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Abstract 

The aim of this study is to examine how collaboration works and is experienced by health and 

social care workers in a psychiatric care unit. We have conducted qualitative interviews with 

eight professionals at a psychiatric care unit for individuals with mental illness, that work on 

the basis of Södertäljemodellen. The empirical data is analyzed using collaboration as a 

theoretical concept along with organization theory. The results show that collaboration works 

through formal and informal meetings and also when the professionals need to consider 

assessements made by other professionals in their decision making. Furthermore, the results 

show that the professionals experience that they have gained a better understanding of each 

other’s work, better cooperation and that assistance faster reaches the patients/clients. However, 

the study also sheds light on some of the problems experienced by the professionals, for 

example, that co-location can contribute to an indistinct division of labor and difficulties with 

the structure of the workday.  

 

Titel: Co-location - relief or burden? - A qualitative inquiry on how collaboration works and is 

experienced by different professions working on the basis of Södertäljemodellen.  

Authors: Kristina Khabout and Izla Malkey 

Key words: Collaboration, co-location, co-ordination, organizations, mental illness, health 

care, social care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan fungerar och upplevs av olika 

yrkesgrupper från landsting och kommun som arbetar utifrån den så kallade 

Södertäljemodellen. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med åtta yrkesverksamma på en 

rehabiliteringsenhet för individer med psykossjukdomar. Studiens empiri analyseras med hjälp 

av samverkan som ett teoretiskt begrepp samt organisationsteori. Resultatet visar att samverkan 

fungerar genom formella och informella möten samt när de professionella behöver beakta andra 

yrkesgruppers bedömningar i det egna beslutsfattandet. Vidare visar resultatet att informanterna 

upplever att Södertäljemodellen leder till att yrkesgrupperna får en bättre förståelse för 

varandras arbetssätt, ett bättre samarbete och att insatser snabbare når 

patienterna/klienterna. Dock visar resultatet att de problem som informanterna upplever med 

denna typ av modell för samverkan är att den exempelvis leder till en otydlig arbetsfördelning 

samt svårigheter i att strukturera arbetsdagen.   

 

Titel: Samlokalisering - underlätta eller belasta? - En kvalitativ studie av hur samverkan 

fungerar och upplevs av olika yrkesgrupper som arbetar utifrån Södertäljemodellen.  

Författare: Kristina Khabout och Izla Malkey 

Nyckelord: Samverkan, samlokalisering, samordning, organisationer, psykossjukdomar, 

landsting, kommun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Förord  

Vi vill i första hand rikta ett stort tack till resultatenhetschefen som gjorde det möjligt för oss 

att genomföra denna studie. Även ett stort tack till informanterna som ställde upp och lät oss ta 

del av sina respektive erfarenheter.  

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår handledare Lambros Roumbanis som genom hela 

uppsatsprocessen varit ett stort stöd för oss. Genom dina kloka och uttömmande svar på våra 

funderingar har vi alltid kunnat komma vidare när vi stött på hinder.   

Slutligen vill vi även tacka varandra för ett gott samarbete under uppsatsens gång. 

 

Kristina Khabout och Izla Malkey 

Januari 2017 

Stockholm 
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1. Inledning 
Samverkan mellan olika organisationer är inte något nytt fenomen, utan har funnits ända sedan 

välfärdsstaten tog form. Samverkan har dock under senare år blivit en nödvändighet i takt med 

de nya förändringarna som skett inom välfärdsstaten. Samverkan har blivit en alltmer central 

fråga. Berth Danermark och Christian Kullberg hävdar att det finns två orsaker till detta. Den 

första orsaken har att göra med att detaljstyrningen ersatts med ramlagstiftning samt att det skett 

en decentralisering av beslutsfattande. Den andra orsaken handlar om att det skett en 

specialisering inom verksamheter som inneburit en ansvarsförskjutning av vissa arbetsuppgifter 

till andra verksamheter (Danermark & Kullberg 1999, s. 9).  

Att samverkan har blivit en mer central fråga finns det även stöd för i lagstiftningen. Olika 

lagrum som reglerar samverkan hittas exempelvis i 6 § av förvaltningslagen (SFS 1986:223) 

och 3 kap. 4 och 5 § § av socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Inte minst är samverkan mellan 

kommuner och landsting av största vikt när det berör målgruppen människor med psykiskt 

funktionshinder. I 5 kap. 8 §  andra stycket av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står följande 

att läsa: “kommunen skall planera sina insatser för människor med fysiska och psykiska 

funktionshinder. I planeringen skall kommunen samverka med landstinget samt andra 

samhällsorgan och organisationer”. Vidare i 5 kap. 8a § av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

står det att: ”Kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i 

fråga om personer med psykisk funktionsnedsättning. Om det är möjligt bör organisationer som 

företräder dessa personer eller deras närstående ges möjlighet att lämna synpunkter på 

innehållet i överenskommelsen”. 

Det finns olika fördelar som diskuteras i samband med att olika myndigheter samverkar med 

varandra. Berith Josefsson beskriver dels att samverkan mellan olika myndigheter kan leda till 

förbättrad kvalitet då olika kompetenser och synsätt sammanförs, men också en effektivare 

användning av resurser (Josefsson 2004, s. 29). Samverkan beskrivs dessutom som ett sätt att 

hindra patienter eller klienter från att hamna “mellan stolarna”, då risken att bollas mellan olika 

organisationer minskas (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 22). 

Även om samverkan är en viktig del i olika myndigheters dagliga arbete så betyder det 

naturligtvis inte i sig att samverkan alltid är välfungerande. Detta kan bland annat ha att göra 

med att det finns olika faktorer som påverkar samverkansprocessen, inte minst parternas 

organisationstillhörighet, regelverk och kunskap (Danermark 2000, s. 14).   

 



	   2	  

I denna uppsats vill vi undersöka hur samverkan ter sig mellan kommun och landsting och 

vilken specifik roll som samlokalisering har för samverkan i arbetet med individer med 

psykossjukdomar. Vår förhoppning med denna studie är att dels uppnå en fördjupad förståelse 

kring effekterna av samlokalisering som upplevs av informanterna, men även hur samverkan 

fungerar inom rehabiliteringsenheten. 

 

1.1 Syfte  

Syftet med denna studie är att med hjälp av en kvalitativ ansats närmare undersöka hur 

samverkan fungerar vid en psykiatrisk öppenvård i södra Stockholm. Ambitionen är att belysa 

hur detta upplevs av de olika respektive yrkesgrupperna från landsting och kommun som arbetar 

tillsammans inom en organisation. För att uppnå vårt syfte har vi valt att studera en psykiatrisk 

verksamhet som arbetar utifrån den så kallade “Södertäljemodellen” och som de facto innebär 

att de olika relevanta yrkesgrupperna är samlokaliserade, med målsättningen att förbättra 

samverkan och därigenom uppnå högre kvalitet i omsorg. En ökad kunskap om samverkan är 

av stor betydelse för det sociala arbetet genom att det på sikt kan resultera i möjligheten att 

förbättra olika typer av verksamheter. 

 

1.2 Frågeställningar 

Hur fungerar samverkan inom ramen för ”Södertäljemodellen”? 

Hur upplever informanterna effekterna av denna typ av modell för samverkan? 

 

1.3 Begreppsförklaringar  

Psykossjukdomar: Dessa typer av sjukdomar karakteriseras av att personen i fråga har “en 

förvrängd upplevelse av omvärlden, svårighet att tolka intryck och bedöma trovärdighet samt 

svårt att pröva sina egna tolkningar” (Läkemedelsboken 2014, s. 1064). 

Samlokalisering: Detta begrepp innebär att olika organisationer och verksamheter delar 

gemensamma lokaler (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 25). 

Samverkan: Begreppet handlar om att människor från skilda organisationer, 

utbildningsbakgrunder och regler arbetar mot gemensamma mål (Danermark 2000, s. 15). 

