningar och förhållanden som 
finns i de enskilda organisationerna (Sevón, 1996).  

Vid översättningsprocessen förvandlas idéerna av aktörerna, allt eftersom de förflyttas mellan 
dem. Spridningen av idéer kan liknas vid en kedja där ingen länk är viktigare än någon av de 
andra länkarna och alla länkar förändrar på något sätt den ursprungliga idén. Därför är det 
inte möjligt att avgöra var processen startar eller när den avslutas. Vanligen imiterar organisa-
tioner enbart vissa drag från andra organisationer, inte ett helt mönster, och delar används 
från både egna och andras erfarenheter. Idéerna modifieras så att de passar den enskilda 
organisationens villkor. Följden blir att resultatet av imiteringen skiljer sig mellan olika 
organisationer; resultatet av den ursprungliga idén blir på så sätt inte det samma som den 
ursprungliga idén och inte heller blir resultatet lika mellan olika organisationer. Resultatet 
kommer att variera mellan aktörer och även förändras över tid och rum. Detta medför att 
organisationer inte enbart strävar efter att bli lika varandra utan också uppfattar sig som speci-
ella och olika andra organisationer. Organisatoriska fält blir genom översättningen därmed 
heterogent och även homogent (Sevón, 1996).  

Genom detta förhållningssätt hamnar människorna, mottagarna, i fokus eftersom idéer inte 
kommer att spridas utan en aktiv insats av dem: ”Mottagarna är inte bara transportörer, utan 
också transformatörer (och därmed innovatörer) av idéer” (Johansson, 2006:30). Mot bak-
grund av de här fallstudierna tas således idéerna om samverkan emot och sprids av dem som 
arbetar inom socialtjänst och landsting. Aktörerna har stor inverkan på hur idéerna sprids i 
den egna organisationen och hur de sprids till andra organisationer. Den drivkraft som finns 
för imitering kommer följaktligen från organisationen och idéerna är inte något som tvingas 
på organisationerna. Istället beror det på aktörerna (de som imiterar en idé) vilka idéer som 
anammas där utgångspunkten är hur de uppfattar situationen och identiteten hos sig själva 
och hos andra (Sevón, 1996; jfr Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Översättningsprocessen ligger nära organisationens konstruktion av identiteten. Imitering är 
en del i den processen när organisationer jämför sig med och imiterar organisationer och de 
delar hos organisationer som de eftertraktar (Sevón, 1996). Identiteten betraktas som en social 
konstruktion som uppstår genom en kontinuerlig förhandlingsprocess mellan en organisation 
och andra aktörer som finns i omgivningen (Sevón, 1996; Johansson, 2006); det är i samspe-
let med andra organisationer inom ett fält som organisationens identitet utvecklas och 
upprätthålls (Svensson, Johnsson och Laanemets, 2008). Som beskrivits kan de organisatoriska 
fälten betraktas som en gemensam referensram och som termen referensram åsyftar kan fälten 
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ses som ”de sociala kontexter inom vilkas ram enskilda organisationer skapar sin identitet” 
(Johansson, 2006:28). Därför kommer identiteten att förändras när de organisatoriska fälten 
förändras, genom att gränser flyttas, förändras, upphör eller tillkommer när organisationer går 
in i och ur det organisatoriska fältet (ibid.).  

Att översätta och redigera är att jämföra sig med andra  

Processen vid imitering, och skapandet av identiteten kan förklaras med utgångspunkt i 
begreppet lämplighetens logik17. Det som är lämpliga handlingar avgörs när organisationen 
jämför sig med andra organisationer. Den modell som Sevón (1996:53) använder, som utgår 
från huvuddragen om lämplighetens logik, innefattar tre delar: ”(1) matching of identifica-
tions and situations, (2) construction of desire to transform, and (3) institutionalized action.” 
Organisationer, vanligtvis organisationens ledning, börjar med att ställa frågan vem de är. För 
att få reda på vem de är och vem de liknar jämför de sig med andra organisationer som 
fungerar som förebilder. Ofta handlar det om en jämförelse med mer framgångsrika organisa-
tioner och organisationer med gott rykte. I den här jämförelsen växer en önskan om att 
förändras fram, eftersom den organisation som man jämför sig med har något som eftersträ-
vas. För att bli mer lika andra organisationer letar de därefter efter lämpliga sätt att handla. 
Genom att handla och jämföra sig med andra kommer organisationen att identifiera sig själv 
och andra och också hur det är möjligt att bli så som organisationen vill bli (ibid.).  

Sahlin-Andersson (1996) fokuserar på redigering i översättningsprocessen, där redigering 
förklarar hur översättningen fortsätter. Redigering är den process där idéer introduceras i nya 
miljöer, där de anpassas, skapas och omskapas, till det lokala sammanhanget. Redigeringen tar 
vid när en idé har imiterats, det vill säga när organisationer har jämfört sig med andra organi-
sationer som upplevs vara lika i något avseende eller som har drag som verkar göra eller som 
kommer att göra dem framgångsrika. Förändringsprocessen är problembaserad, vilket innebär 
att ett problem som en organisation har definieras när de jämför sig med andra organisationer. 
Det definierade problemet är ”the difference between a desired state and a present state” 
(ibid:71), det vill säga något som organisationen saknar men som den eftersträvar. Problemen 
som definieras och lösningen på problemen är ofta desamma eftersom lösningen syftar till att 
komma till rätta med problemen. Detta bidrar också till att skapa organisationens identitet. 
Genom möjligheterna att redigera idéer skapas ett utrymme att handla för aktörerna, som kan 
välja vilka delar som skall imiteras och vilka som utelämnas (ibid.).  

Det som organisationer imiterar är i de allra flesta fall idéer, praktiker och arbetsmodeller som 
anses framgångsrika och som därmed eftersträvas. Det kan handla om idéer som offentlig 
sektor, socialtjänst och landsting, betraktar som framgångsrika och som de hämtar från den 
privata sektorn, till exempel det som rör ekonomisk styrning, kostnadseffektivitet, kund-
orientering, självständiga resultatenheter samt beställar- och utförarmodellen (jfr Blomquist, 
1996; Lind, 2002; Jacobsson, 2002). Fernler (2002) har i en empirisk studie intervjuat perso-
ner från tre kommuner om införandet av beställar- och utförarmodellen och vilket utrymme 
de lokala förutsättningarna gavs vid införandet. Beställar- och utförarmodellen infördes i de 
tre kommunerna på skilda sätt. I en av kommunerna riktades kritik mot att kommunled-
ningen vid införandet av modellen ”inte hade tagit hänsyn till verksamhetens situation och 
behov”, vilket berodde på kommunens ”ledande politiker och tjänstemän hade ägnat ovan-

17 Grunden för förståelsen av lämplighetens logik har Sevón (1996) och Blomquist (1996) hämtat från James 
G March, som använder det begreppet.  
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ligt mycket tid åt att utveckla sin modell, vilket skapade en stark uppbindning kring model-
lens ideologi” (Fernler, 2002:116). Det gjorde den också svår att förändra. I den andra kom-
munen som benämns ”modeföljaren” kom beställar- och utförarmodellen i stor utsträckning 
att anpassas till de lokala förutsättningarna i kommunen. Denna lokala anpassning av model-
len förstärktes av att en konsult hade varit delaktig vid införandet. Den tredje kommunen, 
där de ”officiellt hade sagt nej till generella modeller”, hade modellen ändå vunnit terräng 
och införts (ibid:117).  

I avståndet mellan hur de som imiterar antar att de är i organisationen som imiteras och hur 
det är i den imiterande organisationen skapas ett utrymme för översättning (Sahlin-Anders-
son, 1996). Därmed kan det som imiteras, till exempel arbetsmodeller eller praktiker, tolkas 
och kompletteras på olika sätt av organisationen. Vad som oftast uppmärksammas är fram-
gångar, misslyckanden nämns knappt. Sahlin-Andersson (1996) förklarar att hon i sin tidigare 
forskning kommit fram till att förändringar som genomförs på ett ställe fungerar som en före-
bild och att de kan imiteras och implementeras i vilken organisation som helst. Det är 
dessutom långt ifrån alltid som den imiterande organisationen har en egen erfarenhet av de 
organisationer eller praktiker som de refererar till och som de önskar imitera. Istället imiterar 
de rationaliseringar, som är:  

[S]tories constructed by actors in the ’exemplary’ organization, and their own 
translation of such stories. What spreads are not experiences or practices per se, 
but standardized models and presentations of such practices. (ibid:78) 

Ett exempel som ges är när en så kallad research park planerades söder om Stockholm så re-
fererades till Silicon Valley som ett lyckat exempel på ett sådant forskningsområde. Planerarna 
kom dock inte egentligen att imitera Silicon Valley utan de imiterade (framgångs-)berättelsen 
om Silicion Valley. Redigeringsprocessen handlar om att idén eller modellen berättas och 
återberättas, vilket görs olika varje gång och i varje situation och som medför att resultatet 
blir en av flera former av översättning. I sådana berättelser är det sällan som man berör speci-
fika situations- eller rumsdrag. Det som skapas är en kontextfri förebild som kan fungera som 
exempel för många organisationer och situationer (ibid.). De som fungerar som redigerare av 
idéerna, framgångsberättelserna, kan exempelvis vara forskare, professionella, ledare, konsulter 
och verksamhetsplanerare (Sahlin-Andersson, 1996). I samma exempel som ges om Silicon 
Valley framkommer att det främst var konsulter som formulerade berättelserna om Silicon 
Valley där vissa aspekter betonades och andra lämnades ute från berättelsen. Deras berättelser 
beskrivs som ”stories that took the form of recipies, with a set of necessary ingredients, that it 
was possible to copy elsewhere” (ibid:83). Konsulterna refererade till andras erfarenheter och 
till idealmodeller, inte till egna erfarenheter (ibid.).  

För att förklara varför vissa idéer får gehör på det lokala planet och genomgår en översätt-
ningsprocess använder Czarniawska och Joerges (1996) termerna mode och modeföljande. 
Det kan förklara varför en idé får genomslag i flera organisationer vid samma tidpunkt (ibid.). 
Røvik (1996) menar att det kan finnas flera moden i en organisation och att man med 
begreppet kan förklara att olika idéer, arbetsformer och praktiker blir populära, anammas och 
efter ett tag kommer att ersättas med andra idéer som organisationen finner mer tidsenliga. 
Ett mode har störst attraktionskraft när det handlar om en ny idé och när inte så många orga-
nisationer har anammat den, som med Case management (fallstudie tre). Att tidigt ta sig an 
nya idéer skapar framgång och är ett sätt att få specifika drag som skiljer dem från andra 
organisationer, de får en egen identitet. Efterhand som idén sprids kommer den att förlora sin 
attraktionskraft. När organisationer anammar idéer i ett sent skede beror det, enligt Røvik 
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(1996), på att behovet av att följa modet förändras från att handla om att särskilja sig från 
andra till en önskan om att vara lika andra. Då handlar det istället om imitation.  

Samverkan 

I samband med psykiatrireformen fanns en nationell politisk inriktning för arbetet med 
människor med psykiska funktionsnedsättningar som handlade mer om att förändra synsätt 
och attityder än att genomföra förändringar med lagstiftning. Imitering och överföring av 
professionella normer var därmed vanligt i samband med reformen, i synnerhet för kommu-
nerna som fick ett nytt och utvidgat ansvarsområde och som skulle hitta ”en profil för 
reformarbetet” (Markström, 2003:64). I det här sammanhanget kan samverkan bli ett tillvä-
gagångssätt för att ”känna in och kunna fungera följsamt gentemot rådande normer inom ett 
organisatoriskt fält” (ibid:71). Grape (2006) har studerat samverkan inom rehabiliteringsom-
rådet där bland annat Försäkringskassa och Arbetsförmedling är centrala aktörer. För att 
förklara den samverkan som sker i praktiken används begreppet verksamhetsdomän, som är 
en del av ett organisatoriskt fält. Inom verksamhetsdomänen utförs vissa konkreta arbetsupp-
gifter inom ett specifikt verksamhetsområde, som rehabiliteringsområdet. Organisationer som 
samverkar har skilda logiker vilket innebär olika sätt att betrakta det arbete som de gör med 
personerna som behöver stöd. Organisationerna är med andra ord företrädare för specifika 
logiker. När aktörer skall samverka sker ”det utifrån skilda målsättningar, förväntningar, 
önskemål och regelverk, det vill säga olika institutionella logiker” (ibid:53). Inom verksam-
hetsområdet sker samverkan med utgångspunkt i logikerna och organisationerna gör vad 
Grape (2006:55) kallar ”domänanspråk på att vara legitima företrädare för just detta område”. 
När aktörerna inte kommer överens om det de skall samverka om, vem som skall göra vad 
och så vidare, skapas domänkonflikter. Då överensstämmer inte anspråken. När organisatio-
nerna däremot är överens om det gemensamma arbetet präglas samverkan av domänkonsen-
sus (ibid.).  

Utvecklingen mot ett ökat behov av gränsöverskridande arbete inom den offentliga sektorn 
framhålls vanligen kunna tillgodoses genom samverkan mellan olika aktörer. Behovet av 
samverkan eller integration har samband med specialiseringen av arbetet. Arbetet blir allt mer 
uppdelat mellan flera organisationer och professionaliseringen medför att fler yrkesgrupper 
tillhandahåller stöd. En risk med utvecklingen är att människor som behöver stöd från flera 
organisationer hamnar mellan de skilda ansvarsområdena och att de hänvisas mellan olika 
organisationer med följden att de blir utan eller inte får tillräckligt med stöd. För organisatio-
nerna har det medfört problem med att arbeta från ett helhetsperspektiv på de behov som 
varje individ har. Motiven som finns för samverkan inom den offentliga sektorn handlar 
därmed på en övergripande nivå om att motverka fragmenteringen och om att förbättra till-
gängligheten och kvaliteten i samhällets stöd. Dessutom finns ekonomiska motiv som talar för 
samverkan som handlar om att nyttja resurserna på bästa sätt vad gäller exempelvis lokaler, 
personal och annan utrustning (Axelsson och Bihari Axelsson, 2007).  

Även om behovet av samverkan är relativt oomstritt så finns det flera förklaringsmodeller för 
vad samverkan är. Hur begreppet definieras försvåras av att samverkan ibland används som ett 
övergripande begrepp och ibland är det en av flera typer (Eriksson, et al., 2007). Närliggande 
begrepp som samarbete, samordning och integration ges ofta liknande betydelse som samver-
kan vilket bidrar till svårigheten att på ett entydigt sätt definiera begreppet, eftersom de inte 
utesluter varandra utan kompletterar och överlappar varandra (Lindberg, 2009). Det finns 
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även inslag av mode i hur begreppen används (Hjern, 2007; Lindberg, 2009). En skillnad 
som framhålls mellan begreppen samarbete och samverkan är att samarbete omfattar all möjlig 
interaktion mellan människor, interaktion som vi inte alltid tänker på som samarbete. 
Samverkan beskrivs ofta handla om aktiviteter som sker kring något där en gräns överskrids 
och där det finns ett syfte med det gemensamma arbetet. Samordning kan betraktas som mer 
övergripande och handlar om att ”skapa strukturer och processer som fördelar och kontrol-
lerar resurser i och mellan organisationer så att organisationerna kan uppnå sina mål” och som 
förklarar hur arbetet organiseras så att det blir en helhet (Lindberg, 2009:22). Även Mallander 
(1998) och Danermark (2000) beskriver skillnader och att det som kännetecknar samverkan 
är att det finns ett gemensamt syfte. Danermark (2000:15) definierar samverkan ur ett struk-
turellt perspektiv och betonar betydelsen av att det finns syfte och mål med samverkan, där 
samverkan betraktas som ”… medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 
andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”. Avgränsningen 
som görs av bland annat Danermark (2000) och Danermark och Kullberg (1999) är att de 
väljer att inte beakta de gruppdynamiska processerna i samverkan, även om de påpekar att 
sådana processer kan ha betydelse i samverkan. Istället berörs organisatoriska faktorer och i 
fokus är frågor om lagstiftning och regelverk, kunskapstraditioner och förklaringsmodeller 
samt om den organisatoriska strukturen, vilken ofta skiljer sig mellan hälso- och sjukvården 
och socialtjänsten. De som samverkar bör vara medvetna om att dessa faktorer har betydelse i 
samverkan (ibid.).  

I den här licentiatuppsatsen används främst begreppet samverkan eftersom de projekt som 
ligger till grund för fallstudierna benämndes samverkansprojekt, både i ansökningsförfarandet 
och i det praktiska arbetet. Personalen och cheferna pratar om samverkan när det gäller mötet 
mellan aktörer från olika organisationer eller verksamheter; det vill säga samverkan som i 
enlighet med Lindberg (2009) handlar om aktiviteter som sker kring något och där en gräns 
överskrids. Den förklaring som uppsatsen utgår från vad gäller det här perspektivet på 
samverkan förklaras vidare i avsnittet Samverkan som en process och en relation. När det däremot 
handlar om att beskriva hur samverkan organiseras i fallstudierna används bland annat den 
uppdelning i olika samarbetsformer som Berggren (1982), Westrin (1986) och Boklund 
(1995) använder och där samverkan är en av samarbetsformerna.  

Organisering av samverkan  

Samverkan kan organiseras och ledas på olika sätt. Axelsson och Bihari Axelsson (2007) gör 
en sammanfattande genomgång av studier och utvärderingar av samverkan som sker i prakti-
ken. Där framkommer att samverkan kan vara relativt enkel med till exempel regelbundna 
möten, informationsutbyte och gemensam planering av aktiviteter. Det kan handla om lite 
mindre enkla former av samverkan där organisationerna ingår formella överenskommelser om 
gränsöverskridande aktiviteter, riktlinjer och vårdprogram. Vidare kan det handla om att 
skapa särskilda samordningsorgan och samrådsgrupper eller så kan särskilda personer utses som 
skall fungera som samordnare eller lots. En intensivare form av samverkan är när det skapas 
gränsöverskridande multidisciplinära team från olika organisationer, som Case management. 
Vanligen fungerar de relativt självständigt men det kan finnas en gemensam styrgrupp som 
har en överordnande samordning av verksamheten. Dessutom kan samverkan ske genom 
samlokalisering av personal, men också samordning av budget, informationssystem och data-
baser. Ytterst leder det, skriver Axelsson och Bihari Axelsson (2007), till en sammanslagning 
av de samverkande organisationerna, vilket visserligen kan minska behovet av samverkan 
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mellan dem som arbetar i den sammanslagna verksamheten, men kan samtidigt också skapa 
nya integrationsbehov i förhållande till omgivande organisationer.  

För att skapa förståelse för hur arbetet har organiserats i varje fallstudie förklaras det gemen-
samma arbetet med hjälp av olika samarbetsformer. En uppdelning av samverkan är genom 
att beskriva samverkan som interorganisatorisk, interprofessionell eller intersektoriell. Den 
interorganisatoriska samverkan sker mellan olika myndigheter inom exempelvis rehabiliter-
ingsområdet eller inom psykiatrin och den interprofessionella samverkan sker mellan olika 
professioner. I den intersektoriella samverkan arbetar olika samhällssektorer tillsammans, till 
exempel sjukvården och socialtjänsten, som har skilda huvudmän och verksamhetsinriktning 
(Axelsson och Bihari Axelsson, 2007). Det är främst den intersektoriella och interorganisato-
riska samverkan som de tre första fallstudierna kan beskrivas som. Den fjärde fallstudien 
(Prisma) kan beskriva som interprofessionell samverkan även om det inte är professioner utan 
skilda yrkesgrupper som samverkar. Det är vanligt att de olika formerna förekommer samti-
digt; det vill säga att samverkan är interorganisatorisk, interprofessionell och också intersekto-
riell (ibid.).  

En annan uppdelning av samverkan i olika former är den som bygger på Berggrens (1982) 
beskrivning och som även används av Westrin (1986) och Boklund (1995). Berggren (1982) 
beskriver fem som han kallar det samarbetsformer vilka benämns separation (icke samarbete), 
koordination (samordning), kollaboration (samverkan), integration (sammansmältning) samt 
konsultation (samråd). Westrin (1986) och Boklund (1995) betraktar konsultation som en 
variant av kollaboration. De olika samarbetsformerna skiljer sig åt vad gäller interaktionsgrad 
mellan aktörerna där interaktionen ökar i omfattning från separation till integration.  

Den första formen, separation, innebär att ingen samverkan sker över huvud taget. Separation 
i form av icke-samarbete innebär att olika insatser kan genomföras av skilda aktörer och från 
en brukares perspektiv kan det verka som om samarbete mellan aktörerna sker fast än de 
ingen kontakt eller interaktion har mellan sig och mellan de olika funktionerna. Koordination 
handlar om samordning, vilket inte ställer några större krav på dem som samarbetar. Det 
handlar om en additativ samordning där olika aktörers insatser läggs till eller adderas till 
varandra för att ett bra resultat skall uppnås. Ett exempel som ges handlar om att en handläg-
gare inom äldre- och handikappomsorgen överför ett ärende om ekonomiskt bistånd till 
ansvarig socialsekreterare. Därmed kan socialsekreterarens arbete och den insats som görs 
adderas till det som handläggarna gör.  

Den tredje formen är kollaboration som innebär att varje organisations eller yrkesgrupps 
ansvarsområde hålls avgränsat, men när det finns ett behov av samarbete träffas de och utbyter 
och delger information om specifikt avgränsade frågor. Boklund (1995:47) menar att kolla-
boration ”bygger på särskiljandet som princip” eftersom det är först när olika yrkesgrupper 
träffas för att samarbeta som de kommer att utgöra ett komplement till varandra. Det är 
denna form av samarbete som ofta benämns samverkan (Berggren, 1982; Boklund, 1995). En 
variant av kollaboration är konsultation som innebär att någon från en organisation tillfälligt 
går in i en annan organisation exempelvis vid handledning (Westrin, 1986). Det handlar inte 
om att ta över ansvar för olika uppgifter eller problem utan om att stå till förfogande. Den 
sista formen av samverkan där graden av interaktionen är som störst är integration eller 
sammansmältning. Genom integration sker en:  

[U]pplösning av ansvarsområdenas gränser, en konsekvent, gemensam vidare-
utbildning, ny gemensam professionell identitet och en ’integrerad’ organisation, 
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vilket sannolikt innebär en gemensam chef och samlokalisation. (Berggren, 
1982:7) 

Förändringar som en integrering av verksamheter innebär är därmed omfattande, både orga-
nisatoriskt och administrativt (ibid.). Olika verksamheter slås samman och de delar på alla 
eller de flesta arbetsuppgifter, oavsett vems ansvarsområde det är. Uppgifterna bör dock vara 
mycket likartade och endast en del av arbetet bör vara yrkesspecifikt (Westrin, 1986).  

Som ett komplement till de tre sist nämnda formerna av samarbete – koordination, kollabo-
ration och integration – för Boklund (1995:242) in dimensionerna avsikter och förhållnings-
sätt och förklarar att: 

Avsikten med samarbetet kan vara centralt för vilka former detta ges samt blir 
bestämmande för vilka krav som därmed ställs på yrkesgruppernas förhållnings-
sätt till varandra. 

Förhållningssättet som de som samverkar har är, menar Boklund (1995) centralt för samar-
bete. Beroende på vilka avsikterna är med samarbete kan samarbetsformerna och förhåll-
ningssätten skilja sig åt. Med tabell 1 illustreras tre avsikter med samarbete som är att samar-
bete sker oavsett olikheter, att fördelarna med olikheterna nyttjas, samt att nackdelarna med 
olikheterna undanröjas. Dessa kombineras med krav på förhållningssätt samt med samarbets-
formen.  

Tabell 1: Avsikterna med samarbete i förhållande till samarbetets former och vilka krav som ställs på 
yrkesgruppernas förhållningssätt. Källa: Boklund (1995:242)18 

Avsikter 
Samarbete 
oavsett olikheter 

Utnyttja fördelarna med 
olikheterna 

Undanröja nackdelarna  
med olikheterna 

Samarbetsform 
Koordination 
– samordning 

Kollaboration 
– samverkan 

Integration 
– sammansmältning 

Krav på förhåll-
ningssätt 

Avgränsning, 
”remissförfarande” 

Specialister som möts med 
respekt för varandras olikheter 

Olikheterna minimeras, strävan 
efter generalistkompetens 

 

När samarbetsformen är koordination innebär det till exempel att handläggare informerar 
varandra om ett ärende, de remitterar ärenden till varandra. När avsikten är att yrkesgrupper 
möts med utgångspunkt i de specialister de är och har respekt för varandras olikheter är 
samarbetsformen kollaboration. Då är avsikten att nyttja de olikheter som varje aktör har och 
betrakta dem som fördelar. När denna samarbetsform används behövs det ”beredskap och 
tolerans för att det finns olika, delvis konflikterande perspektiv” (Boklund, 1995:242). 
Därmed kan denna samverkan fungera när olikheterna som de som samverkar har nyttjas till 
fördel för samverkan, och kan försvåras när det inte finns förståelse och vilja att få samverkan 
att fungera. Samarbetsformen integration innebär ett förhållningssätt som minimerar olik-
heterna och en strävan sker mot generalistkompetens, vilket innebär att arbetsuppgifterna blir 
gemensamma, ”alla skall i princip kunna allt” (ibid:242) och betydelsen av de olikheter som 
finns tonas ned. Detta medför ett krav på konsensus där man bortser från olikheterna som 
yrkesgrupperna har och att dessa olikheter eventuellt står i motsättning till varandra. Detta 

18 Boklunds modell innehåller i original även en tredje aspekt som benämns samarbetets innehåll. Denna 
aspekt förklaras inte här eftersom den inte är aktuell för denna uppsats och eftersom Boklund menar att den 
aspekten inte heller är helt enkel att införa utan problem.  
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sista alternativ innebär, förklarar Boklund (1995), risker för att samarbetet slutar fungera just 
på grund av att kravet på konsensus delvis döljer att skillnader existerar mellan yrkesgrupper 
och organisationer. Denna modell bidrar således till att visa att beroende på vilken avsikt som 
finns med samarbete får det förhållningssätt som de som samarbetar har betydelse för hur 
samarbetet fungerar och genomförs.  

Vertikal och horisontell integration och samordning   

Integration är ett begrepp som blivit vanligare och som bland annat används av Axelsson och 
Bihari Axelsson (2007) istället för samverkan och samarbete. Begreppet integration används i 
en övergripande betydelse och innebär att: ”olika aktörer eller aktiviteter har förts samman 
till en större helhet” (ibid:13). Det finns en skillnad mellan vertikal och horisontell integre-
ring. De som deltar i samverkan styrs såväl horisontellt som vertikalt; horisontellt av teamet 
eller arbetsgruppen och vertikalt av den egna organisationen, vilket kan vara av chefer på 
olika nivåer eller av en gemensam styrgrupp. Denna situation kan medföra ”motstridiga krav 
och förväntningar, som skapar dubbla lojaliteter och sätter de enskilda individerna i mycket 
svåra situationer” (ibid:18) och som därmed kan skapa konflikter. Detta gäller speciellt 
interorganisatorisk integrering där skilda myndigheter och organisationer arbetar tillsammans 
(ibid.).  

Detta har likheter med det som Lindberg (2002) menar är kännetecknande för samordning. 
Genom vertikal samordning tydliggörs de olika nivåerna av över- och underordnande och 
där fördelas makt och ansvar. Där sker samverkan ofta via order och den vanligaste formen av 
vertikal samordning är hierarki. Horisontell samordning riktar sig mot enheter på samma nivå 
för att till exempel förbättra kommunikationen. Det kan ske via koordinatorer eller nätverk, 
men också via samlokalisering. Vanliga hinder för horisontell samordning är organisationernas 
skilda uppdrag, lagstiftningar samt ekonomiska och professionella förutsättningar. Att arbeta 
med vårdkedja kan betraktas som ett sätt att samordna arbetet horisontellt med den enskilda 
individen i fokus för att nå effektivitet (ibid.).  

Oavsett om begreppen integrering eller samordning används så skapar resonemanget om 
vertikal och horisontell integrering ytterligare förståelse för hur projekt organiseras och på 
vilket sätt de stöds av ledning och personal. Axelsson och Bihari Axelsson (2007) utformar, 
med utgångspunkt i andra forskares19 förståelse av begreppet integration, en modell där de 
kombinerar vertikal integrering med horisontell integrering, vilket mynnar i en fyrfältsmodell 
med fyra former av integration. Dessa fyra former av integration är (i) kontraktsstyrning som 
innebär låg grad av både vertikal och horisontell integrering, (ii) samordning som utgörs av 
hög grad av vertikal integrering och låg grad av horisontell integrering, (iii) samarbete där 
den vertikala integreringen är låg och den horisontella hög, samt (iv) samverkan där såväl den 
vertikala som den horisontella integreringen är hög.  

Kontraktsstyrning innebär att det i det närmaste inte sker någon integrering alls utan det 
gemensamma arbetet sker genom kontrakt. Kännetecknande för samordning är hierarki som 
präglas av en hög grad av vertikal integrering. Samarbete förekommer i nätverk med en hög 
horisontell integrering och bygger på att det finns en vilja att arbeta tillsammans i till exempel 
team eller gränsöverskridande grupper. Samverkan, slutligen, har sin grund i en ”hierarkisk 
samordning som kombineras med ett frivilligt nätverkssamarbete” vilket kan innefatta att den 

19 Till exempel Hvinden, B; Williamson O E; Alter, C och Hage, J; Øvretveit, J. 
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”byråkratiska styrningen anger vissa ramar för ett gränsöverskridande professionellt samar-
bete” (Axelsson och Bihari Axelsson (2007:14). Den strävan som finns mot ett gemensamt 
arbete har ofta formen av samverkan och när det handlar om intersektoriell samverkan finns 
vanligen ingen gemensam hierarki för ledning och styrning utan det leds av gemensamma 
styrgrupper (ibid.).  

Samverkan som en process och relation  

Det har betydelse hur människorna i organisationerna handlar och organiserar samverkan för 
hur det gemensamma arbetet kommer att fungera. Den personal och de chefer från de orga-
nisationer som denna uppsats handlar om använder begreppet samverkan i den betydelsen att 
det är en ”praktik där människor med olika intressen och kompetenser möts och arbetar 
tillsammans kring något” som de har gemensamt och där gränser överskrids (Lindberg, 
2009:77). Det innebär att: 

Någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper 
till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. Samverkan tänks därmed 
vara mer än additiv. Den blir komplementär genom att grupperna tillför 
varandra något, som gör att uppgifterna kan lösas mer optimalt, än om varje 
yrkesgrupp separat adderar sin kompetens. (Boklund, 1995:47) 

Genom att här betrakta samverkan som en process fokuseras relationerna mellan organisatio-
nerna och mellan dem som arbetar i organisationerna; det vill säga samverkan på aktörsnivå. 
Det kan exempelvis handla om hur kommunikationen eller lärandet sker mellan dem som 
samverkar, eller vad gäller förtroende i samverkan. Några exempel där samverkan kan ses som 
relationer är när det beskrivs i form av nätverk, partnerskap och projekt. Ett annat sätt att 
betrakta samverkan är genom att belysa det som en transaktion, men då beaktas inte männi-
skorna i organisationerna. Fokus ligger då på att det sker ett utbyte som regleras i kontrakt, 
exempelvis hur en förhandling går till (Lindberg, 2009). Samverkan som betraktas som en 
process kan beskrivas som ”ett gemensamt och kontinuerligt utvecklingsarbete mellan de 
ingående aktörerna” (Eriksson et al., 2007:87). I fallstudierna framkommer att projekten både 
handlar om samverkan och om ett utvecklingsarbete i organisationerna. Samverkan och 
utvecklingsarbete går därmed hand i hand och kan inte alltid särskiljas. Att förbättra samver-
kan sker vanligen under en begränsad tidsperiod i projekt och fortsätter ofta därefter även i 
det ordinarie arbetet.  

I relationen mellan de som samverkar sker något som förändras över tid. Enligt Kronvall, 
Olsson och Sköldborg (1991) förklaras det som sker mellan människor i en grupp på två plan, 
som kallas arbetsprocess och social process. Båda processerna är närvarande samtidigt, men 
med den skillnaden att arbetsprocessen innefattar arbetsuppgifter eller sakfrågor och den soci-
ala processen inrymmer den interaktion som äger rum för att bevara relationerna och också 
bevara gruppen som en social enhet (ibid.). Ett element för att bevara och utveckla relationer 
är förtroende mellan dem som samverkar. I en studie som presenteras av De Cremer och 
Stouten (2003) framkommer att samverkan mellan människor fungerar bäst när det finns 
förtroende för dem man samverkar med och när de upplever att andra har förtroende för 
dem, det vill säga när förtroendet är högt. Förtroende är dock inte tillräckligt för att på egen 
hand skapa en fungerande samverkan, för det behövs även mål för den gemensamma samver-
kan (ibid.). Huxham och Vangen (1996) har följt frivilliga och offentliga organisationer som 
samverkar, och visar genom det bland annat vikten av att deltagarna i samverkansprocessen 
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formulerar och kommer överens om mål samt att de arbetar för att utveckla och stärka 
förtroendet mellan dem som samverkar.  

Förtroende och tillit 

Luhmann, Grimen och Coleman är några av de forskare som studerar förtroende eller tillit20. 
Utgångspunkten för Luhmann (2005) är en systemteoretisk ansats där intresset inte i första 
hand riktas mot vad förtroende är eller vad aktörer gör utan vad förtroende gör. På ett över-
gripande plan förklaras att den funktion som förtroende har för ett system är att det reducerar 
komplexitet. Utvecklingen går mot en mer pluralistisk världsbild vilket gör att en ny typ av 
komplexitet uppstår. Förtroende kan delas upp i personligt förtroende som var vanligare förr, 
och förtroende till system vilket har blivit allt vanligare. Ett exempel på förtroende till system 
är det förtroende till pengasystemet som vi har, där vi litar på att pengarna vi använder är äkta 
och håller ett visst bestämt värde. För att kunna upprätthålla förtroende för system finns ett 
behov av interna kontrollmekanismer som fungerar. Det är inte alltid som kontrollerna är 
genomskinliga och det kan vara svårt för enskilda personer att ha insyn i dessa system, men 
som människor ändå måste förlita sig på (ibid).  

I och med att dagens samhälle blir allt mer differentierat finns, enligt Luhmann (2005), en 
större möjlighet att fritt välja mellan olika handlingsmöjligheter. I relationen mellan den som 
ger förtroende och den som får förtroende har den som får förtroende större möjligheter att 
välja bland olika sätt att handla än vad den som ger förtroende har eftersom han eller hon 
måste handla vid en given tid, före den som mottar förtroendet. Tidigare var handlingarna 
mer styrda av kunskapen om det förflutna och därmed om framtiden. Då gick det i större 
utsträckning att avgöra hur man skulle handla mot bakgrund av tidigare erfarenheter, exem-
pelvis mot bakgrund av normer, värden, traditioner och ritualer. Grimen (2005:186) som 
skrivit ett efterord i Luhmanns (2005) bok förklarar att Luhmann menar att: 

Historien förlorar sin förmåga till komplexitetsreduktion, eftersom differentie-
ringen bryter ned konsensus om dess auktoritativa uttolkning och fragmenterar 
varje enskilds erfarenheter i förhållande till helheten. 

Genom att man i större utsträckning med utgångspunkt i det förflutna kunde avgöra lämpliga 
sätt att handla kunde denna historia reducera komplexitet på ett sätt som inte är möjligt idag 
(Luhmann, 2005). Att satsa på en viss handling (en viss framtid) bland flera möjliga och visa 
förtroende är därför idag förknippat med en risk, eftersom denna koppling bakåt i tiden, till 
historien, inte fungerar på samma sätt. När någon ger förtroende i dagens samhälle används 
information som egentligen inte är tillräcklig om en situation för att kunna göra det på ett 
motiverbart sätt; i praktiken handlar personen som om han eller hon visste mer än denne 
egentligen gör för att handlingen skall bli framgångsrik. Att visa förtroende är därmed en 
investering där man satsar nu för att vinna något i framtiden (ibid.).  

Förtroende bygger också på en normativ övertrassering; Luhmann (2005) menar att ingen 
kan kräva att få ett förtroende utan det normeras i efterhand. När en person får ett förtroende 
skapas normativa krav på en motprestation och att denne visar att han eller hon är förtroen-

20 I den här uppsatsen används både begreppet förtroende och begreppet tillit utan att någon distinktion görs 
mellan dem. Begreppen används i enlighet med det begrepp som den författare som det refereras till använder 
och det engelska ordet trust översätts i uppsatsen till förtroende.  
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det värdigt. Eftersom den som ger förtroende ändå behöver något som visar att mottagaren är 
värd förtroendet finns kontrollmekanismer. Givaren letar efter tecken på att mottagaren är 
värd förtroendet. Det kontrolleras genom tecken på pålitlighet, tecken som fungerar som 
indikationer på om personen är värd förtroendet eller inte. Sådana stickprov kan få en avgö-
rande betydelse för helheten och en lögn kan förstöra hela förtroendet. Däremot är det inte 
alla tecken på att mottagaren inte är värd förtroendet som får en sådan avgörande betydelse 
eftersom kontrollen av förtroende då får allt för stor inverkan på relationen. Kontrollen 
begränsas därför. En förutsättning för ett fortsatt förtroende är emellertid att mottagaren av 
förtroende håller sig inom gränserna för vad som kan anses rimligt i situationen. För att 
förklara detta använder Luhmann (2005) begreppet tröskel. Så länge en mottagare inte 
överskrider de trösklar som är satta för vad som anses rimligt kan sådana handlingar som 
mycket väl skulle kunna förstöra ett förtroende överses med. Det förklaras med att mottaga-
ren har en kredit för vad som är godtagbart i relationen. Så länge som trösklarna inte 
överskrids och mottagaren av förtroende håller sig inom gränserna för det rimliga kan förtro-
ende upprätthållas (ibid.). Genom att använda tröskelbegreppet förklarar Luhmann, enligt 
Grimen (2005:191f), ”varför förtroende ofta kan vara mycket slitstarkt trots >>ogynnsamma 
erfarenheter>>” men också ”varför förtroende plötsligt kan dras tillbaka, om den som åtnjuter 
förtroende gör vissa ting som utifrån sett kan verka oskyldiga”.  

Grimen (2008) förklarar tillit med hjälp av ett ramverk, hellre än genom en specifik defini-
tion, och det finns likheter med Luhmanns förståelse av förtroende. Två perspektiv fokuseras 
när tillit i förhållande till profession beskrivs, nämligen vad tillitsgivaren gör när de litar på 
någon och vad tillit gör i relationen mellan människor. Detta ramverk beskrivs så här av 
Grimen (2008:197): ”[H]va tillitsgivere gjør i relasjoner, bygger på hva tillitsgivare gjør, 
nemlig å overlate noe til andres varetekt i god tro.” Att tillitsgivaren överlåter något till 
andras förvar och att det sker i god tro ingår i modellen om tillit. Tillitsgivaren överlåter till 
någon annan att ta beslut, till exempel om vilken behandling som behövs. Den som får tillit 
får därmed ett rum att fatta beslut i; det öppnar ett handlingsutrymme för mottagaren av tillit 
som inte förekommer utan tillit och som möjliggör sådant som inte annars skulle ha gjorts. 
Ofta är detta rum att handla vidare och vagare än vad den som ger tillit tror. När 
handlingsutrymmet är snävt måste tillitsmottagaren klara av att lösa upp det så att de får 
utrymme att ta beslut, något som kan vara aktuellt när en läkare möter en patient. Läkaren är 
beroende av att patienten har förtroende för läkaren och läkarens kompetens.  