Patient / klient: Det finns olika benämningar för vad hjälptagare från medicinsk och social 

verksamhet kallas. I denna studie används termerna patient och klient när hjälptagarna beskrivs. 
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1.4 Disposition och arbetsdelning 

Denna uppsats innehåller sju avsnitt. I första avsnittet presenteras uppsatsens inledning, syfte, 

frågeställningar, begreppsdefinition samt disposition och arbetsdelning. I andra avsnittet 

presenteras bakgrund där vi tar upp hur situationen för psykiskt funktionshindrade har 

förändrats under 1900-talet, viktiga inslag inom psykiatrireformen samt några punkter om vad 

som utmärker Södertäljemodellen. I tredje avsnittet presenteras tidigare forskning som är 

av  relevans för denna studie, dels tidigare forskning kring positiva effekter av samlokalisering, 

men också om hinder och problem som kan uppstå i samverkan. I fjärde avsnittet presenteras 

studiens teoretiska referensram.  I femte avsnittet presenteras studiens metodavsnitt där vi 

närmare tar upp vår förförståelse, metodval, tillvägagångssätt och analysmetod. Dessutom 

diskuteras studiens trovärdighet och generaliseringsanspråk, etiska överväganden och 

avslutningsvis metoddiskussion. I avsnitt sex presenterar vi studiens resultat och analys. I 

avsnitt sju avslutas uppsatsen med en diskussion och slutsats samt förslag på framtida 

forskning.  

De delar av uppsatsen som delats upp oss emellan är teoriavsnittet samt tidigare forskning. 

Kristina har haft huvudansvaret för organisationsteorin samt positiva effekter av 

samlokalisering. Izla har haft huvudansvaret för samverkan som teoretiskt begrepp samt 

svårigheter i samverkan mellan olika yrkesgrupper. Övriga avsnitt i uppsatsen har båda 

uppsatsskrivarna skrivit tillsammans.  

Trots att vi har delat upp vissa moment i uppsatsen, har vi båda under hela uppsatsprocessen 

gemensamt diskuterat samtliga delar, och därmed tar vi båda ansvar för hela uppsatsen.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Från mentalsjukhus till öppenvård 

Under den första delen av 1900-talet såg situationen för de psykiskt funktionshindrade i Sverige 

ganska annorlunda ut. I regel placerades denna grupp av människor på mentalsjukhus där olika 

former av hjälp och stöd erbjöds. Samhället utanför mentalsjukhusen bistod inte med någon 

annan hjälp än genom sluten institutionsvård. Problemet med denna sociala institution var att 

denna grupp av människor i princip låstes in i fängelselika miljöer; kort sagt, det resulterade i 

ett konkret frihetsberövande. Detta kom emellertid att förändras och under den senare hälften 

av 1960-talet minskade antalet platser successivt vid landets mentalsjukhus för att under 1980-
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talet leda till en omfattande nedmontering av det gamla psykiatrisystemet. Nya reformer med 

en ökad öppenvård, dagverksamhet och vård av de behövande i deras egna hem ersatte de gamla 

psykiatrisystemet (Brusén 2005, s. 42-43). 

I praktiken uppstod det dock nya problem till följd av denna omfattande organisatoriska 

förändring; de psykiskt funktionshindrade fick inte alltid den nödvändiga hjälp som de var i 

behov av från socialtjänsten och psykiatrin. En av orsakerna till det bristande stödet var bland 

annat otydlig lagstiftning. Dock var ett annat, mer överhängande problem, direkt kopplat till 

den dåliga samordningen både inom och mellan berörda myndigheter, framförallt socialtjänsten 

och psykiatrin men också exempelvis primärvården och arbetsförmedlingen (Brusén 2005, s. 

44). Att skapa en välfungerande samordning är en ständig utmaning för de olika yrkesgrupperna 

som arbetar med människor som lider av psykisk ohälsa. 

 

2.2 Psykiatrireformen och samverkan 

Mot bakgrund av det bristande stödet som de psykiskt funktionshindrade mötte i samhället efter 

flytten från mentalsjukhusen till i första hand öppenvården kom psykiatrireformen att slå 

igenom år 1995. En viktig utgångspunkt i reformen var att människor med psykiska problem 

skulle få en förbättrad livssituation samt att möjligheterna till gemenskap och delaktighet i 

samhällslivet för dessa skulle öka (Brusén 2005, s. 44-45). 

Psykiatrireformen resulterade i att psykiatrin och socialtjänsten tilldelades olika 

ansvarsområden som de svarade för. I och med reformen blev det nu klart att kommunen fick 

ansvar för den sociala omsorgen medan landstinget tog hand om psykiatriska insatser (Brusén 

2005, s. 44, 46). 

Det delade ansvaret mellan kommun och landsting gjorde att samverkan mellan de myndigheter 

som berördes av målgruppen var en viktig faktor. Viktiga samverkansmyndigheter var 

socialtjänsten samt sluten– och öppenvården men även andra myndigheter såsom primärvården, 

arbetsförmedlingen och försäkringskassan var viktiga aktörer (Brusén 2005, s. 56) 

 

2.3 ”Södertäljemodellen” – för ökad samverkan och kvalitet i omsorgen 

Södertäljemodellen är en samarbetsmodell mellan kommun och landsting som slog igenom i 

slutet av 1990-talet till följd av psykiatrireformens fastställande. Målen för både 

verksamhetsområdena är bland annat att den psykiskt funktionshindrade skall få möjlighet till 
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ett bättre socialt liv, ett stöd anpassat efter behovet samt att den psykiskt funktionshindrade i 

den mån det går inte ska placeras i speciella boenden. Denna samarbetsmodell strävar även 

efter att den psykiskt funktionshindrade inte ska ”bollas” från en myndighet till en annan, utan 

istället skall erbjudas all den hjälp och stöd som hen behöver samlat till en plats, oberoende av 

om det är kommunen eller landstinget som har ansvar för det särskilda behovet 

(Psykiatricentrum Södertälje 2012, s. 5, 6). 

För att uppnå de uppsatta målen har kommunen och landstinget infört ett tätt samarbete på sex 

öppenvårdsenheter, varav fem av dessa är rehabiliteringsenheter. I dessa öppenvårdsenheter 

arbetar och samarbetar aktörer från både kommun och landsting. Målgruppen för tre av 

rehabiliteringsenheterna är individer med psykossjukdomar. De resterande två 

rehabiliteringsenheterna är till för individer med andra psykiska sjukdomar än psykos 

exempelvis neuropsykiatriska funktionshinder. En av dessa två rehabiliteringsenheterna vänder 

sig dessutom till individer som utöver sitt psykiska funktionshinder även har 

missbruksproblematik. Den sjätte gemensamt skötta öppenvårdsenheten är till för yngre 

personer som behöver vårdas för sitt psykiska sjukdomstillstånd och som är i behov av stöd på 

olika sätt (Psykiatricentrum Södertälje 2012, s. 6, 8). 

I den rehabiliteringsenhet som vi valt att studera och där målgruppen är individer som lider av 

psykossjukdomar, arbetar läkare, sjuksköterskor, mentalskötare, arbetsterapeuter, psykologer, 

socionomer och boendestödjare. Enheten drivs av två chefer där den ena är utsedd av 

landstinget medan den andra hör till kommunen. Den hjälp som den psykiskt funktionshindrade 

kan få där är i form av bland annat utredning, diagnosticering, medicinering och familjearbete. 

Den psykiskt funktionshindrade får även två samordnare som ser till att 

rehabiliteringsplaneringen följs i enlighet med organisationens fastställda regler och rutiner 

(Psykiatricentrum Södertälje 2012, s. 6, 7). 

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Sökprocess 

Databaserna som vi har använt i sökningen av relevanta studier är Söder Scholar samt Google 

Scholar. I syfte att både hitta svensk samt internationell forskning har sökorden ”samverkan”, 

”samlokalisering”, ”landsting”, ”kommun”, ”hinder i samverkan”, ”co-location”, 

”collaboration, ”health care” och ”social care” använts. 
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3.2 Positiva effekter av samlokalisering  

Flera tidigare studier har belyst olika aspekter av hur det fungerar att samverka utifrån en 

samlokalisering. I Ragnar Berfenstam och Björn Smedbys rapport från år 1976 beskrivs att 

samlokalisering av medicinsk och social verksamhet resulterade i att möjligheterna att få 

kontakt med andra yrkesgrupper ökade. Det beskrivs dessutom att  informella kontakter mellan 

yrkesgrupperna underlättades då  dessa stötte på varandra under lunch och kaffepauser. 