I enlighet med modellen för tillit överlåter givaren av tillit något till andras förvar i god tro, 
vilket är ett kännetecken när det gäller tillit. Det finns en förväntan att det som överlåts blir 
väl tillvarataget och därför används inte förhållningsregler mot missbruk av tilliten. Liksom 
Luhmann, menar Grimen (2008), att det alltid finns ett risktagande att överlåta något (att visa 
tillit) till någon annan. Det finns ingen garanti att det som överlåts inte kommer att missbru-
kas – att inte trösklar överskrids, med Luhmanns terminologi – och därför gör sig tillitsgiva-
ren sårbar. Detta eftersom makt kan missbrukas och makt ligger nära tillit och har liknande 
struktur. Tillitsgivaren är även sårbar för inkompetens och att det som denne erbjuder inte 
fungerar. När det finns misstroende mot mottagaren av tillit finns det även en grund att 
misstro det denne förmedlar. Då kan kommunikationskedjor brytas, inte upprättas eller ta 
längre tid. Alternativen till att visa tillit är dock, skriver Grimen (2008:199) mer ”arbeidskre-
vende og kostbare”.  

För Coleman (1994) handlar det grundläggande förtroendet om en relation och att det i den 
relationen alltid finns en valsituation för aktörerna. Den som ger och den som får förtroende 
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har ett val hur han eller hon skall handla, och den som ger förtroende måste välja att lita på 
mottagaren och avgöra om denne är förtroendet värdig. Det finns en tidsaspekt mellan insat-
sen då en person väljer att ge förtroende och en eventuell återgäldning. Den investering som 
givaren av förtroende gör och som kan röra pengar eller andra värden återgäldas oftast inte 
omedelbart vilket medför att givaren tar beslut om att investera eller inte utifrån den förvän-
tade nyttan av att visa förtroende. I och med detta finns det även i Colemans (1994) resone-
mang en riskaspekt; det är riskabelt att visa förtroende just på grund av att insatsen inte 
omedelbart återgäldas. Den som ger förtroende har inte kontroll och mottagaren kan välja 
hur förtroendet tas emot. Motivet till att visa sig förtroendet värdig kan för mottagaren vara 
mer värt, exempelvis för det egna ryktet, än att bryta förtroendet (ibid.).  

Förtroende underlättar samverkan  

Förtroende i relation till samverkan kan definieras med utgångspunkt i samma beståndsdelar 
som beskrivits i avsnitten ovan om förtroende, nämligen att det finns förväntningar, att något 
tas ut i förskott innan det återgäldas, att det är ett risktagande och att det finns en sårbarhet i 
denna relation. Huxham och Vangen (2005:154) definierar förtroende i relation till samver-
kan, kollaboration21, så här: 

Trust is the anticipation that something will be forthcoming in return for the 
efforts that are put into the collaboration – a faith in the  partners’ will and abil-
ity to help materialize the sought after collaborative advantage. 

I en samverkanssituation ges förtroende för att underlätta möjligheterna till en fungerande 
samverkan eller för att förbättra samverkan. Ofta beskrivs tillit ha en positiv betydelse för att 
samverkan skall bli framgångsrik. Tillit underlättar samverkan och överföringen av till exem-
pel information och kunskap mellan olika professioner eftersom arbetsinsatsen blir mindre 
omfattande (Grimen, 2008). Dubbelarbete kan undvikas eftersom mängden arbete som utförs 
i samverkan reduceras när arbetet präglas av tillit. Även omfattningen av planeringen och 
kontrollerna i efterhand minskar vilket innebär en besparing både i tid och i pengar (ibid.). 
Samtidigt finns det många människor som i det praktiska arbetet berättar att deras erfarenhe-
ter av förtroende i samverkan inte är så positiva och att det till och med är ovanligt att parter 
har förtroende för varandra; till exempel beskrivs i dessa sammanhang om makt, fientlighet 
och misstänksamhet mellan samverkande parter som inte verkar främjande för att ett förtro-
ende skall byggas (Huxham och Vangen, 2005).  

Att professionella litar på varandras kompetenser är vanligt när det handlar om dem från 
samma profession. Då kännetecknas samarbetet av vad Grimen (2008) kallar tillitskedjor. 
Med begreppet tillitskedja kan professionella och andra yrkesgrupper bygga vidare på det som 
andra aktörer har gjort i ett tidigare led i kedjan, något som främjar samverkan. När det gäller 
samverkan mellan personer med olika professioner eller yrken är det däremot vanligare att 
det finns inslag av kontroll i samverkan. Denna kontroll av vad andra gör benämns kontroll-
kedjor (ibid.). Det finns många förklaringar varför samverkan begränsas eller till och med inte 
fungerar, bland annat oklara ansvarsgränser, bristande kunskaper, otillräckligt med tid för 
samverkan samt oro för att kostnaderna läggs på den egna verksamheten (Regeringens 
proposition 1996/97:124). Även sekretessreglerna kan begränsa samverkan istället för att som 
tanken är få till stånd ett förtroendefullt samarbete med den enskilda individen (ibid.). Sådana 

21 Huxham och Vangen (2005) skriver om förtroende och samverkan, som de benämner kollaboration.  
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begränsningar kan, i resonemanget om tillits- och kontrollkedjor, betraktas som sätt eller 
strategier för att kontrollera det som andra aktörer gör.  

Även Huxham och Vangen (2005) förklarar hur förtroende byggs stegvis och växer över tid i 
samverkan. För att tydliggöra denna process har en modell utformats som benämns the trust 
building loop och som beskrivs som en virtuous circle, en cyklisk process. Att skapa förtroende är 
en cyklisk process där grunden är de positiva resultat som tidigare samverkan skapat. När 
resultaten motsvarar de förväntningar som finns bygger parterna vidare på den grund för 
förtroendet som lagts. Det är en process som sker stegvis och där förtroendet växer eftersom. 
Resultatet blir då ”part of the history of the relationship, so increasing the chance that part-
ners will have positive expectation about joint actions in the future” (ibid:154). Ett stegvis 
ökat förtroende minskar upplevelsen av risktagande, vilket i sin tur ökar möjligheten att för-
väntningarna uppfylls. Där förväntningarna på resultaten är mer blygsamma är möjligheterna 
därför större att resultaten faktiskt uppnås och uppfylls. Risken att misslyckas med att bygga 
förtroende blir då mindre. För att vara säker på att denna virtuous circle upprätthålls på detta 
sammanhängande sätt, bör således resultaten vara realistiska i förhållande till den nivå av för-
troende som finns mellan de organisationer som samverkar. Den här enkelheten kan, skriver 
Huxham och Vangen (2005), komma i motsättning till den komplexitet och otydlighet som 
ofta finns i den formella strukturen för samverkan, till exempel svårigheter med överens-
komna mål och förekomsten av maktobalanser.  

Asymmetri och tillit i samverkan  

Grimen (2008) beskriver att det ofta finns en asymmetri i förhållandet mellan professionella 
och enskilda individer, som kunder, brukare, klienter, patienter och så vidare. Denna rela-
tion, som Grimen benämner för primärrelation, innehåller aspekter som mycket väl kan gälla 
i en samverkanssituation mellan olika professioner eller yrkesgrupper som inte heller alltid 
sker på en jämbördig nivå. Bland annat Danermark och Kullberg (1999) nämner asymmetri 
som ett hinder för samverkan. Det finns även praktiska exempel där det råder en asymmetrisk 
relation mellan olika professionella och yrkesgrupper. Berg (1995) beskriver att mötet mellan 
personal från hemtjänsten, som är en kommunal verksamhet, och personal (distriktssköterskor 
och läkare) från primärvården är asymmetrisk, till exempelvis när det handlar om den medi-
cinska kunskapen som sköterskor och läkare står för och som styr de insatser som skall 
utföras. Sunesson (1991) skriver i sin studie att det sociala arbetet vid vårdcentralerna blivit en 
underordnad verksamhet oavsett om den sköts av en kurator eller en distriktssköterska. Den 
här asymmetriska relationen som finns mellan dessa yrkesgrupper innebär att socialtjänsten 
fungerar som en hjälpprofession för primärvården, speciellt för läkarna inom primärvården. 
Detta medför att de statusskillnader som finns sedan tidigare mellan yrkesgrupperna ytterli-
gare befästs (Danermark och Kullberg, 1999).  

När en relation är asymmetrisk handlar det inte om tillit mellan likvärdiga parter (Grimen, 
2008). Två typer av asymmetri22 beskrivs här, där den första är den epistemiska asymmetrin 
och den andra asymmetrin handlar om professionella som portvakt, eller mellanhand. Den 

22 Ytterligare två typer av asymmetri kännetecknar enligt Grimen (2008) primärrelationen. Eftersom det inte 
är aktuellt i den här uppsatsen att beskriva relationen mellan professionella och enskilda individer (brukare) 
utelämnas dessa två. Kortfattat handlar den tredje formen av asymmetri om att det kan finnas inslag av tvång i 
primärrelationen och den fjärde formen handlar om asymmetri som bland annat kan bero på emotionell 
svaghet, allvarliga lidanden, kognitiva svårigheter som utgör hinder för båda parter att mötas på en jämlik nivå 
(ibid.).  
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epistemiska asymmetrin innebär att mottagarna av tillit har kunskap som tillitsgivaren behöver 
men saknar. I en samverkanssituation kan detta innebära att personal från socialtjänsten har 
kunskap som personal från landstinget behöver, men som de saknar. Samverkan sker för att 
kunna ge individen stöd från ett helhetsperspektiv. Tillitsmottagaren, som är den som innehar 
kunskap, får därmed kontroll över situationsdefinitionen23 (Grimen, 2008). När någon ger 
tillit utgör det en möjlighet för den som får tillit att få sin vilja igenom eftersom tillit alltid 
bygger på definitioner av situationen som kan manipuleras. Den som har kunskap och 
kontroll över definitionen av situationen kan tala om hur situationen är och vad som bör 
göras, som i exemplen mellan socialtjänsten och primärvården. Det kan vara svårt att utmana 
en sådan definition av situationen som exempelvis görs av en professionell (till exempel en 
läkare), för den som inte har tillräcklig kunskap och det finns alltid en risk att tillitsgivaren 
manipuleras av den som tar emot tilliten (den professionella i primärrelationen). Det kan till 
exempel vara svårt för en patient att på egen hand eller för en personal inom socialtjänsten att 
utmana en läkares diagnos eller utlåtande och också bli tagen på allvar. Denna form av 
asymmetri är enligt Grimen (2008) starkare inom medicinen än inom socialt arbete, och star-
kare inom vissa grenar inom medicin än inom andra.  

Den andra formen av asymmetri som beskrivs är när professionella intar en portvaktsfunktion, 
ett begrepp som Grimen (2008) lånat från Lars Inge Terum. Denna form av asymmetri i 
relation till tillit innebär att portvakten kontrollerar tillgången till de förmåner eller stöd som 
någon behöver men saknar. I avsnittet ovan beskrivs om tillits- och kontrollkedjor, och port-
vaktsfunktioner kan ingå i dessa tillits- och kontrollkedjor. Portvaktsfunktioner inför även ett 
element av kvalitetsgaranti, som underlättar arbetet i en tillitskedja, som i fallstudien Case 
management där Case managerna fungerar som en portvakt, och också som en mellanperson 
gentemot de individer som har insatsen och också gentemot det nätverk av organisationer 
som finns runt omkring Case management, vilket beskrivs vidare i kapitel fem. När en per-
son, en brukare eller en professionell, överlåter något till en portvakt innebär det att överlåta 
något till ett nätverk där portvakten fungerar som en kvalitetsgaranti för resten av nätverket. 
Tillitsgivaren har ingen önskan om att gå in i ett nätverk om inte portvakten, enligt tillitsgi-
varen, kan gå i god för resten av nätverket. Ett exempel på detta är att när en patient ger 
förtrolig information till sin läkare görs det utifrån ett antagande att den informationen inte 
sprids till dem i nätverket som berörs. Antar tillitsgivaren att det sprids till ovidkommande 
kommer denne inte att ge informationen (ibid.).  

Portvaktsfunktioner kan dessutom införa tillit via mellanpersoner, ett begrepp som även 
Coleman (1994) använder. Mellanpersonerna kallar Coleman (1994) för intermediaries in trust. 
För att exemplifiera detta beskriver Coleman (1994) om en skeppsredare som genom en 
mellanhand får den utökade krediten som behövs för att rederiet skall överleva. Portvakts-
funktionen handlar därmed om att tillit överförs via mellanpersoner (Grimen, 2008). En pati-
ent kan lita på en specialistläkare eftersom allmänläkaren – som patienten träffar – litar på spe-
cialistläkaren. På liknande sätt kan specialistläkaren lita på patienten eftersom allmänläkaren 
litar på patienten – då råder ömsesidig tillit. En mellanperson måste ta hänsyn till flera skilda 
motiv och det är inte säkert att aktörernas önskningar och intressen är samstämmiga. Port-
vakten kan därmed bli utsatt för korspåtryckningar och skilda motiv, vilket kan bryta ned 
tilliten. De här båda formerna av asymmetri medför en sårbarhet för den som ger tillit i rela-
tion till den som tar emot tillit. Samtidigt kan möjligheten vara liten att undkomma situatio-

23 Begreppet definition av situationen har Grimen lånat från William I. Thomas som år 1924 publicerade 
boken The Unadjusted Girl.  
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nen om det till exempel finns regler som talar om att samverkan skall ske. Frågan om tillit i 
primärrelationen (och i en samverkansrelation) är i verkligheten komplicerad eftersom det 
oftast handlar om ömsesidig tillit (Grimen, 2008). I fallstudierna som beskrivs i den här 
uppsatsen utgör Case management och Prisma exempel på när det finns en ömsesidig tillit 
mellan personal och tillit mellan chefer. När det inte finns ömsesidig tillit finns risken att 
olikheter mellan organisationerna fungerar som hinder. Till exempel beskriver Sunesson 
(1991:39) samverkan mellan yrkesgrupper från primärvården och socialtjänsten, och nämner 
att när organisationerna misstror varandra kan det komma till ”uttryck i revir- och 
prestigetänkande”, vilket kan bero på att det inte finns kunskap om varandras arbete.  

Sammanfattning 

Det här kapitlet beskriver de teorier och de teoretiska begrepp som används i licentiatupp-
satsens empiriska del och i diskussionskapitlet (kapitel fem och sex). Den nyinstitutionella 
organisationsteorin finns med i båda kapitlen men är mest framträdande i diskussionskapitlet. 
Centralt är idéers spridning till organisationer och organisationers strävan efter att bli mer lika 
varandra, vilket främst analyseras på en övergripande nivå för samtliga fallstudier. Teorier om 
samverkan, hur samverkan organiseras och struktureras på organisationsnivå och samverkan 
som en relation mellan aktörer används främst i kapitel fem som presenterar varje fallstudie 
för sig, men används även i det sjätte kapitlet. Detsamma gäller förtroende och tillit som 
nyttjas främst i analysen av respektive fallstudie eftersom förtroende skapas på en aktörsnivå, 
men finns också med i diskussionskapitlet.  
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4 

Metod 

I det här kapitlet beskrivs den metod och det tillvägagångssätt som jag använder mig av i 
licentiatuppsatsen, vilken är fallstudiebaserad forskningsmetodik som i huvudsak har en 
kvalitativ ansats. Intervjuer och en enkät med en stor andel öppna frågor utgör det empiriska 
materialet24. I kapitlet avhandlas tillvägagångssätt och de val som har gjorts för uppsatsen vad 
gäller till exempel insamling av data, urval och hur analysen har genomförts. Vidare diskute-
ras några centrala etiska överväganden där min förförståelse har ett särskilt avsnitt och en 
metoddiskussion om forskningens kvalitet och genomförande.  

I metodkapitlets andra del redogörs för de projekt som fallstudierna bygger på, det empiriska 
materialet samt mitt ansvar i och erfarenheter av varje projekt. De fyra projekten utgör 
uppsatsens fyra fallstudier. Begreppet projekt används när jag beskriver de ursprungliga 
projekten, som till exempel i detta kapitels andra del, och fallstudier används när den forsk-
ning som uppsatsen handlar om berörs. Fallstudierna benämns efter de ursprungliga projek-
ten: (I) Socialtjänsten i samverkan, (II) Miltonprojektet, (III) Case management samt 
(IV) Prisma. Samtliga projekt har innefattat samverkan mellan personal och mellan chefer från 
socialtjänsten och från landstinget, som arbetar inom psykiatrin eller missbrukar- och beroen-
devården. Jag har kommit i kontakt med projekten mellan år 2004 och år 2009 som projekt-
samordnare alternativt som utvärderare. FoU-enheten, Kommunförbundet Norrbotten, har 
ekonomiskt bidragit med vetenskaplig handledare från Luleå tekniska universitet och ett av 
projekten (Prisma) har även har haft ekonomiska projektmedel från FoU. Utvärderingen av 
Case management har skett på uppdrag av nämnda FoU till universitetet.  

24 I bilaga 1 har en sammanställning över det empiriska materialet gjorts, med antal personer som har deltagit 
vid intervjuer och som har besvarat enkäten. I bilagan framgår även vilken organisation eller verksamhet som 
varit involverade och det ges exempel på yrken, utbildningar och befattningar som intervjupersonerna och de 
som har besvarat enkäten har.  
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Fallstudiebaserad forskningsmetodik med kvalitativ ansats 

För den här uppsatsen har fallstudiebaserad forskningsmetodik valts. Medan projekten 
genomfördes samlades det empiriska materialet in främst genom intervjuer samt genom en 
enkät med flera öppna frågor, varför fallstudierna i huvudsak har en kvalitativ ansats. Viktigt 
att poängtera är att när det empiriska materialet samlades in under varje projekt planerades de 
inte som fallstudier. Speciellt under arbetet i de två första projekten, Socialtjänsten i samver-
kan samt Miltonprojektet, handlade det snarare om aktionsforskning. Detta på grund av mitt 
aktiva deltagande i projektet och på grund av projektets praktiska inriktning där aktionsforsk-
ning kan bidra till att åstadkomma förändring. Aktionsforskning medför en förbättring av 
praktiken genom att tidiga resultat skapar förändringsmöjligheter samt genom att deltagarna 
deltar aktivt som medarbetare i undersökningen hellre än som föremål för den (jfr Dens-
combe, 2000).  

Att betrakta allt material till den här uppsatsen som fallstudier har därmed gjorts i efterhand 
när jag har samlat det empiriska materialet från samtliga projekt. Det skedde när jag började 
arbeta som doktorand efter att Socialtjänsten i samverkan och Miltonprojektet hade avslutats. 
Jag betraktar således materialet i den här uppsatsen som fallstudier och använder ett tillväga-
gångssätt som är kännetecknande för fallstudier. Yin (2003:13) definierar fallstudier som en 
empirisk undersökning:  

that investigates a contemporary phenomenon within its real-life context, espe-
cially when the boundaries between phenomenon and context are not clearly 
evident. (ibid:13) 

Fallstudiebaserad forskning är en lämplig metod för att förstå komplexa sociala fenomen och 
den bidrar till kunskap om enskilda individer, grupper, samt organisatoriska, sociala eller 
politiska fenomen (ibid.). Det övergripande syftet med licentiatuppsatsen är att beskriva och 
analysera hur personal och chefer från landsting och socialtjänst upplever att samverkan fun-
gerar. Valet att använda fallstudier gjordes för att, som Merriam (1994:9) skriver: ”skaffa sig 
djupgående insikter om en viss situation och hur de inblandade personerna tolkar denna”. I 
denna samverkan mellan och inom olika organisationer är såväl personerna som kontexten 
betydelsefulla för resultatet. Fokus ligger därmed på att studera samverkan och den kontext 
där samverkan sker.  

Övergången från att vara projektledare och projektsamordnare till doktorand har medfört att 
insamlingen av det empiriska materialet efter hand har blivit mer teoretiskt grundat och 
specifikt riktat mot samverkan, exempelvis samverkan från ett nyinstitutionellt organisations-
teoretiskt perspektiv samt samverkan kopplat till förtroende. De två första fallstudierna (Soci-
altjänsten i samverkan samt Miltonprojektet) har av den anledningen en mer explorativ 
karaktär där problemformuleringen som ligger till grund för de båda fallstudierna är mer 
öppna och utforskande (jfr Jacobsen, 2002). De visar aspekter av samverkan som de övriga 
fallstudierna inte gör, till exempel begränsningar, möjligheter och förhoppningar med 
samverkan. De två därpå följande fallstudierna (Case management och Prisma) har en mer 
undersökande karaktär och här genomförs uppsatsens huvudsakliga analys, i synnerhet vad 
gäller Case management. Eftersom en vetenskaplig handledare, som är sociolog, har följt alla 
fyra projekten har det sociologiska perspektivet varit närvarande och begreppet samverkan är 
den röda tråd som har varit styrande genom alla projekt.  
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Den metod som anses lämplig för en studie och dess syfte skall användas och intention bör 
vara att utveckla en så fullständig förståelse av ett fenomen som möjligt (Punch, 1998). Inom 
fallstudiebaserad forskning kan både kvalitativt och kvantitativt material användas – det som 
avgör är vad som är lämpligt för den enskilda studien (Yin, 2003). För den här uppsatsen 
utgör kvalitativa data det huvudsakliga empiriska materialet. Den enkät som användes i fall-
studien Miltonprojektet hade som syfte att fånga upp hur de som besvarade enkäten upplevde 
samverkan. Enkäten hade flera öppna frågor där de som besvarade den fick skriva ned sina 
svar. En kvalitativ ansats syftar till att skapa förståelse för en individ eller en grupp individers 
livsvärld, det vill säga ”världen så som en person uppfattar den” (Hartman, 2004:185). De 
termer som ingår i teorierna skall beskriva livsvärlden genom att den mening som knyts till 
olika företeelser beskrivs. Det intressanta är hur människor som bidrar till empirin, som i den 
här uppsatsen är personal och chefer inom socialtjänst och landsting, föreställer sig världen, 
inte hur den ser ut (ibid.) och att dessa individer får komma till tals.  

Insamling av data 

Antalet fallstudier är fyra och det empiriska materialet från intervjuer och enkäten har gene-
rerat en relativt stor mängd data. Det som utmärker fallstudier är att fallstudierna är relativt få 
men att många variabler används (Andersen, 1998). Genom att begränsa antalet möjliggörs ett 
större djup i forskningen och intresset riktas mot dynamiken i situationen. Samtidigt som 
kunskapen genom djupet blir mer detaljrik och förståelsen för det som undersöks ökar, blir 
undersökningsbredden också begränsningen (Denscombe, 2004). Urvalet av de fyra fallstudi-
erna har gjorts med utgångspunkt i de projekt jag har arbetat eller kommit i kontakt med och 
för att de beskriver samverkan från skilda perspektiv och utgångspunkter. Exempelvis finns 
skillnader i organiseringen av och förutsättningar för samverkan i respektive fallstudie. Urva-
let görs med utgångspunkt i projektens olikheter, i de skilda karaktärerna och kvaliteterna (jfr 
Gummesson, 2004), för att skapa förståelse och förklara den samverkan som sker inom 
fallstudierna. Dock kan inte valet av fallstudier anses representativt eftersom de har valts med 
utgångspunkt från dessa särskilda kvaliteter som fallstudierna har; det har inte skett utifrån ett 
slumpmässigt eller stratifierat urval som baseras på individuella egenskaper eller på särskilda 
kategorier (jfr Denscombe, 2004).  

Genererandet av data har skett från 2004 till 2009, under respektive projekts genomförande. 
Genererandet av data kan betraktas som en process som har inneburit att erfarenheterna från 
ett projekt har utgjort en grund för nästa projekt samt för den fortsatta forskningen. 
Gummesson (2004) menar att fallstudiebaserad forskning pendlar mellan de olika momenten 
planering och upplägg, empiri, analys och tolkning, samt kvalitetssäkring och bedömning av 
kvaliteten, och förändras över tid. På det sättet har jag arbetat eftersom insamlingen av data 
har skett när respektive projekt genomfördes, vilket har inneburit att det har gått relativt lång 
tid mellan varje datainsamling. Det empiriska materialet25 har samlats in främst genom inter-
vjuer och genom en enkät, och i den andra fallstudien (Miltonprojektet) har projektgrupper-
nas projektredovisning och min egen slutrapport för projektet till viss del använts. Tillväga-
gångssättet i respektive fallstudie förklaras närmare när varje projekt beskrivs i slutet av detta 
kapitel, det gäller exempelvis hur enkätstudien gick till. I det här avsnittet beskrivs de val för 
genomförande som jag har gjort som gäller samtliga fallstudier, som främst handlar om inter-
vjuerna. Intervjuer har ingått i alla fallstudier och de har genomförts som enskilda intervjuer 
med cheferna och som gruppintervjuer med personalen. Valet att genomföra enskilda inter-

25 Bilaga 1: Sammanställning över det empiriska materialet. 
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vjuer med cheferna var för att de ofta är relativt uppbokade och har svårt att hitta tid för en 
intervju, men också för att de flesta av de chefer som intervjuats ansvarade för var sin verk-
samhet. Med personalen gjordes gruppintervjuer för att få reda på deras gemensamma upple-
velse av samverkan.  

Gruppintervjuer och fokusgruppintervjuer är två sätt att intervjua flera personer samtidigt, 
vilket har blivit allt vanligare inom forskning (Jacobsen, 2002). En fokusgrupp är en typ av 
gruppintervju där forskaren samlar en grupp människor för att genomföra en styrd diskussion 
om ett visst ämne (Ruane, 2006). I fokusgruppintervjun samlas personer som inte har ett 
samband mellan eller är relaterade till varandra och de används när interaktionen mellan 
deltagarna är av betydelse, vilket inte kännetecknar gruppintervjuer. På så sätt blir interaktio-
nen en del av datainsamlingsmetoden (Berg, 2007). När jag genomförde intervjuerna med 
flera personer samtidigt planerades de som gruppintervjuer, men medan intervjuerna 
genomfördes har jag insett att interaktionen mellan intervjupersonerna har betydelse, något 
som blev speciellt tydligt vid intervjuerna i Case management och Prisma. Dock har perso-
nerna i samtliga gruppintervjuer en relation till varandra, som arbetskamrater, varför det inte 
kan betraktas som fokusgruppintervjuer i den bemärkelsen. Intervjuerna har således drag både 
från gruppintervjuer och från fokusgruppintervjuer, men de benämns i uppsatsen för grupp-
intervjuer.  

Det intressanta är hur de i en (fokus)grupp ”tillsammans tänker kring ett fenomen”, hellre än 
hur enskilda individer upplever det, intresset riktas därmed på ”gemensamma, kulturellt 
förankrade frågeställningar och attityder” (Wibeck, 2000:42). Däremot har personal från 
kommun och landsting intervjuats var för sig, av praktiska skäl men också för att det kunde 
finnas skillnader mellan deras upplevelser av samverkan, som i fallstudien Socialtjänsten i 
samverkan där vårdcentralens och individ- och familjeomsorgens personal hade skilda 
uppfattningar om samverkan. Det är en fördel att använda inbördes homogena grupper när 
likheten inom en grupp skall jämföras och också för att jämföra skillnader mellan olika 
grupper (Wibeck, 2000). Genom att använda grupper som redan existerar ökar möjligheten 
att alla vågar delta i diskussionen. Samtidigt finns det en risk att vissa aspekter av det tema 
som berörs tas för givet av dem i gruppen och därför inte uttrycks (ibid.). Med en sådan för 
gruppen gemensam förståelse finns det en tendens att individuella åsikter ”tonas ner, och vi 
får fram vad gruppen som helhet anser” (Jacobsen, 2002:175). Därför bör man vara medveten 
om att resultatet av gruppintervjuer till stor del är ett resultat av grupprocesser, som i fallstu-
dien Case management där personalen hade gått en utbildning till Case manager och hade 
diskuterat samverkansfrågor gemensamt. Att genomföra en intervju med en grupp personer 
lägger ett ansvar på den som intervjuar, och jag försökte till exempel se till att alla fick 
komma till tals genom att fråga en person som har suttit tyst en längre stund vad han eller 
hon tycker på den fråga som för tillfället diskuteras.  

Intervjuer kan vara mer eller mindre strukturerade, beroende på i hur stor utsträckning inter-
vjuaren styr intervjun och eventuella interaktionen i gruppen. Vid mer strukturerade 
intervjuer styrs frågorna så att intervjuaren får en större kontroll över de teman som berörs 
och intervjuaren kan styra det som sker i intervjun (Wibeck, 2000). Ju mer ostrukturerad en 
intervju är desto större utrymme får deltagarna i till exempel en fokusgrupp att tala fritt med 
varandra. Intervjuerna som har gjorts har varit vad som kallas öppna intervjuer med en rela-
tivt liten grad av strukturering, där en intervjuguide med frågeområden och med mer speci-
fika frågor användes. Intervjupersonerna fick i varje projekt därmed likartade frågor som 
kunde sammanställas och jämföras (jfr Jacobsen, 2002). Det har i samtliga intervjuer funnits 
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möjlighet att ställa följdfrågor och lägga till eller ändra ordning på frågorna. Det var bland 
annat så som intresset för förtroende i samverkan väcktes. För intervjupersonerna har det 
funnits möjlighet att fritt berätta utifrån de frågor som ställts. Att fungera som intervjuare vid 
såväl enskilda som gruppintervjuer är en träning, och i de intervjuer som genomförs i fallstu-
dierna Case management och Prisma har intervjupersonerna fått en större frihet att diskutera 
och prata fritt än de gavs i fallstudierna Socialtjänsten i samverkan och Miltonprojektet, där 
intervjuerna i större utsträckning styrdes av de i förväg bestämda intervjufrågorna. 

Bandspelare har använts i de flesta intervjuer, förutom i fyra intervjuer med personal från 
vårdcentral (gällande Socialtjänsten i samverkan). Vid dessa intervjuer var vi två som intervju-
ade, en som frågade och en som antecknade svaren. Intervjuerna har i huvudsak skett på eller 
i anslutning till intervjupersonernas arbetsplats, några har även genomförts på universitetet 
eller i personens hem. De har själva avgjort var intervjun skulle äga rum, så att den kunde 
genomföras så ostört som möjligt för dem, något som fungerade bra. Den miljö som en 
intervju äger rum i har betydelse då en miljö som inte är naturlig för intervjupersonerna (som 
universitetet skulle kunna vara) kan medföra att personen i fråga inte uppträder som han eller 
hon skulle göra i en miljö som var mer känd och svaren kan därmed skilja sig åt (Jacobsen, 
2002). Valet att göra intervjun på exempelvis universitetet var för att intervjupersonerna 
kunde sitta mer ostört där än på sin arbetsplats. 

Analys och bearbetning av materialet 

Analysen av materialet innebär att forskaren ”förflyttar sig … från rådata och beskrivning till 
att behandla data så att de får mening och kan leda till slutsatser och resultat” (Gummesson, 
2004:131). Det handlar om att skapa förståelse och tolka det som intervjupersonerna har 
berättat och det som framkommer i enkätsvaren. Analys förknippas ofta med det moment i 
en undersökning som sker efter insamlandet av data, men det sker redan före och under 
insamlingen av data, till exempel när undersökningen planeras och val av metod görs (Wi-
derberg, 2002). Det empiriska materialet har bearbetats i flera omgångar, vilket medfört en 
allt större distans till projekten och den förförståelse jag har genom projekten. Varje projekt 
har redovisats i form av beskrivande del- och slutrapporter både till projekthuvudmännen och 
till de organisationer som berörts, och de har presenterats muntligt vid olika tillfällen. Detta 
har kommit att fungera som en del av bearbetningen och analysen inför uppsatsen. Perspekti-
ven och infallsvinklarna är därmed inte desamma här som i de tidigare rapporterna.  

Inför uppsatsen skrevs alla intervjuer ut på papper. Varje intervju i respektive fallstudie fick 
en kod där det framgick vilken kommun och verksamhet eller organisation intervjun hade 
gjorts inom. I Miltonprojektet, Case management och Prisma fick varje intervju en kod där 
det framkom om det var en chef eller en personal som intervjuats. Enkätsvaren behandlades 
på samma sätt. Denna kodning har tagits bort när analysen var klar och anges inte vid citaten 
i uppsatsen. Därefter lästes intervjuerna och enkätsvaren igenom, varje fallstudie för sig och 
anteckningar gjordes i marginalen vid intressanta avsnitt vad de handlade om, detta för att få 
fram det specifika i respektive fallstudie. De valda avsnitten fördes via datorn över till ett 
dokument och systematiserades efter valda teman. Systematiseringen gjordes för att minska 
mängden data för att materialet skulle bli mer överskådligt. Denna systematisering av materi-
alet innebär att det sker ”en sållning och förenkling” av materialet som är nödvändig för att 
det skall bli överskådligt och för att det skall gå att förmedla vad som kommit fram i under-
sökningen (Jacobsen, 2002:216). Fallstudier har ofta ett omfattande material och att reducera 
data kan motsäga styrkan med fallstudier som just är det omfattande materialet. Därför 



54

rekommenderar Gummesson (2004:132) att data kondenseras vilket innebär att ”det rika 
innehållet blir kvar men i mer förtätad form, såsom att data av likartad karaktär förs till samma 
kategori”. Mitt material har reducerats åtskilligt, men jag har också strävat efter att konden-
sera materialet för att behålla flera av materialets aspekter. Vissa teman har behållits medan 
andra har förändrats, tagits bort eller förts samman till ett tema under bearbetningen och 
analysen. 

Efter denna första reducering av datamaterialet har jag gått igenom varje tema och utifrån det 
skrivit texten, vilket är ett relativt vanligt tillvägagångssätt (jfr Widerberg, 2002). För att skapa 
ett sammanhang för varje fallstudie gick jag igenom varje tema och funderade över vad 
texten, det som berättats om till exempel samverkan, innebar och om det fanns något relation 
mellan olika teman. Eftersom denna fallstudie har skett på det sätt som till exempel Hartman 
(2004) beskriver som interaktiv induktion, så har en teoretisk kunskap funnits med hela 
tiden, men har utvecklats och fått en allt större betydelse efter varje projekt, och inte minst i 
tolkningen av hela materialet. Denna genomgång har gjorts några gånger för att samband och 
relationer mellan olika kategorier skulle hittas. Analysen och tolkningen jämförs så 
småningom med en teori, och övergår till någon form av slutsatser eller rekommendationer 
(Gummesson, 2004). I en jämförelse mellan induktiv och deduktiv ansats är uppsatsen mer 
induktiv eftersom den har varit öppen för ny information som inte förväntats, och jag har 
inte haft intentionen att gå från teori till empiri. Däremot är det i princip omöjligt att helt 
fritt och öppet studera verkligheten för att därefter formulera en teori (Jacobsen, 2002). Av 
den anledningen är studien inte helt och hållet induktiv, utan har istället snarare varit abduk-
tiv där det har skett en växelverkande generering av data, teori och analys (Mason, 1996).  

Etiska överväganden 

I samtliga fallstudier har de forskningsetiska principerna inom humanistisk och samhälls-
vetenskaplig forskning följts, även i de projekt som skedde innan forskarutbildningen påbör-
jades. De innebär att de respondenter och intervjupersoner som har deltagit har informerats 
om tillvägagångssättet, att deltagandet i intervjuerna och för att besvara enkäten är frivilligt 
och att de har rätt att själva bestämma om och hur länge de vill delta. Alla uppgifter har 
behandlats konfidentiellt och förvarats så att obehöriga inte kunnat ta del av dem. Vidare har 
jag vid presentationen av resultatet beaktat att de enskilda individerna i möjligaste mån inte 
skall kunna identifieras av utomstående.  

Ett sätt att öka deras konfidentialitet är att överväga om det i texten skall framgå från vilken 
kommun och verksamhet uttalandena görs. Kommunens namn uppges inte, men verksam-
hetens namn anges när det är av betydelse för sammanhanget, till exempel vid en jämförelse 
mellan hur vårdcentralens och socialtjänstens personal upplever samverkan. Av den anled-
ningen har jag också ändrat begreppen patient och klient till brukare i citaten eftersom det är 
vanligast att de från hälso- och sjukvården pratar om patienter och de från socialtjänsten 
pratar om klienter. Även om kommunernas namn inte anges är det möjligt att känna igen 
eller leta upp vilka kommuner som har deltagit i projekten och det kan vara möjligt för 
någon att känna igen verksamheter. De enkät- och intervjufrågor som har använts kan dock 
inte anses särskilt känsliga ur ett etiskt perspektiv, och min intention har inte varit att redovisa 
specifika händelser eller personliga egenskaper som lätt kan kännas igen utan det som har 
varit intressant är det som karaktäriserar verksamheterna och fallstudierna som helhet. När det 
gäller utvärderingen av Case management gjordes en ansökan från Kommunförbundet Norr-



55

botten, FoU (som var utvärderingens uppdragsgivare) till etikprövningsnämnden för att få ett 
utlåtande om utvärderingens genomförande. Anledningen var att utvärderingen innefattade 
de personer som har insatsen Case management, deras nyttjande av landstingets och social-
tjänstens resurser samt deras upplevelse av att ha en Case manager; ett uppdrag som har redo-
visats separat. I etikprövningsansökan ingick också delen med intervjufrågorna som redovisats 
i den här uppsatsen. Etikprövningsnämnden i Umeå gav ett positivt utlåtande om utvärde-
ringens upplägg och genomförande.  

Citaten från intervjuerna och enkäten har redigerats från talspråk till skriftspråk, och eftersom 
det är innebörden i det som sägs som är av betydelse har jag varit noga med att inte ändra 
citatens innebörd. Exempelvis har ord som upprepas efter varandra i ett citat eller som kan 
härledas till en individs sätt att tala tagits bort eller ändrats. Några av intervjupersonerna har 
en utländsk brytning när de talar, vilket har medfört att när så behövts har deras utsagor änd-
rats till skriftspråk – för att minska risken att dessa personer känns igen av till exempel sina 
arbetskamrater.  

Förförståelse för och erfarenhet av samverkan 

Min förförståelse och erfarenhet av samverkan och samverkansprojekt kommer dels från de 
projekt som ingår i den här uppsatsen, dels från ytterligare samverkansprojekt. Därför handlar 
de kanske viktigaste etiska övervägandena om den förförståelse och erfarenhet för samverkan 
som jag har burit med till denna licentiatuppsats. Jag är medveten om och har reflekterat över 
vilket förhållningssätt jag skall ha till materialet; om jag bör bortse från erfarenheterna och 
förförståelsen, om det över huvud taget är möjligt eller om det går att använda på något sätt. 
Enligt bland annat Bergström (1976), och den beskrivning av ny-hermeneutiken och inter-
aktiv induktion som Hartman (2004) samt Føllesdal, Walløe och Elster (2001) gör, kan och 
bör förförståelsen användas i forskning. Inom ny-hermeneutiken används förförståelsen när 
en tolkning sker och det handlar om att använda den befintliga kunskapen, där personlig 
erfarenhet, språk och begrepp kan ingå (Hartman, 2004). Genom forskningen fås en inblick i 
människors livsvärld och forskaren formar en uppfattning om denna livsvärld. Tolkningen 
grundar sig på förförståelse och fortgår i en tolkningsprocess som skapar förståelse för det som 
undersöks (ibid.).  

Genom alla projekt som jag har varit involverad i har förförståelsen för samverkan utvecklats 
och fördjupats, varje projekt har bidragit med ny kunskap som medfört att nästa projekt har 
genomförts och studerats annorlunda än det förra. Även de samverkansprojekt som inte är 
medtagna i denna uppsats har bidragit till den förförståelsen. Den vetenskapliga grunden har 
funnits i samtliga projekt, men den teoretiskt grundade kunskapen har utvecklats och blivit 
mer framträdande sedan jag började som doktorand, vilket framkommer genom de frågor 
som ställts. Bergström (1976) menar att forskning och forskare inte kan vara värderingsfria 
och att forskning inte kan bedrivas förutsättningslöst; värderingar och förutsättningar inverkar 
alltid på samhällsvetenskaplig forskning. Inte heller bör det eftersträvas men bör redovisas när 
det kan antas vara av intresse för dem som forskaren skriver för (ibid.). Även Føllesdal, 
Walløe och Elster (2001:63) anser att forskning inte kan bedrivas förutsättningslöst, och 
hänvisar bland annat till Neurath och Quines holism, som menar att:  

Vid varje tidpunkt står [vi] mitt i en situation, med våra teorier och våra uppfatt-
ningar, och att vi inte kan undslippa denna och skaffa oss en förutsättningslös 
utgångspunkt. 
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Den process som det har inneburit att arbeta med projekten beskrivs på ett passande sätt vad 
gäller fallstudiebaserad metod (Gummesson, 2004) och interaktiv induktion (Hartman, 2004). 
Det innebär att förförståelsen har tillvaratagits, i positiv bemärkelse, och har medfört att 
forskningen förändrats efter hand som det framkommit aspekter som jag inte har varit med-
veten om från det första projektet. Det finns dock alltid en risk att som forskare hålla fast vid 
de ursprungliga idéerna och enbart leta efter resultat som bekräftar dessa idéer. Till exempel 
har förtroende i samverkansarbetet tillkommit som ett teoretiskt perspektiv när det 
framkommit som ett centralt tema i de senare genomförda intervjuerna. Det här tillväga-
gångssättet tillåter att det som är av intresse och i fokus undersöks och det ger möjligheter att 
använda den kunskap som finns och som genereras eftersom i forskning. Erfarenheten och 
förförståelsen kan därmed användas vid vetenskapliga undersökningar utan att de blir mindre 
vetenskapliga (jfr Hartman, 2004).  