Rapporten framhåller också att delade lokaler mellan yrkesgrupperna innebar att de bättre lärde 

känna varandra och att de lättare, genom icke planerade möten, kunde kontakta varandra när 

problem uppstod. Rapporten belyser upplevelser av samlokalisering mellan medicinsk och 

social verksamhet i  en hälsocentral i Tierp (Berfenstam & Smedby 1976, s. 365, 370, 371).  

 

I en avhandling av Maria Hjortsjö från år 2006 belyses erfarenheter av samlokalisering av 

medicinsk och social verksamhet i en familjecentral (Hjortsjö 2006, s. 6). Studiens resultat har 

en del likheter med Berfenstam och Smedbys rapport men tillför andra perspektiv på vad det 

för de anställda inneburit att dela gemensamma lokaler med andra yrkesgrupper.  

Hjortsjö framhåller bland annat att den stora skillnaden med att vara organiserad i 

familjecentralen upplevs av informanterna vara närheten till andra yrkesgrupper. Närheten 

upplevs ha lett till att de olika yrkesgrupperna fått mer insikt och förståelse för varandras 

arbetsvillkor. Informanterna upplever dessutom att olikheterna mellan yrkesgrupperna 

resulterat i att nya perspektiv kan ges i olika frågor, samt att de anställda kan dra fördel av sina 

kollegors kunskaper (Hjortsjö 2006, s. 119-121, 123-124). 

En annan aspekt som dyker upp i resultatet är att samlokalisering för många 

informanter  inneburit ett ökat förtroende samt tillit yrkesgrupperna emellan. En av 

socialsekreterarna som intervjuas uttrycker att ”närheten och förhoppningsvis tilliten som man 

bygger upp mellan varandra, gör det enklare för de familjer som behöver få snabb hjälp” 

(Hjortsjö 2006, s. 120). 

I artikeln “Attityder till socialmedicinskt teamarbete i primärvården” pekar George Braun och 

Claes-Göran Westrin på att samlokalisering av social och medicinsk primärvård leder både till 

ett ökat samarbete mellan yrkesgrupperna, men också en positiv inställning till samarbete 

(Braun & Westrin 1984, s. 150). Som vi kan se finns det en hel del att vinna på att skapa bättre 

förutsättningar för samverkan mellan de olika yrkesgrupperna, men det är inte helt utan 

problem. 
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3.3 Svårigheter i samverkan mellan olika yrkesgrupper 

Det finns ett antal studier som visar att samverkan mellan olika yrkesgrupper också kan medföra 

en del svårigheter. Anna Dunér och Maria Wolmesjö har studerat samverkan mellan olika 

yrkesgrupper inom hälsa och omvårdnad av äldre med funktionsnedsättningar. Författarna 

undersöker biståndshandläggarnas upplevelser av samverkan med andra yrkesgrupper, bland 

annat  sjuksköterskor, terapeuter och sjukgymnaster (Dunér & Wolmesjö 2015, s. 359). 

Studien  visar att biståndshandläggarna upplever att klienter tenderar att vara mer lyhörda 

gentemot sjukvårdspersonalen, vilket beror på att sjukvårdspersonalen spenderar mer tid med 

klienterna än biståndshandläggarna. Den närmare kontakten som sjukvårdspersonalen har med 

klienterna upplevs leda till spänningar mellan biståndshandläggarna och sjukvårdspersonalen 

(Dunér & Wolmesjö 2015, s. 362). Vidare finner Dunér och Wolmesjö att informanterna 

upplever att den egna organisationens mål, och en prioritering av dessa, är ett hinder i 

samverkan mellan yrkesgrupperna. Yrkesgrupperna strävar efter att hålla budget för den egna 

organisationen.      Detta kan leda till att en yrkesgrupp överför ett problemen till en annan 

yrkesgrupp för att undvika ansvar och ökade kostnader som en åtgärd kan medföra. Mer konkret 

kan det innebära att en socialsekreterare anser att en klient har ett medicinskt problem medan 

sjukvårdspersonal anser att det istället handlar om ett socialt problem som bör hanteras av 

socialarbetaren (Dunér & Wolmesjö 2015, s. 359-360). En annan aspekt som resultatet pekar 

på är att tidsbristen och stressiga arbetsförhållanden tvingar yrkesgrupper att prioritera det egna 

arbetet, vilket har en negativ och hindrande effekt på samverkan (Dunér & Wolmesjö 2015, s. 

360-361).  

 

Ytterligare en artikel som belyser problem i samverkande processer mellan olika yrkesgrupper 

är Jo Rose studie från 2011. Studien som är genomförd i Storbritannien beskriver tre dilemman 

som kan uppstå när olika organisationer arbetar över sina gränser. Dessa är role dilemmas, 

identity dilemmas samt control dilemmas. Dilemman gällande den egna professionella rollen 

kan uppstå i situationer då en anställd inte har användning av de fördjupade kunskaperna som 

han eller hon har kring ämnet, samt när en anställd upplever att de egna kunskaperna inte 

värdesätts på grund av att andra individer som är mindre kvalificerade kan ta över dennes 

arbetsuppgifter. Om yrkesverksamma tar sig an en mer flexibel yrkesroll vid samverkan kan 

det bidra till att gränserna mellan yrkesgruppernas arbetsuppgifter överbryggas, vilket i sin tur 

kan leda till att tjänsterna snabbare når klienterna. Dock kan en mer flexibel yrkesroll vara 

problematiskt när samverkan sker mellan yrkesgrupper som är specialister då de anställda kan 

vara motvilliga att utföra andra arbetsuppgifter. En flexibel yrkesroll kan även innebära onödigt 
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dubbelarbete samt väcka bekymmer gällande tjänsternas kvalitet (Rose 2011, s. 152-153). 

Dilemman gällande yrkesidentiteten kan uppstå till följd av de erfarenheter, kunskaper samt 

förhållningssätt som en anställd erhåller i samverkan med andra yrkesgrupper. Det nära 

samarbetet innebär att den anställde får ökade kunskaper om andra professioner. Detta kan dock 

upplevas som ett hot mot den egna yrkesidentiteten, särskilt när kunskapsutbytet kan medföra 

att individer från andra yrkesgrupper kan ta över den andres arbetsuppgifter. Otydliga gränser 

mellan de olika professionerna kan försvaga den anställdes yrkesidentitet på grund av att 

individen inte upplever att han eller hon bidrar med unika kunskaper (Rose 2011, s. 153). Det 

sista dilemmat handlar om kontroll. När olika yrkesgrupper representerar olika organisationer 

med skilda mål, prioriteringar samt arbetsförhållanden kan de olika yrkesgrupperna vara oeniga 

vid gemensamma beslut som ska fattas. Kulturella skillnader, som exempelvis orsaksmodeller 

som används för att analysera problem, kan resultera i kontrolldilemman (Rose 2011, s. 153).  

 

Även Hjortsjö (2006) beskriver vissa problem med samverkan. Informanterna i studien 

framhåller att ett hinder i samarbetet är att de olika yrkesgruppernas syn kan skilja sig gällande 

vilken hjälp som skall ges till målgruppen, vilket kan hindra en framgångsrik samverkan. Denna 

typ av meningsskiljaktigheter kan naturligtvis skapa uppenbara problem när det gäller att 

samverka. Hjortsjö visar även att samlokalisering i vissa fall upplevs kunna leda till att 

ansvarsfördelningen blir otydlig mellan yrkesgrupperna, detta då avståndet till den egna 

organisationen blir längre (Hjortsjö 2006, s. 122, 124). Ett annat perspektiv som dyker upp i 

intervjumaterialet och som av informanterna upplevs mer som ett besvär än ett hinder är att 

samlokalisering resulterar i att personalen distraherar varandra i det dagliga arbetet. Detta med 

anledning av att annan personal när som helst kan knacka på ens dörr när problem eller frågor 

uppstår (Hjortsjö 2006, s. 94). 

 

En studie genomförd av Sue White och Brid Featherstone i Storbritannien visar på att 

samlokalisering inte direkt leder till mer eller bättre kommunikation mellan de inblandade 

yrkesgrupperna som samverkar. I deras artikel “Communicating misunderstandings: multi-

agency work as social practice”belyses att  bristande kommunikation vid samverkan är ett 

problem som förekommer trots att de flesta yrkesverksamma inom välfärdssektorn har ett 

gemensamt förhållningssätt, vilket är stödja vårdtagarna. Författarna menar att bristande 

kommunikation istället beror på att de inblandade yrkesgrupperna inte kliver ur sina egna 

dagliga rutiner och lär sig om andra professioners arbetsrutiner (White & Featherstone 2005, s. 

215).      En viktig del i att skapa positiva samverkanseffekter består ju trots allt i att de olika 
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yrkesrollerna interagerar ansikte-mot-ansikte i vardagen och faktiskt involverar varandra i de 

viktiga besluten som hela tiden måste fattas. 

 

4. Teoretisk referensram 
För att kunna analysera det insamlade materialet till vår studie har vi utgått ifrån samverkan 

som ett teoretiskt begrepp. Vi kommer att teoretisera detta begrepp utifrån ett 

organisationsteoretiskt ramverk. Teoriavsnittet om samverkan belyser olika samverkansformer. 

För att förstå hur olika organisationer samverkar med varandra är det relevant att inledningsvis 

beskriva hur organisationer fungerar och vad det är som utgör deras sociala grundelement.  

 

4.1 Organisationsteori 

Det finns olika teorier om formell organisation och om organisering i stat, företag och 

civilsamhället. I deras klassiska verk Organizations från 1958 behandlar James March och 

Herbert Simon flera viktiga utgångspunkter för vad det är som konstituerar formella 

organisationer. De lägger grunden för en generell bild av samhället som en stor mängd formella 

organisationer; ”The United States Steel Corporation is a formal organization; so is the Red 

Cross, the corner grocery store, the New York HighWay Department” (March & Simon 1958, 

s.1; se även Ahrne 1990). Sjukhus, skolor, affärer, myndigheter, är alltsammans formella 

organisationer och skapar en tydlig avgränsning i det sociala rummet med avseende på flera 

olika aspekter. 

I boken Organisation från grunden (2007) använder sig författarna Anders Forsell och Anders 

Ivarsson Westerberg av olika kriterier för att beskriva vad som utmärker en organisation. De 

framhåller att organisationer alltid har formaliserade mål eller syften, som både kan vara mer 

eller mindre konkreta (Forsell & Westerberg 2007, s.24) . I en organisation blir människan i sig 

mindre viktig, utan hon fyller mestadels enbart en funktion eller roll, som också kan fyllas av 

någon annan om den tilltänkta personen är frånvarande. Detta innebär således att 

organisationsmedlemmarna är utbytbara, och att organisationer inte läggs ned för att en person 

exempelvis säger upp sig, eller är sjuk (Ahrne & Papakostas 2014, s. 16, Forsell & Westerberg 

2007, s. 25; se även Ahrne 1994). 

Förutom att människan är utbytbar i en organisation är ett annat viktigt element att det inom 

organisationen bör finnas olika strukturer. I en organisation måste det till exempel finnas en 

given struktur gällande ansvarsfördelning av arbetsuppgifter samt att det inom organisationen 
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tydliggörs vem som har rätt eller inte att fatta beslut. Beroende på organisation, så kan 

strukturen se olika ut. En form av struktur är hierarkiska sådana, som innebär en “ vertikal 

maktfördelning” där övre nivåerna styr de undre ( Forsell & Westerberg 2007, s. 28-29). 

 

Göran Ahrne och Apostolis Papakostas har understrukit en ytterligare aspekt av vad som 

kännetecknar en organisation och det är tillhörigheten, och vad det betyder för den enskilde att 

tillhöra en organisation. Genom att tillhöra en organisation har människan en skyldighet att 

genomföra uppgifter som förväntas av henne, oftast är dessa förväntningar tydligt uttryckta. 

Människor som emellertid inte är medlemmar inom organisationen, hindras från tillträde. 

Genom att organisationen markerar sina gränser, vilket sker genom exempelvis lås, nycklar och 

passerkort, så hålls icke-tillhörande personer utanför. Det är dock inte så att människor som 

tillhör en organisation får röra sig fritt, utan de kontrolleras ständigt. Ahrne och Papakostas 

beskriver kontrollen som följande “inne i organisationer är livet kontrollerat och examinerat 

och individernas prestationer och andra egenskaper testas och registreras med större eller 

mindre noggrannhet och med mer eller mindre precision. Såväl organisationers permanenta 

som tillfälliga medlemmar observeras, registreras och utvärderas” (Ahrne & Papakostas 2014, 

s. 17-18). Kontroll inom organisationen betonar även Forsell och Westerberg och framhåller att 

cheferna genom att kontrollera kan “följa upp” och “utvärdera” organisationen (Forsell & 

Westerberg 2007, s. 132).  

 

Andra element som är styrande i en organisation är resurser, regler, utbildning och 

kommunikation. Resurser är ett styrmedel som innebär att organisationen exempelvis har en 

budget som bestämmer vilka resurser organisationerna och de övriga enheterna har att förhålla 

sig till. Resursstyrning kan även ske genom exempelvis  rapporter och/eller andra redovisningar 

där det står om hur organisationens ekonomi ser ut. Detta i sin tur är avgörande för hur 

organisationen skall gå vidare (Forsell & Westerberg 2007, s. 125; se även Ahrne & Papakostas 

2014). 

En organisation kan inte styras utifrån medlemmarnas egna godtycke, utan det bör finnas regler 

som är styrande för arbetet. Reglerna kan vara externa såväl som interna. Externa regler är 

sådana som utarbetats av personer utanför organisationen, exempelvis fackliga avtal. Interna 

regler är till skillnad från externa skrivna av organisationsmedlemmarna, exempelvis 

instruktioner samt ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Bortsett från regler är dessutom 

medlemmarnas utbildning ett sätt att  styra organisation. Genom utbildning får personerna 

kunskaper om hur arbetet inom organisationen de skall arbeta på fungerar. Styrmedlet 
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utbildning, beskriver Forsell och Westerberg används “för att anpassa personerna till 

organisationens krav och verksamhet” (Forsell & Westerberg 2007, s. 127, 129)  

Då det inom en organisation är många människor som omfattas måste det, för en effektiv 

styrning, finnas ett kommunikationssystem som ser till att nå ut till organisationsmedlemmarna 

vid behov. Detta kan göras exempelvis via organisationens “ interna kommunikationssystem”, 

som möjliggör en snabb informationsöverföring till de som berörs, men även möten är en form 

av styrning. Dessa möten kan ske i form av dagliga morgonmöten, men också möten som 

inträffar rutinmässigt någon gång i veckan (Forsell & Westerberg 2007, s. 128).  

 

4.2 Samverkan som teoretiskt begrepp  

I detta avsnitt ska vi redogöra för samverkan som teoretiskt begrepp. Eftersom det finns många 

olika perspektiv på samverkan har vi valt att avgränsa oss till de perspektiv på samverkan som 

är relevanta för denna studie. Vi ska närmare redogöra för faktorer som gynnar och hindrar 

samverkan och presentera olika samverkansformer.  

Med utgångspunkt i hur en verksamhet är uppbyggt delar Claes-Göran Westrin (1986) 

samverkan i olika former. Kollaboration, eller som det också kan kallas integrativt samarbete, 

innebär att myndigheternas samverkan sker kring specifika frågor eller gällande vissa klienter. 

Här handlar samarbetet bland annat om att de olika yrkesgrupperna har enskilda 

ansvarsområden, men träffas för att gemensamt diskutera särskilda frågor eller patienter 

(Westrin 1986, s. 284). Samverkan utifrån Koordination innebär att myndigheternas olika 

insatser sammanförs för att bästa möjliga resultat ska uppnås. Vidare beskrivs 

samverkansformen Konsultation och här karakteriseras samarbetet utifrån att en yrkesgrupp, 

exempelvis psykolog gör tillfälliga insatser utanför den egna organisationen. Avslutningsvis 

nämns integration vilken är en samverkansform som innebär att flera verksamheter slås 

samman och att de flesta arbetsuppgifterna blir gemensamma (Westrin 1986, s. 284). 