Således är det varken möjligt eller eftersträvansvärt att i forskning helt bortse från förförståel-
sen och erfarenheten. Däremot har det varit nödvändigt för mig att tydliggöra min del i de 
olika projekten och att det har inverkat på forskningen och på förståelsen för samverkan, men 
inte nödvändigtvis enbart negativt. I de valda fallstudierna har data genererats som är lämplig 
för forskning, exempelvis har intervjuer och enkäter använts där människor som deltagit på 
något sätt i projekten har tillfrågats om sina erfarenheter. Jag har även varit delaktig i samver-
kansprojekt där sådana data inte har genererats och som därför inte heller ingår i urvalet. Där-
emot har erfarenheten från dessa projekt bidragit till förförståelsen för samverkan. Vidare har 
FoU Kommunförbundet Norrbotten ekonomiskt bidragit med en vetenskaplig handledare i 
samtliga projekt. Handledaren arbetar på Luleå tekniska universitet, är sociolog och har varit 
till stöd i projekten. Hon har bidragit till en sociologisk och vetenskaplig förankring och 
reflektion genom alla projekt. I förhållande till FoU Kommunförbundet Norrbotten har jag 
varit fri att på egen hand formulera intervjufrågor och bestämma vad licentiatuppsatsen skulle 
handla om, de har inte haft synpunkter på innehåll eller inriktning utan talat om att det är ett 
val som jag gör tillsammans med huvudhandledaren och den biträdande handledaren.  

Metoddiskussion med inriktning på forskningens kvalitet 

Tre vanliga kriterier för att bedöma kvaliteten på och förhålla sig kritisk till forskning är 
validitet (giltighet), generaliserbarhet och reliabilitet (tillförlitlighet) (Gummesson, 2004). 
Reliabilitet handlar ofta om metoderna för datainsamlingen (Denscombe, 2004), och om 
möjligheten att göra om undersökningen på nytt och komma fram till samma eller liknande 
resultat (Gummesson, 2004). Validitet berör ”precisionen i de frågor som ställs, de data som 
samlas in och de förklaringar som presenteras” (Denscombe, 2004:124). Man kan skilja 
mellan intern och extern validitet, där den interna validiteten handlar om att avgöra om 
forskningen har resulterat i det som forskaren ville: ”Har forskaren lyckats fånga in det feno-
men denne är ute efter, eller har forskaren studerat något annat?” (Gummesson, 2004:134). 
Den externa validiteten talar för i vilken utsträckning som resultaten går att föra över till 
andra sammanhang, och benämns generaliserbarhet (ibid.).  

Fördelen med vald metod är att det ger möjlighet att visa hur samverkansprojekt kan 
genomföras på olika sätt och vilken betydelse till exempel organisering och ledningens stöd 
har för samverkan. Eftersom det intressanta är vad de som arbetar i organisationerna berättar 
om samverkan är en kvalitativ ansats lämplig. Valet av metod hade kunnat göras annorlunda. 
När det gäller det empiriska materialet hade intervjuer utgjort ett bra komplement i den 
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andra fallstudien (Miltonprojektet) där en enkät användes. Samtidigt gav enkäten möjlighet 
att mer anonymt beskriva hur samverkan upplevdes, vilket var en avsikt med enkäten. Något 
som har skapat huvudbry under tiden för intervjuerna var att intervjupersonerna inte gärna 
pratade om svårigheter och hinder med samverkan. Att det finns sådana är jag (med tanke på 
mitt deltagande i samverkansprojekt och i informella samtal med personal och chefer i skilda 
sammanhang) övertygad om, men att intervjupersonerna kanske inte ville att jag skulle ge 
hindren för stort utrymme när det exempelvis handlar om att visa framgångar i arbetet. Detta 
gäller speciellt de intervjuer där det fanns en vilja att samverkan skulle fungera. I det avseen-
det utgör Miltonprojektets enkätresultat ett komplement till tredje och fjärde fallstudien 
(Case management och Prisma) eftersom fallen tillsammans visar skilda perspektiv på samver-
kan. Frågorna som ställts om samverkan har preciserats mellan projekten och har blivit allt 
mer knutna till de teorier som jag anser lämpliga och därigenom har frågorna också avgrän-
sats. 

För att ytterligare förstärka forskningens kvalitet hade observationer eller fältanteckningar 
varit användbara datainsamlingsmetoder, exempelvis från de möten, projekt- och 
styrgruppsmöten, som jag har deltagit vid i det praktiska arbetet som projektsamordnare. 
Dessa erfarenheter finns med mig som en del i förförståelsen när analys och tolkning görs av 
datamaterialet. Exempelvis blir det förhållningssätt till samverkan och till varandra som perso-
nal och chefer har, relativt tydligt vid sådana möten, speciellt om mötena sker kontinuerligt 
över en längre tidsperiod som i projekten. Ett sådant tillvägagångssätt skulle ha kunnat bidra 
till att ytterligare förklara mitt material, och hade kunnat möjliggöra att tillförlitligheten 
genom exempelvis triangulering testades (Jacobsen, 2002). Däremot kan det vid kvalitativa 
studier vara svårt, om inte omöjligt, att göra om samma studie vid senare tillfälle och få 
liknande resultat (Merriam, 1994). De som är föremål för forskning har olika uppfattningar 
vid olika tidpunkter och undersökningen påverkas av forskaren och forskaren av undersök-
ningen, så även i fallstudierna. Det medför att resultatet i någon mån alltid kommer att skilja 
sig åt. Fallstudier används för att mer djupgående beskriva till exempel en situation eller en 
händelse, inte för att generalisera resultatet. Däremot kan reliabiliteten öka genom att den 
inre validiteten stärks, genom att reflektera över om resultaten speglar den verklighet som 
finns (ibid.) vilket min uppfattning är att det gör. Jag har även vid några tillfällen diskuterat 
resultatet med några av intervjupersonerna som har fått komma med sina synpunkter om min 
tolkning av intervjun och av fallstudierna. 

Kvalitativa studier är inte generaliserbara på samma sätt som större kvantitativa studier är där 
det går att pröva och kontrollera resultatet. Istället för att använda begreppet generaliserbarhet 
kan man använda överförbarhet. Med det menas att jag som forskare, kan sträva efter att rela-
tera resultaten till andra situationer (jfr Denscombe, 2004). Överförbarhet är ett mer använd-
bart begrepp i den här uppsatsen eftersom resultatet mycket väl kan gälla för andra verksam-
heter, organisationer och kommuner. Det man skall hålla i minnet är att de som intervjuades 
och som besvarade enkäten i huvudsak är personer som har arbetat aktivt med samverkan i 
projekten, undantaget är den första fallstudien (Socialtjänsten i samverkan). Eftersom jag i de 
tre senare fallstudierna enbart har tillfrågat personal och chefer som deltog i projekten blir det 
omöjligt att säga något om hur de som inte deltagit i projekten upplever att samverkan 
fungerar. Om de hade tillfrågats hade resultatet säkerligen blivit annorlunda, vilket resultatet 
från den första fallstudien indikerar. Vidare har sammanställningen och analysen av de data 
som finns att tillgå genomförts noggrant för att innefatta så få felaktigheter som möjligt. Dess-
utom har min föresats varit att genom detta metodkapitel redovisa tillvägagångssättet nog-
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grant för att få en öppenhet i forskningen eftersom det är avgörande för en kritisk granskning 
(jfr Jacobsen, 2002).  

De fyra projekten 

Den här delen i metodkapitlet handlar om de fyra projekt som utgör basen för fallstudierna i 
uppsatsen. Här ges en kort beskrivning av de ursprungliga projekten, vilka verksamheter som 
medverkade och tillvägagångssättet som användes för att samla det empiriska materialet samt 
vilket ansvar och uppgift jag har haft i respektive projekt. Detta för att ge läsaren en uppfatt-
ning om vad de handlade om.  

Socialtjänsten i samverkan 

Socialtjänsten i samverkan genomfördes under ett och ett halvt år av socialtjänstens individ- 
och familjeomsorg i fyra kommuner med början år 2004. Projektets övergripande syfte var 
att undersöka vilka möjligheter till samverkan som fanns mellan kommunerna, som kunde 
leda till positiva effekter i arbetet. Det handlade om att föreslå former för praktisk samverkan 
inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområden. I projektet var vi två anställda, jag 
som sociolog och en socionom. Det blev mitt första möte med socialtjänsten och som nyut-
examinerad sociolog skulle jag tillsammans med en (mer erfaren) socionom arbeta med sam-
verkansfrågor mellan de fyra kommunerna. Den tid som vi arbetade tillsammans gav en god 
inblick i hur arbetet inom socialtjänsten och då främst individ- och familjeomsorgen, bedrivs. 
Till exempel vilka målgrupper de stödjer, vilka olika insatser som är möjliga, samt kanske det 
viktigaste som handlar om de bakomliggande värderingar och förhållningssätt som finns inom 
socialt arbete. Det är en erfarenhet som jag har haft stor nytta av, som har följt med mig och 
utvecklats genom de projekt som har genomförts efter detta projekt. Det gav även en förstå-
else för samverkan, hur samverkan fungerar, vilka problem och svårigheter som finns, men 
också vilka möjligheter som personal och chefer upplever med samverkan.  

Den del som finns med här är den undersökning som gjordes under projektets senare del och 
som berörde samverkan mellan personalen på individ- och familjeomsorgerna (som deltog i 
projektet) och vårdcentralerna. Mer specifikt undersöktes hur personalen från socialtjänsten 
och vårdcentralen samverkar när de möter individer med missbruks- eller beroendeproblem 
som är i behov av avgiftning eller som har varit inlagda för avgiftning och är färdigbehand-
lade. För detta ändamål genomfördes intervjuer26 med personal från de båda organisationerna 
i fyra kommuner. När det gäller intervjuerna med personal från individ- och familjeom-
sorgerna genomfördes fyra gruppintervjuer med två till tre från personalen varje gång, samt 
enskilda intervjuer med två arbetsledare. Personalen fick själva välja vilka personer som skulle 
delta, något som resulterade i att elva personer (socionomer, behandlingsassistenter, admi-
nistratörer) intervjuades, det vill säga de som hade möjlighet att delta. Arbetsledarna var soci-
onomer och hade längre än 15 års erfarenhet av socialtjänstens arbete, eftersom vi ansåg att de 
skulle kunna ge en god överblick över arbetet, dess förutsättningar och också förändringar 
som har skett. Varje intervju tog en till två timmar och bandspelare användes.  

26 Bilaga 1, tabell 1: Sammanställning av intervjuerna i Socialtjänsten i samverkan. 
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Intervjuerna med personal från vårdcentralerna genomfördes som tre gruppintervjuer och en 
enskild intervju med total sju personer. Inför intervjuerna med personal från vårdcentralerna 
kontaktades en person i respektive kommun, antingen en läkare eller en sjuksköterska som 
hade någon erfarenhet av arbete med missbruk och beroende. De avgjorde själva om de ville 
bjuda med någon fler person med denna erfarenhet till intervjun. Varje intervju tog upp till 
en timma och ingen bandspelare användes eftersom de flesta av dem inte godkände bandspe-
lare. Möjligtvis berodde det på att vi båda som intervjuade och som arbetade i projektet 
representerade socialtjänsten. Eftersom vi var två som intervjuade så ställde min kollega frå-
gorna och jag antecknade svaren för hand. Efter intervjun renskrivs anteckningarna och 
intervjupersonerna fick läsa igenom den egna intervjun och bekräfta om vi hade noterat deras 
svar på ett med deras upplevelse av samverkan korrekt sätt. I resultatkapitlet har jag valt att 
skriva deras uttalanden som citat eftersom anteckningarna fördes noggrant och så ordagrant 
som möjligt och för att intervjupersonerna fick godkänna det vi hade skrivit ned från inter-
vjuerna. Detta för att synliggöra deras åsikter; om enbart ena partens svar återges som citat 
stärks uppfattningen att det som personalen från individ- och familjeomsorgerna berättar får 
ett större utrymme än vad personalen från vårdcentralerna får, något som jag har försökt und-
vika i möjligaste mån. Dock är intervjuerna med personalen från individ- och familjeomsor-
gerna mer omfattande textmässigt eftersom de bandades och för att de besvarade intervju-
frågorna mer utförligt. Därmed kan det upplevas som om de får ett större utrymme i resultat-
kapitlet, även om så inte varit tanken.  

Miltonprojektet 

Det andra projektet där det empiriska materialet har hämtats från genomfördes mellan 2005 
och 2007, med stöd av den statliga satsningen som gjordes inom psykiatrin. Projektets syfte 
var att genom ökad kunskap om olika psykiska funktionsnedsättningar och om varandras 
kompetens- och ansvarsområden skapa hållbara samverkansformer som garanterar dem med 
psykiska funktionsnedsättningar möjlighet till den vård och de stödåtgärder de har rätt till i 
samhället. Fyra kommuners socialtjänst samt landstinget deltog. Från socialtjänsten deltog 
socialtjänstens psykiatri27, individ- och familjeomsorgen (i första hand de som arbetade med 
missbruk och beroende) samt hemtjänsten i tre av de fyra kommunerna. Alla dessa verksam-
heter har en egen enhetschef. Från landstinget deltog primärvård och den öppna vuxenpsyki-
atrin. Den öppna vuxenpsykiatrin är gemensam för de fyra kommunerna och har en gemen-
sam enhetschef och varje vårdcentral (en i respektive kommun) har sin chef. De som utförde 
det praktiska arbetet i projektet är personal från verksamheterna, exempelvis socionomer, 
behandlare inom missbrukarvården, vårdbiträden och undersköterskor deltog från social-
tjänsten. Från landstinget deltog bland annat sjuksköterskor, mentalskötare, ambulanssjukvår-
dare, distriktssköterskor samt också någon läkare.  

Projektet leddes av en styrgrupp där fyra socialchefer, en läkare från primärvården samt verk-
samhetschefen för psykiatrin deltog. Enhetscheferna utformade visserligen projektansökan 
gemensamt i den samverkansgrupp som fanns vid den tiden, men de deltog inte i någon 
gemensam ledningsgrupp under projektet. I respektive kommun bildades en projektgrupp 
där personal från de olika verksamheterna deltog. Under projektet varierade antalet deltagare 
något då några personer slutade och andra kom till. Vid slutredovisningstillfället var antalet 

27 Vid projektets genomförande hette de kommunpsykiatri eller socialpsykiatri, men jag väljer att benämna det 
för socialtjänstens psykiatri eller kommunens psykiatri, för att skilja den från den psykiatriska vård som 
landstinget ansvarar för.  
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personer som deltog i projektgrupperna 31 stycken, av dem var 25 kvinnor och sex män. Jag 
anställdes som projektsamordnare på halvtid och hade till exempel uppgiften att föra infor-
mation mellan ledning och personal samt att ordna utbildningar och seminarier för all perso-
nal. Jag deltog inte i det praktiska arbetet i någon projektgrupp, men hade kontakt med 
grupperna och ordnade bland annat gemensamma träffar för dem. Genom projektet fick jag 
en större erfarenhet av samverkan mellan socialtjänst och landsting; hur komplext det är med 
samverkan och hur många faktorer som har betydelse för om och när samverkan fungerar. 
Det var också Miltonprojektet som ledde fram till tjänsten som doktorand vid universitetet, 
vilket är ett samarbete mellan FoU Kommunförbundet Norrbotten och universitetet.  

Det empiriska materialet28 som används från Miltonprojektet består av resultatet av en enkät 
om samverkan som projektdeltagarna fick besvara när projektet hade pågått ett halvt år. Två 
enkäter med likartat innehåll utformades, en till dem i projektgrupperna och en till deras 
chefer (enhetschefer, socialchefer och verksamhetschefer). Enkäterna skickades ut med post 
och gavs en kod så att jag kunde skicka ut ett par påminnelser. När enkätsvaret kommit mig 
tillhanda avlägsnades den koden från svaren. Av personalen svarade 25 personer av 31 perso-
ner på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 81 procent. Av de 20 chefer som fick en enkät 
svarade tolv stycken vilket ger en svarsfrekvens på 60 procent. En enkät med liknande inne-
håll som den till cheferna skickades även ut till de lokala kommunpolitikerna i socialnämn-
derna men eftersom endast fem svarade har den enkäten inte sammanställts. Enkäterna till 
personalen och cheferna sammanställdes var för sig, men de frågor som är lika presenteras 
tillsammans i resultatet. Materialet består även av projektgruppernas och projektsamordnarens 
(mina) erfarenheter som har redovisats i två projektrapporter. I dessa framkommer erfaren-
heter av projektet och hur projektet har upplevts. De ger ett kompletterande perspektiv på 
projektet, vilket är anledningen till att jag har valt att ta med detta i uppsatsen. Materialet från 
Miltonprojektet har även omarbetats till en konferenspresentation som jag gjorde år 2008 vid 
Dilemmas Conference i London. Vidare ingår i fallstudien en redovisning av några uppföl-
jande intervjufrågor som jag har ställt till fem av Miltonprojektets deltagare (tre från persona-
len och två enhetschefer) två och ett halvt år efter dess avslut. I resultatredovisningen görs 
således tre nedslag i projektet – det första ett halvt år efter starten (enkäten), det andra vid 
projektets avslut (projektredovisningar), samt det sista nedslaget två och ett halvt år efter 
avslutet (intervjuer).  

Case management 

Den tredje fallstudien har sin grund i ett nationellt projekt där landstinget tillsammans med 
två kommuner har medverkat som en av tre regioner i Sverige. Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) var huvudman för projektet, vars syfte var att införa Case management som 
arbetsmetod inom kommunernas och landstingets vård- och stödstruktur för människor med 
samsjuklighet. Projektet pågick mellan år 2005 och år 2007 och är idag en ordinarie verk-
samhet. Det har utvidgats till att omfatta fler kommuner i länet. Case management är en 
integrerad och samlokaliserad verksamhet där personal från landstingets psykiatri och kom-
munernas socialtjänst (kommunernas psykiatri samt individ- och familjeomsorgen) arbetar 
tillsammans för att stödja personer med samsjuklighet. En styrgrupp har det övergripande 
ansvaret och primärteam ansvarar för praktiska frågor och för direkta arbetsledningsfrågor.  

28 Bilaga 1, tabell 2: Sammanställning av enkäten och intervjuerna i Miltonprojektet.
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Detta är det enda av de fyra projekten där jag inte har arbetat praktiskt som samordnare. 
Istället var det ett uppdrag via FoU Kommunförbundet Norrbotten; en utvärdering om 
effekterna av Case management-verksamheten. Bakgrunden till uppdraget var en utvärdering 
av hela det nationella projektet där de här kommunerna hade kommit längst med imple-
mentering och förankring av Case management-verksamheten och med att uppfylla de krite-
rier som hade satts upp av det nationella projektet, bland annat att det finns ett skriftligt avtal 
om samverkan mellan socialtjänsten och landstinget och att det finns utbildade Case manager 
som har frikopplats från ordinarie arbetsuppgifter (Ekermo och Beckman, 2008). Mot 
bakgrund av detta önskade styrgruppen för den här lokala Case management-verksamheten 
en utvärdering om effekterna för brukarna och deras nyttjande av landstingets och kommu-
nernas resurser.  

Empirin29 har inhämtats via intervjuer med fem chefer från styrgrupp och primärteam och 
med elva personer som arbetar som Case managers. Intervjuerna med arbetsledarna har gjorts 
enskilt medan Case managerna har intervjuats i grupp. I varje gruppintervju deltog två eller 
tre Case managers och de delades upp på tillhörigheten till moderorganisationen så två inter-
vjuer var med dem som var anställda inom socialtjänsten och två med dem som var anställda 
inom landstinget. Case managerna fick själva bestämma vem som skulle intervjuas och nästan 
samtliga hade möjlighet att ställa upp. Endast ett par personer tackade nej, varav en fick 
förhinder och en upplevde att han eller hon inte hade arbetat så länge som Case manager. De 
som intervjuades från styrgruppen och primärteamen valde sinsemellan ut tre personer som 
skulle intervjuas och två personer tillfrågades av mig om deltagande i ett senare skede. Varje 
intervju tog mellan en och två timmar, spelades in på band och skrevs därefter ut ordagrant. 
Intervjupersonerna gavs tillfälle att läsa igenom sin intervju efter utskriften. Den del i det 
empiriska materialet som handlar om förtroende mellan de chefer som samverkar i Case 
management har varit ett konferensbidrag vid Dilemmas Conference 2010 vid Luleå tekniska 
universitet.  

Prisma  

Den fjärde och sista fallstudien kommer från ett projekt som genomfördes under år 2008 där 
två av socialtjänsten drivna dagliga verksamheter har integrerats till en gemensam verksamhet. 
Den ena dagliga verksamheten arbetade med personer med funktionsnedsättning eller 
utvecklingsstörning och den andra med människor med psykiska funktionsnedsättningar. 
Projektet kom till som en fortsättning på de tidigare projekten som har bedrivits inom psyki-
atrin i denna kommun med statliga projektmedel mellan 2005 och 2007. Jag och enhets-
chefen för den kommunala psykiatrin planerade för projektet och skrev ansökan till FoU 
Kommunförbundet Norrbotten. När vi skrev ansökan avsåg vi att tillvarata det resultat som 
de tidigare projekten hade medfört samt att en planering skulle upprättas för den framtida 
verksamheten. Under projektet deltog jag som samordnare och planerade tillsammans med 
nämnd enhetschef de gemensamma mötena som vi i projektguppen hade. I projektguppen 
deltog jag som samordnare, personal från de båda dagliga verksamheterna, deras enhetschefer, 
en enhetschef för ett gruppboende (eftersom eventuella förändringar kunde komma att 
påverka den chefens verksamhet), samt en biståndshandläggare.  

Intresset för projektet väcktes tidigt hos den personal som arbetade på de båda dagliga verk-
samheterna då de upplevde ett behov av förändring, eftersom de inte kunde erbjuda yngre 

29 Bilaga 1, tabell 3: Sammanställning av intervjuerna i Case management.



62

personer med beslut om daglig verksamhet en verksamhet som upplevdes intressant av dessa 
unga personer. Projektet förändrades i och med detta och det resulterade i något annat än vad 
vi som skrev ansökan tänkte; projektarbetet nådde snarare längre än vad förhoppningarna var 
från början och resulterade i Prisma. Eftersom personalen på båda dagliga verksamheterna var 
intresserade av förändring och själva ville driva projektet överlät jag och enhetschefen, som 
hade planerat för det ursprungliga projektet, till dem att planera och genomföra förändringen. 
Enhetschefens arbete, och till viss del mitt arbete, inriktades istället på att uppåt i organisatio-
nen stödja och förankra de förslag till förändring som personalen i projektet arbetade fram.  

Det empiriska30 materialet består av två gruppintervjuer med personal på Prisma som gjordes i 
samband med att projektet slutredovisades till FoU Kommunförbundet Norrbotten. Intervju-
erna handlade om det gemensamma arbetet med att utveckla Prisma. Fyra av fem anställda på 
Prisma intervjuades där två från den tidigare kommunala psykiatrins verksamhet intervjuades 
tillsammans och de båda som deltog i den andra intervjun kom från den verksamhet som 
arbetade med personer med utvecklingsstörning. Dessutom intervjuades enhetschefen för 
Prisma. Varje intervju tog ungefär en timme, spelades in på band och skrevs därefter ut orda-
grant. Intervjupersonerna fick möjlighet att läsa igenom intervjun när den hade skrivits ut.  

Fallstudierna bidrar till en större förståelse för samverkan 

Fallstudiebaserad forskning kan liknas vid att lägga pussel, där bitarna (fallstudierna), 
kompletterar och passar vid varandra. Varje pusselbit representerar skilda perspektiv men 
skapar samtidigt tillsammans en mer helhetlig bild av samverkan. Samtliga fallstudier i upp-
satsen förklarar till exempel hur idéerna om samverkan införlivas i organisationerna, vilket 
sker på skilda sätt och med olika resultat i varje fallstudie.  

De två första fallstudierna är explorativa och har haft intentionen att beskriva samverkan. 
Fallstudien Socialtjänsten i samverkan ger en förståelse för samverkan, vilka olikheter och 
problem som kan försvåra samverkan när det inte finns en struktur uppbyggd för samverkan 
samt att man med relativt enkla medel också kan förbättra samverkan. De intervjuer som 
genomfördes i det här projektet belyser problematiken med att oklara ansvarsområden i prak-
tiken kan försvåra samverkan men när olikheterna istället nyttjas så upplevs samverkan 
fungera bättre. I den andra fallstudien, Miltonprojektet, beskrivs processen med samverkan, från 
projektets början där bland annat de förhoppningar som deltagarna hade på projektet beskrivs 
samt hur det praktiska projektarbetet för att förbättra samverkan organiserades, vilket stöd 
som fanns för deltagarnas arbete samt vad projektet medförde för samverkan.  

I fallstudie tre och fyra är det empiriska materialet mer teoretiskt grundat än de två första fall-
studierna och utgår i större utsträckning från nyinstitutionell organisationsteori samt teori om 
förtroende. I Case management beskrivs hur de som deltar har organiserat samverkan med både 
en horisontell och en vertikal integrering. Case management utgår från en hierarkisk struktur 
och från ett nätverkssamarbete mellan dem som arbetar i Case management-verksamheten. I 
resultatet av Case management framkommer bland annat hur samverkan (idéerna om sam-
verkan) har införlivats i strukturen och hur de som leder och arbetar med verksamheten 
handlar för att i praktiken möjliggöra samverkan. Case management-verksamheten är även 
ett exempel där homogeniseringen blir tydlig samtidigt som Case managerna utvecklar en 
egen identitet, som Case manager. Den sista av de fyra fallstudierna är Prisma som har en 

30 Bilaga 1, tabell 4: Sammanställning av intervjuerna i Prisma.
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något annan utgångspunkt och som bidrar med en betydelsefull aspekt för förståelsen av sam-
verkan. Resultatet belyser att samverkan kan byggas upp av personalen och med initiativ av 
dem. Även om behoven av en förändrad verksamhet kommer från omgivningen så genom-
förs den av personalen; det kommer inga direktiv uppifrån om organisationsförändring. 
Chefens uppgift i förändringsarbetet för att utveckla Prisma har istället för att ge direktiv om 
förändring varit att stödja personalen och förankra deras arbete på förvaltningsnivå och hos de 
lokala politikerna i socialnämnden.  
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5 

Fallstudierna 

Resultatkapitlet utgår från fyra fallstudier som utgör det empiriska materialet i uppsatsen. 
Fallstudierna har sin grund i de fyra projekten (I) Socialtjänsten i samverkan, (II) Miltonpro-
jektet, (IV) Case management samt (V) Prisma som samtliga innefattar samverkan, och alla 
har någon anknytning till psykiatri eller missbrukar- och beroendevård. Här beskrivs samver-
kan som sker mellan personal och samverkan som sker mellan chefer som arbetar inom soci-
altjänsten eller landstinget. Nyinstitutionell organisationsteori är den bakomliggande teorin i 
det här kapitlet, även om teorin inte är så framträdande. I nästkommande kapitel som är 
diskussionskapitlet blir den nyinstitutionella teorin desto mer i fokus. En anledning är att de 
homogeniseringstendenser och spridningen av idéer om samverkan bäst förklaras när fallstu-
dierna betraktas tillsammans.  

I det här kapitlet belyser resultatet olika aspekter av samverkan som dels beskrivs på organisa-
tionsnivå, dels på aktörsnivå. Samverkan på organisationsnivå innefattar hur samverkan har 
organiserats i fallstudierna. Denna organisering beskrivs främst genom att använda den 
uppdelning av samverkan som Berggren (1982), Westrin (1986) och Boklund (1995) gör i 
separation, koordination, kollaboration samt integration, samt Axelssons och Bihari Axelssons 
(2007) beskrivning av horisontell och vertikal integrering. Samverkan på aktörsnivå innefattar 
den samverkan som sker i relationen mellan personerna som samverkar. I den relationen som 
sker på aktörsnivå förklaras i kapitlet vad förtroende kan medföra i samverkan, bland annat 
genom att de som samverkar bygger the trust building loop och en tillitskedja (Huxham och 
Vangen, 2005; Grimen, 2008).  
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Fallstudie I – Socialtjänsten i samverkan 

Fallstudien Socialtjänsten i samverkan är explorativ och beskriver hur samverkan fungerar 
mellan personal från individ- och familjeomsorgen samt från vårdcentralen i fyra kommuner. 
Syftet med fallstudien är att belysa hur skillnader mellan socialtjänstens och primärvårdens 
ansvar och sätt att arbeta kan begränsa och möjliggöra samverkan. Det empiriska materialet31 
som ingår i fallstudien har hämtats från projektet Socialtjänsten i samverkan och består av 
intervjuer med personal32 från såväl socialtjänsten som primärvården. Projektet genomfördes 
av individ- och familjeomsorgen i fyra kommuner under år 2004 och halva år 2005. I fallstu-
dien ingår den del i projektet som handlar om att individ- och familjeomsorgens personal 
upplevde att samverkan med personalen från vårdcentralen inte fungerade tillfredsställande 
när det gällde vård av personer med missbruk eller beroende. Mer specifikt handlar det om 
när en person blir inlagd för avgiftning vid alkoholmissbruk vid en vårdcentral och när ären-
det överförs till socialtjänsten, och hur den samverkan fungerar. 

Socialtjänsten och primärvården befinner sig inom samma organisatoriska fält som har 
liknande uppdrag och som är överens om att de bedriver en viss institutionell verksamhet 
(Johansson, 2002). För att beskriva vad som sker inom det organisatoriska fältet, vad som kan 
begränsa och möjliggöra samverkan, är verksamhetsdomän, domänkonsensus och domän-
konflikt användbara begrepp. Verksamhetsdomän står för de praktiska arbetsuppgifter som 
utförs inom ett verksamhetsområde, i det här fallet till exempel avgiftning av missbrukare. 
När olika organisationer samverkar gör de så kallade ”domänanspråk på att vara legitima 
företrädare för just detta område” (Grape, 2006:55). När aktörerna är överens om det som 
skall utföras uppstår domänkonsensus och när de inte kommer överens uppstår domänkon-
flikt (ibid.). I fallstudien framkommer att personalen från socialtjänsten och vårdcentralen i en 
av kommunerna, är överens om hur de kan använda de olikheter, de skilda logiker, som finns 
mellan vårdcentralen och socialtjänsten. Denna kommun, som kallas Samstad, präglas av 
domänkonsensus. I de övriga kommunerna framstår inte domänanspråken lika överensstäm-
mande. Samverkan utgörs då av domänkonflikt och olikheterna blir till en begränsning i 
samverkan. Dessutom finns det inget som tyder på att det skapas förtroende mellan dem som 
samverkar i de kommuner där samverkan präglas av domänkonflikt. I Samstad, där det råder 
domänkonsensus, utgör olikheterna i socialtjänstens och primärvårdens ansvar och sätt att 
arbeta ett komplement till varandra, och möjliggör samverkan. I denna samverkan finns det 
också tecken på att förtroende mellan socialtjänsten och primärvårdens personal byggs upp 
genom det sätt som de berättar om samverkan i intervjuerna.  

Olikheter som styrka eller begränsning i samverkan 

Den här samverkan mellan personal från vårdcentralerna och individ- och familjeomsorgen 
har inte organiserats på något särskilt sätt i tre av de fyra kommunerna. Det finns inte en 
uppbyggd struktur för samverkan och inte är det vertikala stödet för samverkan uttalat. Istället 

31 Bilaga 1, tabell 1: Sammanställning av intervjuerna i Socialtjänsten i samverkan.
32 Från socialtjänstens individ- och familjeomsorg intervjuades socialsekreterare (socionomer), behandlare inom 
missbrukar- och beroendevården samt någon administratör. I fallstudien benämns personal från socialtjänsten 
för socialsekreterare eftersom de flesta av intervjupersonerna var socialsekreterare och övriga yrkesgrupper var i 
minoritet. Detta görs för att enskilda individer inte skall identifieras. De yrkesgrupper som intervjuades från 
vårdcentralerna är sjuksköterskor och ett par läkare. 
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ligger ansvaret att samverka på personalen som skall arbeta tillsammans när det finns personer 
med missbruk eller beroende som behöver stöd från socialtjänsten och landstinget. I den 
fjärde kommunen, Samstad, har personalen på individ- och familjeomsorgen bedrivit ett 
lokalt projekt för att förbättra samverkan med vårdcentralen. I projektet i Samstad skickades 
en enkät33 till vårdcentralens personal med frågor om hur de upplevde samverkan och vad 
som kunde förbättras. De ordnade gemensamma träffar där de bland annat diskuterade frågor 
om det gemensamma arbetet kring avgiftning och antabusbehandling, och gemensamma 
rutiner utarbetades för att tydliggöra var och ens ansvar. Detta medförde enligt personal från 
båda verksamheterna en direkt förbättrad samverkan. Inte heller i Samstad finns det ett uttalat 
vertikalt stöd från cheferna i det här samverkansarbetet.  

Den här formen av samarbete som sker i samtliga fyra kommuner benämns för kollaboration 
(Berggren, 1982; Westrin, 1986; Boklund, 1995). Kollaboration är en samarbetsform där 
yrkesgrupper möts för att samverka med utgångspunkt i att de är specialister inom sitt 
område, det vill säga att det finns olikheter mellan dem vad gäller till exempel ansvar och 
kompetens. De avsikter som finns med kollaboration är att fördelarna med dessa olikheter 
skall nyttjas (Boklund, 1995). När olikheterna mellan organisationer vänds till fördelar utgör 
skillnaderna komplement i samverkan, som det gör i Samstad. Till exempel beskriver en av 
vårdcentralens personal i Samstad att samverkan fungerar bra på grund av de gemensamma 
träffarna genom projektet där samverkansfrågor berördes, projektet har medfört en större för-
ståelse för varandras arbete och en trygghet i och med att de vet att det är ”någon som tar 
hand om missbrukarna efteråt”, efter den medicinska vården.  

När det däremot inte finns förståelse för eller vilja att samverka kan olikheterna begränsa 
samverkan (Boklund, 1995), vilket sker i de övriga kommunerna och speciellt i två av dem. 
Intervjupersonerna i dessa kommuner beskriver till exempel att professioners status, att skilda 
arbetssätt och perspektiv på arbetet, samt att en vårdkedja som inte fungerar, kan begränsa 
samverkan. Sådana olikheter kan utgöra hinder för samverkan och beskrivs också som hinder 
i fallstudien. Olikheterna synliggör att det är skilda logiker som möts. Socialtjänstens och 
primärvårdens arbetssätt utgår från skilda logiker och kan innebära konflikter för organisatio-
ner som vill samverka (Grape, 2006). När olikheter används som hinder för samverkan 
försvårar det även byggandet av förtroende mellan aktörerna, eftersom det gemensamma 
arbetet präglas av kontroll snarare än av förtroende för det som andra aktörer gör i samverkan 
(Grimen, 2008). Som visas i Samstad kan förtroendet byggas med relativt enkla medel, och 
som medför att samverkan underlättas.  

Skilda ansvarsområden och tanken om vårdkedja 

Socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvarsområden har förändrats de senaste decenni-
erna där socialtjänsten har fått ett utökat ansvar för missbrukar- och beroendevård (Oscarsson, 
2000). När ansvarsområdena upplevs oklara beskrivs det utgöra begränsningar för samverkan 
och tvärtom, när de är tydliga främjar det samverkan, ekonomin och arbetet blir mer effektivt 
och medför förbättringar för de individer som behöver stöd av flera organisationer (Reger-
ingens proposition 1996/97:124; Direktiv 2008:48). De skilda ansvarsområdena utgör insti-
tutionella logiker som får betydelse för de domänanspråk som varje organisation gör i 
samverkan (Grape, 2006). Personalen inom såväl socialtjänsten som landstinget beskriver i 

33 Denna enkät berättade intervjupersonerna om, vilka frågor den innehöll och hur de hade gått tillväga i 
arbetet och så vidare, men det var inget dokument som vi vid intervjutillfället tog med oss.  
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intervjuerna ansvarsfördelningen på ett tydligt och överensstämmande sätt. En av personalen 
från vårdcentralen beskriver ansvarsfördelningen så här:  

Vårt ansvar är avgiftning och medicinering, att få dem på fötter. Socialtjänsten 
har uppföljningen och ansvaret för den fortsatta kontakten med missbrukarna. 

Från socialtjänstens håll beskrivs ansvarsfördelningen på liknande sätt, där vårdcentralen 
ansvarar för: ”avgiftning och akutsjukvården och vi skall ha … eftervården, uppföljningen.” 
Däremot är inte ansvarsfördelningen lika tydlig i praktiken, vilket framkommer i intervju-
erna. Undantaget är i Samstad där det lokala projektet hade genomförts, där beskrivs det 
gemensamma ansvaret på ett överensstämmande sätt mellan dem från socialtjänsten och dem 
från vårdcentralen. En av arbetsledarna från socialtjänsten ger en förklaring till varför det 
uppstår diskussioner kring ansvarsfördelningen i praktiken; det uppstår en osäkerhet när det 
gemensamma arbetet sker i ”gränslandet” mellan de bådas verksamheter. Därför är det, menar 
samma person, ”så viktigt att det är klart, fastlagt vem som gör vad”. Samverkan kan handla 
om att både tydliggöra och att överskrida de gränser som finns, och i en studie som Löfström 
(2001) presenterar förekommer frågor om gränser när aktörer försöker organisera samverkan; 
det är en problematik som vanligtvis förekommer i början av samverkan och är inte ett 
resultat av samverkan. I Samstad framstår ansvarsfördelningen tydlig i både teorin och prakti-
ken, domänanspråken överensstämmer vad gäller exempelvis förutsättningar och förvänt-
ningar på det gemensamma arbetet. När skillnader mellan de båda organisationerna berördes 
vid intervjuerna i Samstad beskrivs olikheterna inte medföra några problem utan olikheterna 
är komplementära.  

När olikheterna i ansvar och kompetens kompletterar varandra skapas möjligheter för en så 
kallad hel och obruten vårdkedja. Missbrukar- och beroendevården kännetecknas ofta av 
principen om en sammanhållen vårdkedja, där det finns tre huvudområden: medicinsk 
avgiftning eller abstinensbehandling, någon form av strukturerad samtalsbehandling, samt 
eftervård eller rehabilitering (Socialstyrelsen, 2009c). I Samstad innebär behandling via tanken 
om en obruten vårdkedja en horisontell samverkan där personal från vårdcentralen kontaktar 
socialtjänsten när det finns någon inlagd för avgiftning och de från socialtjänsten besöker och 
försöker knyta kontakt med den inlagda individen på vårdcentralen för att motivera till 
fortsatt stöd och behandling efter avgiftningen. En av dem från vårdcentralen beskriver 
effekterna av detta gemensamma arbete:  

För några år sedan var det många missbrukare. Man kände sig maktlös, de kom 
tillbaka gång på gång. Man undrade: -Är det här någon idé? Men nu när det 
fungerar då fyller det en funktion.  