 

För att kunna beskriva en av de svårigheter som kan uppstå vid samverkan ska vi närmare gå 

in på begreppet integration. Termen integration beskrivs av Runo Axelsson & Susanna Bihari 

Axelsson då författarna menar att begreppet ofta används i både den nationella samt 

internationella litteraturen om samverkan. Integration kan uppnås genom en hierarki, en 

marknad, eller ett nätverk. En hierarkisk integrering förekommer i organisatoriska strukturer, 

“där de högre nivåerna styr de lägre” (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 19), till skillnad 

från den integrering som förekommer i en marknad, som styrs av konkurrens mellan inblandade 
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aktörer. Det tredje sättet att uppnå integration är genom ett nätverk. Här förekommer integrering 

genom frivilliga kontakter och kommunikation mellan de inblandade aktörerna (Axelsson & 

Bihari Axelsson 2013, s. 19). Vidare presenterar författarna fyra integrationsformer med olika 

grader av vertikal samt horisontell integrering. Den horisontella integrering syftar på den 

integration som sker i ett nätverk, till skillnad från den vertikala integreringen som syftar på 

integrationen som sker i en hierarkisk organisationsstruktur. Enligt författarna innebär 

integration genom samverkan en hög grad av vertikal samt horisontell integrering. Denna form 

av integrering är inte oproblematiskt enligt författarna, då modellen bygger på en kombination 

av en hierarkisk styrningsstruktur och ett frivilligt nätverk. Den hierarkiska styrningen kan bestå 

av chefer på olika nivåer som anger och reglerar hur de deltagande aktörerna i ett 

samverkansprojekt ska arbeta. De olika aktörerna som ingår i ett nätverk kan bestå av olika 

yrkesgrupper som arbetar över organisationsgränserna. Motstridiga krav och förväntningar kan 

leda till svårigheter för både ledningen för de respektive organisationerna samt för de enskilda 

individerna som samverkar över organisationsgränserna (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 

20). Yrkesgrupperna som samverkar kan hamna i ett läge där de upplever sig vara kluvna mellan 

att vara lojala gentemot sina egna organisationer i förhållande till den gemensamma 

verksamheten där samverkan sker. Enligt författarna kan detta vara en anledning till varför 

samverkan inte fungerar  (Axelsson & Bihari Axelsson 2013, s. 20).  

 

Ytterligare tre aspekter kan försvåra samverkan. Den första handlar om kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer (Danermark 2000, s. 12). Kunskaps- och förklaringsmässiga 

faktorer innebär att olika yrkesgrupper som är inblandade in ett samverkansprojekt har olika 

utbildningsbakgrund, olika förklaringsmodeller och synsätt på problem och därmed kan även 

deras syn på hur ett problem bör  lösas skilja sig åt (Danermark 2000, s. 12). Den andra faktorn 

handlar om formella samt informella regler. I de formella samt informella reglerna ingår de 

olika regelverken som yrkesgrupperna har att förhålla sig till i sitt arbete. Lagstiftning, riktlinjer 

och regelsystem kan skilja sig åt, även om de olika yrkesgrupperna arbetar inom samma 

organisation (Danermark 2000, s. 12). Den tredje faktorn är den organisatoriska situationen. 

Den organisatoriska situationen innebär att de olika yrkesgrupperna som individerna 

(patienten/klienten) möter befinner sig på olika organisatoriska positioner. Att de inblandade 

yrkesgrupperna arbetar över organisationsgränser i samverkansprojekt kan leda till att sådana 

problem blir mer tydliga (Danermark 2000, s. 12-13).  

För att lyckas uppnå en välfungerande samverkan menar Danermark att dessa tre aspekter bör 

“identifieras”, “lyftas fram” och “diskuteras”, då olikheterna i sig inte behöver hindra 
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samverkan (Danermark 2000, s. 13). Exempelvis behöver de olika synsätten inte innebära 

hinder i samverkan. Om dessa istället förenas, leder det till att de berörda får en helhetssyn av 

den aktuella frågan (Danermark 2000, s. 22).  

Berith Josefsson beskriver att de strukturella olikheterna vid samverkan (yrkesgruppernas 

synsätt, organisatoriska förhållanden och regelverk) är styrkor i ett välfungerande 

samverkansprojekt. Om verksamheterna inte tydliggör olikheterna och kan hantera dem kan 

dessa dock komma att hindra samverkan (Josefsson 2004, s. 17).  

Josefsson redogör för ett antal faktorer som bidrar till en framgångsrik samverkan. En faktor är 

att det bör finnas en struktur för samverkan för att förtydliga ansvarsområden  och att effekterna 

av samverkan följs upp och utvärderas. En annan grundläggande faktor som redogörs för är 

struktur. Genom att strukturera samverkan tydliggörs verksamhetens mål, målgruppen, 

yrkesroller, arbetsfördelning och rutiner för samverkan. Dessutom redogör Josefsson för vikten 

av samsyn i samverkan. Enligt Josefsson är samsyn ett behov som uppstår när flera 

yrkesgrupper är inblandade i ett problem som ska lösas då aktörerna behöver en gemensam 

förståelse av problemet. Josefsson betonar att samsyn inte innebär att de yrkesverksammas 

uppdrag “suddas ut” utan “samsyn handlar snarare om tillit mellan de professionella, om att ha 

en gemensam bild av arbetet och gemensamma begrepp” (Josefsson 2004, s. 17-19). 

En annan aspekt av samverkan som är av vikt för denna studie diskuteras av Berfenstam och 

Smedby. Författarna menar att en utformad samverkan i arbetslag är resurskrävande, detta då 

mötena som organiseras tar tid från den anställdes ordinarie arbetsuppgifter. Som resultat av 

detta framhåller Berfenstam och Smedby att frågan om vad som är den optimala nivån för 

samverkan blir aktuell (Berfenstam & Smedby 1976, s. 372).  

 

4.3 Samordning 

Det finns olika sätt att samordna en organisation. Anders Forsell och Anders Ivarsson 

Westerberg ger exempel på två övergripande samordningsformer som vidare följs av 

underkategorier. Omedelbar samordning delar författarna upp i direkt ledarskap samt 

gemensam samordning.  Den förstnämnda samordningsformen går ut på att det finns någon, 

ofta chefen, i verksamheten som bestämmer vad medlemmarna ska göra och ger order till dem. 

Gemensam samordning handlar, till skillnad från direkt samordning, om att de som berörs 

gemensamt reder ut samordningen, och då är det nödvändigt att de förs ett samtal mellan dem. 

Olika möten, formella som informella, samtal och andra kommunikationsformer är då viktiga 

metoder för samordningen. Författarna beskriver att denna samordningsform kopplas bäst till 

“gemensamt beslutsfattande, jämbördighet mellan deltagarna, samt demokrati och 
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medbestämmande. Den bygger på deltagarnas diskussion och kommunikation med varandra, 

där man tillsammans försöker lösa ett uppkommet problem eller fatta ett gemensamt beslut” 

(Forsell & Westerberg 2007, s. 62).  

Den andra övergripande samordningsformen som diskuteras är samordning i förväg, och 

samordningen här sker som den låter, alltså i förväg och inte som i den omedelbara 

samordningen. Denna kan ske genom reglering (rutiner, lagar, konventioner etcetera), inlärning 

hos organisationsmedlemmarna samt målsättning. Den sistnämnda innebär att verksamheten i 

förväg utformar sina mål (Forsell & Westerberg 2007, s. 63).   

 

I en verksamhet går det att använda sig av fler än en samordningsform. Forsell och 

Westerberg  beskriver emellertid att all form av samordning är resurskrävande, framför allt 

omedelbar samordning. Detta innebär att det exempelvis går åt tid när olika yrkesgrupper skall 

ha ett möte, en tid som av de berörda kan utnyttjas på annat sätt.  

Även om omedelbar samordning är mest resurskrävande går det inte att undvika den 

samordningsformen. Detta beror på att det inte går att förutspå framtiden och att det när som 

helst inom verksamheten kan inträffa plötsliga och oplanerade händelser. Dessa plötsliga 

händelser kräver i sin tur att verksamheten måste ha någon form av omedelbar samordning för 

att hantera dessa (Forsell & Westerberg 2007, s. 68, 70). 