I tankegången om en hel vårdkedja handlar det om att de med missbruk tas om hand även 
efter avgiftningen vilket kan förhindra eller fördröja återfall i missbruk och att individen som 
en följd därav blir inlagd för avgiftning. Genom att de luckor som funnits i vårdkedjan har 
kunnat överbryggas förstärks den horisontella samverkan (Lindberg, 2002). En betydelsefull 
aspekt är att personalen på vårdcentralen vet att den enskilde personen inte lämnas utan stöd 
när denne skrivs ut eftersom ansvarsområdena har blivit tydligare. Även personalen från indi-
vid- och familjeomsorgen upplever att ansvarsområdena har blivit tydligare och att det med-
fört positiva effekter för samverkan. Rutinerna för det gemensamma arbetet har bidragit till 
detta och de vet att de kontaktas när någon blivit inlagd för avgiftning.  
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I ett par av intervjuerna med personal från socialtjänsten framkommer att institutionsvården, 
vård på behandlingshem, har minskat de senaste åren. Det har medfört att en större del av 
behandlingen sker på hemorten. Det som är positivt är att den enskildes förankring till 
hemkommunen finns med i behandlingen, men det kan också utgöra svårigheter, speciellt för 
mindre kommuner, att erbjuda individer eftervård:  

… tidigare så har vi varit väldigt frikostiga med att skicka på behandling, men 
det är vi inte längre. Nu försöker vi vara restriktiva och vad skall vi då erbjuda 
istället? 

Denna minskning av institutionsvård till fördel för behandling i öppna former i hemkommu-
nen tillsammans med snävare budgetramar är ett hinder för en obruten vårdkedja. Dessutom 
beskrivs att vårdtiden för avgiftning har blivit kortare och socialsekreterarna upplever att 
individerna skrivs ut tidigare idag om individen själv önskar det, vilket innebär att social-
sekreterarna inte har lika lång tid på sig att besöka en inlagd individ. I varje led i vårdkedjan 
är det någon organisation som är aktuell och som har ansvar för att vårda och behandla 
personen med missbruk. Den svaga länken i kedjan beskrivs ofta vara det sista området som 
handlar om det som kommer efter den medicinska behandlingen. Många rehabiliteringar 
tenderar att misslyckas i det skedet (Socialstyrelsen, 2009c). En lucka i denna vårdkedja utgör 
en begränsning i det gemensamma arbetet. 

Samtidigt som det kan tyckas vara en något dyster bild av samverkan som skildras i den här 
fallstudien så upplever flera av dem som intervjuats att samverkan har förbättrats, även i de 
kommuner där det fanns fler hinder för samverkan. Det positiva med samverkan förklaras av 
en av läkarna från en vårdcentral: ”Vi behöver samarbete med kommunen och det har vi här 
… här fungerar det bra. Det krävs en samsyn, vilket också finns här.” Denna person pratar 
om samsyn, en gemensam förståelse vilket även finns i Samstad. Personalen från vårdcentralen 
i Samstad ger ett exempel på en förbättrad samverkan genom att beskriva hur det var innan 
projektet genomfördes: 

Vi hade känslan att de kom in här och var smutsiga och stökiga, de var här i två 
veckor. Vi fick dem i bra skick, de åt upp sig. Sedan när de lämnade vårdcen-
tralen visste man att de gick direkt till systembolaget. Vi kände att vi hade gjort 
det som stod i vår makt. En gemensam planering är viktigt. 

I det här exemplet framkommer inte enbart att en gemensam planering är viktigt utan att det 
underlättar för vårdcentralen att de vet att den enskilda individen får stöd även efter avslutad 
medicinsk behandling. Samverkan är en process och kan exempelvis handla om ett utveck-
lingsarbete eller hur kommunikation och lärande utvecklas mellan dem som samverkar 
(Eriksson et al., 2007; Lindberg, 2009).  

Professioners status  

Flera av socialsekreterarna upplever att det finns en asymmetrisk relation mellan dem och 
läkare på vårdcentralen. Denna relation som inte sker på lika villkor innebär att socialsekre-
terare upplever att vissa läkare har en tendens att gå över på socialsekreterarnas ansvarsområde 
och till exempel bestämma om en behandling på institution. Detta kallar socialsekreterarna i 
intervjuerna för beställningsjobb eller beställningssamtal. En av socialsekreterarna beskriver 
läkares tendens att ta över deras arbetsuppgifter och att läkare saknar förståelse för förutsätt-
ningarna för arbetet inom socialtjänsten och att:  
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Det blir något slags beställningsjobb. … Och jag menar att vi har krav, vi skall 
göra en utredning och se … vilka behandlingsalternativ som finns och så.  

I relationen mellan läkare och socialsekreterare har läkaren hög status vilket innebär en 
asymmetri i den relationen; detta eftersom ”läkaren har ett tydligt juridiskt ansvar, högre 
utbildning och professionen har en högre status” (Danermark, 2004:14). Därför kan profes-
sioners status försvåra samverkan i och med att det skapas en asymmetrisk relation mellan 
dem som samverkar. Läkare tillhör en profession där den normativa isomorfismen kan anses 
stark. Deras legitimation, utbildning och skapandet av ett nätverk av professionella gör att 
denna likhet upprätthålls (DiMaggio och Powell, 1983; Holmblad Brunsson, 2002). Isomor-
fismen kan därmed medföra att samverkan med andra yrkesgrupper inte prioriteras eftersom 
det är med andra läkare som nätverket har byggts upp. I intervjuerna ges inte några liknande 
exempel av vårdcentralens personal där de beskriver motsvarande handlande av socialsekre-
terarna. Därmed inte sagt att de inte förekommer, men i intervjuerna framkommer det inte. I 
en studie av Sunesson (1991) om samverkan mellan yrkesgrupper fungerade socialtjänsten 
som en hjälpprofession för primärvården, speciellt för läkarna inom primärvården. 

I en samverkan finns skilda praktiker som har olika auktoriteter, till exempel är ”sjukvården 
den praktik som manifesterar sig genom en professionell auktoritet” (Löfström, 2001:82). 
Upplevelsen av att den medicinska vården har högre status än socialtjänstens arbete fram-
kommer vid fler tillfällen i intervjuerna med socialtjänstens personal och flera av dem beskri-
ver vikten av att tydliggöra att det är de som tar beslut om till exempel vård på behandlings-
hem, inte läkaren. Det här innebär enligt en socialsekreterare att läkaren måste ta hänsyn till 
den status som läkarna har i arbetet och att andra aktörer har ansvar som läkare inte rår över. 
Läkarna borde därför, menar en socialsekreterare: 

… tänka efter att de inte är så dominerande som de är i sin yrkesroll och har 
auktoritet och bestämmer över mycket och att det är faktiskt så här att, de kan 
informera oss om situationen och … ge de här professionella idéerna … vad 
gäller hälsan. ... Att jag tycker att det är, om man nu frågar vems ansvar, om de 
ansvarar för avgiftning och vi för det övriga så är det också så att vi faktiskt tar 
beslut om det övriga. 

Genom denna asymmetriska relation där läkaren, genom sin höga status, anser sig ha rätt att 
bestämma om sådant som är socialtjänstens ansvarsområde försvåras skapandet av en relation 
mellan dem som bygger på att deras skilda kompetenser och ansvar utgör komplement till 
varandra. Samtidigt som intervjupersonerna beskriver om de här beställningsjobben så fram-
håller de att de har minskat och de är tydliga med att poängtera att det gäller långt ifrån alla 
läkare.  

Skilda arbetssätt  

Ett gemensamt mål för samverkan mellan organisationer är att samverkan medför ett hel-
hetsinriktat stöd till individerna för missbruket. Stödet skall utgå från en helhetssyn (Björck-
Åkesson och Granlund, 2004) och inte, som en intervjuperson beskriver, vara ”uppdelat i en 
kommunal person och en landstingsperson”. Att arbeta från ett helhetsperspektiv innebär att 
det behövs kunskap om och förståelse för varandras arbete och kompetens för att kunna till-
godose en individs behov av stöd (Bergmark och Lundström, 2008). En av socialsekreterarna 
från en kommun där samverkan fungerar sämre framhåller att även om ”båda har helhetssyn 
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på människan” så finns skillnader i synsätt mellan dem. Från socialsekreterarnas perspektiv 
innebär deras arbete att de:  

… kan inte göra det här jobbet färdigt för [personen med missbruk], utan att 
man kan försöka tillsammans hitta, … eller kanske ge lite verktyg och hitta de 
verktygen som de har inne hos sig, … men … de måste göra det här jobbet att 
komma ur det här missbruket. … Vi för över på eget ansvar. Och det är ingen 
annan som kan göra jobbet färdigt för dem. 

Socialtjänstens perspektiv innebär att de i större utsträckning arbetar för att ge individen möj-
lighet att själv komma ifrån missbruket och att det är deras uppgift att stödja dem i det. Inom 
socialtjänsten arbetar personalen för att förstå den problematik som den enskilde individen 
har och för att motivera individen till att själv förändra sitt liv (Löfström, 2001). Deras uppgift 
handlar inte om att, som en av de andra socialsekreterarna beskriver det, ”göra klart någon-
ting” medan sjukvården vårdar och behandlar färdigt och sedan är individen frisk och 
problemet löst. En socialsekreterare beskriver att: ”det tror jag kanske att inom vården att 
man ser det … som att det är en klinisk behandling, alltså ett benbrott är läkt” och då är det 
färdigbehandlat. Det andra perspektivet som personalen från vårdcentralen har innebär bland 
annat, som denna person från vårdcentralen förklarar, att: 

Vi har en mjukare linje. Jag tyckte att socialtjänsten jobbade orealistiskt, de var 
ute i det blå. Jag efterlyser konkreta åtgärder [av socialtjänsten]. Glappet är stort, 
målen är högt uppsatta mot vad missbrukaren klarar av. 

Den här intervjupersonen upplever att socialtjänsten arbetar med för högt ställda mål mot vad 
individen klarar av att nå. Sjukvårdens perspektiv handlar om de medicinska aspekterna, om 
att behandla sjukdomar och beskrivs av Löfström (2001) som ett mer distanserat förhåll-
ningssätt till individen än vad till exempel socialtjänsten har, som motiverar individen att 
förändra sitt liv. Samverkan mellan socialtjänsten och vårdcentralen handlar om att arbetssätt 
möts, som har sina grunder dels i ett socialt och dels i ett medicinskt perspektiv. Grape (2006) 
beskriver att organisationer arbetar utifrån skilda institutionella logiker som i Grapes exempel 
innebär att Försäkringskassan följer en socialförsäkringsjuridisk logik medan Arbetsförmed-
lingen har en arbetsmarknadspolitisk logik som medför skilda sätt att betrakta den enskilda 
individens behov. Härigenom kan konflikter när organisationer skall samverka förstås (ibid.) 
eftersom dessa perspektiv skall mötas och komplettera varandra. Det finns också någon inter-
vjuperson från vårdcentralen som aldrig har funderat över om det finns sådana skillnader: 
”Tanken har aldrig slagit mig att vi ser på missbrukarna på annorlunda sätt”, säger intervju-
personen. I Samstad där samstämmigheten mellan domänanspråken är större och samverkan 
fungerar bättre, berättar en personal från vårdcentralen så här när dessa förmodade skillnader 
berörs:  

Det finns säkert skillnad. Socialtjänsten har den sociala biten och vi har den 
medicinska. Vi har kommit överens om att missbrukarna inte skall lämna vård-
centralen innan socialtjänsten har kontaktats. Vi tar kontakt med socialtjänsten, 
så där har det blivit bättre. Socialtjänsten skall träffa dem en gång innan missbru-
karen lämnar vårdcentralen, och att socialtjänsten håller kontakt med dem 
[efteråt]. 

Hellre än att svara på vilka skillnader som finns i synsätt eller arbetssätt beskrivs hur de olika 
kompetenserna används i det gemensamma arbetet för att göra det bästa för den enskilde. I 
enlighet med det som kännetecknar kollaboration är avsikten med samverkan i Samstad att 
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låta olikheterna som finns mellan organisationer utgöra komplement till varandra istället för 
att fungera begränsande för samverkan (Boklund, 1995). De har kommit överens om hur det 
gemensamma arbetet skall utföras för att komma ifrån de svårigheter med samverkan som 
fanns även där innan projektet.  

Misstroende och förtroende i samverkan 

I en kommun beskriver personalen från vårdcentralen att socialsekreterarna inte vill samarbeta 
med dem. De beskriver att de kontaktar socialtjänsten när någon är inlagd för avgiftning och 
att socialsekreterarna visserligen kommer till vårdcentralen, men att de inte pratar med var-
andra och inte heller arbetar de tillsammans. ”Vi ser bara ryggen av dem”, säger en av inter-
vjupersonerna. När så individen skrivs ut vet de därför inte vad som sker efter den medi-
cinska behandlingen, om socialtjänsten har någon del i individens fortsatta behandling och i 
så fall vad. En person beskriver samverkan med socialtjänstens personal: 

Vi sköter vårt här och socialtjänsten sköter sitt. Då blir det inget samarbete. Det 
är den enskilde som kommer i kläm. ... Med äldre som skall skickas hem funge-
rar det bättre, där gör man en gemensam planering med kommunen. Förbätt-
ringen som har skett är att socialtjänsten kommer hit till vårdcentralen och besö-
ker missbrukaren. 

En fungerande kommunikationen och möten med individ- och familjeomsorgens personal 
skulle underlätta det gemensamma arbetet med människor med missbruk, som det har gjort 
för äldre personer som är utskrivningsklara, där samverkan fungerar bättre. När det gäller 
äldre personer som är utskrivningsklara har kommunernas socialtjänst betalningsansvar om 
individen behöver stöd, enligt lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och 
sjukvård (SFS 1990:1404), det är lagmässigt reglerat och gemensamma vårdplaneringar är 
obligatoriska; i och med betalningsansvaret finns det sanktioner om samverkan inte sker. 
Vårdcentralens personal berättar att det är svårt att få till träffar med socialsekreterarna för att 
diskutera ansvarsfrågan:  

Vem skall vi diskutera med? … Vi får jobba så mycket med att få kontakt. Man 
har som gett upp, men vi har ingenting emot att samverka, vi har efterlyst det 
länge. 

Det kan anas en uppgivenhet kring samverkan i dessa intervjupersoners svar eftersom de 
upplever att de får ägna mycket tid för att få kontakt med socialtjänsten. Någon tillit har 
knappast de här personerna för personalen från socialtjänsten, och vice versa. Misstroende 
mot den som tar emot tillit kan medföra att kommunikationskedjor bryts, att de inte upprät-
tas eller att det tar längre tid (Grimen, 2008). Detta sätt att förhålla sig till varandra kräver ofta 
mer tid och kraft än att inte visa tillit (ibid.). I citatet ovan beskrivs att personen i fråga upple-
ver att det är ett krävande arbete att få kontakt med socialtjänsten. På grund av den svårighet 
som de från vårdcentralen upplever att de har för att få kontakt med socialtjänsten är de 
förundrade över att socialtjänsten anser att individerna skickas hem när de är färdigbehandlade 
utan att socialsekreterarna kontaktas: 

Ibland blir socialsekreterarna förvånade över att vi bara skickar hem dem. Vi vet 
inte hur länge patienten blir kvar här. Socialtjänsten är uppbokade och har ingen 
tid över för att besöka missbrukaren innan de blir utskrivna. 
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Socialsekreterarna i samma kommun berättar å sin sida, att det finns eller åtminstone har 
funnits en överenskommelse där de skall bli kontaktade samma dag som någon blir inlagd för 
avgiftning, men att så inte sker. Ofta blir de kontaktade med för kort varsel innan utskrivning 
av den individ det berör: 

Nu sist … de ringde fredag klockan två på eftermiddagen, att han hade varit 
redan inlagd i fem dagar. Och sedan när jag gick dit på måndag morgon, för jag 
hade ingen möjlighet på fredag efter två då liksom att hitta tiden, jag fick [veta 
det] för sent … Så kunde jag inte gå dit först nio på måndag och då visade det 
sig att de hade skrivit ut honom på fredag. 

Något ömsesidigt förtroende råder inte mellan personalen från socialtjänsten och vårdcentra-
len i den här kommunen. Med Luhmanns (2005) begrepp trösklar, kan man förstå att trösk-
larna är låga för vad som är acceptabelt med tanke på nivån av förtroende. Förtroendet är 
alltså lågt och det är även trösklarna för vad som kan accepteras när det gäller hur varje orga-
nisation handlar med förtroendet. Inte heller förväntar sig intervjupersonerna att få något till-
baka i samverkan. Samma socialsekreterare upplever att det även beror på vilken sjukskö-
terska som arbetar på vårdcentralen ifall de får ett meddelande eller inte, det kan också bero 
på om det är nyanställd personal eller vikarier som kanske inte fått informationen att de skall 
kontakta socialtjänsten. Även från en av de andra kommunerna beskrivs liknande svårigheter 
för socialsekreterare att få kontakt med personal på vårdcentralen.  

Det finns också exempel på när det finns förtroende mellan personalen. En av intervjuperso-
nerna ger ett exempel där kontakten med läkare är god, där läkare tar kontakt med social-
sekreterarna och där läkarna visar intresse för deras arbete och respekterar deras ansvarsom-
råde. Att mycket har förbättrats beror enligt en socialsekreterare bland annat på att det: 

… har kommit sådana här läkare som man ser att de har respekt för vårt yrke. 
De har den grundinställningen. De ringer och de frågar: Vad är det? Vad tycker 
du? Vad är det vi kan göra tillsammans? Det är … det är det som är viktigast. Då 
går det hur bra som helst.  

Vid sådana tillfällen som beskrivs i citatet ovan läggs en grund för relationer som bygger på 
förtroende mellan dem som samverkar. Läkaren visar socialsekreterarna förtroende genom att 
visa intresse för deras arbete och inte besluta om sådant läkaren inte ansvarar för, som vård på 
behandlingshem. En annan socialsekreterare berättar om ”den ömsesidiga respekten” och 
beskriver ett tillfälle när en dialog fördes med en av läkarna om att inte skriva ut ett visst 
läkemedel till en person: ”Och då var det … som inte någon order utan bara en vädjan. Och 
han gjorde inte det, han skrev inte ut.” Denna relation underlättas, menar intervjupersonen, 
när det är samma personer som arbetar och när personalomsättningen är låg. Även i detta 
exempel utvecklas ett förtroende för läkaren. Genom att bygga vidare på en samverkan där 
det finns förtroende så läggs en grund för en fortsatt samverkan i och med att förväntningarna 
i relationen uppfylls (Huxham och Vangen, 2005). I och med detta minskar också riskerna 
med att visa förtroende (ibid.). Till exempel blir det som en intervjuperson berättar enklare 
att upprätthålla en kontakt och att utföra det gränsöverskridande arbetet när de som samver-
kar känner varandra sedan tidigare; när det finns tidigare (goda) erfarenheter av att ha arbetat 
tillsammans. För en förbättrad samverkan behövs också ett ömsesidigt ansvarstagande för 
samverkan där varje aktör tar sitt ansvar: 

Vi måste också visa vår roll, aktivitet. … jag tog kontakt, de ringde aldrig, jag 
visste att en är inlagd där. Och det förstår man att det är flera som jobbar där och 
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informationen kanske inte alltid går sådär fram … Man hinner inte informera 
alla om det aktuella läget. Så att man måste själv också ta sitt ansvar till samver-
kan. Det måste vara liksom ömsesidigt, den här respekten och när man kommer 
överens om något då måste man hålla det också, tills man ändrar det, det här 
avtalet. 

Intervjupersonen, som är från en av de kommuner där samverkan fungerar sämre, är relativt 
nöjd med samverkan och förklarar att samverkan har förbättrats – även om det finns stora 
hinder och svårigheter. Som intervjupersonen beskriver handlar de ansträngningar som görs 
för arbete i samverkan om ett utbyte av förtroende mellan människor där det finns ett ansvar 
att ta emot och förvalta det förtroende som en aktör får i samverkan (Luhmann, 2005; 
Grimen, 2008). Flera intervjupersoner beskriver att samverkan underlättas genom att de som 
samverkar träffas och får kännedom om varandra och om varandras arbete. Genom gemen-
samma träffar är det enklare att komma förbi de problem och svårigheter som finns, och där-
med att skapa ett förtroende. Samverkan fungerar bättre när det finns förtroende för dem 
man samverkar med (De Cremer och Stouten, 2003). 

Sammanfattande reflektion av fallstudien Socialtjänsten i 
samverkan 

Syftet med den här fallstudien, som är explorativ, är att belysa hur skillnader mellan social-
tjänstens (individ- och familjeomsorgen) och primärvårdens (vårdcentralerna) ansvar och sätt 
att arbeta kan begränsa och möjliggöra samverkan. Samverkan mellan personalen från indi-
vid- och familjeomsorgen och vårdcentralen har inte organiserats på något särskilt sätt i tre av 
de fyra kommunerna; det finns inte någon uppbyggd struktur för samverkan och inte heller 
något vertikalt stöd för samverkan. Därför har de enskilda personerna i organisationerna ett 
ansvar att samverka när det finns personer med missbruk som är beroende av stöd från social-
tjänsten och från vårdcentralen. I den fjärde kommunen, Samstad, har ett projekt genomförts 
mellan individ- och familjeomsorgens och vårdcentralens personal för att förbättra samver-
kan. Något vertikalt stöd för samverkan beskrivs inte heller där utan samverkan har initierats 
och genomförts av personalen. Arbetet i Samstad för att utveckla samverkan har skett genom 
träffar där gemensamma frågor har berörts och de har utarbetat rutiner för att tydliggöra det 
ansvar som varje verksamhet har. Från Samstad beskrivs att samverkan har förbättrats genom 
projektet.  

Den samarbetsform som samverkan i den här fallstudien karaktäriseras av är kollaboration. 
Kollaboration innebär att personalen är specialister inom sitt område och att skillnader i 
exempelvis ansvar och kompetens kompletterar varandra i samverkan. När samverkan inte 
fungerar används de olikheter som yrkesgrupperna har istället som hinder, genom att de som 
samverkar inte har förståelse för varandras ansvar, inte vill samverka eller inte vill överskrida 
ansvarsgränserna. Hur olikheterna nyttjas på ett positivt sätt är tydligt i Samstad jämfört med 
övriga kommuner i fallstudien. Bland personalen i Samstad finns en överensstämmelse mellan 
det som socialtjänstens personal berättar i intervjun och vad vårdcentralens personal berättar, 
som utgår från att varje aktör bidrar med sin specialistkompetens för att skapa en samman-
hållen vårdkedja eller arbeta från ett helhetsperspektiv. I de kommuner där samverkan inte 
fungerar lika bra får de skillnader som finns stor betydelse; samverkan fungerar inte på grund 
av olikheter som kan härledas till professioners status och olikheter i sätt att arbeta. Dessa 
olikheter utgör begränsningar för samverkan, men med relativt enkla medel, som det lokala 
projektet i Samstad visar, kan olikheterna istället användas för att skapa ett helhetsperspektiv i 
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stödet och en heltäckande vårdkedja. När det därmed finns en överensstämmelse mellan soci-
altjänstens och vårdcentralens domänanspråk, som i Samstad, nås domänkonsensus. Då utgör 
olikheterna i de båda organisationernas ansvar och sätt att arbeta ett komplement. I övriga 
kommuner präglas samverkan i högre grad av domänkonflikt, där stämmer inte domänan-
språken överens och där utgör skillnader i logikerna hinder i samverkan.  

Den här fallstudien belyser dessutom att hinder i samverkan försvåras när det inte finns tillit 
till dem man samverkar med. Genom att det inte finns någon tillit till samverkansparterna 
byggs inga tillitskedjor, utan de kännetecknas snarare av kontroll av det som sker i tidigare 
led i kedjan (Grimen, 2008). I Samstad har personalen byggt sådana tillitskedjor genom 
projektet.  
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Fallstudie II – Miltonprojektet 

Den här fallstudien har sitt ursprung i Miltonprojektet som genomfördes mellan 2005 och 
2007 med statliga projektmedel för att förbättra samverkan mellan socialtjänst och landsting. 
Bakgrunden till den statliga satsningen var bland annat att samordning och samverkan fortfa-
rande tio år efter psykiatrireformen inte fungerande tillfredsställande, och att individerna inte 
fick det stöd de behövde av socialtjänst och landsting (Socialstyrelsen, 2005a). Syftet med 
fallstudien är att beskriva hur de som deltog i Miltonprojektet upplevde samverkan när pro-
jektet hade pågått ett halvt år, samt hur projektet genomfördes och vad det resulterade i när 
det gäller samverkan, vid projektets avslut och två och ett halvt år senare. Det empiriska 
materialet34 består av en enkät som personalen och cheferna besvarade, av projektgruppernas 
och min slutredovisning av projektet samt av uppföljande intervjufrågor till fem personer.  

I kapitlet beskrivs hur projektet organiserades med utgångspunkten att idéer om samverkan 
sprids och översätts i den lokala praktiken, av dem som arbetar i organisationerna (Sahlin-
Andersson, 1996; Sevón, 1996). Hur deltagarna i Miltonprojektet upplevde att samverkan 
fungerade jämförs med den organisering som valdes för projektet, där den horisontella sam-
verkan i projektgrupperna inte i alla kommuner stöttades av en vertikal samverkan. Däremot 
framkommer att förtroende för varandra i samverkan upparbetats över tid genom att de i 
projektgrupperna träffades kontinuerligt och lärde av varandra.  

När samverkan betraktas som en process innebär det att samverkan är en ”praktik där 
människor med olika intressen och kompetenser möts och arbetar tillsammans kring något” 
som de har gemensamt och där gränser överskrids (Lindberg, 2009:77) och att det kan handla 
om hur lärande sker och hur förtroende utvecklas. Spridningen av idéer om samverkan 
underlättas när de som samverkar utvecklar relationer som bygger på förtroende (Grimen, 
2008; Huxham och Vangen, 2005). Resultatet visar dessutom att i de kommuner där upp-
följande intervjuer har gjorts lever den samverkan kvar som utvecklades genom Miltonpro-
jektet, men att den har anpassats till de lokala förhållandena.  

Organisering av projektet 

Miltonprojektet genomfördes som ett samverkansprojekt mellan personal från fyra kommu-
ners socialtjänst (psykiatri, individ- och familjeomsorg samt äldreomsorgen) och landstingets 
vuxenpsykiatri och primärvård. För att illustrera hur projektet organiserades används figur 1 
som utgår från den beskrivning som Axelsson och Bihari Axelsson (2007) använder för att 
beskriva horisontell och vertikal integrering.  

34 Bilaga 1, tabell 2: Sammanställning av enkäten och intervjuerna i Miltonprojektet.
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 Socialtjänst  Landsting 
 psykiatri vuxenpsykiatri 
 IFO35 primärvården 
 äldreomsorg 
 

1 styrgrupp (6 personer)  
 
14 enhetschefer 
 
4 projektgrupper 
med 6-9 personer i  
varje projektgrupp 
 
 
Figur 1: Horisontell och vertikal integrering i Miltonprojektet. Källa: Axelsson och Bihari Axelsson 
(2007:18)36 
 

I Miltonprojektet deltog ett drygt trettiotal personal som arbetade i fyra projektgrupper, en i 
respektive kommun. Exempel på yrkesgrupper som deltog i projektet är socionomer, 
behandlare inom missbrukar- och beroendevården, vårdbiträden, undersköterskor, sjukskö-
terskor, mentalskötare, distriktssköterskor, ambulanssjukvårdare samt läkare. I projektet var 
också 20 arbetsledare involverade, i styrgruppen eller som arbetsledare för personalen i pro-
jektgrupperna. Dessa fanns på olika nivåer i organisationerna och hade skilda befattningar; i 
styrgruppen fanns socialcheferna för de fyra kommunerna samt verksamhetschef och läkare 
från landstinget, och i själva projektarbetet blev enhetschefer för båda organisationerna invol-
verade som arbetsledare för dem som deltog i projektgrupperna.  

Det är personalen i de fyra projektgrupperna som utför det praktiska arbetet i projektet 
genom att de träffas regelbundet vissa dagar eller halvdagar för att arbeta med samverkan. 
Mellan träffarna arbetar de med sitt ordinarie arbete och med sina ordinarie arbetsuppgifter. 
Denna samarbetsform när personal träffas för att delta i en projektgrupp kallas för kollabora-
tion eller samverkan (Berggren, 1982; Westrin, 1986; Boklund, 1995). Varje aktörs ansvars-
område hålls i kollaboration åtskilda från varandra men de träffas för att samverka och utbyta 
information om vissa frågor (Boklund, 1995). Denna form av samverkan bygger därmed på 
särskiljande eftersom de kompletterar varandra först när de träffas i projektgrupperna för att 
samverka. Genom att olikheterna nyttjas kan det medföra en fungerande samverkan men det 
kan också medföra begränsningar och misslyckanden eftersom det kan finnas perspektiv som 
är motsägelsefulla (ibid.).  

Begränsningar i samverkan mellan organisationerna 

De som arbetar i de organisationer som deltog i Miltonprojektet har både bättre och sämre 
erfarenheter av samverkan. I enkäten som besvarades av projektets deltagare framkommer på 
en fråga37 att de överlag är nöjda med samverkan; nio av de 24 personerna som besvarade 
frågan upplevde att samverkan fungerade bra och nio personer svarade att samverkan funge-

35 IFO står för individ- och familjeomsorg. 
36 Figuren har omarbetats från Axelsson och Bihari Axelssons figur för anpassas till Miltonprojektets 
organisering. 
37 Se bilaga 2, tabell 1: Nöjdhet med samverkansarbetet.  
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rade bra ibland. Sex personer var inte nöjda med samverkan. I en av de andra frågorna38 i 
enkäten som besvarades av personal och chefer framkommer exempel på vad som kan 
begränsa samverkan. Svarsalternativen är givna på förhand och de två faktorer som både che-
ferna och personalen uppger som de största hindren är revirtänkande och fantasilöshet (vi gör 
som vi alltid har gjort). Personalen svarar som ett tredje alternativ att bristande resurser kan 
begränsa samverkan och cheferna svarar att ovilja till förändring begränsar samverkan samt att 
samverkan varken efterfrågas eller belönas. En av cheferna skriver i enkäten när det gäller vad 
som kan förbättra samverkan och beskriver då att samverkan inte belönas i den egna organi-
sationen:  

Svårt att veta vad som skulle förbättra samverkan. Belöningssystemen i respek-
tive organisation minskar viljan till insats från den egna organisationen. Mins-
kade kostnader på kort sikt belönas bäst även om kostnaden ökar långsiktigt. 
Ingen vill senare minnas sina gamla underlåtenhetssynder.  

Organisationers budgetarbete sträcker sig vanligtvis över ett år i taget vilket, som framkom-
mer i citatet ovan, medför hinder för en långsiktighet i samverkan, där effekter kanske inte 
syns första åren. Den ekonomiska styrning inom den offentliga sektorn utgår inte från hur det 
vardagliga arbetet organiseras i praktiken (Hjern, 2007). Hinder i arbetet kan uppstå när de 
sammansatta behoven som individer har skall styra arbetet samtidigt som det egentligen är 
den ekonomiska styrningen som kontrollerar arbetet. Detta medför att organisationens 
ansvarsområden avgränsas (ibid.). När ekonomin styr förutsättningarna, som det tenderar att 
göra för chefen här ovan försvåras samverkan och därmed den enskilda individens möjlighe-
ter att få stöd. Verksamheten får företräde före individens behov och helhetsperspektivet blir 
svår att uppnå i praktiken. I enkäten39 framkommer till exempel att det är otydligt i verksam-
heterna vilken inställning som politikerna har till samverkan. Av den personal som besvarar 
enkäten anger 15 av 20 personer (75 procent) att Miltonprojektet i låg grad är förankrat på 
den politiska nivån.  

Andra faktorer som begränsar samverkan är avsaknad av upprättade rutiner i arbetet, till 
exempel vad gäller utskrivning, eller att rutiner som finns inte följs. Rutiner upplevs vara ett 
bra sätt för att förbättra samverkan och förhindra revirtänkande. Revirtänkande kan också 
enligt både personal och chefer vara ett hinder i samverkan. Exempel på revirtänkande är att 
en organisation låter en annan organisation ge individen stöd, alltså en övervältring av arbete 
eller kostnader som innebär en snäv avgränsning av det egna ansvaret. En av cheferna beskri-
ver detta:  

Revirtänkande och ett systematiskt överlastande av ansvaret (kostnaden) på 
’grannen’. Kulturellt betingat men kontraproduktivt beteende där organisatio-
nens behov är styrande, inte medborgarens eller brukarens.  

Revirtänkandet blir enligt en av de andra cheferna mer framträdande när arbetsbelastningen 
är hög eller när det är en målgrupp som behöver mycket stöd och det medför att ”när det blir 
ont om tid så blir det lätt att tycka att dessa personer … skall skötas av någon annan”, vilket 
den här chefen menar gäller personer med samsjuklighet. Det förekommer att organisatio-
nerna avgränsar sina ansvarsområden istället för att överskrida dem. Vid sådana tillfällen får 
verksamheten företräde framför individens behov (Hjern, 2007). Tydliga ansvarsgränser kan 

38 Se bilaga 2, tabell 2: Faktorer som begränsar samverkan. I bilagan beskrivs de svarsalternativ som fanns att 
välja mellan samt tillvägagångssättet för sammanräkningen av resultatet. 
39 Se bilaga 2, tabell 3: Förankring av projektet. 
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också fungera avgränsande och att individer hamnar mellan åtskilda ansvarsområden eller 
hänvisas mellan olika organisationer (Direktiv 2008:48). Detta revirtänkande kan, skriver en 
av cheferna, bero på att människor med psykiska funktionsnedsättningar ofta behöver ett 
omfattande stöd av flera organisationer och att det ”tillsammans med resursbrist lätt leder till 
revirstrider och dumpning”. Detta innebär, fortsätter samma chef, att det är ett ”diffust 
gränsland socialt-medicinskt”, där både de medicinska och sociala behoven måste tillgodoses. 
Som Grape (2006) beskriver kan domänkonflikt uppstå när aktörerna som samverkar inte är 
överens om de logiker som varje organisation har. Som revirtänkande, skilda arbetssätt och 
allt för otydliga eller tydliga ansvarsgränser är exempel på.  

Förväntningar som motsvarar idéer om samverkan 

Miltonprojektets syfte som det angavs i projektansökan, var att genom ökad kunskap om 
olika psykiska funktionsnedsättningar och om varandras kompetens- och ansvarsområden 
skapa hållbara samverkansformer som garanterar de med psykiska funktionsnedsättningar 
möjlighet till den vård och de stödåtgärder de har rätt till i samhället. Detta skulle ske dels 
genom ett förbättringsarbete (att former för samverkan utarbetas i projektgrupperna), dels 
genom kompetensutveckling till all personal. Den här fallstudien fokuserar på förbättrings-
arbetet. Samverkan mellan socialtjänst och landsting var ett av kriterierna för att beviljas 
statliga projektmedel och samverkan var också ett centralt inslag i projektet.  

De förväntningar som fanns inför det här lokala Miltonprojektet var, i enlighet med ansökan 
och de problem som beskrivits från statligt håll inför satsningen på psykiatrin 2005-2007, att 
samverkan skulle förbättras mellan de organisationer och verksamheter som deltog. En av 
dem som besvarar enkäten skriver att projektet förväntas medföra att de: 

… hittar ett gemensamt arbetssätt så att samarbetet fungerar. Så att samarbetet 
blir en självklar del av arbetet när vi har gemensamma brukare.  

Detta skulle ske genom ett förändrat arbetssätt där former för samverkan utarbetades, för att 
ge individerna ett bättre stöd som samordnades till en helhet. Förväntningarna på projektet 
utgick därmed både från ett perspektiv där projektet förväntades medföra förbättringar för 
verksamheternas gemensamma arbete och från ett perspektiv där projektet även förväntades 
gynna den enskilda individen. Tyngdpunkten i projektet läggs på att förbättra samverkan 
mellan organisationerna och individnyttan beskrivs komma i ett längre tidsperspektiv.  

Betraktat ur verksamhetsperspektivet handlar en förbättrad samverkan bland annat om att 
förbättra relationen mellan personal från de olika verksamheterna, vilket skulle uppnås genom 
de gemensamma träffarna. Det handlar om att samverkan är en process där ett kontinuerligt 
utvecklingsarbete och ett lärande sker mellan dem i projektgrupperna (Eriksson et al, 2007; 
Lindberg, 2009). En förbättrad relation mellan projektdeltagarna nås genom att de som sam-
verkar lär känna varandra både ”till person och ansvarsområde”. En av dem från en projekt-
grupp beskriver att de förhoppningar som han eller hon har är att efter projektet skall de ha 
”knutit personliga kontakter samt fått lite insikt i varandras arbetssituation”. En arbetsledare 
menar att det handlar om att skapa ”förståelse för varandras roller” och om att ”personlig 
kännedom/relation lägger grunden för fortsatt samverkan”. Ett led i att förbättra samverkan 
antas därmed vara att relationen förbättras mellan dem som samverkar och att de får större 
kunskap om varandras arbeten och ansvarsområden. Här handlar samverkan om att bidra med 
den specifika kompetens som aktörerna har i och med sin profession eller yrke, och att dessa 
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kompetenser nyttjas för att skapa ett stöd som utgår från ett helhetsperspektiv (Boklund, 
1995; Bergmark och Lundström, 2008).  

En annan aspekt som de som svarar på enkäten förväntar sig att projektet skall medföra är en 
ökad kunskap hos personalen för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Speciellt 
cheferna upplever att personalen behöver kompetensutveckling och en gemensam kunskaps-
bas. Gemensamma utbildningar är ett av de tre alternativ som cheferna anger på en enkät-
fråga40 där de från färdiga svarsalternativ får rangordna vad som skulle kunna förbättra samver-
kan. Personalen anger gemensamma utbildningar som det fjärde valda svarsalternativet. Att 
använda sin kompetens i samverkan och nyttja det som är speciellt med den kompetensen 
skapar en gemensam förståelse för samverkan, och innebär att stödja individens behov av 
både sociala och medicinska insatser. Detta helhetsperspektiv utgår från att individens behov 
skall styra stödet och inte en organisations struktur. Förbättringar för individen betraktas i 
Miltonprojektet som en följdeffekt av samverkan; en förbättrad samverkan mellan personalen 
är ett medel för att nå förbättringar för individen, vilket beskriv som:  

Att brukaren får bästa möjliga hjälp. Att alla aktörer som arbetar med brukaren, 
tillsammans med brukaren kan göra en planering för vård och ha också uppfölj-
ning tillsammans. 

Genom en sammanhållen vårdkedja samordnas arbetet horisontellt med utgångspunkt i indi-
videns behov, och arbetet har möjlighet att utföras mer effektivt (Lindberg, 2002). Några 
personer nämner i enkäten betydelsen av att ett helhetsperspektiv används och att det bör bli 
tydligare för att den enskilde individen skall veta var och till vem han eller hon skall vända sig 
för att få stöd. Detta minskar risken att individen hamnar mellan olika ansvarsområden.  

När cheferna i enkäten41 rangordnade vilka förväntningarna var på projektet med utgångs-
punkt i de tre svarsalternativen kvalitetsvinster, samverkansvinster samt ekonomiska vinster 
(kostnadseffektivisering) svarar nio av de tolv cheferna att det viktigaste är att kvaliteten på 
arbetet förbättras genom projektet och att individens fallande mellan stolarna reduceras. 
Denna ambition beskrivs av flera personer i enkäten och handlar bland annat om: ”Att snabbt 
få den insats man har rätt till, god kvalitet i insatsen och en trygghet i att veta var man vänder 
sig”, samt om att det inte skall finnas personer som ingen vill stödja, inga ”tillhör inte oss” 
brukare. En annan av de svarande skriver på liknande sätt att förväntningarna på projektet är 
att individen skall få ”sina behov tillgodosedda oavsett var gränsen går mellan kommun-
landsting. Att man inte fastnar i vem som gör vad”. Svaren handlar även om att kunna ge en: 
”Trygg vardag där man erbjuds olika former av delaktighet allt utifrån den enskildes behov 
och möjligheter”, att ”alla ska behandlas och bemötas på lika villkor under lika förutsätt-
ningar” och att den enskilde individen får ”respekt, blir trodd”, vilket handlar om att få en 
”ökad status som brukare, [bli] jämförd med somatiska brukare”. Individens normalisering 
och integrering i samhället är centrala bakomliggande faktorer till förändringarna inom den 
offentliga sektorn och de tre reformerna, och har kommit att prägla såväl den svenska handi-
kappolitiken som arbetet inom landsting och socialtjänst, där individens inflytande och 
delaktighet beaktas (Barron, Michailakis och Söder, 2000; Regeringskansliet, 2008). 