 

5. Metod 
	  
5.1 Förförståelse 

Innan vi påbörjade denna studie diskuterade vi båda kring vilka tidigare kunskaper vi hade kring 

samverkan mellan kommun och landsting gällande människor med psykossjukdomar, samt 

vilken betydelse en samlokalisering mellan yrkesgrupperna hade i det dagliga arbetet. Under 

diskussionen kom vi fram till att våra kunskaper inom ämnet var väldigt begränsade vilket 

resulterade i att vi påbörjade en informationssökning i litteraturen som belyst detta ämne. Vår 

förståelse av ämnet har således vidgats under hela uppsatsprocessen med hjälp av litteratur vi 

tagit del av samt intervjumaterialet, och är inte något som vi har haft med oss sedan tidigare.   
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5.2 Metodval 

Studien är en kvalitativ fallstudie. Syftet med studien är att undersöka hur samverkan mellan 

olika yrkesgrupper i en rehabiliteringsenhet fungerar samt upplevs, och därför anser vi det vara 

lämpligt att genomföra en kvalitativ studie. Detta då fokuset, vid kvalitativ forskning, ligger på 

intervjupersonernas egna uppfattningar och upplevelser om verkligheten (Bryman 2011, s. 

413). Vi samlade in materialet till studien genom semistrukturerade intervjuer. Alan Bryman 

beskriver olika sätt att genomföra kvalitativa intervjuer (Bryman 2011, s. 414). Vid 

semistrukturerade intervjuer utformas en intervjuguide med frågor som berör det som forskaren 

undersöker, utifrån olika teman. Intervjuguiden lämnar utrymme för forskaren att ställa 

följdfrågor till intervjupersonen om behovet uppstår. Intervjupersonen tolkar frågorna som 

ställs och svarar fritt vilket ger en bild av intervjupersonens uppfattning av ett specifikt ämne 

(Bryman 2011, s. 415). 

 

I denna studie har vi valt att genomföra en fallstudie, detta då fallstudier är lämpliga att 

genomföra när forskaren vill uppnå en djupare förståelse av ett enskilt fall (Creswell 2013, s. 

97).  John W. Creswell skiljer mellan två typer av fallstudier. Om syftet med fallstudien är att 

belysa ett fall som är intressant i sig och behöver lyftas fram benämns studien som  intrinsic 

case. Är syftet med studien däremot att belysa ett specifikt problem/fenomen och ett lämpligt 

fall studeras för att undersöka fenomenet benämns studien som instrumental case (Creswell 

2013, s. 98). Vår studie faller inom ramen för ett intrinsic case. Detta då vi vill undersöka ett 

specifikt fall som är av intresse snarare än ett problem. Det specifika inom denna 

rehabiliteringsenhet är att yrkesgrupper från både landsting och kommun delar gemensamma 

lokaler snarare än befinner sig på enskilda arbetsplatser.  

 

5.3 Tillvägagångssätt 

	  
5.3.1 Urval och avgränsningar  

I denna studie har vi valt att avgränsa oss till intervjuer med yrkesverksamma personer från 

kommun respektive landsting som arbetar utifrån  “Södertäljemodellen”. Samtliga av våra 

informanter arbetar på samma rehabiliteringsenhet och delar således gemensamma lokaler.   

Insamlingen av empirin till studien kommer från fem intervjuer med sammanlagt åtta personer. 

Storleken på urvalet beskriver Jan Trost beror dels på studiens syfte men också på resurser i 

form av tid och kostnader som intervjuaren har att tillgå (Trost 2010, s. 143).   
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Verksamheten kom vi i kontakt med genom Södertörns högskola som presenterade oss för 

“Södertäljemodellen”. Vidare kontaktade vi resultatenhetschefen i en av 

rehabiliteringsenheterna som arbetar utifrån “Södertäljemodellen”. Inledningsvis hade vi ett 

introducerande möte med resultatenhetschefen och två socialsekreterare där de kort beskrev lite 

kring verksamheten. Nästa steg var att ordna intervjuer med de olika yrkesgrupperna på 

rehabiliteringsenheten, vilket gjordes efter en förfrågan till resultatenhetschefen. Vi ville få 

tillgång till informanter från olika yrkesgrupper, detta då det inom den kvalitativa 

forskningstraditionen inte är av intresse att ha ett representativt urval, utan här eftersträvas det 

efter att få en så stor variation så möjligt av informanter snarare än flera liknande sådana (Trost 

2010, s. 137).  

 

5.3.2 Intervjuer och transkribering 

Alla intervjuer genomfördes i ett rum för olika möten på rehabiliteringsenheten, som således är 

informanternas gemensamma arbetsplats. Trost framhåller några faktorer som är av vikt att ta 

hänsyn till  när en ska välja intervjuplats. Han beskriver att miljön där intervjun äger rum bör 

vara lugn/ostörd, fri från andra närvarande samt en plats där informanten kan känna sig trygg 

(Trost 2010, s. 65). Det var  gruppchefen som valde intervjuplats och vi såg platsen som lämplig 

för våra intervjuer av olika anledningar.  

Fördelen med att ha intervjuerna i mötesrummet och inte i informanternas kontor var att vi 

undvek ringande arbetstelefoner och oväntade besök på kontoret som annars hade stört 

intervjun.  Vi upplevde också att informanterna skulle känna sig trygga med att bli intervjuade 

på sin arbetsplats där de dagligen vistas. En ytterligare anledning till varför vi bedömde platsen 

som lämplig var av praktiska anledningar. Genom att alla informanter var samlade på 

rehabiliteringsenheten så underlättade det både för oss och dem att ha intervjuerna där, detta då 

de inte behövde lämna arbetsplatsen för att bli intervjuade någon annanstans.   

Vi var två intervjuare under alla fem intervjuer. Innan vi påbörjade intervjuerna så bestämde vi 

oss för att dela upp frågorna i syfte att vi under intervjuerna inte skulle prata i mun på varandra 

och möjligtvis då upplevas som oseriösa och oförberedda. Däremot flikade båda två in när vi 

hade följdfrågor att ställa. Trost beskriver dock att en nackdel med två intervjuare kan vara att 

informanten får en känsla av att befinna sig i “underläge” (Trost 2010, s. 67). I den mån det gått 

har vi försökt undvika att framkalla sådana känslor hos informanten genom att tänka på hur vi 

talar och  vilket tonläge vi använder oss av. Sedan, att de flesta intervjuer bestått av fler än en 
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informant samtidigt som intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats tror vi minskade 

risken för  informanten att känna sig i underläge. 

Vi valde att spela in intervjumaterialet med två inspelningsenheter. Detta gjordes framförallt 

för att efter intervjuerna kunna lyssna tillbaka i materialet och noggrant höra vad som sagts, 

utan att missa viktiga aspekter som framkommit. Intervjuerna varierade i tid, de sträckte sig 

från 30-60 minuter. Variationen berodde på att informanternas svar var olika utförliga samt att 

vissa intervjuer hade fler än en informant. Materialet transkriberades samma dag som utförd 

intervju vilket möjliggjordes av att alla intervjuer inte inträffade samma dag. Om vi hade låtit 

bli att transkribera materialet omgående hade möjligtvis vissa intryck som vi bar med oss från 

intervjuerna glömts bort.  

 

5.4 Analysmetod  

Den kvalitativa analysen beskrivs som den process där  studiens material systematiskt 

undersöks och bearbetas av forskaren i syfte att nå fram till ett resultat (Fejes & Thornberg 

2015, s. 34-35). Kodning är en process som används för att analysera ett insamlat material och 

går ut på att forskaren genom att ta reda på vad materialet handlar om, delar in materialet i 

kategorier (Fejes & Thornberg 2015, s. 48). Kodningsprocessen inleds med en öppen kodning 

där betydelsebärande enheter i det insamlade materialet markeras, och vidare utvecklas 

gemensamma koder till kategorier (Fejes & Thornberg 2015, s. 51). I den selektiva kodningen 

väljs “de koder som framstår som viktigast  eller som mest frekventa” ur materialet, vilka utgör 

studiens kärnkategorier (Fejes & Thornberg 2015, s. 52-53). Genom att följa denna process 

kunde vi bearbeta och sortera det insamlade materialet.  De kärnkategorier vi fann under 

analysen av materialet är “formell och Informell samverkan”, “samverkan utifrån 

koordination”, “förståelse för varandras arbetssätt”, “samarbete och otydlig arbetsfördelning” 

och “tidiga insatser men ingen struktur på dagen”.  