40 Bilaga 2, tabell 4: Faktorer som förbättrar samverkan. I bilagan beskrivs de svarsalternativ som fanns att välja 
mellan samt tillvägagångssättet för sammanräkningen av resultatet. 
41 Bilaga 2, tabell 5: Förväntad effekt av projektet. 
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De förväntningar som fanns på Miltonprojektet, så som personal från arbetsgrupperna och de 
involverade cheferna beskriver det, stämmer således väl överens med de idéer som förmedlas 
om nödvändigheten av samverkan och av dess nytta, för verksamheten och för individerna. 
Det tillvägagångssätt som staten har haft för att införliva dessa idéer om samverkan i organisa-
tionerna handlar inte i så stor utsträckning om att lagstifta om samverkan, även om det till 
exempel är lagmässigt reglerat att individuella planer skall upprättas när flera organisationer är 
involverade i att ge stöd till en individ (Socialstyrelsen, 1999; Regeringens proposition 
2002/03:20). Detta kan betraktas som att staten istället för lagstiftning förändrar synsättet hos 
organisationerna genom möjlighet till imitering och överföring av professionella normer för 
arbetet (Markström, 2003).  

En strävan mot samverkan i projektgrupperna 

Som framgår av figur 1 under rubriken organisering av projektet skedde den horisontella 
samverkan i styrgrupp och i projektgrupperna. Det fanns ingen horisontell samverkan mellan 
enhetscheferna, de ingick inte i någon gemensam ledningsgrupp för projektet. Detta med-
förde att det som styrgruppen beslutade om i projektet skulle utföras av projektgrupperna och 
projektsamordnaren. Samtidigt var enhetscheferna arbetsledare för dem som deltog i projekt-
grupperna vilket innebar ett dilemma för vissa deltagare som inte upplevde att de fick stöd för 
sitt deltagande. En förutsättning för deltagande i ett projekt är att det ges praktiska möjlighe-
ter att delta, som till exempel att ha möjlighet att gå ifrån det ordinarie arbetet. Samarbete 
underlättas när det finns en fungerande arbetsledning (Nilsson, 2005) och när samtliga nivåer 
i en organisation finns med i ett teamarbete, till exempel när en förändring genomförs 
(Elwyn, Greenhalgh och Macfarlane, 2005), som det här projektet syftade till att göra.  

Både chefer och personal uttrycker i enkäten en medvetenhet om vikten av att projektet 
förankras i verksamheten för att samverkan skall fungera och bli bestående. Oavsett om sam-
verkan sker i projektform eller i den ordinarie verksamheten har enhetscheferna (som är de 
som ansvarar för personalens deltagande) en viktig funktion att aktivt och intresserat stödja 
projektet. Personalen anger i enkäten42 att projektet är bäst förankrat på utförarnivå, det vill 
säga bland personalen, där 21 personer eller 84 procent av de svarande upplever att det är 
förankrat i hög grad. Något färre uppger att projektet är förankrat på chefsnivå (17 personer 
eller 81 procent) och ännu färre upplever att det är förankrat på den politiska nivån43 (fem 
personer, 25 procent). För att förankra projektet anser cheferna att information till verksam-
heterna är ett bra sätt; det handlar om att informera och förklara syftet och nyttan av att delta 
i projektet och att det finns ett syfte och mål med projektet. Och det är viktigt att det sker en 
”uppslutning kring gemensamma beslut”, det vill säga att samtliga chefer genomför de beslut 
som tas i projektet, bland annat av styrgruppen. Den vertikala integreringen sker genom 
hierarkin, det vill säga att den byråkratiska styrningen anger ramarna för exempelvis ett 
samverkansprojekt likt Miltonprojektet (Axelsson och Bihari Axelsson, 2007). Vidare är 
personalens delaktighet viktig för projektets genomförande, det bör finnas personer som tar 
ansvar för projektarbetet och som är intresserade av att driva projektet. Ett fungerande sätt att 
förankra ett projekt är därför, som en chef skriver, att: 

42 Bilaga 2, tabell 3: Förankring av projektet. 
43 I vilken utsträckning som de lokala politikerna var insatta i och hade kunskap om projektet visar inte denna 
enkätundersökning. De kommunala politikerna i respektive socialnämnd har fått en likadan enkät skickad till 
sig som den som cheferna besvarade. På grund av det låga svarsantalet från politiker sammanställdes inte 
resultatet av den enkäten.  
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Engagera personalen mycket tidigt i processen för att hinna kommunicera ut mål 
och den avsedda verksamhetsnyttan, bygga engagemanget genom personalens 
delaktighet i hela processen. 

För att väcka personalens intresse för ett projekt är det avgörande om det upplevs relevant för 
den egna verksamheten och som några av cheferna beskriver bör projektet vara verksamhets-
nära och realistiskt. Med det menas att det skall vara relevant i förhållande till verksamheten 
och det ”skall kunna visa vad det tillför verksamheten”. Eftersom projektidén kommer från 
ledningen till organisationen är det ledningens och främst enhetschefernas ansvar förankra det 
projekt som skall genomföras i verksamheten, hos personal och även gentemot politikerna.  

En av de stora erfarenheterna som görs i projektet, och som framkommer i projektgruppernas 
slutredovisning, är att de närmsta cheferna engageras i allt för liten utsträckning under 
projektet. Anledningen är att i styrgruppen deltar de chefer som organisatoriskt befinner sig 
ovanför enhetscheferna som har arbetsledaransvaret. Projektet tenderar därmed, för en del av 
enhetscheferna, att bli en uppgift bland alla andra, som är frivillig. I de projektgrupper där det 
finns deltagare som upplever att chefen inte visar intresse eller stöd för deras arbete innebär 
det att de inte heller upplever att de har förutsättningar att delta i projektet. Det finns exem-
pel på osäkerhet över det egna deltagandet hos vissa deltagare, om de kan gå ifrån det ordi-
narie arbetet för att träffa projektgruppen. I de projektgrupper där deltagarna upplever att 
chefen visar intresse för deras arbete och ger dem mandat att delta underlättas projektgrup-
pens arbete med att hitta samverkansformer. Samverkansarbetet kom i dessa kommuner att 
fungera något smidigare.  

Den organisationsmodell som valdes för det här projektet innebar således att det skedde en 
horisontell samverkan mellan personalen i projektgrupperna och mellan de högre cheferna i 
styrgruppen. Däremot fanns ingen horisontell samverkan mellan enhetscheferna vilket i 
projektet innebar ett hinder för det vertikala stödet för samverkan. Samtidigt fanns det hos 
cheferna en medvetenhet av att förankra ett projekt i den egna verksamheten och hur det 
bäst kunde ske gavs det många exempel på i enkätsvaren. Detta medförde att när personalen 
upplevde att de av den närmsta chefen hade stöd och förutsättningar att delta i projektet 
upplevdes projektarbetet fungera bättre, medan de som inte upplevde stöd av sin chef hade 
svårare att få till stånd en fungerande samverkan. Organisationer består av aktörer och de är 
aktörerna som avgör vilka idéer som skall införas i en organisation (Sevón, 1996). Vilka idéer 
som införs beror därför till stor del på dem som arbetar i organisationerna och enhetscheferna 
inom socialtjänsten och landstinget har ett ansvar för vilka utvecklingsfrågor som verksam-
heten skall satsa på.  

Projektet är en grund för fortsatt samverkan 

För projektgrupperna innebär deras gemensamma träffar att de lär känna varandra och att de 
får en större förståelse för varandras arbete. Eftersom de behov som finns i varje kommun 
skiljer sig åt fick varje projektgrupp i uppdrag av styrgruppen att bestämma vad de skulle 
inrikta sitt arbete på under projektet. Detta tog rätt lång tid för projektgrupperna att komma 
fram till, men gav också tillfällen att träffas för att lära känna varandra och varandras arbete. 
En av projektgrupperna skriver i sin slutredovisning att de från början inte känner till 
varandra och varandras arbete och att de då inser:  
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[H]ur lite vi vet om varandras professioner, men under projektets gång har den 
ökade kunskapen om varandra inneburit stora vinster, både för oss själva men 
också för de individer som är i behov av hjälp. 

Lite längre fram i deras slutredovisning fortsätter samma projektgrupp med att förklara att det 
fortfarande finns mycket kvar att arbeta med men att ”genom den ömsesidiga respekten och 
förståelsen [som har utvecklats] för varandra blir samarbetet mer fruktbart”. I en annan 
projektgrupps slutredovisning beskrivs att projektet har medfört en enklare samverkan och 
det har dessutom medfört att för några brukare som de har kommit i kontakt med under 
projektet har stödet ”blivit enklare och smidigare”. För individen har det medfört färre 
kontakter med de olika verksamheterna och det ”leder till minskat missförstånd och att de 
[individerna] har lättare att hitta i vårdkedjan”. Den horisontella samverkan mellan dem i 
projektgruppen har medfört en förbättrad samverkan för individen. Denna projektgrupp 
tillhörde dem som upplevde att de närmsta cheferna stödde deras arbete. Även i den projekt-
grupp som upplevde ett bristande stöd från i första hand socialtjänstens chefer hade samver-
kan förbättrats under projektet:  

Samverkan i det dagliga arbetet har alltmer präglats av en ömsesidig respekt för 
varandra där vägen från aktualisering till färdiga insatser blivit kortare. 

Vid projektets avslut konstaterade således projektdeltagarna i sina slutredovisningar och jag i 
min rapport om projektet att det fanns en grund för en fortsatt samverkan, vilket en av 
projektgrupperna uttrycker så här: ”Samtliga inblandade aktörer är överens om att det nu 
finns en stabil grund för en fortsatt samverkan efter projekttidens slut.” Genom träffarna har 
projektgrupperna fått möjlighet att träffas över organisationsgränserna och arbeta för att hitta 
sätt att samverka. Det som beskrivs ovan att samverkan hade utvecklats, att det fanns en 
ömsesidig respekt mellan deltagarna och att de upplever att det finns en grund för samverkan, 
kan förklaras med att förtroende utvecklas mellan den personal som samverkar i projektgrup-
perna när de träffas regelbundet i vad som Huxham och Vangen (1996) kallar the trust buil-
ding loop och därigenom skapas en tillitskedja (Grimen, 2008) som medför att de inte behö-
ver ägna tiden åt att kontrollera varandra, vilket kan hindra samverkan. Denna tillitskedja kan 
anas i det som beskrivs här, där samverkan blir enklare för individen som inte behöver vända 
sig till samtliga organisationer för att få stöd och kanske bollas emellan dem.  

I projektets slutfas genomförs ett gemensamt seminarium för projektgrupperna och enhets-
cheferna (deltagarnas närmsta chefer) där de samtalar om hur den här samverkan skall fortsätta 
efter projektet. Från alla fyra kommunerna är de överens om att träffarna bör fortsätta om än i 
någon annan form än i projektform med projektgrupperna. I de kommuner där det redan 
finns strukturer för samverkan kommer dessa att nyttjas, sägs det på seminariet, eventuellt 
förändrade för att passa den här samverkan. Det uttrycks således ett intresse av att samverkan 
fortsätter i någon form. För att ta reda på vad som har skett efter projektet och det omfat-
tande projektarbetet intervjuas fem personer från två av de fyra kommunerna två och ett 
halvt år efter projektet. I båda kommunerna finns fortfarande en lokal samverkansgrupp som 
träffas regelbundet ungefär en gång i månaden för att behandla individärenden. Det forumet 
för samverkan fungerar enligt intervjupersonerna bra och många individärenden har fått en 
lämplig lösning genom dessa träffar. I den andra kommunens samverkansgrupp avhandlas 
enskilda individärenden och ”där går man igenom om det är något nytt eller om det är något 
speciellt” i de gemensamma ärendena, vilka behov av stöd som finns och att de ”jobbar åt 
samma håll”.  
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Det som intervjupersonerna så här i efterhand upplever att Miltonprojektet har bidragit med 
är att det har skapats en förståelse för varandra även om det i början, som en personal från 
socialtjänsten beskriver, var ”nästan så här pajkastning på psykiatrin” som bland annat strax 
innan projektet hade genomfört organisationsförändringar utan att socialtjänsten hade infor-
merats om dem. Projektet har dock bidragit, fortsätter personen, till att de fick en större 
”förståelse att det var organisationen, det var inte personerna som satt där. Att de tyckte också 
att mycket var fel. Fast mycket var ju fel hos oss också”. När tillit utvecklas mellan deltagarna, 
genom the trust building loop eller genom tillitskedjor så kan aktörerna samla på sig en kredit 
för vad som anses godtagbart (Luhmann, 2005). De som samverkar kan upprätthålla ett 
förtroende för varandra och varandras kompetens, så länge som inte någon överskrider det 
upparbetade förtroendet mellan dem.  

Så som arbetet med det här projektet belyser är samverkan en process där samverkan föränd-
ras och förbättras över tid, genom the trust building loop. Samtliga intervjupersoner som 
deltar i den uppföljande studien beskriver på ett eller annat sätt Miltonprojektet som en 
början på den processen:  

Det första stora steget till bättre samverkan tror jag var genom de här Milton-
projekten. Då fick vi mycket större förståelse för varandras, alltså vad vi gör och 
vilka ansvar vi har och så vidare, så det tror jag sedan dess har det blivit mycket 
bättre. 

Genom att börja träffas växer förtroendet i samverkan stegvis och minskar efterhand känslan 
av risktagande (Huxham och Vangen, 2005), till exempel vad gäller revirtänkande som kan 
begränsas om aktörerna träffas. Innan Miltonprojektet fanns det i större utsträckning en 
inställning hos många att ”Sköt ni ert först så tar vi vårt sedan”, ett sätt att organisera vården 
och stödet som kan beskrivas som turordningsmodell. I och med turordningsmodellen 
hänvisas individer från det ena systemet till det andra med motiveringen att det ena tillståndet 
inte kan behandlas innan det andra har behandlats. Detta medför att: ”Formella revir försvaras 
medan patienternas individuella behov och övergripande systembehov ignoreras” (Mueser, 
Drake och Noordsy, 2005:56). De intervjuade upplever att samverkan har förbättrats och att 
de ”har börjat gå mera över gränserna, och att man förstår att för att det här skall bli bra så 
måste vi hjälpas åt”; förtroendet utvecklas. Det tar tid att utarbeta en väl fungerande samver-
kan och den fungerar inte perfekt än heller i samverkansgrupperna, något som en av de 
intervjuade arbetsledarna förklarar:  

[T]ids nog slipas vi och våra åsikter och tankar åt samma, att vi ser … på samma 
sätt då för att vi har samma mål med brukare och så här, att det inte blir … mot-
sättningar. Ju mera vi lär oss av varandras arbete, möjligheter och begränsningar 
desto mer underlättar det. 

När förtroende byggs i samverkan genom detta stegvis växande förtroende, kommer de 
intentioner som finns när det gäller förtroende och de intentioner som är mer blygsamma att 
ha större möjlighet att uppnås. Detta eftersom att större ambitioner lättare misslyckas och 
skadar förtroendet, eller i alla fall inte bygger vidare på förtroendet (Huxham och Vangen, 
2005). Miltonprojektet kan i detta avseende betraktas som ett arbete där samverkan byggs 
eftersom genom att projektgrupperna har träffats och fått kunskap om varandras sätt att arbeta 
och varandras speciella kompetens. Träffarna poängteras av en intervjuperson vara ”ett 
måste” och var något som saknades innan Miltonprojektet. En av de andra som intervjuas 
uttrycker till och med att: ”Samverkan föddes ju efter Milton.” Förut var det ”alltid lite så 
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där vi och dem”, alltså landstinget och kommunen arbetade på var sitt håll. I en av de andra 
intervjuerna beskrivs att samverkan är nödvändig eftersom de stöder samma människor; 
landstinget har det medicinska ansvaret och kommunen ger samhällsbaserade insatser och för 
att göra ett bra jobb gentemot individerna behövs bådas stöd.  

Sammanfattande reflektion av fallstudien Miltonprojektet 

Den här fallstudien har syftet att beskriva hur den personal och de chefer som deltog i 
Miltonprojektet upplevde samverkan, när projektet hade pågått i ett halvt år, vid projektets 
avslut samt två och ett halvt år efter det att projektet hade avslutats. De hinder som fanns för 
samverkan och de förväntningar som fanns på projektet överensstämmer med anledningen till 
varför den statliga satsningen gjordes på psykiatrin och vad man ville uppnå med satsningen. 
Till exempel angavs att bristande samverkan och samordning kund bero på otydliga ansvars-
gränser, revirtänkande och skillnader i sätt att arbeta, liksom att det som förväntades av pro-
jektet var en samverkan som gynnade verksamheterna och som i ett längre tidsperspektiv 
även gynnade de enskilda individerna som behövde stöd av flera organisationer. Dessa idéer 
om samverkan låg bakom Miltonprojekt och sättet som detta skulle uppnås på var genom att 
personalen skulle ges möjlighet att träffas över organisationsgränserna i projektgrupper för att 
utarbeta former för samverkan.  

Projektet initierades genom att socialtjänstens och landstingets chefer ansökte om statliga 
projektmedel. Därmed initierades projektet uppifrån och skulle förankras i respektive verk-
samhet. Under projektet upplevde vissa projektdeltagare att projektet inte stöddes av deras 
närmsta chefer något som bland annat berodde på vald organisering av projektet. Den hori-
sontella samverkan skedde i styrgrupp och i projektgrupperna, men eftersom styrgruppen 
bestod av högre chefer (bland annat socialchefer och verksamhetschefer) och inte av enhets-
chefer, fungerade inte den vertikala samverkan och stödet för samverkan. Undantag fanns 
vilket kunde bero på det individuella intresse som enskilda personer i enhetschefsposition 
hade för samverkan och utvecklingsarbete. Där personalen som deltog i projektet upplevde 
stöd av sin närmsta chef upplevde de att de hade stöd för sitt deltagande i projektet och där 
begränsades inte samverkansarbetet i lika stor utsträckning. Projektet resulterade dock, enligt 
projektdeltagarna, i en förbättrad samverkan i samtliga projektgrupper. De gemensamma 
träffarna, att lära känna varandra upparbetade en relation mellan dem som samverkade och en 
större kunskap om varandras kompetens- och ansvarsområden. Denna utveckling av samver-
kan, samverkan som en process, kan beskrivas som ett lärande, och förtroende utvecklades 
genom the trust building loop och genom en tillitskedja.  

Sammantaget innebar Miltonprojektet således att de idéer som fanns om samverkan i form av 
förhoppningar och hinder stämde väl överens med det som framkom i till exempel utred-
ningar inför den statliga satsningen på psykiatrin mellan 2005 och 2007. Genom projektet 
fanns intentionen att införliva dessa idéer och projektet innebar förbättringar vad gäller 
samverkan. Även om de främst innebar förbättring för verksamheten så fanns exempel på att 
deltagarna tänkte från ett helhetsperspektiv på individens behov av stöd. Resultatet av 
projektet innebar att idéer om samverkan införlivades i den ordinarie verksamheten i form av 
fortsatta samverkansträffar och Miltonprojektet beskrivs utgöra en grund eller en start för 
denna samverkan. Må vara att intentionerna med projektet kanske siktade högre än vad de i 
praktiken förmådde så är Miltonprojektet ett exempel på att samverkan utvecklas i en process 
där samverkan är nära kopplat med skapandet av förtroende mellan dem som samverkar.  



86

Fallstudie III – Case management 

Fallstudien Case management syftar till att beskriva hur personalen (Case managerna) och 
cheferna för Case management-verksamheten upplever att samverkan fungerar och på vilket 
sätt som samverkan möjliggörs i Case management. Det handlar om hur de från socialtjänst 
och landsting arbetar för att skapa denna nya verksamhet inom det organisatoriska fält där de 
verkar. Samverkan är inbyggd i strukturen för Case management och integreringen är såväl 
horisontell som vertikal. Den samverkan som sker på det horisontella planet understöds av ett 
förhållningssätt som finns mellan dem som samverkar, som handlar om att skapa förtroende 
genom the trust building loop (Huxham och Vangen, 2005) och genom att utveckla en 
tillitskedja (Grimen, 2008). Detta sker mellan Case managerna och mellan dem som deltar i 
ledningsgrupperna, i den horisontella integreringen. Case management är en arbetsmetod där 
personal från socialtjänsten och landstinget arbetar integrerat för att stödja personer med sam-
sjuklighet (en samtidig psykiatrisk sjukdom eller funktionsnedsättning och missbruk eller 
beroende).  

Case management startade som ett nationellt projekt via Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) där tre regioner i Sverige deltog. Projektet hade ekonomiskt stöd från den psykiatri-
satsning som genomfördes mellan 2005 och 2007. Personalen har gått en utbildning till Case 
manager och arbetar med en specifik evidensbaserad arbetsmetod som heter Assertive 
Community Treatment (ACT). Den Case management-verksamhet som är aktuell för det 
här avsnittet innefattar fyra kommuners socialtjänst (kommunens psykiatri samt individ- och 
familjeomsorgens missbruksenhet) samt landstingets vuxenpsykiatri och primärvård. Primär-
vården har inte någon Case manager verksam utan är enbart representerad i ledningsgrup-
perna44. Ledningsgrupperna ansvarar för hela verksamheten och utgörs av en styrgrupp och 
primärteam.  

Som huvudman för projektet utformade SKL fem förutsättningar som varje region som 
deltog i projektet skulle uppfylla. Dessa förutsättningar benämns ramfaktorer och handlar om: 

(1) att kunskap och förståelse för case management finns och att arbetssättet är 
legitimerat och sanktionerat inom moderorganisationerna, (2) att avtal mellan 
moderorganisationerna tecknats som klargör ansvarstaganden och säkrar ett 
långsiktigt engagemang, (3) att heltäckande multidisciplinära team inrättats med 
beslutsmandat, (4) att utbildade CM45 finns som arbetar heltid och (5) att 
klientinventeringar gjorts där målgruppen identifierats. (Ekermo och Beckman, 
2008:95) 

I det projekt som genomfördes i länet hade ledningsgrupperna ansvaret att uppfylla dessa 
förutsättningar, vilket till stor del skedde under projekttiden. Genom att formulera ramfak-
torerna skapar SKL förutsättningar för en gemensam förståelse för arbetet som bygger på ett 
normativt och ett kulturellt kognitivt överförande från det nationella projektet till det lokala 
arbetet (Meyer och Rowan, 1977; Johansson, 2002; Scott 2008). Idén om Case management 

44 Begreppet ledningsgrupp innefattar både primärteam och styrgrupp och används när det inte har någon 
betydelse för resultatet om intervjupersonen som uttalar sig är från styrgruppen eller primärteamen utan det 
väsentliga är att det är en person i ledningsfunktion.  
45 Case management och Case manager förkortas i vardagligt tal till cm, cm:are och cm-verksamheten. När 
sådana förkortningar används i citat har jag valt att ha dessa kvar. De används även i texten vid ett par tillfällen 
för att understryka det som återges i citaten.  
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färdas därmed till länet och redigeras och översätts till de lokala förhållandena inom landsting 
och socialtjänst (Sevón, 1996; Sahlin-Andersson, 1996). Med utgångspunkt i dessa ramfakto-
rer gav SKL en möjlighet att anpassa arbetsmetoden till lokala förhållanden i de enskilda 
kommunerna. Arbetsmetoden kunde därmed betraktas som en grundidé och inte som i detalj 
föreskriven (Ekermo och Beckman, 2008). Dessa ramfaktorer kom nästan till fullo att upp-
fyllas i detta lokala projekt.  

I en utvärdering46 av det nationella projektet som har genomförts vid Mälardalens högskola 
på uppdrag av SKL, utvärderades implementeringen av Case management samt i vilken 
utsträckning de fem ramfaktorerna hade införlivats i de lokala projektorganisationerna 
(Ekermo och Beckman, 2008). Vad gäller denna Case management-verksamhet konstaterades 
att så gott som alla förutsättningar genomförts och även om det funnits vissa svårigheter hade 
den etablerats som en ordinarie verksamhet (ibid.). Det här var bakgrunden till den utvärde-
ring som jag gjorde på uppdrag av Kommunförbundet Norrbotten, FoU, som handlade om 
effekterna av Case managernas arbete. De i styrgruppen för Case management, som då 
omfattade två kommuner, ville veta om de personer som har insatsen Case management hade 
minskat sin användning av stöd från landstinget och socialtjänsten samt vilken upplevelse 
individerna hade av att ha en Case manager. I samband med den utvärderingen, som inte 
finns med i det här kapitlet utan redovisades separat, samlades det empiriska47 materialet in till 
denna fallstudie och består av intervjuer med Case managers och med chefer från styrgrupp 
och primärteam. Dessa intervjuer har kompletterats med ytterligare intervjuer i två kommu-
ner som också har Case management-verksamhet men som inte startade samtidigt med det 
nationella projektet.  

Behov av Case management 

Bakgrunden till varför man väljer att satsa på en verksamhet som Case management är för att 
personer med samsjuklighet, som Case managerna stöder, är en målgrupp som ofta hamnar 
mellan olika organisationers ansvarsområden och som inte får det stöd de behöver. De här 
personerna är kända inom flertalet verksamheter och en av dem i en ledningsgrupp förklarar 
att, de ”dyker upp överallt”, inom de flesta organisationerna, men får ändå inte det stöd de 
behöver utan möts av ”myndighetspersoner som [har som] huvudmål att få dem ut ur 
rummet så fort som möjligt och få någon annan att ta hand om det”. När stödet är uppsplitt-
rat och ges av olika organisationer med skilda ansvarsområden riskerar stödet att inte bli 
effektivt (Socialstyrelsen, 2007c). Inom traditionellt organiserade verksamheter hänvisas dessa 
individer ofta från den ena till den andra verksamheten utan att få stöd av någon; de hamnar 
mellan olika ansvarsområden. Därför är målen med satsningen på Case management, som en 
intervjuperson beskriver det, att:  

[G]anska kraftfullt förbättra omhändertagandet av en mycket misskött grupp, av 
dem som har bollats emellan, ingen har velat ha ansvar för, har ramlat mellan 
stolarna, och istället för att se dem som någonting man stänger dörren för, ta ett 
gemensamt ansvar för den här gruppen. 

46 Den första delen av utvärderingen har gjorts av Ekermo och Zovko (2007) och den andra delen har gjorts 
av Ekermo och Beckman (2008). 
47 Bilaga 1, tabell 3: Sammanställning av intervjuerna i Case management.
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För att de här personerna skall få stöd blir samverkan nödvändig. Motiven till Case manage-
ment handlar det om att ta ett gemensamt ansvar för att förbättra stödet som ges till den 
enskilda individen – individnytta – samt förbättringar genom att resurserna används mer 
effektivt – samhällsnytta. I till exempel Socialtjänstutredningen (SOU 1999:97) framkommer 
att genom en tydlig ansvarsfördelning och samverkan uppnås förbättringar för den enskilda 
individen och att det medför ett stöd som också är kostnadseffektivt. En av cheferna berör i 
intervjun båda dessa motiv och menar att målen med samverkan i Case management är ”att 
åstadkomma gott för den enskilda … medborgaren och att det skall vara … kostnadseffek-
tivt”. Intervjupersonerna är tydliga med att framhålla att den här målgruppen behöver 
omfattande och kostnadskrävande resurser initialt och under en lång tidsperiod och att verk-
samheten måste ha ett långsiktigt perspektiv. I Case management handlar det om att ta ett 
gemensamt ansvar för de behov som individen har. Från till exempel Socialstyrelsen (2007c) 
framhålls att samordnade och integrerade insatser bör syfta till att individen skall få en 
behandling och ett stöd som inte är beroende av vilken huvudman eller verksamhet som har 
ansvaret för de insatser som ges.  

Intervjupersonerna i Case management menar att de ”måste hitta samverkansformer, annars 
kommer brukaren i kläm” och att helhetsperspektivet är svårt att upprätthålla när ansvaret 
avgränsas. Behovet av samverkan är ”helt nödvändigt, vi kan inte jobba på en liten ö här … 
Det är inte tidens melodi”. Palmstierna (2004) skriver att arbetet med personer med samsjuk-
lighet försvåras när insatserna inte samordnas och när det saknas en långsiktighet i arbetet. Det 
medför att individer hamnar mellan olika ansvarsområden och att ett stort eget ansvar läggs på 
individen att på egen hand organisera stödet, behandlingen och rehabiliteringen (ibid.). 
Många personer med samsjuklighet har på grund av samsjukligheten svårigheter att etablera 
kontakter och att veta hur de skall använda de olika splittrade systemen. De funktionsnedsätt-
ningar som personer med samsjuklighet har är ofta mångåriga och till och med livslånga och 
medför ett stort personligt lidande. Det medför också många negativa följdtillstånd som 
exempelvis våldsbrott, hemlöshet, somatiska besvär, ökad användning av psykiatrisk sluten-
vård, fler psykiatriska akutbesök samt en försämrad följsamhet till behandling (Levander et al., 
2006). Behovet av integrerade arbetsmetoder som Case management har uppkommit då de 
traditionellt organiserade verksamheterna inte har lyckats stödja personer med samsjuklighet. 
Det är därmed speciellt utvalda individer som erbjuds Case management, eftersom det är en 
kostsam insats som skall ges till dem som behöver det som mest. Denna specifika inriktning 
på en verksamhet, som bygger på en brist i organisationernas stödstruktur, medför att en ny 
aktör – Case management – tar plats inom det organisatoriska fältet. Och som ny aktör på 
fältet innebär det att Case management skall hitta sin plats och sin identitet inom fältet när de 
jämför sig med de andra aktörerna på fältet (Sahlin-Andersson, 1996).  

Innan jag går över till att beskriva den form av organisering som Case management-verksam-
heten har, kommer en kortfattad teoretisk genomgång av vald arbetsmetod för Case mana-
gement, vilken är Assertive Community Treatment. Detta för att ge de läsare som inte vet 
hur Case managerna arbetar en uppfattning om arbetsmetoden.  

Case management och Assertive Community Treatment, en teoretisk 
översikt 

Case management utvecklades i USA under 1980-talets slut för att ge behandling inom den 
öppna vården när de stora mentalsjukhusen avvecklades och när de traditionella behand-
lingsmodellerna inte var tillräckligt effektiva (Palmstierna, 2004; Mueser, Drake och 
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Noordsy, 2005; Levander et al., 2006). Det finns olika modeller av Case management, av 
vilka Assertive Community Treatment48 (ACT) är en (Lindström, 2002) och det är den som 
har valts för den här Case management-verksamheten. ACT är en av de mer intensiva 
modellerna som från början riktades mot långvarigt psykiskt sjuka som konsumerade en stor 
mängd vård (Markström, 2003; Socialstyrelsen, 2003), men som har utvidgats till att omfatta 
fler målgrupper, som dem med samsjuklighet.  

ACT är en evidensbaserad behandlingsmodell för att arbeta med samhällsbaserat stöd (Boyle, 
Delos Reyes och Kruszynski, 2005). Det är ett heltäckande alternativ för stöd och behandling 
där ett tvärprofessionellt team har ett gemensamt ansvar för de individer som har insatser via 
Case management (Markström, 2003, Socialstyrelsen, 2003). Hur det praktiska arbetet ska 
genomföras finns det flera beskrivningar av, men kännetecknande är ofta:  

[S]amverkan, hög grad av patientdelaktighet, kontinuitet och koordination. Case 
managern är den person som personifierar arbetssättet i dess viktigaste funktio-
nella del, nämligen den i vilken modellen i praktisk tillämpning möter klienten. 
(Malm, 2002b:237) 

Samverkan är centralt i Case management där ett multidisciplinärt team har ansvar för en 
grupp individer. Ett nära samarbete med individens stödsystem behövs, med familj och 
arbetsgivare, och stödet ges i individens miljö hellre än på en mottagning. Teamet beskrivs ha 
ansvar hela dygnet49, insatserna har en hög intensitet och genomförs kontinuerlig och vid 
behov. För att kunna arbeta enligt metoden bör varje Case manager inte stödja fler än tio 
individer (McHugo et al., 1999; Socialstyrelsen, 2003).  

Enligt Mueser, Drake och Noordsy (2005), som beskriver ACT på liknande sätt, integreras 
aktivt uppsökande verksamhet, allsidighet, delat beslutsfattande, långvarigt åtagande, stegvis 
behandling samt farmakologi. Den uppsökande verksamheten och de insatser som ges 
genomförs så långt det är möjligt i den enskildes hemmiljö då det kan ge bättre kunskap om 
individens livssituation än om träffarna sker på en institution. Det finns en tendens att perso-
ner med samsjuklighet avbryter öppenvårdsbehandlingen på grund av det kaos de upplever i 
sina liv, kognitiva störningar, bristande motivation (ibid.), misslyckanden med att hålla sche-
malagda tider men även misstro mot myndigheter eller att de inte är nöjda med behandling 
eller de krav som ställs på dem (Morse och McKasson, 2005). Det andra inslaget är allsidighet 
där intentionen är att förändra både det beteende som har direkt samband med missbruket 
eller beroendet och även förändra individens liv och vanor. Delat beslutsfattande innebär att 
samtliga aktörer, även individen och anhöriga, är delaktiga i behandlingen och stödet 
(Mueser, Drake och Noordsy, 2005).  

Vidare bör behandlingen vara ett långvarigt åtagande som kan pågå i flera år. Forskning visar 
att det inte sker några stora förändringar på kort sikt för denna målgrupp utan de flesta 
förbättras långsamt. Det finns studier som bland annat Drake har varit delaktig i som visar att 
ungefär 10-20 procent per år når en stabil förbättring av sitt tillstånd (Mueser, Drake och 
Noordsy, 2005). Därför behövs det tid för att bygga upp en, som det kallas, bärande arbets-
allians med individen (Edner, 2002). Vidare bör behandlingen ske stegvis genom att anpassas 
efter det stadium som individen befinner sig på och efter den motivation som individen har 

48 Det finns ingen vedertagen svensk benämning på ACT, men skulle kunna vara aktivt uppsökande samhälls-
baserad behandling och rehabilitering (Malm, 2002a). 
49 Denna lokala Case management-verksamhet är inte tillgänglig hela dygnet utan endast dagtid. Det är en 
aspekt i arbetsmetoden som har anpassats till lokala förhållanden.  
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(Mueser, Drake och Noordsy, 2005). Slutligen behöver behandling av läkemedel samordnas 
med psykosociala insatser (ibid; Palmstierna, 2004). ACT-modellen är brukarcentrerad efter-
som stödet fokuseras på de mål, styrkor och ambitioner som individen har och att stödet 
anpassas till individens förmåga och behov. Det långsiktiga målet är återhämtning men ett 
mer primärt mål med stödet är att reducera problem och att upprätthålla en stabilitet vad 
gäller exempelvis hälsotillståndet (Morse och McKasson, 2005).  

Organisering av den lokala Case management-
verksamheten 

Case management som verksamhet befinner sig organisatoriskt mellan de traditionella orga-
nisationerna som arbetar med personer med samsjuklighet, men är samtidigt inte en helt egen 
organisation eftersom det inte finns en ledning och en organisationstillhörighet. Case mana-
gement är ett exempel på en samarbetsform som benämns integration och som innebär 
sammansmältning (Berggren, 1982; Westrin, 1986; Boklund, 1995). Ansvarsområdena är 
gemensamma och leds av styrgrupp och primärteam som har skapats för detta ändamål. 
Avsikterna med integration, som Boklund (1995) beskriver det, är att de olikheter som finns 
inom skilda organisationer och de nackdelar dessa olikheter ofta medför skall minimeras. 
Förhållningssättet för att åstadkomma detta är att sträva mot en generalistkompetens. Det kan 
handla om att alla skall kunna utföra alla arbetsuppgifter, och i Case management är arbets-
uppgifterna gemensamma. Genom att bortse från olikheterna sker därmed en utveckling mot 
konsensus (ibid.), en homogenisering. De flesta av Case managerna beskriver att det har 
fungerat bra att arbeta ihop sig till ett team trots att de kommer från olika organisationer och 
huvudmän. En av dem menar att de ”tänker som inte på att det där är [socialtjänsten] och det 
där är landstinget”. Att de är ett team beror bland annat på att det har skapats möjligheter för 
Case managerna att träffas både under den utbildning som de har genomfört samt i början när 
de hade tid att forma verksamheten eftersom de inte hade hunnit få så många individer med 
samsjuklighet att stödja.  

I den struktur som har byggts upp för Case management finns både en vertikal och en hori-
sontell integrering, eller samverkan. Det innebär, förklarar Axelsson och Bihari Axelsson 
(2007:17f) att en: 

hierarkisk samordning från de deltagande organisationerna kombineras med ett 
mer eller mindre frivilligt nätverkssamarbete mellan individer, t.ex. i gränsöver-
skridande team eller arbetsgrupper. 

I Case management betyder det att de som samverkar styrs vertikalt av de egna organisatio-
nerna landsting och socialtjänst genom en hierarkisk samordning via styrgrupp och primär-
team till Case management-teamen. Horisontellt styrs verksamheten av nätverkssamarbete, 
något som gäller såväl styrgrupp och primärteam som Case management-team. Denna struk-
tur av de samverkande organisationerna illustreras i figur 2, nedan.  
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Figur 2: Horisontell och vertikal integrering i Case management. Källa: Axelsson och Bihari Axelsson (2007:18)50 
 
 
Samverkan i Case management är frivillig i den mån det inte finns ett lagstadgat krav på att 
arbetet skall ske med det här sättet att organisera det gemensamma arbetet. Däremot regleras 
arbetet i den lokala verksamheten av ett samverkansavtal, i enlighet med den andra av de 
ramfaktorer som SKL hade satt upp för projektet. Avtalet upprättades tidigt i arbetet och 
innefattar överenskommelser mellan de båda organisationerna för samverkan. Avtalet upplevs 
idag som ett stöd för det gemensamma arbetet hellre än som styrande för samverkan, men 
som en av cheferna i styrgruppen förklarar kan avtalet vara bra att ha i framtiden när: 

… entusiasmen kanske svalnar lite grann och det börjar kosta någon krona att 
säga att -men vi har ju ett avtal undertecknat om att vi skall göra någonting 
gemensamt … För antingen får man då säga att men då måste vi bryta det eller 
också måste vi följa det.  

Kombinationen av den vertikala och den horisontella integreringen i Case management 
innebär att samverkan mellan socialtjänst och landsting (horisontellt i de olika teamen) bygger 
på vad som överenskommits mellan personerna i dessa team, och det bygger på att de 
enskilda organisationerna arbetar (vertikalt i den egna organisationen) för att förankra beslut 
gentemot högre chefer och politiker och verkställa det som överenskommits. Det kan handla 
om att stödja och förankra Case management i respektive organisation och därigenom 
möjliggöra för samverkan i det praktiska arbetet i Case management. Det är främst i den 
horisontella samverkan som förtroende kommer in som en central aspekt för att möjliggöra 
eller begränsa samverkan. Förutom tydliga mål med det gemensamma arbetet, som ofta upp-
ges känneteckna samverkan (Danermark och Kullberg, 1999; Mallander, 1998) möjliggörs 
samverkan när det finns förtroende mellan dem som samverkar (Huxham och Vangen, 1996; 
De Cremer och Stouten, 2003).  