I avsnittet resultat och analys har citat från intervjupersonerna använts under respektive 

kärnkategori. Bryman beskriver allmänna regler som berör användning av direkta citat från 

intervjupersonerna i en studie. Författaren betonar vikten av en noggrann och exakt återgivning 

av det som intervjupersonen har uttryckt. Dock uttrycker sig ibland individer på ett sådant sätt 

som på skriftspråk kan få intervjupersonen att framstå som ointelligenta (Bryman 2011, s. 431). 

Det är  dessutom utifrån ett etiskt synpunkt inte lämpligt att använda intervjupersonernas 

talspråk i citaten då detta enligt Trost kan medföra en skamkänsla hos intervjupersonerna 
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gällande hur de uttrycker sig (Trost 2010, s. 157). I denna studie har vi därför tagit hänsyn till 

denna aspekt och valt att utesluta ord som “typ”, “öh”, “alltså” från de citat som presenteras i 

avsnittet resultat och analys. 

 

5.5 Trovärdighet och generaliseringsanspråk  

Inom den kvalitativa forskningstraditionen är det viktigt att visa läsaren att studiens empiriska 

material, och analysen av den är trovärdig. Två av de aspekter som Jan Trost beskriver i 

samband med trovärdighet är att inte ställa frågor som är ledande under intervjun och att 

redogöra för etiska överväganden i studien (Trost 2010, s. 133). Under samtliga intervjuer har 

vi haft med oss en intervjuguide som vi, i den mån det gått, hållit oss till och på så sätt har 

risken att ställa ledande frågor minskats. I metodavsnittet har vi dessutom diskuterat etiska 

aspekter kring datainsamlingen vilket också kan ses som ett försök att stärka studiens 

trovärdighet.    

Förutom de aspekter som Trost menar skapar trovärdighet i en studie, har vi dessutom utgått 

ifrån John W. Creswells valideringsstrategier för att stärka studiens trovärdighet. Creswell 

redogör för åtta valideringsstrategier som ofta används inom den kvalitativa 

forskningstraditionen och menar att det vid kvalitativ forskning bör användas minst två av dessa 

strategier (Creswell 2013, s. 253). I denna studie har vi tillämpat tre av de åtta 

valideringsstrategierna som Creswell tar upp. En av dessa handlar om att redogöra för tidigare 

erfarenheter och om studien möjligtvis kan ha påverkats av subjektiva åsikter och fördomar. 

När forskaren redogör för dessa aspekter positionerar han eller hon sig och läsaren får en 

förståelse kring uppgifter som kan ha påverkat studien (Creswell 2013, s. 251). I denna studie 

redogör vi för vår förförståelse kring ämnet innan vi påbörjade studien och därmed tydliggör vi 

vår ställning för läsaren. Den andra valideringsstrategin som tillämpats handlar om att forskaren 

återger en detaljerad och specifik beskrivning av informanterna eller situationen som studeras. 

En detaljerad och specifik beskrivning gör det möjligt för läsaren att avgöra om informationen 

som framkommer kan överföras till andra situationer med liknande egenskaper som den 

aktuella studien (Creswell 2013, s. 252). Genom att återge en detaljerad beskrivning av fallet i 

denna studie anser vi att läsaren fått möjlighet att se om resultatet är överförbart. Den sista 

valideringsstrategin som vi har tillämpat i studien handlar om att en utomstående granskar om 

det finns stöd för resultatet, tolkningarna och slutsatserna som gjorts av det empiriska materialet 

(Creswell  2013, s. 252). Vi har sedan vi började med uppsatsen haft en handledare som 
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granskat och kontrollerat våra resultat och de tolkningar och slutsatser vi dragit ur materialet 

och med anledning av detta anser vi ha stärkt studiens trovärdighet.  

Inom den kvalitativa forskningen är inte syftet att generalisera resultatet till övrig befolkning, 

utan resultatet generaliseras istället till teori (Bryman 2011, s. 369). Inom denna studie görs 

således inget försök i att generalisera resultatet till övrig population och därav finner vi 

heller  inget intresse i det, utan syftet är att uppnå en fördjupad förståelse av fallet vi undersöker. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Vid all forskning är individskyddskravet en självklar utgångspunkt som forskaren måste ta 

hänsyn till (Vetenskapsrådet 2002, s. 5). Vetenskapsrådet beskriver fyra grundläggande 

principer som omfattas av individskyddskravet. Dessa principer benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 6). Informationskravet innebär att forskaren skall informera 

intervjupersonerna om studiens syfte samt detaljer kring studiens genomförande. 

Intervjupersoner skall informeras om det finns en risk för obehag eller skador, att det är frivilligt 

att delta i studien samt att det insamlade materialet endast kommer att användas i 

forskningssyfte. All information som kan komma att påverka intervjupersonernas deltagande i 

studien skall framföras (Vetenskapsrådet  2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att en deltagare 

själv bestämmer om han eller hon vill delta i studien. Om deltagaren vill medverka i studien 

skall forskaren inhämta ett samtycke från deltagaren (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Deltagarna 

har rätt att när de vill avbryta sin medverkan i studien. Detta ska deltagarna kunna göra utan 

negativa följder samt utan att utsättas för påtryckningar (Vetenskapsrådet 2002, s. 10). Innan 

intervjuerna genomfördes informerade vi intervjupersonerna om syftet med studien, att deras 

deltagande i studien var frivilligt samt att allt material endast skulle användas i forskningssyfte. 

Vi frågade dessutom om intervjupersonernas samtycke om att bli inspelade under intervjuerna.  

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas uppgifter ska förvaras så att obehöriga 

inte ska kunna ta del av uppgifterna. Dessutom ska intervjupersonerna inte kunna identifieras 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Slutligen innebär nyttjandekravet att det insamlade materialet 

endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002 s. 14). För att säkerställa att 

informanterna förblir anonyma har vi valt att fingera intervjupersonernas namn i denna studie. 

Materialet som har insamlats kommer endast att användas till denna studie, och inspelningarna 

samt transkriberingarna kommer att raderas när vi har slutfört studien. 
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5.7 Metoddiskussion  

Inom den kvantitativa forskningstraditionen är inte syftet att undersöka  människors subjektiva 

upplevelser av sin verklighet utan här är utmärkande drag siffror, mätbarhet, och objektivitet 

(Sohlberg & Sohlberg 2013, s. 262, Trost 2010, s. 26). Med avseende på detta anser vi att en 

kvalitativ ansats som metod är lämplig och fördelaktig för studiens syfte.  

En annan sak som vi funderat på är hur många intervjuer som är tillräckliga för att uppnå 

mättnad, samtidigt som vi har i åtanke att intervjuer tar tid att förbereda, genomföra, 

transkribera och tolka. Bryman beskriver att det, innan påbörjad studie, är svårt att veta hur 

många intervjuer som är tillräckligt för att uppnå teoretisk mättnad (Bryman 2011, s. 436). Vi 

bestämde oss dock för att fem stycken, varav åtta personer, var både lagom och realistiskt med 

tanke på studiens omfattning och tid. Efter våra åtta utförda intervjuer upplevde vi att teoretisk 

mättnad hade uppnåtts då vi inte fick så många nya variationer i svar, utan det fanns en samsyn  i 

informanternas utsagor.   

I tre av intervjuerna intervjuades två informanter samtidigt. Enligt Trost kan detta ses som 

problematiskt då det kan resultera i att en av informanterna tar över intervjun medan den andre, 

mer tystlåtna,  inte får komma till tals. Trost beskriver även att personerna i en gruppintervju 

kan påverka varandra, som enligt Trost ger “majoritetssynpunkter” (Trost 2010, s. 67). Under 

intervjuerna upplevde vi inte att någon av informanterna pratade så mycket vilket gjorde att den 

andre inte fick komma till tals. Det som möjligtvis kan ha skett var att de påverkades av 

varandra. Vid några tillfällen höll visa informanter bara med när den andra intervjupersonen 

pratade, detta kan å ena sidan ha berott på att de faktiskt delade samma åsikter, men å andra 

sidan också på att de influerade varandra.  