För att återknyta till figuren ovan så har styrgruppen i Case management det övergripande 
ansvaret för inriktningen av hela dess verksamhet. Den är gemensam för samtliga kommuner 
som har Case management i detta län, vilket i den här fallstudien berör fyra kommuner. Två 
primärteam och två Case management-team är gemensamma för två kommuner vardera, 
vilka ligger geografiskt nära varandra och följer den gängse uppdelningen av länet i regioner 
efter vilken både socialtjänsten och landstinget organiserar sin verksamhet. Primärteamets 
uppgift är att ansvara för den praktiska verksamheten och för de anställda Case managerna, 
vilket innebär arbetsledning och beslut kring personal och ekonomi samt vilka individer som 
skall erbjudas insatsen Case manager, och de ger vägledning till Case managerna i specifika 

50 Figuren har omarbetats från Axelsson och Bihari Axelssons figur för anpassas till den här Case management-
verksamheten. 
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ärenden. En av intervjupersonerna som medverkar i ett primärteam förklarar att de ansvarar 
för att: 

[F]ölja verksamheten så att den bedrivs enligt de riktlinjer som [vi] har upprättat 
och de avtal som [vi] har mellan varandra och [att vi] … efterlever de kriterier 
som cm-verksamheten har. 

Dessa kriterier som avses i citatet utgår från den specifika arbetsmetoden och från ramfakto-
rerna. För att styrgruppen och primärteamet skall ha möjlighet att fungera så som beskrivs är 
en förutsättning att de som deltar har beslutsmandat för den egna verksamheten eftersom de 
beslut som tas i primärteamet och i styrgruppen får konsekvenser för hela verksamheten, ett 
mandat som de också har, enligt intervjupersonerna.  

I Case management-teamen utförs det dagliga arbetet av personal från socialtjänstens psykiatri 
samt individ- och familjeomsorg, och från landstingets vuxenpsykiatri. För närvarande är de 
14 stycken, sex personer som har sin tillhörighet inom socialtjänsten och åtta som har tillhö-
righeten i landstinget. Med det menas att de är anställda i sin moderorganisation, den organi-
sation de var anställda inom innan de började som Case manager. Teamen arbetar tillsam-
mans och har en gemensam lokal i respektive kommun. Eftersom arbetet sker integrerat har 
de möjlighet att utföra uppgifter som traditionellt inte betraktas som uppgifter för den egna 
organisationen. Det innebär att de hjälps åt och att de, som en Case manager från socialtjäns-
ten beskriver det, kan: 

gå in och göra saker som är ett landstings-, om man nu tänker det uppdelat, så 
kan jag ringa till doktorn eller gå och prata med någon på landstinget om 
brukaren och de kan göra tvärtom och gå till IFO51. Vi tänker inte på det utan 
vi samverkar och gör det vi skall och ser helheten, med brukaren. 

Vem som utför arbetsuppgifterna är således oberoende av vilket ansvarsområde som uppgif-
terna egentligen hör till eller om de överhuvudtaget tillhör något av ansvarsområdena.  

Samverkan möjliggörs genom förtroende 

Genom denna organisering har de i Case management-verksamheten skapat en struktur för 
samverkan med integrering både vertikalt och horisontellt. Den horisontella integreringen 
sker i varje led i organiseringen. Styrgruppen och primärteamen har regelbundna träffar för 
att leda verksamheten och Case management-teamen arbetar hela tiden tillsammans. Ett åter-
kommande tema i intervjuerna med dem från ledningsgrupperna är att de arbetar för att 
åstadkomma en fungerande samverkan. De beskriver till exempel att för att uppnå denna 
samverkan har de satt sig ned tillsammans, från socialtjänst och landsting, och kommit över-
ens om det gemensamma arbetet. Samverkan handlar om att utifrån individens behov av stöd 
avgöra hur arbetet i samverkan skall gå till: ”[V]ad är det som vi behöver lösa och se hur kan 
vi då samverka. Hur kan vi göra det här tillsammans.” En chef berättar vidare att samverkan 
mellan olika organisationer handlar om ”det som inte riktigt till hundra procent är mitt upp-
drag och inte till hundra procent är ditt uppdrag” och om att den egna verksamheten ”får 
inte ihop det om inte någon annan hjälper mig eller tar sitt ansvar”. En samverkan som är 
effektiv och ger resultat för personer med samsjuklighet tar ofta lång tid att bygga upp och 
fordrar stora resurser initialt innan det fungerar men förhoppningen är att det i slutändan blir 

51 IFO står för individ- och familjeomsorg. 
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bra för den enskilde individen som ”slipper hamna i de här dikena och slipper hänvisas runt, 
runt …” mellan organisationerna. 

Horisontell samverkan  

Ledningsgrupperna som har skapats för Case management ger möjlighet att träffas över orga-
nisationsgränserna för att arbeta tillsammans. I ledningsgrupperna sker den gemensamma styr-
ningen av Case management och det som överenskommits här skall förankras och genomfö-
ras i Case management-teamen och i organisationerna. Dessutom karaktäriseras arbetet, så 
som det beskrivs av intervjupersonerna, av ett förhållningssätt där det finns en vilja att 
samverkan skall fungera och i det som de berättar framkommer att de genom detta förhåll-
ningssätt skapar tillit till varandra. Genom att visa tillit tar den som ger tillit en risk eftersom 
den personen inte vet hur det kommer att tas emot av mottagaren (Grimen, 2008). När man 
väljer att visa tillit som tas väl emot kan man bygga vidare på det som skett i tidigare led i 
samverkan och då byggs en cyklisk process genom the trust building loop och en tillitskedja 
som gör samverkan lättare och som underlättar överföringen av bland annat information 
(Huxham och Vangen, 2005; Grimen, 2008). En av dem i styrgruppen förklarar hur de 
arbetar i styrgruppen, och berör då tillitsaspekten:  

[V]i har skapat gemensamma styrgrupper där vi har … organiserat den som en 
gemensam verksamhet … och vi har också sagt från början att vi skall inte fastna 
i byråkrati och procedurfrågor och det har vi lyckats undvika. Och vi har hållit 
på … två och ett halvt år, någonting … [och] inte fastnat i något, inte ens i 
lokalfrågor eller leasingbilar. 

Genom inställningen att lösa de frågor som är gemensamma och inte låta dem utgöra hinder 
för samverkan tas risken som finns med att visa tillit och därmed kan en tillitskedja skapas.  

På vilket sätt som, eller om, personliga relationer mellan dem som samverkar kan underlätta 
samverkan är inte en enkel fråga att besvara för intervjupersonerna när jag frågar. Det fram-
kommer dock i intervjuerna att de handlar på ett sådant sätt som bidrar till att förtroende 
skapas mellan dem som samverkar. En av cheferna förklarar att kunskapen om andras arbete 
och ansvar är viktigt men att samverkan blir enklare om det finns en bra relation till de per-
soner som de samverkar med: 

[Det underlättar när] … man känner att man har lätt att prata med varandra och 
… det är klart att man måste kunna lite grann om varandras verksamhetsområde. 
… Det är det, det handlar om egentligen och … vilka personerna är, det är 
faktiskt inte oviktigt det heller. Då är det lättare.  

På liknande sätt beskriver en annan av cheferna att det är betydelsefullt att ha kunskap och 
respekt för de uppdrag som varje aktör har och att hinder i samverkan inte alltid beror på 
profession eller bristande kunskap, utan att det kan vara personligt, ”det sitter i människor”. 
Det ges även exempel på att det är enklare att samverka med vissa personer än det är med 
andra och att det är enklare att ta upp problem med de personer där det finns en bra relation. 
En av dem från ett primärteam upplever att det överlag, i övriga verksamheter, till stor del är 
personbundet: ”Mycket, idag är det så” förklarar chefen. Vidare tror samma person att det 
kommer att vara personbundet även i framtiden och därför hjälper det inte alltid samverkan 
att det finns skriftliga avtal om samverkan: 
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[D]et hjälper inte med papper, för det är vi duktiga på i Sverige i våra organisa-
tioner. Vi har hur många manualer som helst, och hur många rutiner och rikt-
linjer som helst men, men det handlar ändå om personer som förstår … uppgif-
ten och vill jobba, är motiverade att jobba med uppgiften för att nå resultat. Då 
först kommer vi att ha samverkan, och det blir då också samarbete i det enskilda 
fallet. 

För en fungerande samverkan behövs personer som har både kunskapen och viljan att arbeta 
för att möjliggöra samverkan. Att bygga samverkan beror på viljan eller förhållningssättet och 
med ett förhållningssätt som främjar samverkan skapas förtroende mellan dem som samverkar. 
Ett exempel ges i en intervju på att samverkan inte behöver ha ett direkt samband med om 
de personer som samverkar tycker om att umgås och att arbeta tillsammans, utan samverkan 
fungerar när det finns ett förtroende för någon annans kompetens, som utgör ett komplement 
och som bidrar med något positivt i samverkan:  

[O]m jag har en grundinställning att jag kommer till ett äldreboende med en 
sköterska som jag från början känner att det här inte stämmer riktigt och hon 
förmodligen känner samma sak. Om både jag och hon har bestämt oss för att 
men det här skall jäkla fungera så även om man inte blir världens kompisar så 
kan man alltid, om man är professionell tror jag, utarbeta ett förhållningssätt 
gentemot varandra. Så det handlar mer om, och på så vis kan det ju vara person-
bundet, inställningen att vilja samverka. Men man kan inte bli vän med hela 
världen, men man kan samverka med en stor del av världen, tror jag. … Alltså, 
bestämmer jag mig för att jag skall göra det bästa möjliga av det … då kan man 
ofta hitta någon typ av samverkan. 

Det som är personbundet, enligt den här personen, är om det finns ett förhållningssätt, en 
vilja, som möjliggör samverkan även när det på det personliga planet inte stämmer mellan 
dem som samverkar. Det handlar om att ha förtroende för någons kompetens istället för för-
troende för personen. Då kan de som samverkar bortse från personliga egenskaper som i 
andra sammanhang, med andra personer skulle kunna försvåra samverkan och den relationen 
skulle då kunna bli asymmetrisk (jfr Grimen, 2008) och begränsa samverkan. I citaten ovan 
får faktorer som kompetens, kunskap och professionalitet betydelse för att skapa förtroende.  

The trust building loop är ett sätt att förklara på vilket sätt som förtroende mellan dem som 
samverkar underlättar samverkan. Positiva resultat av samverkan utgör grunden för en fortsatt 
samverkan och på det sättet byggs förtroende kontinuerligt i samverkan (Huxham och 
Vangen, 2005). En av dem från ett primärteam ger ett exempel på hur det kan vara när de 
träffas. Vid mötena tar de upp de aktuella ärendena och därefter försöker de klargöra vem 
som ansvarar för vad. Det som kännetecknar förhållningssättet till varandra är att både social-
tjänsten och landstinget tar sitt ansvar, alltså ”ingen backar och säger –ja, men det här är inte 
vårt ansvar”. Har till exempel Case managerna svårt att få kontakt med en vårdcentral så får 
de i primärteamen som ansvarar för den verksamheten tydliggöra för personalen och cheferna 
på vårdcentralen att Case managerna skall ha tillgång eller få tillträde till vårdcentralen. Det 
som överenskommes och som hålls lägger en grund för fortsatt samverkan. Huxham och 
Vangen (2005) skriver att när resultaten motsvarar de förväntningar som finns, till exempel att 
cheferna i den egna organisationen verkställer det som beslutats i primärteamen och i 
styrgruppen, kommer det vid nästkommande möte att motsvara de förväntningar som de 
andra i ledningsgrupperna har och då finns en grund för att bygga vidare på förtroendet, som 
möjliggör samverkan. Mötena i styrgruppen präglas av ett klimat där det enligt den här inter-
vjupersonen:  
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… finns en anda av att man resonerar fram till samförstånd. Att, det är inte 
någon som kommer och säger att så här är det, -take it or leave it. Jag vet inte 
hur jag skall uttrycka det på ett vackrare sätt ordmässigt, men att det är samtal 
och inte monolog som gäller på mötena, samtal och inte tal. 

I citatet ovan framkommer att de gemensamma mötena är tillfällen där de genom ett förhåll-
ningssätt till samverkan kan skapa förtroende; att de pratar med varandra och lyssnar vad 
samverkansparterna har att säga innebär att de inte avgränsar sina ansvarsområden. En annan 
intervjuperson förklarar vikten av att vara ödmjuk och lyssna, och genom det skapas förtro-
ende. Det handlar om:  

[A]tt inte tro att jag kan lösa allt själv, att inte gå in och säga att –jag har 
lösningen, utan det är att försöka vara ödmjuk och lyssna in vad de andra har att 
komma med. 

Genom att skapa förtroende genom denna cykliska process, där deltagarna väljer att ta risken 
att ge förtroende till de andra deltagarna skapas en tillitskedja (Grimen, 2008) som också kan 
beskrivas som att ett nätverk som bygger på förtroende utvecklas mellan deltagarna. Om de 
vid mötena avgränsar sitt ansvarsområde istället för att överskrida gränserna kan det upplevas 
som att det inte är värt risken att ge förtroende och ge lite extra i samverkan, exempelvis på 
grund av en rädsla för ökade kostnader för den egna verksamheten eller en rädsla att få ta hela 
ansvaret för det som frågan gäller.  

I Case management finns en intention att överskrida ansvarsgränserna. Case management är 
en arbetsmetod där vården och stödet integreras till en helhet som anpassas efter den enskildes 
behov (Socialstyrelsen, 2003) och som enligt arbetsmetoden inte avgränsar ansvarsområdena, 
som ofta görs inom en traditionellt organiserad sjukvård och socialtjänst. Intentionen att inte 
hålla strikt på varje verksamhets avgränsade ansvarsområde är tydlig i den här Case manage-
ment-verksamheten och det finns tillfällen när de i ledningsgrupperna: 

gör sådana här små, speciella lösningar där man kanske inte måste göra exakt så 
som alla andra gör. Alltså man måste tänja på gränserna och man måste våga 
släppa lös … man måste våga göra nya saker och knyta nya kontakter och arbeta 
på något annat sätt …  

Det som kan öka förtroendet i citatet ovan är att de överskrider ansvarsgränserna och tar 
sådana beslut som de inte gör på samma sätt i de traditionella organisationerna, och genom 
det skapar ett gott förhållande till dem de samverkar med. Det här är också en aspekt som är 
betydelsefull när Case management-verksamhetens identitet formas och när Case managerna 
finner sin plats inom det organisatoriska fältet; då handlar det om att framstå som speciell och 
framgångsrik. Att föregå som ett gott exempel i samverkan är ett annat sätt som beskrivs 
möjliggöra samverkan horisontellt. Den chef som berörde vikten av att framstå som en före-
bild i en intervju beskriver det så här: 

Ja, men jag tror att framförallt att … vara en förebild, för att det är så lätt att man 
lägger armarna i kors och säger -de där hopplösa … de går inte och samarbeta 
med. … Jag menar det är en ganska vanlig attityd så där när man har en motpart 
som man skall försöka hitta samarbete med. Sedan att faktiskt tydligt kroka arm 
med samarbetspartners och visa att man står för att samarbete är viktigt, att man 
inte skall … bygga murar i onödan [utan] jobba med ett öppet sinnelag, med 
brukaren för ögonen. Det här är någonting, kan vi hitta en samverkan i det här 
så kommer det leda till något gott. Att hela tiden ha det för ögonen för då blir 
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man en förebild som kan bidra till ett bättre samarbetsklimat. … jag tror att det 
är väldigt, väldigt viktigt. Om jag är negativ till någonting så sprider det sig 
ganska fort. Och är jag positiv så sprider det sig lika fort. 

Devisen att behandla andra så som man själv vill bli behandlad gör sig här påmind och det är 
även ett utmärkande drag när det gäller att ge och få förtroende; att en person överlåter något 
åt någon annan och förväntar sig att det skall bli väl tillvarataget och att den personen som får 
förtroendet kommer att visa sig det värdigt (Luhmann, 2005; Grimen, 2008). En aspekt i det 
här är vikten av, som en av dem i styrgruppen beskriver det, att de som samverkar ”ifrågasät-
ter det vi håller på med” eftersom det inte går att samverka ”om jag alltid tycker -bara du 
ändrar dig så blir nog det här bra”. Det handlar om att förändra tänkesättet och att arbeta i 
nya banor, annars blir det ingen ömsesidighet och inget utbyte av förtroende i samverkan. I 
det vardagliga arbetet för en chef i primärteamet kan upprätthållandet av det ömsesidiga 
förtroendet innebära att:  

[F]ullfölja det som vi har beslutat om, alltså arbetsgång och metod. Och [att] jag 
understödjer de strukturer som vi har byggt, alltså mötestider och tillfällen. 

Genom att hålla tider, genomföra det som överenskommits och genom att visa att Case 
management är en viktig verksamhet att satsa på byggs förtroende mellan dem i Case mana-
gement-verksamheten. Chefen menar att det är betydelsefullt att stödja den struktur som 
finns i Case management; det vill säga att den horisontella integreringen stöds vertikalt. 

Denna horisontella samverkan som beskrivs här gäller styrgruppen och primärteamen, men 
gäller också Case management-teamen, även om den samverkan inte har varit i fokus i det 
här avsnittet. Bland annat beskrivs att utbildningen som Case managerna gick utgör en grund 
för att skapa förståelse för varandra och för det som rör det gemensamma arbetet. En av Case 
managerna beskriver att arbetssättet utvecklades under utbildningen: 

Där satt vi tre från kommunen och tre från psykiatrin. Och så lärde vi oss om 
varandra och om varandras områden och … [vi har] utbytt erfarenheter och 
vann respekt eller … ökade respekten och förståelsen för varandra.  

Detta nätverk och tillitskedjan (Grimen, 2008) mellan varandra upplevs positivt för samver-
kan och i en intervju berättar de att de nu märker att andra som inte har gått utbildningen 
”inte har övat sig på [samverkan] lika mycket” som vad de har gjort. Även bland Case mana-
gerna framkommer att det handlar om att träffas och om ett förhållningssätt till samverkan, en 
av dem förklarar att: ”Det handlar mycket om förmågan att kunna samarbeta och vilja samar-
beta, sätta sig ned för att bestämma sig för att samarbeta.” Den gemensamma utbildningen 
och de gemensamma träffarna är en del i att utarbeta en identitet för Case management, spe-
ciellt för Case managerna som är de som dagligen arbetar integrerat med varandra, men även 
ledningsgrupperna är delaktiga i den processen genom att de prioriterar Case management.  

Vertikalt stöd för samverkan 

För att den horisontella integreringen skall fungera behövs en vertikal integrering, som i Case 
management handlar om hur de som deltar i Case management stöder samverkan och legiti-
merar verksamheten. Att skapa en ny verksamhet i samverkan underlättas av att det finns stöd 
för verksamheten på alla nivåer i organisationerna och att arbetet prioriteras av dem som 
deltar. Samverkan är, i Case management, förankrat både mellan organisationerna, som 
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beskrevs i avsnittet ovan, och inom den enskilda organisationen, det vill säga från politiker 
och ned till Case management-teamens verksamhet och den ordinarie verksamheten i 
respektive organisation. En av cheferna beskriver detta stöd som finns för arbetet med styr-
grupp, primärteam och Case management-team så här:  

[M]ed det stöd som genomsyrar hela det arbetet så tror jag man upplever att det 
finns ett stöd, det finns ett mentalt stöd, det finns ett praktiskt stöd för verksam-
heten och dess utveckling. 

De har organiserat verksamheten så att det finns ett gemensamt stöd för Case management, 
som gör att Case managerna har förutsättningar att arbeta enligt arbetsmetoden och så att 
verksamheten utvecklas i önskvärd riktning. Cheferna har arbetat med att förankra Case 
management i respektive organisation och med att göra den till en ordinarie verksamhet så att 
det inte betraktas som ett projekt. Detta i enlighet med de uppsatta ramfaktorerna för det 
nationella projektet som anger att arbetssättet skall vara sanktionerat och legitimerat i organi-
sationerna och att ett långsiktigt engagemang skall säkerställas genom ett skriftligt avtal 
(Ekermo och Beckman, 2008). Ett led för att nå framgång är denna förankring av Case 
management och det upprättade avtalet har också haft betydelse genom att det har underlättat 
för organisationerna att permanenta Case management som en ordinarie verksamhet. En av 
cheferna förklarar att när Case management startade var det betydelsefullt att betrakta det som 
en ordinarie verksamhet:  

Redan från början [var vi] noga med att inte kalla det projekt utan att det är en 
metodutveckling som vi har externa pengar för ett tag. Så att legitimiteten ligger 
i att sprida det och säga att det är ordinarie verksamhet. 

Att framhålla att Case management är en ordinarie verksamhet, som har haft projektmedel i 
början, är ett sätt att legitimera arbetet. Projekt förknippas ofta med att det är ett avgränsat 
arbete som avslutas när projektmedlen och projekttiden är slut (Tonnquist, 2006). Ett annat 
sätt att upprätthålla legitimiteten, som en av de andra cheferna beskriver är genom hela ked-
jan med styrgrupp och ned till Case managerna. Det är dessutom betydelsefullt att Case 
managerna ”gör ett bra jobb och får ett gott rykte” och att de ”som chefer … har ett ansvar 
att hjälpa dem och se till att verksamheten är bra”; ett stöd som gör att Case managerna har 
möjlighet att arbeta som Case manager.  

Case managerna upplever å sin sida att de har stöd för verksamheten av cheferna och av poli-
tikerna samt att deras arbete prioriteras och legitimeras i verksamheten: ”Jag tycker det har 
varit alltså väl förankrat upp i ledningen det här med cm.” Betydelsen av att arbetet är sank-
tionerat framkommer överlag i intervjuerna, både på ledningsnivå och bland Case mana-
gerna. De flesta berättar om ett starkt stöd för verksamheten där cheferna visar engagemang 
för målgruppen och för hur arbetet fungerar. Det är cheferna i styrgrupp och primärteam 
som har ansvaret att informera och förankra arbetet politiskt och också ansvara för att verk-
samheten är finansierad, i samarbete med politikerna. Däremot upplevs politikerna inte vara 
insatta i sakfrågor utan arbetar mer övergripande, speciellt inom landstinget. När intresset 
eller engagemanget för en fråga inte är tillräckligt bland politiker kan det försvåra samverkan 
och verksamhetens status och legitimitet riskerar att minska. En av cheferna beskriver att:  

[D]et finns väldigt svagt intresse och väldigt svag kunskap eller lite kunskap om 
cm-verksamheten ovanför mig så att jag [skulle vilja]… att den hade höjts på 
något sätt i kommunen, fått en högre status och att man hade politiskt kanske 
lyft fram den mera. 



98

Att intresset från politiker och högre chefer, som förvaltningschefer, inte är tillräckligt beskri-
ver även Markström (2003) när genomförandeprocessen av förändringsarbetet i och med 
psykiatrireformen berörs. Även om den här chefen upplever att det politiska stödet hade 
kunnat vara bättre så upplever Case managerna att de har stöd för sin verksamhet. Eftersom 
politikerna har godkänt Case management som en ordinarie verksamhet så menar Case 
managerna att då prioriteras det också. Cheferna i Case management fungerar som en port-
vakt (Grimen, 2008) mellan den politiska nivån och Case managernas verksamhet, men också 
mellan den egna organisationen och de andra organisationerna som deltar i Case manage-
ment. De blir en kvalitetsgaranti för samverkansparterna gentemot den egna organisationen 
och mot de styrande politikerna.  

I en av kommunernas socialtjänst var inte Case management-verksamheten en ordinarie 
verksamhet vid intervjutillfällena. En chef upplevde att mycket stod på spel genom att politi-
kerna fortfarande betraktade verksamheten som ett projekt. Det var inte enbart verksamheten 
och det arbete som hade lagts ned på Case management som stod på spel utan att om verk-
samheten läggs ned så bryter socialtjänsten i fråga det upprättade samverkansavtalet och skadar 
därmed den samverkan som har byggts upp med landstingets psykiatri under en längre tid. 
Enligt Luhmann (2005) innebär ett uppbyggt förtroende att det finns en kredit för vad man 
kan göra innan den andra aktören upplever att förtroendet är förbrukat. För att upprätthålla 
en samverkan som fungerar med landstinget har chefen – som fungerar som en portvakt, eller 
mellanhand, för den horisontella samverkan i Case management – gentemot politikerna: 

… motiverat det med att det går inte att lägga ner för då kan vi inte återkomma 
till landstinget, kollegorna … tvärs över gatan, kan vi inte då komma tillbaka till 
och prata om samverkan.  

Kort efter intervjuerna blev även den här Case management-verksamheten en ordinarie 
verksamhet; förtroendet för varandra upprätthölls således utan att samverkan skadades. Även 
från andra kommuner berörs detta beroendeförhållande som samverkan skapar. En av Case 
managerna förklarar att om samverkansarbetet bryts – om trösklarna för vad som är satt som 
lämpliga handlingar överskrids (Luhmann, 2005) – innebär det ett svek dels mot målgruppen 
men det innebär också att de ”sviker en annan samverkanspart”. Politiker och chefer har 
”bundit upp sig åt flera håll” i den här samverkan, och därför tror den här personen att verk-
samheten kommer att finnas kvar. Dessutom beskrivs att länets tre kontaktpersoner (en från 
socialtjänsten, en från landstingets psykiatri och en från primärvården), som arbetat med den 
nationella psykiatrisamordningen, har varit ett stöd och att de har bidragit till att sprida 
information och kunskap om Case management till andra verksamheter, organisationer och 
till allmänheten. De har bidragit till att legitimera Case management som en verksamhet som 
bedriver denna specifika verksamhet.  

Case management framstår som en förebild 

Case management är ett nytt sätt att i länet organisera vård och stöd för personer med 
samsjuklighet som behöver hjälp av flera organisationer eller verksamheter. Att tidigt anamma 
nya idéer innebär framgång för en organisation och innebär att organisationen skapar sin 
identitet genom att den får specifika drag som särskiljer dem från andra organisationer inom 
fältet (Røvik, 1996). Sättet att organisera Case management och stödja individerna som ingen 
annan har lyckats att stödja är ett särdrag som gör Case management speciell. Den gräns-
överskridande samverkan är integrerad i det dagliga arbetet. Case managerna har ett ansvar 



99

för att verksamheten skall fungera bra, att de gör ett bra arbete och visar att de klarar av 
ansvaret. Detta handlingsrum, som möjliggörs genom detta mandat är således stort. Skillnaden 
jämfört med hur det är i en traditionellt organiserad verksamhet är att de i Case management: 

… inte hänger upp det på en organisation utan hänger upp det då på cm:arna 
som får något slags formellt ansvar för den här individen och så blir det … ett 
formellt ansvar … i den här anställningsorganisationen, cm:arnas organisation, 
men ingen frånsäger sig ansvaret.   

Inom de ramar som arbetsmetoden ACT förespråkar finns friheten för Case managerna att 
forma arbetet, vilket innebär att ”i det praktiska arbetet så har cm:arna fått ganska stora 
mandat [från ledningen], som de bör ha”. Det gäller även att de har de resurser som de behö-
ver, till exempel fordon och lokaler. Case managerna upplever att de gör ett bra arbete och 
att det är ett bra sätt att arbeta och de uttrycker en stor vilja och engagemang för sitt arbete. I 
en intervju beskrivs att:  

[V]i tycker att det är en viktig verksamhet som vi vill kämpa för och vi har 
jättemycket kvar att lösa och så, men i mötet, de dagliga mötena vi gör så 
känner vi att det är så här man skall jobba. Och det skulle jag vilja säga, att det 
här är bra. Sedan är det sådana här petitesser, höll jag på [att] säga, som vi får lösa 
efter hand. Som följer med när man skall jobba tillsammans, alltså som tar tid att 
lösa när man är flera huvudmän och vi är anställda åt olika och vi gör på olika 
sätt. 

Även om det finns saker kvar att lösa inom verksamheten så finns en intention att föregå med 
gott exempel. Det finns ett intresse av att arbeta för sin verksamhet och för de individer de 
stöder eftersom de ofta har hamnat mellan olika ansvarsområden tidigare. Genom den speci-
fika arbetsmetoden arbetar de på ett annat sätt än vad man gör i traditionellt organiserade 
verksamheter. Specifikt är att de tillsammans med individen som har en Case manager, har 
stor frihet att forma arbetet så att det passar individerna som skall ha stödet. Här finns också 
möjligheter att utföra arbetsuppgifter som vanligtvis inte tillhör den egna organisationen eller 
som inte tillhör någon organisations ansvar. De har därmed, som beskrivs i intervjuerna, ett 
brett åtagande mot individerna och de har en samordnande funktion för de aktörer, andra 
organisationer, som individen behöver ha kontakt med för att få ett heltäckande stöd. Case 
managernas uppgift är därmed att fungera som en koordinator eller stödperson, eller med 
Grimens (2008) och Coleman (1996) begrepp mellanperson och portvakt, i individens 
resursnätverk.  

Det är ”små öar av insatser” som skall samordnas och Case managern är en central person i 
nätverket. Det här innebär att Case managerna måste samverka med andra organisationer och 
i förhållande till dessa organisationer framträder det som är unikt med Case management:  

[J]ag tror att vi fyller en lucka, … ett litet tomrum som har funnits och där kan 
vi finnas och fånga upp individer som annars inte skulle ha fått annat än akuta 
[insatser och som nu] kan få ett lite mer varaktigt stöd. 

Det som utmärker Case management är att de ger ett sådant stöd som det har funnits behov 
av men som ingen organisation har gett, ett område där ingen av organisationerna har velat ta 
ansvar. Lindqvist (2000) skriver att de finns tillfällen när ingen aktör vill ta ansvar för ett visst 
område, en viss domän. En av Case managerna ger ett exempel på hur de tidigare kollegorna 
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inom landstinget kunde uppfatta arbetet när han eller hon gjorde arbetsuppgifter som inte 
ingick i ansvaret:  

[N]är man ibland skulle ha in någon på någon av kommunens verksamheter så 
följde man med dem ibland flera gånger och det var också diskussion -är det ditt 
jobb och, ja som lära dem och följa med dem. Men då känner man ibland men 
om jag går två, tre gånger och sedan fungerar det, är det inte lättare, alltså en 
övertrappnings[fas], men det var också lite diskussioner att är det verkligen deras 
jobb. Att skall inte de bara gå dit och så skall kommunen få dem och delta, men 
om jag känner brukaren kanske bättre så är det väl lättare för mig om jag går 
med. 

Skillnaden mellan det traditionella stödet och det stöd som Case managerna ger tydliggörs 
genom det här exemplet. Case managerna har inte ett snävt avgränsat ansvar vilket medför att 
de inte lika enkelt hamnar i den situationen att de kan hänvisa individen mellan olika verk-
samheter utan de har som uppgift att ta ett gemensamt ansvar för individernas stöd. Personen 
förklarar också att det i det dagliga arbetet som Case manager inte har någon betydelse vems 
ansvar det är. En av dem beskriver därför stödet som psykosocialt, som innefattar både medi-
cinskt och socialt inriktade insatser.  

Det här medför att det utifrån organiseringen av Case management och arbetsmetoden skapas 
en frihet för Case managerna att forma verksamheten och det individuella stödet. Det medför 
dessutom att verksamheten framstår som speciell gentemot övriga organisationer. Eftersom 
det är en relativt ny verksamhet när intervjuerna genomförs så består dessa andra organisatio-
ner främst av landstingets och socialtjänstens övriga verksamheter. Mottagandet och bemö-
tandet av Case management i socialtjänstens och landstingets verksamheter uppfattar Case 
managerna har fungerat bra. I början upplever några av dem att det rådde en viss oklarhet 
och kanske okunskap vad Case management var och vad de skulle göra, vilket beskrivs av en 
Case manager så här:  

Jag tycker inte att det var så hundraprocentigt från början, det var lite fråge-
tecken: Vad kommer de att gå in och göra? Skall de ta våra arbetsuppgifter? Lite 
sådana funderingar … Vad fyller de för funktion? Och ja, liknande sådana frågor. 

Det har funnits frågor bland övrig personal vilka uppgifter som Case managerna skall ha och 
om de själva får färre arbetsuppgifter i och med det. När de olika verksamheterna däremot får 
kunskap om arbetssättet ACT och Case management och också fördelar av det upplever Case 
managerna att bemötandet är positivt: ”[V]i har fått reaktionen att det är bra: -Vad bra att du 
vill jobba med de svåraste, för då behöver inte vi göra det i lika stor utsträckning.” En vanlig 
inställning till personer med samsjuklighet är att ”ingen vill ha att göra” med dem, de upplevs 
ta ”väldigt mycket energi från respektive organisation” och resultatet blir därmed inte heller 
särskilt bra. Därför får socialtjänstens och landstingets övriga verksamheter fördelar av Case 
management, deras eget arbete underlättas och Case managerna bemöts då också positivt. En 
Case manager beskriver mötet med vårdcentralens personal på ett positivt sätt: 

[J]ag tänker… på hur många distriktssköterskor som jag har kontakt med som 
känner sig väldigt lättade över att -kan vi dela på det här ansvaret? Kanske som 
något som har legat på deras axlar själv tidigare. Man har någon och bolla med 
och ventilera sig lite grann. Hur skall vi tillsammans kunna komma fram till 
något bra?   
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De som arbetar inom primärvården är inte specialiserade inom psykiatrin eller missbrukar- 
och beroendevården utan de möter människor med många olika sjukdomar och funktions-
nedsättningar. Den här målgruppen, personer med samsjuklighet, besöker ofta vårdcentralen 
för ”sina allehanda krämpor och [de] är i behov av mediciner och när ingen annan vill ta dem 
emot så kommer de och knackar på vårdcentralen”. Det gör att för vårdcentralens personal 
kan det svara en fördel att ha någon som har mer kunskap om att arbeta med målgruppen att 
få stöd av. För primärvården förväntas Case management-verksamheten medföra och har 
också medfört:  

[A]tt man ser att några av de besvärligaste, inom citationstecken, brukarna har 
blivit mer lättskötta och man vet vad man skall göra. Rädslan och oron för dem 
har minskat. Det är ju ingen stor grupp men i och med att vi nu ser att det [Case 
management] sprider sig till andra kommuner och att det här har blivit allmänt 
accepterat så, om jag ser bara strikt, om jag struntar i brukarna, det humanitära, 
så gör det här att det blir mindre hemskt och besvärligt att jobba i primärvård 
mot de tungt kriminella dubbeldiagnoserna52. 

Detta är inte specifikt för primärvården utan det gäller även andra verksamheter inom lands-
tinget och socialtjänsten, vilket framkommer i intervjuerna. Case managerna berättar att 
bemötandet med andra verksamheter är ungefär detsamma och att de många gånger möts 
med lättnad. Att arbeta med personer med samsjuklighet kan därför beskrivas som ett område 
som ingen organisation ensam har velat ta ansvar för men som har funnits som ett (oönskat) 
område hos många organisationer. När det inte finns någon större konkurrens från övriga 
organisationer om området skapar det ytterligare möjligheter för Case management att bli en 
framgångsrik verksamhet inom fältet.  

Samverkan med Case management som erfarenhet 

Case management beskrivs i de allra flesta intervjuer ha bidragit till att förbättra samverkan 
mellan socialtjänsten och landstinget och de ser möjligheten att den här formen för samver-
kan kan användas även inom andra områden för andra målgrupper som behöver stöd av flera 
organisationer. Case management betraktas av de intervjuade som ett bra exempel på en 
samverkan som fungerar och de har en positiv inställning till samverkan. Samverkan är 
inbyggd i de olika leden i Case management och i arbetssättet och därigenom har en grund 
skapats för samverkan, det är en ordinarie verksamhet och de har ”anammat det … som en 
del i metodiken att jobba sida vid sida, och … göra det så bra vi kan”.  

Bland cheferna är en vanlig uppfattning att de redan tidigare har trott på att samverkan har 
fördelar men att Case management ytterligare har stärkt deras inställning eftersom det är ett 
exempel på ”hur bra det kan bli … och vad mycket man kan göra ändå tillsammans”. En av 
dem från en ledningsgrupp beskriver att uppfattningen om samverkan nu har förstärkts 
genom Case management:  

[J]ag har blivit starkare i min tro på att samverkan är absolut nödvändigt. Det har 
mer bekräftats, jag har nog inte blivit mer frälst, för det var jag lite före. 

Även om inte inställningen till samverkan har förändrats hos dem som deltar i Case manage-
ment så beskrivs att förutsättningarna för samverkan har förändrats. En av dem i styrgruppen 

52 Dubbeldiagnos är en annan benämning på samsjuklighet. 
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upplever att ”man pratar mer samverkan över huvudtaget och det har nog cm:arna gett … 
lite glöd till den elden”. Verksamheten framstår som en förebild när det gäller samverkan, 
och förhållningssättet till samverkan har ”gått från att vi måste till det är klart att vi skall” 
samverka. Vidare beskriver samma person att de förhandlingspositioner som han eller hon 
upplevde fanns tidigare mellan de båda organisationerna har minskat och att de på chefsnivå 
söker samarbete idag istället för förhandling.  

Genom Case management har möjligheter skapats för organisationerna att samverka, något 
som har förstärkts genom ett förhållningssätt till varandra som bygger på att förtroende 
utvecklas mellan dem, inte nödvändigtvis ett förtroende för vissa personer utan förtroende för 
den kompetens och det ansvar som parterna har genom sin tillhörighet till en viss organisa-
tion. Ytterligare ett exempel ges av en Case manager på att fördelarna med samverkan har 
stärkts i och med Case management: 

För min del tycker jag det känns som om det har blivit liksom mer tydligare hur 
viktigt det är med samverkan. Att samverkan är viktigt det har man väl alltid 
förstått … men det här gör det tydligare. Konkretare och tydligare. 

Case management framstår som ett bra exempel som i praktiken möjliggör samverkan mellan 
socialtjänst och landsting. Samverkan kan medföra ett effektivare arbete där tid sparas efter-
som de inte behöver ”söka fram allting själv och få de här stoppen, -nä, kom inte hit ungefär, 
som man fick tidigare”, innan Case management. Genom att arbeta tillsammans kan de dra 
nytta av varandras kunskaper och erfarenheter och när det blir mer tidsmässigt effektivt blir 
det, menar intervjupersonen, dessutom en ekonomisk besparing i slutändan. Att arbeta i Case 
management-teamet har inneburit en upplevelse av att de är starkare, mer framgångsrika, än 
de var när de arbetade var för sig och att det går att åstadkomma bättre resultat genom 
samverkan; det skapas någonting som inte är möjligt om man inte arbetar tillsammans. Detta 
mervärde symboliseras i några av intervjuerna som att ”ett plus ett är tre”. I relationen mellan 
människor som samverkar tillför varje person sina specifika resurser och kompetenser för att 
utföra den uppgift som är gemensam (Boklund, 1995). Genom samverkan kompletteras 
arbetet eftersom människorna tillför något i relationen som gör att arbetsuppgifterna kan lösas 
på ett bättre sätt (ibid.).  

Med den grund och de goda erfarenheter som finns för samverkan i Case management har 
det också skapats möjligheter att utveckla framgångskonceptet Case management. En av dem 
från en ledningsgrupp som arbetar inom landstinget beskriver att förhoppningarna är att de 
skall kunna: 

… utveckla det här vidare, eftersom vi nu sett att det fungerar bra på flera sätt, 
alltså att det stärker samverkan med kommunerna, det får följdeffekter på andra 
områden. Om vi skall börja ett samarbete på något annat område så har vi det 
här som ett gott exempel. Så det här kan leda till utveckling av andra samver-
kansområden och är det så att det visar sig att det också medicinskt fungerar 
väldigt bra så kommer vi att utveckla det konceptet. 

Case management är svaret på det behov som fanns i de båda organisationerna och som 
framställs som en framgång av samtliga som deltar och arbetar i Case management-verksam-
heten. Genom att jämföra sig med andra organisationer fyller de ett tomrum som funnits i 
och med att ingen organisation har försökt att eller velat stödja personer med samsjuklighet så 
som Case management gör. Därför beskrivs också möjligheten att sprida det här sättet att 
arbeta till andra verksamheter, som i så fall ges möjlighet att imitera Case management-verk-
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samhetens sätt att arbeta och organisera arbetet, fast inte utan översättning och redigering 
(Sevón, 1996; Sahlin-Andersson, 1996).  

Omständigheter som kan begränsa samverkan men som inte alltid gör det 

Mycket av det som ofta beskrivs begränsa samverkan, som berörts i de föregående fallstudi-
erna, Socialtjänsten i samverkan och Miltonprojektet, väljer de i Case management att inte 
betrakta som hinder för samverkan. Gränsdragningsfrågan och kulturmässiga skillnader som 
utgår från olika perspektiv att arbeta efter, är ett exempel på sådant som kan utgöra hinder för 
samverkan. En av de intervjuade cheferna berättar att det förekommer inom organisationerna 
att man säger att -det där är inte socialtjänstens ansvar, eller -det där är inte sjukvårdens 
ansvar. Denna diskussion om var den enes uppdrag börjar och var den andras slutar före-
kommer framförallt på ledningsnivå där ekonomin och budgeten har stor betydelse. Då blir 
organisationernas representanter ”mer noga med och rädd för vad som skall hända”, framför-
allt vilka kostnader det kommer att medföra när man arbetar i samverkan med andra organi-
sationer samt om arbetsbelastningen kommer att öka.  

När traditionellt organiserade verksamheter jämförs med Case management är en skillnad, 
som en person från en ledningsgrupp beskriver det, att när det gäller gränsdragningsfrågor 
försöker de i Case management istället ”sudda ut den begränsningen och hitta det gemen-
samma ansvaret”. Eftersom de har ett förhållningssätt som möjliggör samverkan och de har 
byggt upp en kredit för förtroende i samverkan (Luhmann, 2005) i Case management, så 
vänds dessa problem istället till att betraktas som en styrka i Case management. Det händer 
dock att de i ledningsgrupperna faller tillbaka till att tänka att ”det där kan väl ändå inte vara 
vårt bord”. När det finns utrymme för sådana snedsteg utan att förtroendet förbrukas får det 
heller inga stora negativa följder (ibid.).  

En annan faktor som ofta beskrivs försvåra samverkan handlar om att kompetenserna skiljer 
sig mellan dem som kommer från skilda organisationer, vilket har sin grund i ett medicinskt 
och ett socialt perspektiv på arbetet. Den krock som dessa två perspektiv kan medföra i 
samverkan kan också betraktas som en fördel:  

[D]et är bra för socialtjänsten att få ett medicinskt synsätt och det är bra för 
medicinarna, framförallt psykiatrin att få tänka lite grann i … befolknings-
perspektiv mera.  

För Case managerna som utför det dagliga arbetet tillsammans är det tydligt i intervjuerna att 
det är en skillnad att arbeta som Case manager jämfört med tidigare. I arbetet som Case 
manager tydliggörs hur kompetenser kan komplettera varandra och också förbättra samver-
kan. En av dem berättar till exempel att det är en fördel att Case managerna i hans eller 
hennes Case management-team har så pass skilda kompetenser och utbildningsbakgrunder 
och att de av den anledningen kompletterar varandra på ett bra sätt. Även från chefshåll 
beskrivs att det är en styrka i Case management när flera kompetenser finns bland Case 
managerna eftersom ”två olika kompetenser … är väldigt mycket mer än två lika”. Den här 
fördelen upplever en av de andra cheferna har utvecklats till att bli en allt större fördel: ”ju 
längre tiden går så ser jag [skillnaderna] mindre som ett bekymmer och mer som att det har 
blivit en styrka”, bland annat för att förståelsen ökar för varandras arbete. Genom integration 
minimeras nackdelarna med de olikheter som finns mellan olika organisationers sätt att arbeta 
och istället sker en strävan mot samstämmighet (Boklund, 1995).  
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Olikheterna mellan Case managerna har minskat beskriver en av cheferna, som upplever att 
de i flera avseenden har blivit, som han eller hon säger, cm:are:  

[De] är redan cm:are, alltså att de har [inte] kvar sin identitet och förankring i sin 
gamla yrkesroll … utan de är redan cm:are, alltså en egen yrkesgrupp, inte kår 
det låter stort, men en yrkeskategori. Alltså det har redan blivit så. Men det är ur 
mitt perspektiv att säga att de har redan blivit cm:are, en grupp och de är inte 
kvar i sin gamla verksamhet, med identitet eller tillhörighet.  

Med detta menar personen att de blir en yrkeskategori; de skapar en organisationsidentitet 
som cm:are. I enlighet med förståelsen att organisationer strävar efter att bli lika varandra sker 
en likriktning inom Case management (DiMaggio och Powell, 1983). Intervjupersonen för-
klarar vidare att det inte handlar om att de har en högre kompetens än vad de hade i sina 
tidigare yrken som exempelvis sjuksköterska eller socionom, och inte heller handlar det om 
att de är sjuksköterska eller socionom med före detta uppgifter som det. De är ”cm:are och 
jobbar med en viss [målgrupp] och man har vissa arbetsmetoder och instrument man använ-
der sig av och man har fått ett mer eget tänk”, något som medför att Case managerna blir allt 
mer: ”homogeniserade … det är en fristående roll, exklusiv och fristående från annan verk-
samhet.” Hur mycket cheferna än är noga med att tillhörigheten till moderorganisationerna 
behålls och hur viktigt nätverket än är med tidigare arbetsplatser och kollegor, så är det rim-
ligt att anta att de i allt större utsträckning identifierar sig som en egen verksamhet, skild från 
andra – som cm:are – eftersom det är där de utför det vardagliga arbetet och det är de andra 
cm:arna som blir deras närmsta arbetskamrater. Integrationen i Case management innebär att 
de i teamen blir allt mer lika varandra, genom att de imiterar och övertar normer från 
varandra allt eftersom tiden går (DiMaggio och Powell, 1983). De får en identitet som Case 
manager. Samtidigt särskiljer Case management sig från andra organisationer genom att vara 
unika och speciella (Sevón, 1996), något som kan skapa nya gränser mot andra organisationer 
(Axelsson och Bihari Axelsson, 2007).  

Sammanfattande reflektion av fallstudien Case 
management  

I denna fallstudie, som handlar om Case management, har jag beskrivit hur Case managerna 
och cheferna för Case management upplever att samverkan fungerar och på vilket sätt som 
samverkan möjliggörs i verksamheten. I Case management arbetar personal och chefer från 
socialtjänsten och landstinget integrerat för att stödja personer med samsjuklighet, vilket är en 
målgrupp som ofta hamnar mellan de olika ansvarsområdena och som inte får ett samlat stöd. 
När Case management skapas är det för att förbättra stödet till de här personerna. De ram-
faktorer som projektets huvudman, SKL, ställde upp har varit vägledande för verksamheten i 
det här länet och samverkan har införlivats i strukturen. Idén om Case management har 
därmed införlivats av cheferna för de båda organisationerna och de har redigerat och översatt 
idén till den lokala Case management-verksamheten för att passa de lokala förhållandena i 
socialtjänsterna och landstinget (Sevón, 1996; Sahlin-Andersson, 1996).  

Case management bygger på en horisontell och en vertikal integrering (Axelsson och Bihari 
Axelsson, 2007). Den horisontella integrering sker på tre nivåer där socialtjänst och landsting 
arbetar tillsammans. Den vertikala integreringen innebär att det som beslutas i ledningsgrup-
perna genomförs och införs i respektive organisation och i Case management-teamen. Case 
management framstår som något av en exemplarisk hierarkisk organisation med ett nätverks-
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samarbete där samverkan utgör grunden för hela verksamheten. Hela idén om Case manage-
ment har införlivats från staten och SKL, och har spridits via cheferna i landstinget och 
socialtjänsten ned i organisationen. Samverkan i Case management präglas av en vilja och ett 
förhållningssätt hos dem som deltar, där de handlar för att samverkan skall fungera, både 
vertikalt och horisontellt. Det här förhållningssättet handlar om att förtroende skapas genom 
en cyklisk process (Huxham och Vangen, 2005) och genom att en kedja av tillit utvecklas 
(Grimen, 2008). Detta sker mellan dem som deltar i ledningsgrupperna och mellan Case 
managerna, i den horisontella integreringen.  

Case management befinner sig organisatoriskt mellan socialtjänsten och landstinget, vilket 
innebär att de som ny verksamhet skall hitta sin plats inom det organisatoriska fält där de 
verkar och där de skapar sin organisationsidentitet. De som deltar i Case management jämför 
sig med andra och beskriver till exempel i intervjuerna det som är speciellt med deras verk-
samhet. Case managerna arbetar med en målgrupp och ett område som ingen organisation 
har haft ensamt ansvar för och därför framstår de som unika och speciella då de fyller detta 
behov. De brister som finns i de traditionella organisationernas stöd till personer med 
samsjuklighet upplever de i Case management att de kan bidra till att arbeta bort; de fyller en 
viktig funktion, en lucka, som funnits. Case managerna mottas med lättnad inom socialtjänst 
och landsting för att de fyller denna lucka och tar hand om dessa personer med samsjuklighet, 
eftersom många av personalen inom socialtjänst och landsting inte vill eller inte anser sig ha 
kompetens att möta dessa personer.  

I Case management utvecklas en organisationsidentitet när de jämför sig med andra organisa-
tioner på fältet. Identiteten är det som gör dem speciella och unika. På samma gång blir Case 
managerna allt mer lika varandra i Case management-teamen, genom att de imiterar och 
övertar normer av varandra, genom utbildningen, integreringen och genom att de utför alla 
arbetsuppgifter oavsett vem som traditionellt ansvarar för dem. De betraktar sig allt mer som 
cm:are, där tillhörigheten finns bland de andra Case managerna, även om de har kvar sin till-
hörighet till moderorganisationen. Detta kan medföra att Case managerna avgränsar sig mot 
andra organisationer samtidigt som verksamheten skapades för att överskrida och överbrygga 
gränserna som finns mellan socialtjänst och landsting.  
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Fallstudie IV – Prisma 

Fallstudien Prisma syftar till att beskriva ett förändringsarbete som har initierats och genom-
förts av personalen inom två dagliga verksamheter, där verksamheterna har slagits ihop till en 
daglig verksamhet – Prisma. De delar i förändringsarbetet som fokuseras i fallstudien är hur 
personalen arbetar för att skapa den horisontella integreringen, eller samverkan, samt hur det 
vertikala stödet för den horisontella integreringen fungerar under projektet, det vill säga hur 
projektet förankras på förvaltningsnivå och på den politiska nivån av Prismas nuvarande 
enhetschef. Projektets idé uppkom från och genomfördes av personalen på de båda dagliga 
verksamheterna. Enhetschefens ansvar blev att förmedla personalens idéer om förändring 
uppåt i organisationen, vilket skedde genom att enhetschefen fungerade som en mellanperson 
(Coleman, 1994; Grimen, 2008), där förtroende för personalen blev grundläggande för 
förändringen.  

Prisma är en kommunal daglig verksamhet som tillhör socialtjänstens ansvarsområde där 
personalen arbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning eller utvecklingsstörning. 
Prisma skapades genom att två personalgrupper från två dagliga verksamheter slogs samman 
till en personalgrupp och den dagliga verksamheten blev gemensam för de målgrupper som 
respektive verksamhet arbetade med. Bakgrunden till förändringsarbetet var ett mindre pro-
jekt via FoU Kommunförbundet som kom till som en fortsättning på de Miltonprojekt som 
hade bedrivits i kommunen inom psykiatrin 2005-2007. De resultat som Miltonprojekten 
hade medfört skulle tillvaratas och utvecklas ytterligare inom socialtjänstens psykiatri. Så blev 
det dock inte. Projektet resulterade istället i ett omfattande förändringsarbete, en organisa-
tionsutveckling, som initierades av personalen på dagverksamheten eftersom de upplevde ett 
behov av förändring främst av verksamhetens inriktning som de ansåg inte var anpassat efter 
de krav som fanns i omgivningen. En organisationsutveckling innebär relativt omfattande 
förändringar och kan handla om att en ny strategi eller en ny organisationsstruktur införs, och 
ett vanligt mål är att anpassa verksamheten till samhällsutvecklingen (Abrahamsson och 
Andersen, 2005). Personalen på dagverksamheten för psykiska funktionsnedsättningar bjöd 
med personalen från dagverksamheten för utvecklingsstörda för att diskutera hur de skulle 
kunna samverka och nyttja gemensamma lokaler och resurser. Det empiriska53 materialet till 
den här fallstudien utgörs av två gruppintervjuer med fyra av de fem anställda som idag arbe-
tar på Prisma, samt med Prismas enhetschef som tidigare var chef för den dagliga verksam-
heten för personer med psykiska funktionsnedsättningar.  

Den här förändringen av verksamheterna påbörjas i februari 2008 och slutförs i och med att 
aktivitetshuset Prisma invigs i oktober samma år. Eftersom det börjar i projektform fortsätter 
det också i projektform med en projektgrupp där det ingår personal från de båda dagliga 
verksamheten, enhetscheferna för respektive daglig verksamhet samt biståndshandläggare och 
enhetschefen för de särskilda boenden som finns i kommunen för personer med funktions-
nedsättningar. Min uppgift i projektet var att tillsammans med nuvarande enhetschef på 
Prisma skriva den ursprungliga projektansökan till Kommunförbundet FoU, och efter 
förändringen av arbetets inriktning att planera inför och delta vid projektträffarna, samt att 
vara delaktig i att förankra arbetet på förvaltningsnivå och på den politiska nivån. Huvud-
delen av ansvaret att förankra arbetet har enhetschefen. Ett tydligt direktiv från ledningen är 
att förändringarna inte får innebär någon utvidgning i personalstyrkan, vilket det inte heller 

53 Bilaga 1, tabell 4: Sammanställning av intervjuerna i Prisma.
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gör. I övrigt gav de personalen utrymme att komma med förslag om förändring. Mellan 
projektträffarna arbetar personalen från de båda dagliga verksamheterna med att planera inför 
sammanslagningen till Prisma, med mål för verksamheten, vilka aktiviteter som skall finnas 
och de anpassar aktiviteterna till den personal som finns att tillgå. Vidare gör personalen en 
genomgång av befintliga lokaler för att se hur dessa kan nyttjas på ett ändamålsenligt sätt för 
Prismas räkning. Detta arbete sker parallellt med det ordinarie arbetet.  

Behov av förändring  

Förändringar i organisationer sker mot bakgrund av många skilda anledningar, vilka kan 
komma både utifrån, från omvärlden, och inifrån organisationen (Abrahamsson och Ander-
sen, 2005). De externa faktorerna kan vara när krav och efterfrågan förändras och interna 
faktorer kan handla om att de anställda har tankar och idéer om verksamheten eller att de får 
nya arbetsuppgifter. Allt som oftast är det en kombination av interna och externa faktorer 
eftersom det som sker i omgivningen har betydelse för de möjligheter och begränsningar som 
finns inom en organisation (ibid.).  

Idén om en integrerad daglig verksamhet kommer från personalen på de båda dagliga verk-
samheterna och utgår från önskan om en förändrad verksamhet, dels när det gäller arbetets 
inriktning men också för att nyttja befintliga lokaler på ett bättre sätt. Detta är de interna 
faktorerna för förändringen som här handlar om en avsaknad av utveckling på arbetsplatsen 
och att de inte hade samma uppfattning som enhetschefen när det handlar om utveckling av 
verksamheten, en av dem berättar att ”det fungerade inte … bra på senare år, det var olika 
synsätt hur verksamheten skulle bedrivas”. Personalen på den andra dagliga verksamheten 
hade för små lokaler som inte var anpassade för den verksamhet de ville bedriva och för de 
behov som fanns av daglig verksamhet. Det intresse av förändring som båda personalgrup-
perna hade gemensamt var vetskapen om att det fanns många yngre människor med funk-
tionsnedsättningar som på grund av att aktiviteterna på dagverksamheterna inte var tillräckligt 
intressanta valde att inte komma dit, samt att många äldre personer hade daglig verksamhet. 
En av personalen beskriver problemen med en verksamhet som inte var ändamålsenlig: 

[Vi hade] … som ingenting att erbjuda, lite lätt puts och lite lätt handarbete men 
när man då började tänka, vi såg att de här yngre, minns du flickorna där som … 
bara satt och vi kände att och gud, lite så där, lite pärlor och ett rum där de hade 
fått gjort smycken och. Vi hade som inga sådana rum utan de fick sitta med dem 
som är 75 och … det är… en skrämmande bild när du nyss kanske börjar må 
dåligt. Inte vill du sitta med en som har varit sjuk hela livet. 

Att yngre personer inte kom till dagverksamheterna berodde delvis på, som beskrivs ovan, att 
det fanns många äldre personer med livslånga funktionsnedsättningar i verksamheterna, vilket 
intervjupersonerna har erfarenhet av kan vara avskräckande för unga människor och för dem 
som har haft sin sjukdom eller funktionsnedsättning under en kort tid. Eftersom det inte 
fanns några andra alternativa sysselsättningar i kommunen stannade de hemma istället. Krav 
och efterfrågan utifrån (de externa faktorerna för förändring) handlar om de behov som till 
exempel unga människorna har av sysselsättning. Personalen ger i intervjuerna sin uppfattning 
om hur verksamheten bör bedrivas med hänsyn till de behov som finns i omgivningen, som 
kan handla om den kunskap och arbetssätt som andra verksamheter har för att till exempel 
stärka yngres möjligheter att få någon form av arbete eller sysselsättning i framtiden.  
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Förändring karakteriseras av en strävan att bli mer lik andra verksamheter inom det organisa-
toriska fältet, som betraktas som framgångsrika och som redan har gjort liknande förändringar 
i organisationens verksamhetsinriktning. Denna process utgår från organisationens identitet 
och börjar med en jämförelse med andra organisationer som är förebilder inom fältet. Sedan 
utvecklas en önskan om att förändras för att bli mer lika förebilderna. För att åstadkomma en 
förändring kommer organisationen att hitta lämpliga sätt att handla (Sevón, 1996), som i 
Prisma när inriktningen av arbetet ändras då personalen såg möjligheten att förändra hela 
verksamheten genom projektet. För att uppnå denna önskan om förändring inleder persona-
len från dagverksamheterna ett gemensamt samverkansarbete.  

Resultatet av det här projektet är sammanslagningen av de båda dagliga verksamheterna till 
Prisma, som innan sammanslagningen riktade sig mot skilda målgrupper. En sådan samman-
slagning är inte så vanligt förekommande eftersom nackdelen som då ofta beskrivs är att 
verksamheten blir för generella i och med att personer med skilda funktionsnedsättningar har 
daglig verksamhet på samma ställe. En intressant aspekt, och ett exempel på en lokal anpass-
ning av en idé, är att personalen på Prisma inte upplever att Prismas verksamhet har blivit 
mer generell efter sammanslagningen utan de beskriver den som en verksamhet där utbudet 
av aktiviteter har utökats och på det sättet också specialiserats. Förändringen medför därmed 
en mer renodlad verksamhet med fler aktiviteter vilket innebär att ”det blir mer homogena 
grupper” bland dem som har daglig verksamhet oavsett vilken funktionsnedsättning de har. 
Detta förhållningssätt utgår från ett perspektiv om helhetssyn i arbetet där arbetet sker utifrån 
den enskilda individens behov och möjligheten att utforma sysselsättningen så att den passar 
individen och inte från ett perspektiv som utgår från att forma verksamheten så att den servar 
specifika målgrupper; rganiseringen av Prisma förhindrar med andra ord stuprörstänkande (jfr 
Socialstyrelsen, 2009c). En anledning till denna form av organisering är att Prisma finns i en 
kommun med få innevånare och har inte haft möjlighet till en specialiserad verksamhet, var-
ken vad gäller uppdelat på målgrupper eller specialiserad med fler aktiviteter att välja mellan. 
Det som sker med idén om förändring är att den redigeras och översätts, det vill säga 
aktörerna anpassar den till de lokala förhållanden som råder när de inför den (Sevón, 1996; 
Sahlin-Andersson, 1996) och det sker genom att hitta en icke traditionell lösning för hur 
verksamheten organiseras för att möta de externa behoven av förändring i omgivningen.  

Visionen bakom idén om förändring 

Den vision som ligger bakom idén om förändring handlar i stor utsträckning om att anpassa 
verksamheten till omgivningens krav; att verksamheten skall fylla ett syfte som täcker de 
behov som medborgarna har. Denna vision som personalen på Prisma har återges i det här 
avsnittet. Namnet Prisma väljs tidigt i projektet för att symbolisera visionen; genom Prisma 
skall det finnas flera möjligheter till sysselsättning och utveckling för att kunna gå vidare 
därifrån till andra former av sysselsättning eller studier. Visionen kan förverkligas genom att 
utveckla samverkan med det omgivande samhället. Offentliga och privata företag, föreningar 
eller liknande kan bidra med praktikplatser eller plats för sysselsättning så att speciellt unga 
människor inte blir kvar på en daglig verksamhet i socialtjänstens regi. När människor blir 
kvar inom en daglig verksamhet även om de har förmåga att gå vidare till en annan form av 
sysselsättning, arbete eller studier kallas det för inlåsningseffekt. Till exempel Nationell psyki-
atrisamordning (SOU 2006:100) beskriver i slutbetänkandet, när det gäller risken för inlås-
ning, att verksamheter många gånger inte har målsättningen att individer skall få eller återgå 
till ett arbete. Vidare framkommer i slutbetänkandet att det utbud som finns inte är utformat 
för personer som har möjligheten att gå vidare eller återgå till arbetsmarknaden, något som 
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kan ha sin grund i att arbetslinjen är svag och att ambitionsnivån snarare hamnar på fritids-
verksamhet. Det kan även bero på att andra aktörer inom fältet, som offentliga och privata 
företag, inte uppfattar den här gruppen som sin målgrupp.  

Att arbeta mot en samverkan med det omgivande samhället är dock inget enkelt arbete och 
det är en vision som personalen framför. De har erfarenheter av de fördomar som finns i det 
omgivande samhället mot personer med funktionsnedsättning, inte minst från olika 
kommunalt drivna verksamheter. En av dem förklarar att ”det verkar finnas ett motstånd mot 
att ta till sig” och låta personer med funktionsnedsättning komma in på olika arbetsplatser. 
Det är vanligt att ”man drar alla över en kam” och inte inser att det finns människor med 
olika förmågor och behov. Här ser personalen sin egen uppgift att skapa ett kontaktnätverk 
med det lokala samhället och aktivt arbeta för att förbättra samverkan med omgivningen. De 
jämför med verksamheter i andra kommuner där de till exempel har varit på studiebesök, och 
tar in det som fungerar bra där och de beskriver att de är beredda att förändra sitt sätt att 
arbeta för att nå dit. Personalens resonemang om sin vision har likheter med vad som 
benämns supported employment, som är en arbetsmetod som används inom daglig verksamhet 
(se till exempel Bond och Jones, 2005). Personalen menar att i en framtida verksamhet är 
Prisma en utgångspunkt för individerna, från vilken de kan utgå och gå vidare till andra for-
mer av sysselsättning, och på det sättet ta vara på varje enskild individs förmågor. 

En förändring från personalen och inte från ledningen 

Prisma är idag en verksamhet där personalen arbetar integrerat, tillsammans i gemensamma 
lokaler och de delar på arbetsuppgifterna (Berggren, 1982; Westrin, 1986). Denna form av 
samverkan kännetecknas i Prisma av att två skilda yrkesgrupper från skilda verksamheter men 
från samma organisation samverkar. Samverkan kan enligt Axelsson och Bihari Axelssons 
(2007) uppdelning kännetecknas som interprofessionell. Eftersom det handlar om interpro-
fessionell samverkan mellan personal från samma organisation – socialtjänsten – så är led-
ningen gemensam; det gäller personalens närmsta chef (enhetschefen), förvaltningschefen 
(socialchefen) och den lokala politiska socialnämnden. Till skillnad från Miltonprojektet och 
Case management, där idén kom uppifrån genom Socialstyrelsen och genom SKL via 
ledningen för socialtjänsterna och landstinget ned i organisationerna, så kommer idén om 
förändring i Prisma från personalen. Personalen ansvarade för förändringen och blev därmed 
delaktiga i den. Hade förändringen initierats högre upp i organisationen från politiker och de 
högre cheferna, hade förändringen antagligen upplevts annorlunda av personalen och kanske 
också resulterat i något annat än Prisma, det tror den här intervjupersonen:  

Det hade varit annorlunda om vi hade blivit hitstoppade till en färdig verksam-
het utan att vi hade gjort det. Jag tror inte att man hade upplevt det på samma 
sätt.  

Eftersom förändringen initierades av personalen sker på samma gång en förankring av idén i 
verksamheten genom att personalen arbetar tillsammans, planerar och kommer överens om 
hur verksamheten skall formas och bedrivas. Delaktighet är betydelsefullt för hur arbetet 
förankras i verksamheten.  

Det fanns, som beskrivs i avsnittet om behoven av förändring, både interna och externa 
faktorer till varför förändringen initierades. Dessutom var de, som en av personalen på Prisma 
beskriver det, redo för förändringen:  
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Vi var så himla positiva och det var för att vi ville ha en förändring i huset. Och 
det gick ju hand i hand då med att vi hade ett problem här i huset och att [de i 
den andra verksamheten] var för trångbodda och … det som spann vidare och 
blev … så himla bra, det här att de var för trångbodda och ville ha samarbete, 
och så blev det, det här. Så jag tror det som hände i rätt tidpunkt. 

Även enhetschefen har uppfattningen att det var rätt tidpunkt för personalen att genomföra 
förändringarna och att personalen inte var oroade för om det skulle bli bättre eller sämre efter 
förändringen utan de var snarare övertygade om att det blir bättre: 

[D]e var mogna för förändring, de var inte alls rädda vad som komma skall utan 
de ville göra förändringarna och sedan fann de varandra väldigt väl, eller har 
funnits för varandra. [Och] … varför det här projektet blev så lyckat var just de 
här sakerna; det var rätt tid och det var rätt personer. 

Eftersom tiden var mogen för förändring när projektet genomförs och för att det var personer 
som ville förändra verksamheten så medförde det att enhetschefen överlämnade ansvaret för 
utformningen av Prisma till personalen. När enhetschefen jämför projektet Prisma med tidi-
gare projekt finns en skillnad som handlar om personalens ”entusiasm och intresse” och om 
den delaktighet som de visar. Delaktigheten är betydelsefull i en organisationsutveckling 
eftersom det är svårare att ändra strukturen om personalen inte är delaktiga (Abrahamsson 
och Andersen, 2005), jämför exempelvis fallstudien Miltonprojektet. Även Sahlin-Andersson 
(1996) förklarar att aktörerna har betydelse för införandet av en idé. Enhetschefen för Prisma 
är positivt överraskad av personalens intresse som under projektet medförde att ”hela tiden 
var det den här positiva känslan att någonting är på gång”. När enhetschefen lämnade över 
ansvar för förändringen till personalen förmedlades också tillit till personalen att utforma en så 
bra verksamhet som möjligt. Att lämna över något i förtroende till andra innebär en risk 
därför att man inte vet hur det kommer att tas emot, men det innebär också att det öppnas 
upp ett handlingsrum för dem som får tilliten som inte förekommer utan tillit (Grimen, 
2008). Personalen förvaltar detta utrymme att handla väl, vilket framkommer när enhetsche-
fen förklarar hur det var att stödja projektet: 

Man hade inte den känslan att man drar, utan snarare [tvärtom]. Jo de ville att 
det skulle ha hänt fortare. Det gick ändå fort, vi började i [februari och] … allt 
var färdigt till första oktober. Ändå kunde personalen tycka att det går sakta. 

Detta var en ny erfarenhet för enhetschefen som inte hade deltagit i ett projekt där persona-
len ville att förändringen som projektet ämnade medföra skulle gå ännu fortare än den 
gjorde, och då tog det åtta månader.  

För enhetschefen innebär detta sätt att organisera och genomföra projektet att ansvaret för att 
förankra projektet sker uppåt i organisationen, gentemot förvaltningschef och politikerna. I 
den här uppgiften fungerar enhetschefen som en mellanperson (Coleman, 1994; Grimen, 
2008) mellan personalen och övriga ledningen; personalen kommer med förändringsförslag 
som enhetschefen förankrar på förvaltningsnivå och på den politiska nivån. I intervjun med 
enhetschefen berättar han eller hon om detta ansvar gentemot ledningen:  

Ja, som i form av enhetschef då, gav jag möjlighet för personalen att komma 
fram med sina idéer … och förankrade det hela vägen upp till socialnämnden … 
Det var mest [deras idéer]. Vi var … väldigt lyhörda för personalens idéer. 
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Att vara den här mellanpersonen innebär att enhetschefen gav förtroende till personalen att 
forma verksamheten och det innebär att personalens idéer och kunskap om verksamheten 
togs tillvara. I slutändan blir det heller inte mycket som skiljer sig från de idéer som persona-
len hade om förändring och hur Prisma i slutändan formas. För att stödja personalen beskri-
ver enhetschefen i citatet ovan att han eller hon är lyhörd för personalens idéer, vilket bland 
annat hade sin grund i att personalen hade större kunskap om och yrkeserfarenhet av att 
arbeta med daglig verksamhet än vad enhetschefen hade. Det medförde att personalen fick ett 
stort utrymme att handla, vilket enhetschefen beskriver så här:  

[J]ag hade mindre kunskaper än de själva av … de personerna som är i verksam-
heten, att det möjliggjorde att … de fick ett stort utrymme själv. … Jag var den 
som litade på dem och deras bedömningar. … Jag tror att här, det var liksom 
den här brinnande punkten att … de visste och jag erkände att jag har mindre 
kunskaper om personerna än de själva … 

Enhetschefen visar dem förtroende genom att ge dem utrymme att komma med idéer och 
förslag på förändringar som sedan förankras uppåt i organisationen av enhetschefen. Enhets-
chefen som mellanperson förmedlar därmed till chefer och politiker det som personalen före-
slår och fungerar som en garanti gentemot ledningen att det är rimliga och fungerande förslag 
som personalen kommer med. Personalen tar också det ansvaret och visar sig förtroendet 
värdigt. Även personalen framför att de har förtroende för enhetschefen, de upplever inte att 
det har så stor betydelse att enhetschefen inte är utbildad inom deras område och inte är insatt 
i denna verksamhet. Det som upplevs positivt med relationen till enhetschefen är att perso-
nalen upplever att de kan föra fram idéer och diskutera med enhetschefen och de upplever att 
enhetschefen ”förlitar sig på oss, [och] vet att vi kan det” som har att göra med den dagliga 
verksamheten. Det är en relation där det finns ett ömsesidigt förtroende (Grimen, 2008).  

Att skapa en verksamhet i samverkan  

Innan sammanslagningen till Prisma hade personalen från de två verksamheterna inte samver-
kat i någon större utsträckning. De hade bjudit in varandra om de exempelvis har haft någon 
underhållning, som musik eller vid lucia. De har även hjälpt varandra när de har haft en sådan 
tillgång till arbete att det har varit för mycket arbete för en av verksamheterna. Men då förde 
den ena verksamheten över arbete till den andra verksamheten, och samma arbete utfördes 
därmed i var sin lokal av individer med skilda funktionsnedsättningar. Någon egentlig 
samverkan förekom inte. Under projektet börjar de båda personalgrupperna träffas för att 
planera och genomföra förändringarna, och de upplever under den här tiden ett stöd från 
ledningen och att deras arbete prioriteras. Att ha samma mål är en förutsättning för ett 
gemensamt arbete och också för samverkan. För personalen på Prisma är det tydligt vad de 
ville med sammanslagningen, och utformningen av arbetet sker utifrån de specifika kompe-
tenser och intressen som de har.  

Personalen pratar om vikten av att arbeta som ett team och för att fungera som ett team 
”måste [man] vara ett och alla måste vi jobba mot samma mål”, menar en av intervjuperso-
nerna. Gemensamma mål utgör en motivation och en anledning till varför en grupp existerar 
(Nilsson, 2005). Enhetschefen förklarar att personalen hade mål med förändringen under 
projektet, även om de inte var så uttalade. Detta beskrivs av chefen genom att göra en 
jämförelse med hur samverkan mellan socialtjänsten och landstingets psykiatri fungerar:  
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Prisma hade [ett] gemensamt mål, kan hända att det var ett mera outtalat mål 
men alla hade ändå samma mål och det var därför det gick så bra. Med psykiatrin 
tror jag att det haltar just därför att man inte riktigt har samma mål, man har som 
inte riktigt klart för sig -vad vill man med det här … 

De här båda personalgrupperna är överens om att de skall slå ihop (integrera) verksamheterna 
och samverkan blir ett sätt att uppnå målen med förändringen. Kännetecknande för samver-
kan är, enligt Mallander (1998) och Danermark (2000), att det finns ett gemensamt syfte och 
mål. Integreringen av verksamheterna innebär att arbetsuppgifterna och ansvaret blir gemen-
samt för alla dem som har daglig verksamhet. Det beskrivs i intervjuerna att när personalen 
träffas under projektet för att planera för verksamheten har de samtidigt fått tillfälle att träffas 
och lära känna varandra, och eftersom de inte har arbetat tillsammans tidigare blir dessa träffar 
betydelsefulla för samverkan. Personalen berättar i en intervju att det är vid de gemensamma 
träffarna som de: 

… började känna mer och mer att man blev … en personalgrupp för att man 
fick träffas och diskutera och planera tillsammans, och det tror jag är viktigt.  

När personalen har sina gemensamma träffar skapas en horisontell integrering mellan dem 
(Axelsson och Bihari Axelsson, 2007). Enhetschefen bekräftar att träffarna skapar möjlighet 
att diskutera om det gemensamma arbetet då personalen inte har arbetat tillsammans på det 
här sättet tidigare. Eftersom samverkan kan betraktas som en relation handlar samverkan om 
att människor med skilda kompetenser möts för att arbeta tillsammans kring det som de har 
gemensamt (Lindberg, 2009), i det här fallet är det organisationsförändringen mot en 
gemensam verksamhet. Samverkan kan handla om ett utvecklingsarbete mellan de aktörer 
som ingår i samverkan, som med Prisma (Eriksson et al., 2007).  

Under det dryga år som Prisma har funnits som en verksamhet när intervjuerna genomförs 
har samverkan förbättrats. Personalen beskriver att de blir mer och mer som en personal-
grupp, det är inte ”vi och dem … nu är det mer vi”. Vad som medför denna utveckling mot 
att bli en personalgrupp har enligt intervjupersonerna samband med att de under projekttiden 
kommunicerar mycket med varandra för att kunna arbeta mot samma mål som ett team skall 
göra. Personalen upplever att även om de arbetade med skilda målgrupper så finns en 
gemensam grund för arbetet, vilket underlättar samverkan mellan dem. En av dem beskriver 
att: ”i grunden har vi samma … synsätt, samma människosyn. Det hade vi gemensamt, en 
grundsten att stå på.”  

I början när Prisma var en nystartad verksamhet var arbetet mer uppdelat efter vem som 
ansvarade för vilken målgrupp; en uppdelning efter den målgrupp de hade arbetat med tidi-
gare. Anledningen var att de enskilda individerna kände sin personal bäst och på så sätt 
underlättades förändringen och gjordes så enkel som möjligt för de enskilda individerna. Idag 
delar personalen ansvaret i större utsträckning och betraktar dem som har daglig verksamhet 
allt mer som gemensamma brukare, även om de fortfarande har större kompetens för att 
arbeta med personer med vissa funktionsnedsättningar. Med integrering minimeras olikhe-
terna och tanken är att alla skall kunna utföra alla arbetsuppgifter och betydelsen av olik-
heterna tonas ned (Boklund, 1995). En av personalen beskriver, när detta berörs i intervjun, 
att: ”Alltså vi kanske är bra på våra brukare och de är duktiga på deras, men nog tycker jag att 
vi går in i varandras” kompetensområde. En annan av personalen menar att det oftare är 
”gemensamma problem” som tas upp idag och att det finns en öppen dialog där de upplever 
att de kan fråga varandra om vad som helst, till exempel hur de skall bemöta olika individer 
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som de inte har kännedom om och kompetens för att bemöta individerna på ett bra sätt. I 
Prisma får olikheterna allt mindre betydelse även om olikheterna fortfarande finns, fast då 
mer i den betydelsen att de kompletterar varandra.  

Personalen beskriver att det finns fördelar med att arbeta tillsammans med dem som har andra 
yrkesbakgrunder och andra erfarenheter; de kompletterar varandra och när någon inte klarar 
av eller har tillräckligt med kunskap för att utföra en uppgift så finns det alltid någon annan 
som kan eller som har kunskapen. Allt eftersom de arbetar tillsammans i denna integrerade 
verksamhet kommer de att överta normer och sätt att arbeta av varandra. Det är naturligt för 
organisationer och handlar om en tendens till homogenisering (DiMaggio och Powell, 1983). 
Genom den mimetiska och den normativa isomorfismen tenderar de som samverkar att bli 
mer lika varandra exempelvis eftersom osäkerheten i arbetet gör att de imiterar andra. Denna 
homogeniseringstendens innebär till exempel att personalen kan fråga varandra hur de skall 
göra i vissa situationer som de är osäkra inför, där någon annan av dem har kunskap om eller 
erfarenhet av situationen, för att få tips hur de skall handla i situationen. Detta medför, enligt 
en personal, en större kompetens i arbetet:  

Man har fått lära sig mycket med bemötande och … Alltså vi pratar ju mycket i 
personalgruppen, vi pratar, ja frågar varandra att -hur skall man? Och då berättar 
de hur man skall bemöta olika personer och vad som kan hända och inte hända. 
Så jag tycker man lär sig någonting hela tiden. 

Samma person berättar att detta är möjligt genom den öppna dialog som de har och att de 
kan fråga varandra om vad som helst utan att de behöver ”känna sig dumma” för att de inte 
vet. Mellan dem som arbetar tillsammans i Prisma skapas ett stödjande och accepterande 
arbetsklimat och de vågar erkänna när till exempel kunskap om arbetet saknas. Kronvall, 
Olsson och Sköldborg (1991) beskriver att de sociala processerna, som parallellt med arbets-
processerna, handlar om den interaktion som äger rum för att bevara relationen och också 
bevara gruppen som en social enhet. När det finns förtroende till varandra kan dessa relatio-
ner utvecklas mellan dem som samverkar. Och i enlighet med Grimen (2008) underlättar 
förtroende samverkan och överföring av information. Personalen upplever att det är viktigt 
att de pratar med varandra och diskuterar de problem som kommer upp, eftersom ett team 
”skall dra åt samma håll”. Det som lyfts fram i intervjuerna med personalen som viktigt är att 
det inte är ”vi och dem” för att de skall kunna fungera som en personalgrupp. Förtroende 
och lojalitet mellan dem som arbetar tillsammans är faktorer som underlättar ett gemensamt 
arbete (Nilsson, 2005).  

Sammanfattande reflektioner av fallstudien Prisma 

Prisma är resultatet av ett förändringsarbete som initierats och genomförts av personalen inom 
två dagliga verksamheter, och som resulterade i en sammanslagen daglig verksamhet. Den 
första aspekten som jag koncentrerar mig på i fallstudien handlar om Prisma som en integre-
rad verksamhet; hur personalen går tillväga vid sammanslagningen av verksamheterna. Den 
andra aspekten handlar om det vertikala stöd som finns för att genomföra denna horisontella 
integrering vars initiativ kommer från personalen, inte av ledningen. Behovet av förändring 
kommer dock både inifrån organisationerna och utifrån genom krav på en förändrad verk-
samhet. Detta behov översätts av personalen för att passa de lokala förhållanden som råder i 
kommunen.  
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Det vertikala stödet innefattar hur projektet förankras av enhetschefen och hur enhetschefen 
förmedlar personalens idéer till ledningen. Personalen får ett handlingsutrymme av enhets-
chefen, som därmed fungerar som en mellanperson (Coleman, 1994; Grimen, 2008) mellan 
personalen och deras idéer och den högre ledningen som skulle besluta om det som gällde 
förändringsarbetet och Prisma. I intervjuerna framkommer att det finns förtroende bland 
ledningen för personalen på Prisma och att deras idéer om förändringar var ändamålsenliga 
för verksamheten och för de enskilda individerna som har daglig verksamhet.  

Förändringarna som sker genom Prismas tillkomst innebär att verksamheten och personalen 
integreras och arbetsuppgifterna blir gemensamma; de blir som en integrerad verksamhet med 
tiden mer lika varandra. Samarbetsformen integration syftar till att olikheter som finns tonas 
ned och det sker en utveckling mot en generalistkompetens (Boklund, 1995). Samtidigt som 
det finns denna homogeniseringstendens finns det också en vilja att särskilja sig från andra och 
vara unik (Sevón, 1996), till exempel genom att framstå som en lyckosam organisation i en 
liten glesbygdskommun som genom sammanslagningen inte organiserar arbetet så som är 
vanligast förekommande.  
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6 

Diskussion  

Samverkan mellan personal och samverkan mellan chefer från socialtjänsten och landstinget 
har varit i fokus i denna licentiatuppsats. Samverkan beskrivs och analyseras genom fallstudi-
erna från skilda perspektiv och utgångspunkter. Detta diskussionskapitel sammanfattar och 
lyfter fram de slutsatser som har dragits från de fyra fallstudierna, vilka är: (I) Socialtjänsten i 
samverkan, (II) Miltonprojektet, (III) Case management, samt (IV) Prisma. 

Nödvändigheten av samverkan har tydliggjorts i uppsatsen genom att beskriva de föränd-
ringar som har präglat den offentliga sektorn de senaste decennierna. Mellan socialtjänst och 
landsting har ett beroendeförhållande utvecklats, bland annat genom den specialisering och 
professionalisering som har skett av arbetet, genom att organisationerna har decentraliserats 
och genom att ansvar har övergått från att vara landstingets och statens ansvar till att bli ett 
kommunalt ansvar för främst socialtjänsten (jfr Lindqvist och Borell, 1998; Socialstyrelsen, 
1999; Axelsson och Bihari Axelsson, 2007). Det sätt som socialtjänst och landsting organiserar 
och utför sin verksamhet på fungerar många gånger genom utvecklingen avgränsande istället 
för som tanken är att nyttja de olikheter som varje organisations ansvar och sätt att arbeta 
bidrar med i samverkan (jfr Danermark och Kullberg, 1999; SOU 1999:97). Centralt i 
förändringarna är även ideal om individens självbestämmande och delaktighet i samhället, 
varför arbete från ett helhetsperspektiv framhålls som betydelsefullt (jfr Barron, Michailakis 
och Söder, 2000). Mot bakgrund av dessa förändringar blir samverkan avgörande för att 
organisationerna skall klara av sitt uppdrag och för att kunna ge ett stöd som utgår från ett 
helhetsperspektiv (SOU 2000:114; Socialstyrelsen, 2009c). Samtidigt beskriver bland annat 
Socialstyrelsen (1998; 1999; 2007e), som har följt förändringarna i och med psykiatrirefor-
men, att socialtjänst och landsting har svårt att samordna stödet och att skapa en fungerande 
och hållbar samverkan. Det finns skillnader mellan organisationernas ansvar och sätt att arbeta 
som kan begränsa samverkan, vilket till exempel min genomgång av rapporter och utred-
ningar belyser (se avsnittet Samverkan i praktiken, i kapitel två).  



116

Detta utgör i stora drag de omständigheter som råder inom det organisatoriska fält där de 
organisationer och verksamheter som är representerade i fallstudierna befinner sig; omstän-
digheter som organisationerna måste förhålla sig till när det gäller samverkan.  

Licentiatuppsatsens övergripande syfte har varit att beskriva och analysera hur personal och 
chefer från socialtjänst och landsting upplever att samverkan fungerar. De frågeställningar som 
har besvarats i licentiatuppsatsens resultatkapitel samt i det här kapitlet är: hur samverkan be-
skrivs och återges i fallstudierna, på vilket sätt som personal och chefer organiserar och utför 
arbetet inom landsting och socialtjänst för att uppnå de idéer som finns och som förmedlas 
kring samverkan, vad som möjliggör och begränsar samverkan, vilket förhållningssätt som 
personalen och chefer har till samverkan, samt vilken betydelse som förtroende har i samver-
kan mellan personalen och i samverkan mellan cheferna i fallstudierna. Den teoretiska basen 
som löper genom licentiatuppsatsen är nyinstitutionell organisationsteori, med centrala 
begrepp som organisatoriska fält, homogenisering, identitet samt översättning och redigering. 
Med detta teoretiska perspektiv blir det intressant att studera hur idéer om samverkan införs 
och sprids i organisationer, vilken en stor del av detta kapitel kommer att ägnas åt. 

Idéer om samverkan  

De som arbetar i organisationerna upplever en nödvändighet och en nytta med att social-
tjänsten och landstinget samverkar. Samverkan beskrivs med positiva ordalag och invänd-
ningarna mot samverkan är få, från statligt håll och också från dem som arbetar i organisatio-
nerna (jfr Bergmark och Lundström, 2008b). Genom fallstudierna framkommer att aktörerna 
i organisationerna inför de idéer som finns om samverkan i organisationen, genom de projekt 
och samverkansarbeten som har skett. Även om idéerna om samverkan inte kan jämföras 
med de omfattande omvandlingarna som ädelreformen, handikappreformen och psykiatri-
reformen innebar eller när beställar- och utförarmodellen infördes inom offentlig sektor, så 
finns idéer om samverkan som sprids till organisationerna. Jag betraktar samverkan som en 
sådan idé som aktörerna i socialtjänsten och landstinget skall förhålla sig till i det dagliga 
arbetet. De inför och anammar idéer om samverkan, men detta görs från olika förutsättningar 
där aktörernas utgångspunkter och förhållningssätt till samverkan skiljer sig åt.  

I exempelvis fallstudien Case management beskrivs att det gemensamma arbetet handlar om 
att ta ett gemensamt ansvar för att stödet till individerna skall förbättras, men också att orga-
nisationernas resurser skall användas mer effektivt. Föreställningen är att samverkan innebär 
ett bättre stöd för individerna som utgår från hela individens livssituation samt för organisa-
tionerna och samhället där resurserna förväntas användas på bästa möjliga sätt. Denna före-
ställning tydliggörs även i fallstudien Miltonprojektet. Nödvändigheten av och det goda med 
samverkan återkommer i statliga dokument och utredningar både före och efter reformernas 
genomförande, inte minst när det gäller psykiatrin (Markström, 2003). Samverkan behövs för 
att klara organisationernas uppdrag. Bland annat beskrivs i Case management att socialtjänsten 
och landstinget ”måste hitta samverkansformer, annars kommer brukaren i kläm” och att 
behovet av samverkan är ”helt nödvändigt, vi kan inte jobba på en liten ö här … Det är inte 
tidens melodi”.  

Parallellt med en positiv och oomstridd uppfattning om samverkans nytta finns det utvärde-
ringar och utredningar som belyser de svårigheter som organisationerna har att i praktiken 
forma en samverkan som fungerar (se till exempel Socialstyrelsen, 2005; 2007d; 2009; Soci-
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alstyrelsen och Socialpedagogiska institutet, 2005a; Rikspolisstyrelsen et al., 2008). Inte heller 
i fallstudierna är personal och chefer genomgående positiva till hur samverkan fungerar i 
praktiken, som i Socialtjänsten i samverkan där bland annat en personal på en av vårdcentra-
lerna beskriver svårigheterna med det gemensamma arbetet, som knappt ens existerar: ”Vi 
sköter vårt här och socialtjänsten sköter sitt. Då blir det inget samarbete.” Även i Miltonpro-
jektet fanns problem som revirtänkande, skilda arbetssätt (socialt och medicinskt inriktat 
arbete) samt egna väl avgränsade budgetar. En av dem som svarar på enkäten under Milton-
projektet skriver i samband med att hinder för samverkan berörs att ”när det blir ont om tid 
så blir det lätt att tycka att dessa personer [med samsjuklighet] … skall skötas av någon 
annan”.  

Den idé om samverkan som organisationerna därmed strävar efter att införa är en samverkan 
som både medför en bättre och effektivare verksamhet och som ger individerna ett bättre 
stöd. Men i praktiken möter och skapar organisationerna hinder för och motstånd mot 
samverkan. Förklaringen till hur idéer om samverkan sprids utgår från att organisationerna 
befinner sig inom samma organisatoriska fält (Ahrne, 1999). Det är inom fältet som idéer om 
organisering sprids (Sahlin-Andersson, 1996; Johansson, 2002). Staten har som en inflytelserik 
aktör inom fältet en betydelsefull uppgift som förmedlare av idéerna (t ex Blom, 2006; 
Eriksson-Zetterquist, 2009). När det gäller samverkan sker förmedlingen av idéer genom att 
professionella normer överförs och att det finns möjligheter till imitering. Staten kan påverka 
inriktningen på arbetet genom att till exempel satsa resurser för projektverksamhet, där 
organisationer ges möjlighet att imitera andra organisationer och verksamheter som i någon 
mån framstår som framgångsrika (Johansson, 2002; Markström, 2003). Staten har satsat 
stimulans- och projektmedel på utvalda områden, som inom psykiatrin och inom missbrukar- 
och beroendevården, som socialtjänst och landsting har kunnat ansöka om. Exempelvis har 
både Miltonprojektet och Case management haft ekonomiskt stöd av den ekonomiska sats-
ningen inom psykiatrin mellan år 2005 och år 2007.  

Genom samtliga projekt (fallstudier) framkommer att de som arbetar med samverkan under 
projekttiden får en allt mer överensstämmande uppfattning av samverkan; idén om samver-
kan sprids till organisationerna. I Miltonprojektet och Case management förklaras att sam-
verkan är en process där idéerna om samverkan införlivas i organisationerna, men det sker på 
skilda sätt och tar olika lång tid. I Case management framför Case managerna att de genom 
utbildningen lärde sig att samverka och att arbeta tillsammans och i Miltonprojektet beskriver 
projektgrupperna i sin slutrapport att samverkan förbättrades under projektet genom att de 
träffades kontinuerligt och utbytte kunskaper och erfarenheter, de lärde sig av varandra och 
om varandras kompetens och ansvar. En skillnad mellan Case management och Miltonpro-
jektet är att i Case management var det klart hur samverkan skulle organiseras för att fungera 
även efter projektet. Medan samverkan i Miltonprojektet var något som projektgrupperna 
skulle arbeta fram under projekttiden och som därefter skulle implementeras i ordinarie 
verksamhet. I Prisma sker denna förankring av samverkansarbetet under projektet, genom att 
personalen utformar den integrerade verksamheten.  

Samverkan som en process kan handla om ett lärande, och genom stimulans- och projektme-
del får organisationerna möjligheter att hitta samverkansformer genom att ta efter goda 
exempel – som andra lyckade projekt – och genom att sträva efter överensstämmelse och 
därmed en större likhet. I en av kommunerna i Socialtjänsten i samverkan (Samstad) har 
personalen genomfört ett lokalt projekt för att förbättra samverkan och där resultatet av inter-
vjuerna belyser att personalen betraktar de olikheter som finns som komplement i samverkan 
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istället för att olikheterna utgör skillnader, som samverkan i de andra kommunerna i fallstu-
dien tenderar att göra. I Samstad blir överensstämmelsen vad gäller samverkan större än i 
övriga kommuner där skillnaderna istället tydliggörs vid samverkan.  

Ett uppifrånperspektiv på införlivandet av idéer  

Idéerna om samverkan handlar om de föreställningar och den kunskap som finns om samver-
kan som talar om vad som är godtagbara sätt att handla. Dessa idéer förmedlas i de här fallstu-
dierna främst från en statlig nivå av regering, riskdag, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) till organisationerna, vanligtvis via organisationernas ledning. 
Miltonprojektet och Case management är exempel på projekt som har initierats genom 
beslut av organisationens chefer efter det att projektmedel utlysts från myndigheter på den 
statliga nivån, och som har förmedlats till organisationerna som en möjlighet att förbättra 
samverkan. Det som förmedlas anses av organisationerna som lämpliga sätt att handla och har 
betydelse för hur människorna i organisationerna förhåller sig till samverkan. Genom denna 
institutionalisering skapas således en gemensam definition som talar om hur samverkan bör 
bedrivas i praktiken (Meyer och Rowan, 1977; Johansson, 2002).  

När idéer införs från en statlig nivå och ned till organisationen överförs idéer om samverkan 
med hjälp av de kulturellt-kognitiva och normativa element som institutioner består av 
(Scott, 2008). De normativa elementen innefattar lämpliga sätt att handla (att samverka) i 
vissa situationer och utifrån vissa positioner; hur aktörerna bör handla och vad som är önsk-
värda handlingar. Genom de kulturellt-kognitiva elementen skapar de som arbetar i organisa-
tionerna ett gemensamt ramverk och en gemensam förståelse för samverkan. Ramverken kan 
styra vilken kunskap och information som får uppmärksamhet och också hur den kodas och 
tolkas (ibid.). Speciellt tydlig blir detta i Case management där den idé som presenterades om 
samverkan av SKL har införlivats i landstingets och socialtjänsternas organisationsstruktur som 
en permanent verksamhet. Samverkan är också inbyggd i den modell för organisering om 
valts för Case management. Detta uppifrånperspektiv finns även i Miltonprojektet där pro-
jektet genomfördes i organisationerna på initiativ av socialtjänsternas och landstingets chefer 
efter det att projektmedel hade utlysts av Socialstyrelsen. 

I fallstudierna finns det undantag från denna tanke att idéer helt och hållet införs i organisa-
tionerna från ett uppifrånperspektiv via organisationernas ledning. Till skillnad från Case 
management och Miltonprojektet, beskrivs att i Prisma sprids inte idén om samverkan (inte-
greringen av verksamheten) från ett uppifrån- och nedperspektiv. Prisma har inte haft statliga 
projektmedel utan i Prisma initierades och genomfördes verksamheternas integration av 
personalen. När samverkan initieras av personalen medför det ett handlingsutrymme för 
personalen att utforma samverkan och det innebär ett annat förhållningssätt av cheferna för 
att stödja samverkansarbetet, vilket beskrivs i fallstudien. Även i fallstudien Socialtjänsten i 
samverkan finns exempel på att samverkan initierats nedifrån, i den kommun där det lokala 
projektet hade genomförts för att förbättra samverkan. Samtidigt influeras personalen i såväl 
Prisma som Socialtjänsten i samverkan av en önskan om att anpassa verksamheten till de 
behov som individerna i det omgivande samhället har, idéer som kan komma från exempelvis 
Socialstyrelsen men även från goda exempel av andra kommuners sätt att arbeta.  
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Samverkan skapar homogenisering 

Organisationer som med tiden blir allt mer lika varandra blir isomorfa, vilket innebär att 
organisationerna strävar efter att organisera sig på liknande sätt och ha liknande procedurer 
och också att presentera sig utåt på samma sätt (DiMaggio och Powell, 1983; Holmblad 
Brunsson, 2002), vilket i allra högsta grad gäller samverkan. När organisationer inom fältet 
blir mer lika varandra blir de mer framgångsrika och belönas genom att arbetet kan utföras 
enklare och effektivare, och organisationen uppnår därmed legitimitet (DiMaggio och 
Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009).  

Idén om samverkans integrering i praktiken har inte i någon större utsträckning tvingats på 
organisationerna genom lagstiftning, även om det finns lagmässiga krav på samverkan som till 
exempel när individuell planering krävs för individer som är utskrivningsklara från den slutna 
vården och behöver ett fortsatt stöd genom exempelvis socialtjänsten. Istället har det varit 
centralt styrda satsningar på samverkan genom stimulans- och projektmedel, som har varit 
aktuella i de här fallstudierna. Dessa sätt att införa idén om samverkan handlar om att i större 
utsträckning ge möjlighet för organisationerna att införliva samverkan genom att ta efter 
andra goda exempel på samverkan och att överföra normer för arbetet. Tendenserna till 
homogenisering benämns av DiMaggio och Powell (1983) som tvingande, mimetisk och 
normativ isomorfism. Resultatet blir att likriktning belönas; genom en lyckad samverkan 
uppnås legitimitet för organisationerna och de framstår som framgångsrika inom det organi-
satoriska fältet.  

Case management skildras i fallstudien som ett lyckat exempel på ett samverkansarbete där 
samverkan har införlivats i socialtjänstens och landstingets organisation, som en egen verk-
samhet. I Case management-teamen arbetar Case managerna från socialtjänsten och lands-
tinget hela tiden tillsammans, de arbetar integrerat och är samlokaliserade. Eftersom Case 
managerna arbetar tillsammans och också delar på arbetsuppgifterna kommer de att i enlighet 
med homogeniseringstendenserna bli allt mer lika varandra. Bland annat beskriver Case 
managerna att utbildningen gav tillfällen där de fick möjlighet att lära sig att samverka och 
vad de blivande Case managerna från de andra organisationerna hade för kompetens och vil-
ket deras ansvar är. Utbildningen bidrog till att de blir Case managers med ett delat ansvar 
och gemensamma arbetsuppgifter; en homogenisering som fortsätter ju längre tid de arbetar 
som Case managers. Normer för arbetet överförs således i och med utbildningen och som 
sedan fortsätter i det dagliga arbetet. I det gemensamma arbetet sker också en imitering. Case 
managerna förändrar över tid sina sätt att arbeta på; samtidigt som de homogeniseras blir det 
som kännetecknar den specifika kompetens som gjorde att de blev Case manager, och som 
finns i den organisationen som Case managerna företräder, mindre specifikt. En generell 
kompetens utvecklas. En av Case managerna berättar i intervjun att de i arbetet inte tänker på 
vems ansvar det egentligen är utan att de utför de arbetsuppgifter som skall utföras och istället 
för att se till organisationens gränser ser de till helheten för den enskilda individen. Det här 
gäller även ledningsgrupperna om än inte i samma utsträckning eftersom de inte arbetar 
integrerat med varandra, utan träffas när de har gemensamma möten. I de övriga fallstudierna 
är den här utvecklingen mot en homogenisering inte lika framträdande i det empiriska mate-
rialet men den existerar, speciellt i Prisma som också är en integrerad verksamhet där perso-
nalen berättar att de mer och mer blir ett team med gemensamma arbetsuppgifter och kun-
skaper.  
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Genom att idén om samverkan införs i organisationerna blir organisationerna mer lika 
varandra, eftersom de är samma idéer som framstår som framgångsrika. Personal och chefer 
från de olika organisationerna som har arbetat tillsammans med samverkansfrågor får en större 
förståelse för varandra och varandras kompetens, dels genom att arbeta tillsammans, dels 
genom att utbildas tillsammans. En av dem som i intervjun berättar om de 
samverkansgrupper som är fortsättningen på Miltonprojektet, menar att det inte ännu 
fungerar perfekt men att ju längre tiden går i ett samverkansarbete så ”slipas vi och våra 
åsikter och tankar åt samma” håll, och det blir enklare att arbeta tillsammans för att ge 
individen stöd. Det beskrivs dessutom i fallstudierna att förståelsen för varandras arbete 
minskar olikheterna som finns i varje organisations sätt att arbeta och istället närmar de sig 
varandra genom att utföra gemensamma uppgifter.  

Att överföra och införa idéerna om samverkan  

Homogeniseringstendenserna innebär inte att idéerna sprids utan förändringar, eftersom de 
människor som arbetar i organisationerna har stor betydelse för införande av idéer. Därför får 
vissa idéer större genomslag än andra i organisationen och alla idéer genomförs inte på samma 
sätt i samtliga organisationer (Sevón, 1996; Sahlin-Andersson, 1996; Blomquist, 1996). Av 
den anledningen används begreppen översättning och redigering; det är personalen och 
cheferna i de olika projekten som tar idén om samverkan och skapar den samverkan som 
projekten resulterar i, vilket medför att resultatet av införandet av idén om samverkan skiljer 
sig mellan olika organisationer – även om strävan att bli mer lika varandra finns. Det är till 
exempel cheferna inom socialtjänst och landsting som skapade strukturen för Case manage-
ment efter influenser från SKL, och det är personalen i projektgrupperna som under Milton-
projektet redigerade idéerna om samverkan efter sina förutsättningar, som inte var desamma 
som för Case management. Därmed blir personerna i organisationerna transportörer, trans-
formatörer och innovatörer av idéerna om samverkan (Johansson, 2006).  

I Case management framstår de som inför samverkan i praktiken som innovatörer genom att 
det i länet och inom denna del av det organisatoriska fältet är en ny form av verksamhet där 
de arbetar på ett sätt som de traditionella organisationerna inte gör. En del i ett organisa-
toriskt fält, där vissa konkreta arbetsuppgifter utförs, benämner Grape (2006) för verksam-
hetsdomän. Case managerna befinner sig och arbetar i en verksamhetsdomän och i den 
domänen är de en ny verksamhet. Det finns i Case management en tydlig önskan om att 
särskilja sig som verksamhet från andra verksamheter, vilket har anknytning till organisatio-
ners identitet som medför viljan att vara unika inom verksamhetsdomänen. Eftersom Case 
management är en ny verksamhet som har bildats och som bygger på integration och den 
specifika arbetsmetoden så innebär det att Case managerna i arbetet skall hitta sin plats inom 
det organisatoriska fältet och därigenom skapa sin identitet. Det åstadkoms genom att Case 
managerna jämför sig med andra organisationer inom fältet. En av Case managerna beskriver 
till exempel att deras arbete ”fyller en lucka”, som har funnits inom fältet, som medfört att de 
här individerna med samsjuklighet inte har fått stöd. Som framgår i intervjuerna med Case 
managerna blir de positivt bemötta av andra organisationer eftersom de arbetar med personer 
med samsjuklighet vilken är en komplicerad målgrupp att arbeta med som behöver ett 
omfattande stöd. Arbetsmetoden är speciell, och evidensbaserad, och de har exempelvis 
möjlighet att lägga ned lång tid på att upparbeta en relation som bygger på förtroende till 
individen, och med utgångspunkt i det utgå från det som individen själv upplever vara ett 
betydelsefullt stöd. I traditionellt organiserade organisationer genomförs inte arbetet på det 
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sätt som det görs i Case management. Den nationella utvärderingen av SKL:s projekt ger 
ytterligare grund för att denna lokala Case management-verksamhet är framgångsrik.  

Identiteten som Case managerna utvecklar genom att jämföra sig med andra, är därmed 
speciell i förhållande till övriga organisationer inom fältet. De skapar en identitet inom Case 
management-verksamheten, de framstår som ”cm:are” som arbetar i en lyckad organisation 
och som har infört idén om samverkan på ett framgångsrikt sätt. Det bidrar till att upprätt-
hålla legitimiteten i Case management, genom att framstå och framhålla sig själva som unika 
och som att de fyller ett behov som inte någon annan organisation har gjort inom fältets 
verksamhetsdomän; de framställs i någon mån som pionjärer. På samma gång som identiteten 
skapas inom verksamheten fungerar Case management särskiljande utåt, mot andra organisa-
tioner inom fältet. Det medför att gränser bildas som kan innebära en ny gränsdragnings-
problematik i framtiden. Fördelen för Case management, som Case managerna och cheferna 
berättar, är att de arbetar med personer som de allra flesta andra organisationer gärna vill 
slippa att arbeta med. Därmed finns det inte någon konkurrens om denna specifika domän.  

Även i Prisma finns innovatörer, personalen på Prisma och enhetschefen, eftersom de skapar 
en integrerad verksamhet där denna form att organisera daglig verksamhet inte är speciellt 
vanlig. De fyller i den här kommunen ett behov som inte har fyllts tidigare. Däremot har de 
inte fått eller skapat samma uppmärksamhet av att vara en framgångsrik organisation som vad 
de har gjort i Case management. I det empiriska materialet som samlades in till fallstudien 
Prisma framkommer dock inte på samma sätt som i materialet från Case management hur 
personalen arbetar för att skapa sin i identitet som en ny verksamhet, men så kommer att ske. 
De kommer att utveckla en egen organisationsidentitet. Samtliga projekt och samverkans-
arbeten har inneburit att personal och chefer har lagt ned tid på att få en bra samverkan till 
stånd, som fyller sådana luckor i samverkan som Case managerna pratar om. Och även om 
det inte alltid gäller en så pass eftersatt och förbisedd målgrupp som personer med samsjuklig-
het, så är det ett område inom fältet, eller snarare den mer lokala verksamhetsdomänen, som 
tas i anspråk genom samverkan, med olika stor framgång.  

Anledningen till varför det finns en önskan om att införliva idéer om samverkan kan förklaras 
av begrepp som mode och modeföljande. Dessa begrepp förklarar vilka idéer som får 
genomslag i olika organisationer (Czarniawska och Joerges, 1996). När idéer anammas som är 
nya och som få andra har införlivat i organisationen, som idén om samverkan i Case mana-
gement och i Prisma, handlar det om att särskilja sig från andra och vara unika Røvik (1996). 
I Miltonprojektet handlar det däremot i större utsträckning om att imitera andras idéer om 
samverkan (Røvik, 1996), de blir transformatörer eller transportörer och inte innovatörer. 
Ofta är det som imiteras, som Sahlin-Andersson (1996) beskriver det, framgångssagan av den 
idé som presenteras av andra, exempelvis av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Lands-
ting eller av konsulter som inte alltid vet hur samverkan egentligen fungerade i den praktik 
de pratar om. Oavsett av vilken anledning som idén om samverkan integreras i organisatio-
nerna så handlar det i slutändan om att organisationer strävar efter att bli mer lika men det 
finns många sätt att nå dit. 
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Avslutande reflektion 

Det övergripande syftet med uppsatsen har varit att beskriva och analysera hur personal och 
chefer från socialtjänst och landsting upplever att samverkan fungerar. Samverkan har analy-
serats på både organisationsnivå och aktörsnivå, och samverkan har betraktats som en process. 
I den första och andra fallstudien (Socialtjänsten i samverkan och Miltonprojektet) har perso-
nal eller projektgrupper träffats för att samverka när de har haft gemensamma ärenden eller 
gemensamma projektträffar. Dessa fallstudier synliggör faktorer som begränsar samverkan och 
tydliggör därigenom organisationernas gränser. I den tredje och fjärde fallstudien (Case 
management och Prisma) har samverkan institutionaliserats och införlivats i organisationernas 
struktur. Samverkan har integrerats och det har skapats möjligheter att arbeta över organisa-
tionernas gränser, gränser som genom integrering suddas ut.  

Som framgår genom fallstudierna utgörs organisationsnivån av hur samverkan fungerar med 
vertikal och horisontell integrering och stöd för samverkan. Här framstår Case management 
som ett framstående exempel på hur verksamheten kan organiseras för att stödja samverkan. 
Vid samverkan på aktörsnivå förflyttats fokus från organisering av samverkan till det som sker 
mellan dem som samverkar, som i fallstudierna förekommer mellan personalen och mellan 
chefer från socialtjänsten och lanstinget. På aktörsnivå betraktas samverkan som en relation, 
och den relationen underlättas när det finns förtroende mellan dem som möts i samverkan, 
vilket främst beskrivs i Case management men som även berörs i övriga fallstudier. När sam-
verkan beskrivs som en process är utgångspunkten att det sker på aktörsnivå vilket till största 
del har studerats i den andra fallstudien, Miltonprojektet.  

Genom fallstudierna framkommer att idén om samverkan uppfattas positiv, till exempel det 
som organisationerna förväntar sig att samverkan skall medföra för verksamheten och för 
individerna. Samverkansprojekt och andra samverkansarbeten genomförs med intentionen att 
förbättra och möjliggöra samverkan i praktiken för att åstadkomma ett stöd som i större 
utsträckning utgår från ett helhetsperspektiv på individens behov. Det handlar om att inför-
liva den goda idén om samverkan i praktiken. Däremot återges den samverkan som sker i 
praktiken mellan organisationerna som mer och mindre problematisk, vilket synliggörs främst 
i de explorativa fallstudierna Socialtjänsten i samverkan och Miltonprojektet.  

Så som samverkan beskrivs i fallstudierna, hur samverkan fungerar samt hur samverkan orga-
niseras och genomförs, utgår från tanken att idéer sprids från staten till organisationer genom 
att aktörerna i organisationerna redigerar och översätter dem till de lokala förhållanden som 
råder i de organisationer där de skall införas. Spridning av idéer om samverkan har varit i 
fokus i det här diskussionskapitlet. Vanligt är att spridningen från staten sker till organisatio-
nerna via dess ledning, som exempelvis tar beslut om att inleda ett samverkansarbete. Så 
skedde i Miltonprojektet och i Case management. I Prisma och i en kommun som deltog i 
Socialtjänsten i samverkan skedde den initieringen till samverkan av personalen.  

Samverkan handlar om att förstå konsten med samverkan, och att förstå att idéer om samver-
kan som överförs till praktiken översätts och redigeras av dem som arbetar i organisationerna. 
Det finns sätt att handla som främjar den goda idén om samverkan och som underlättar sam-
verkan i praktiken, som inte enbart beror på att det finns en stödjande struktur utan som 
dessutom beror på det förhållningssätt som aktörerna har till samverkan där förtroende 
underlättar samverkan.  
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Fortsatt forskning 

Den här licentiatuppsatsen har fokuserat samverkan mellan personal och samverkan mellan 
chefer från socialtjänsten och landstinget. Det framkommer inte huruvida samverkansarbetet 
blivit bestående eller inte och en följdfråga till uppsatsens resultat handlar därför om att följa 
upp Case management och Prisma och undersöka hur det fortsatta samverkansarbetet funge-
rar. Det finns en risk att de som deltagit i projektet, såväl personal som chefer, har påverkats 
av vad som brukar benämnas Hawthorneeffekten där uppmärksamheten på de personer som 
deltog i detta experiment medförde att produktiviteten förbättrades oavsett vilka åtgärder som 
vidtogs (Asplund, 1987). Det vill säga; hur arbetar personalen och cheferna för att upprätt-
hålla Case management och Prisma som framgångsrika verksamheter, vilket förhållningssätt 
har de och vilken betydelse har det för samverkan om samverkan initieras av personalen eller 
av cheferna. En annan infallsvinkel att studera, som visserligen har berörts i ett par av fallstu-
dierna handlar om enhetschefers (mellanchefers) förhållningssätt och betydelse i projekt- och 
utvecklingsverksamhet där de fungerar som en mellanperson eller portvakt, i enlighet med 
Grimens (2008) förklaring av begreppen, gentemot de lokala politikerna och personalen. 
Detta har betydelse på längre sikt för en fortsatt samverkan.  

Ytterligare en intressant aspekt för en fortsatt forskning, som ligger nära resonemanget om 
förtroende, är på vilket sätt som kontroll och makt existerar i samverkan och hur det kom-
mer till uttryck. Och slutligen, ett perspektiv som helt har lämnats utanför uppsatsens ram, 
men som inte är desto mindre intressant eller viktigt, är vad förtroende kan göra i relationen 
mellan den enskilda individen och den personal som individerna möter i kontakterna med 
organisationerna. I Case management är en av Case managernas viktigaste uppgifter att skapa 
förtroende till individen och det läggs ned tid på detta moment i arbetet. Frågan är vilken 
betydelse det har och hur personal inom andra verksamheter arbetar för att skapa förtroende 
mellan dem och de enskilda individer som de möter.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Sammanställning över det empiriska 
materialet 

I tabellerna i den här bilagan beskrivs det empiriska materialet, det vill säga antalet personer 
som har intervjuats, hur många som har besvarat enkäten, samt om intervjuerna har varit 
enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. Därutöver uppges de verksamheter som intervju-
personerna och de som har svarat på enkäten arbetar i och om det har varit personal eller 
chefer. Slutligen ges exempel på vilken yrkesbakgrund, utbildning eller befattning som är 
representerade bland intervjupersonerna och de som har besvarat enkäten.  

 

Tabell 1: Sammanställning av intervjuerna i Socialtjänsten i samverkan 

FALLSTUDIE I – SOCIALTJÄNSTEN I SAMVERKAN 

Organisation, 
verksamhet 

Antal 
personer 

Datainsamlingsmetod 
Exempel på yrkesgrupp, 
utbildning, befattning 

IFO* 1 3 personal Gruppintervju 
IFO 2 3 personal Gruppintervju 
IFO 3  2 personal Gruppintervju 
IFO 4  3 personal Gruppintervju 

Socionom, behandlare (inom 
missbruk), administratör 

IFO 2 chefer Enskilda intervjuer Enhetschefer, socionomer 
Vårdcentral 1  2 personal Gruppintervju 
Vårdcentral 2 2 personal Gruppintervju 
Vårdcentral 3 2 personal Gruppintervju 
Vårdcentral 4 1 personal Enskild intervju 

Sjuksköterskor, läkare 

* IFO står för individ- och familjeomsorg 
 



Tabell 2: Sammanställning av enkäten och intervjuerna i Miltonprojektet 
 

FALLSTUDIE II – MILTONPROJEKTET 

Organisation, 
verksamhet 

Antal personer Datainsamlingsmetod 
Exempel på yrkesgrupp, utbildning, 
befattning 

25 personal av 
31 tillfrågade 

Enkät  

Socionom, behandlare, vårdbiträde, 
undersköterska, sjuksköterska, 
mentalskötare, ambulanssjukvårdare, 
distriktssköterska, läkare 

12 chefer av 
20 tillfrågade 

Enkät  
Socialchefer, enhetschefer, 
verksamhetschefer 

31 personal 
25 kvinnor 
6 män 

Arbetsgruppernas 
slutrapport 

Socionom, behandlare, vårdbiträde, 
undersköterska, sjuksköterska, 
mentalskötare, ambulanssjukvårdare, 
distriktssköterska, läkare 

3 personal Uppföljande intervjuer  

Socialtjänst 
och landsting: 
socialtjänstens 
psykiatri, 
IFO, 
äldreomsorg, 
öppen 
vuxenpsykiatri, 
primärvård 

2 chefer Uppföljande intervjuer Enhetschefer  
 
 
 
Tabell 3: Sammanställning av intervjuerna i Case management 
 

FALLSTUDIE III – CASE MANAGEMENT 

Organisation, 
verksamhet Antal personer Datainsamlingsmetod 

Exempel på yrkesgrupp, utbildning, 
befattning 

Socialtjänst 3 personal Gruppintervju 
Socialtjänst 2 personal Gruppintervju 
Landsting 3 personal Gruppintervju 
Landsting 3 personal Gruppintervju 

Socionom, fritidspedagog, 
arbetsterapeut, psykiatrisjuksköterska, 
mentalskötare, behandlare  

Socialtjänst 3 chefer Enskilda intervjuer 
Landsting 2 chefer Enskilda intervjuer 

Enhetschef, verksamhetschef, läkare 

 
 
 
Tabell 4: Sammanställning av intervjuerna i Prisma 
 

FALLSTUDIE IV – PRISMA 

Organisation, 
verksamhet Antal personer Datainsamlingsmetod 

Exempel på yrkesgrupp, utbildning, 
befattning 

2 personal Gruppintervju 

2 personal Gruppintervju 

Undersköterska, skötarutbildning, 
utbildning psykisk 
utvecklingsstörning 

Socialtjänstens 
psykiatri och 
handikapp-
omsorg 1 chef 1 enskild intervju Enhetschef  
 
 



Bilaga 2: Frekvenstabeller enkät 

 

Tabell 1: Nöjdhet med samverkansarbetet, antal 

 Ja Nej Ibland Bortfall Totalt 
Nöjd med 
samverkan 9 6 9 1 25 

 
 
Tabell 2: Faktorer som begränsar samverkan, svar av chefer/personal, antal 

 Första val Andra val Tredje val Totalt 
Bristande resurser 1/1 0/3 1/4 2/8 
Hinder i regelverk/lagstiftning 0/3 0/3 0/1 0/7 
Bristande kompetens hos samverkanspart 0/1 2/1 0/1 2/3 
Revirstrider 5/4 2/2 0/6 7/12 
Brist på statlig styrning 1/2 0/1 0/0 1/3 
Nuvarande system för ekonomistyrning 0/2 2/4 0/1 2/7 
Fantasilöshet/vi gör som vi alltid har gjort 2/4 2/3 2/3 6/10 
Ovilja till förändring hos medarbetare 0/0 1/2 2/4 3/6 
Samverkan varken efterfrågas eller belönas 0/0 0/2 3/1 3/3 
Ointresserad/okunnig chef/arbetsledning 1/2 1/1 0/1 2/4 
Annat, eget alternativ* 0/3 0/0 2/0 2/3 
Bortfall  2/3 2/3 2/3 6/9 
Totalt 12/25 12/25 12/25 36/75 

* Annat alternativ som anges av chefer och personal: (1) Bristande kunskap om varandras ansvar och kompe-
tens. (2) Skilda världar/verkligheter. (3) Bristande rutiner. (4) Kontinuerliga omorganisationer. (5) Bristande 
intresse från huvudmän/politiker. 
 
Tillvägagångssätt: Respondenterna fick välja mellan de elva svarsalternativ som anges i 
frekvenstabellen ovan och rangordna de fem faktorer som de upplevde utgjorde de största 
hindren för samverkan, där ett är det största hindret, två det näst största och så vidare. Vid 
analysen summeras de tre alternativ som har fått flest ettor, tvåor och treor, och redovisas som 
det högst prioriterade. Detta för att det är få respondenter och många svarsalternativ, det 
svarsalternativ som har fått flest ettor utgör endast ett fåtal respondenter.  
 
 
Tabell 3: Förankring av projektet, antal 

 Politikernivå Chefsnivå Utförarnivå 
I hög grad* 5 17 21 
I låg grad* 15 4 4 
Totalt** 20 21 25 

* Svarsalternativen i mycket hög grad och i hög grad har slagits samman till ett alternativ och på motsvarande 
sätt har i låg grad och i mycket låg grad slagits samman till ett svarsalternativ.  
** På fråga som handlar om politikernivå finns ett bortfall på fem svar och på chefsnivå är bortfallet fyra svar.  
 



Tabell 4: Faktorer som förbättrar samverkan, svar av chefer/personal, antal 

 Första val Andra val Tredje val Totalt 
Samverkansavtal på politisk nivå 2/3 0/1 0/3 2/7 
Handlingsplan om samverkan mellan olika 
samverkanspartners på tjänstemannanivå 

1/4 3/2 3/5 7/11 

Gemensamma utbildningar 1/1 3/3 1/4 5/8 
Gemensam pengapåse 1/2 0/0 0/3 1/5 
Ökade resurser 1/1 1/4 0/1 2/6 
Tydligare uppdrag för respektive part 1/4 2/2 2/3 5/9 
Gemensamma arbetsformer, t.ex. team 2/4 1/6 3/3 6/13 
Förtydligande i lagstiftning 0/1 0/1 0/0 0/2 
Gemensam organisation   0/1 0/3 1/0 1/4 
Annat, eget alternativ* 1/1 0/0 0/0 1/1 
Bortfall  2/3 2/3 2/3 6/9 
Totalt 12/25 12/25 12/25 36/75 

* Annat alternativ som anges av chefer: Insikt i arbetsområde för respektive vårdgivare.  
 
Tillvägagångssätt: Respondenterna fick välja mellan de nio svarsalternativen som anges i 
frekvenstabellen ovan och rangordna de fem faktorer som de upplevde kunde förbättra sam-
verkan. Det alternativ som anses förbättra samverkan mest fick en etta, det som ansågs 
förbättrar samverkan näst mest fick en tvåa, och så vidare. Vid analysen summerades de tre 
alternativ som hade fått flest ettor, tvåor och treor och redovisas som det högst prioriterade. 
Detta för att det är få respondenter och många svarsalternativ, det svarsalternativ som har fått 
flest ettor utgör endast ett fåtal respondenter.  
 
 
Frekvenstabell 5: Förväntad effekt av projektet, antal 

 Första val Andra val Tredje val 
Kvaliteten på arbetet ska förbättras, individens fallande mellan 
stolarna ska reduceras 

9 3 0 

Genom samverkan kan vi lösa våra uppgifter på ett bra sätt 3 7 2 
Med samverkan kan vi lösa uppgifterna mer kostandseffektivt 0 1 8 
Annat, eget alternativ* 0 1 1 
Bortfall  0 0 1 
Totalt 12 12 12 

* Annat alternativ som anges: (1) Öka respekten för varandras kompetens. (2) Lära känna varandra, reducera 
anledning till konflikter, dumpning och revirstrider.  
 
 



 



 