En annan nackdel har varit att vi inte använt oss av fler än en insamlingsmetod. Creswell 

beskriver att flera insamlingsmetoder ofta användas i en fallstudie då syftet är att uppnå en 

fördjupad förståelse av det som studeras (Creswell 2013, s. 100). Detta har dock varit en 

omöjlighet för oss med tanke på uppsatsens omfattning och den begränsade tiden. 

Vi hade velat, förutom intervjuerna, att även samla  in material till studien genom både olika 

dokument om verksamheten samt genom observationer.  En annan sak som den begränsade 

tiden även hindrat oss från att göra är att intervjua fler än en enhet som arbetar utifrån 

Södertäljemodellen, detta då det möjligtvis kan finnas skillnader i organisering och upplevelser 

mellan olika arbetsplatser. 

En annan fundering som vi haft vad gäller studiens utfall berör de tre informanter som inte 

kunde intervjuas, trots planerat, med anledning av sjukdom och akuta situationer som inträffade 
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på arbetsplatsen. Av dessa tre ingick förutom en mentalskötare och sjuksköterska, dessutom en 

psykolog, vilket alltså innebär att en yrkesgrupp försvann ur urvalet. Detta kan ha bidragit till 

att vissa aspekter, som kan ha varit av vikt för vår studie, möjligtvis missats.  

 

6. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas de teman som framkommit i intervjumaterialet. Dessa är formell och 

informell samverkan, samverkan utifrån koordination, förståelse för varandras arbetssätt, 

samarbete och otydlig arbetsfördelning samt tidiga insatser men ingen struktur på dagen. 

Dessa kommer att analyseras med hjälp av samverkan som teoretiskt begrepp, 

organisationsteorin samt tidigare forskning. Teman formell och informell samverkan samt 

samverkan utifrån koordination besvarar studiens första frågeställning Hur fungerar samverkan 

inom ramen för “Södertäljemodellen”? Teman förståelse för varandras arbetssätt, samarbete 

och otydlig arbetsfördelning samt tidiga insatser men ingen struktur på dagen besvarar studiens 

andra frågeställning Hur upplever informanterna effekterna av denna typ av modell för 

samverkan?  

 

6.1 Presentation av informanter 

Camilla: Sjuksköterska, arbetat på rehabiliteringsenheten till och från sedan 2012.  

 

Matilda: Arbetsterapeut , arbetat på rehabiliteringsenheten i snart ett år.  

 

Ahmed: Arbetsterapeut ,  arbetat på rehabiliteringsenheten i fyra år.  

 

Maryam: Socialsekreterare , arbetat på rehabiliteringsenheten i ett år. 

 

Josefin: Socialsekreterare , arbetat på rehabiliteringsenheten i några månader.  

 

Elsa: Mentalskötare/landstingssamordnare, arbetat på rehabiliteringsenheten i nitton år.  

 

Siri: Rehabiliteringsassisten/kommunsamordnare, arbetat på rehabiliteringsenheten ett år. 

 

Alice: Rehabiliteringsassistent/kommunsamordnare, arbetat på rehabiliteringsenheten i ett och 

ett halvt år.   



	   22	  

6.2 Teman  

	  
6.2.1 Formell och informell samverkan 

Av intervjumaterialet framkom det att samverkan sker genom framförallt formella och 

informella möten mellan yrkesgrupperna. Av informanternas beskrivningar visar det sig att det 

i verksamheten finns olika rutiner för hur och när yrkesgrupperna samverkar. Dessa beskrivs 

som remissgruppsmöten, patientdragningar, resursgruppsmöten och dagliga morgonmöten och 

utgör således verksamhetens formella möten. 

 

Informanterna framhåller att remissgruppsmöten sker innan klienten tas in i 

rehabiliteringsenheten. På dessa möten samlas olika yrkesgrupper i form av läkare, psykologer, 

socialsekreterare samt chefer från kommun respektive landsting för att gemensamt gå igenom 

klientens remiss och tillsammans avgöra om hen ingår i målgruppen. Tillhör klienten 

målgruppen så slussas hen därefter vidare av chefen till berörd yrkesgrupp. 

Ett resursgruppsmöte beskrivs av Elsa som “klientens möte” och inträffar vanligtvis på 

måndagar där  tid avsatts  för det. Ett resursgruppsmöte sker efter klientens villkor och under 

mötet brukar klienten tillsammans med olika professioner samt anhöriga (om det av klienten 

önskas) komma fram till en ny vårdplan för klienten.  

Patientdragningar, till skillnad från resursgruppsmöten, sker utan klienten. Under detta möte 

deltar de professionella, inte nödvändigtvis alla, utan endast de som berörs av den aktuella 

frågan. Likt resursgruppsmötena sker även dessa på måndagar. Camilla ger exempel på vad 

som kan tas upp i ett sådant möte:  

 

“Det som tas upp kan vara allt möjligt. Det kan vara en social 

problematik. ´Nu står den här människan utan lägenhet om en 

vecka, vi måste göra någonting. Vad kan vi göra?´ Eller, `nu har 

den här klienten försökt få jobb i ett år och gått på sju olika 

praktiker. Vi måste kalla in EFA´, det vill säga, stöd för att 

komma in i samhället. Då är det professionellt att sitta och 

förarbeta utan patienten och tänka ut en plan att kunna presentera 

till patienten”.  

 

Det sista formella mötet som framkom är dagliga morgonmöten som hålls med alla 

yrkesgrupper på rehabiliteringsenheten. Under dessa möten går samtliga yrkesgrupper igenom 
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dagen, exempelvis tas akuta ärenden upp, frågor som rör risk, hot och våld gällande klienten 

och/ eller om det inträffat en incident som alla anställda bör veta.  

 

De olika yrkesgrupperna samverkar dock inte endast formellt genom rutinmässiga möten, utan 

informanterna framhåller att mötet dessutom sker informellt. Närheten har resulterat i att de 

anställda dagligen kan mötas såsom i lunchrummet, i korridoren, eller genom att knacka på den 

andres kontor när en är i behov av det.  

Alice framhåller att den korta vägen mellan kommun och landsting, med tanke på att de delar 

gemensamma lokaler, har lett till att det inte är några större svårigheter att träffas och/eller fråga 

om något vid behov. Likt Alice beskriver även Camilla detta:  

 

“Alla sitter under samma tak, tvärs över min korridor så har jag 

arbetsterapeuterna, vägg i vägg har jag läkare, och de bor vägg i 

vägg med socialsekreterarna. Det är på så sätt väldigt lätt att 

hugga tag i någon, det går mycket fort. Det är samma sak åt andra 

hållet. Om en patient mår väldigt dåligt kan socialsekreterarna 

komma till mig och då kanske jag ger medicin vid behov. Vi 

springer hos varandra hela tiden, mycket händer i korridoren och 

inom sekretessrummen”.  

 

Camilla förklarar vidare att när landstingspersonal träffas och samverkar med 

kommunpersonal, finns det krav om att de måste redovisa det. Hon förklarar att landstings- och 

kommunmötet måste dokumenteras i patientens journal, framförallt vad de kommit överens 

om. Hon måste dessutom redovisa i sin kalender att hon suttit med kommunpersonal och skriva 

om vad de faktiskt har gjort.  

 

Genom informanternas beskrivningar visar det sig att möten, formella såsom informella sådana, 

utgör en viktig del av hur de olika yrkesgrupperna samverkar. Mötena som sker visar även på 

att det inom verksamheten förekommer gemensam samordning. Forsell och Westerberg (2007) 

beskriver att denna samordningsform handlar om att de som berörs av den aktuella frågan 

tillsammans försöker lösa samordningen, vilket både kan ske genom formella och informella 

möten.  

Av informanternas beskrivningar finner vi att det informella mötet som sker mellan de olika 

yrkesgrupperna handlar om att lösa samordningen genom att exempelvis rådfråga den andre 
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vid behov, till skillnad från de formella mötena (exklusive morgonmötet) som går ut på att 

framförallt fatta gemensamma beslut.  

Under remissgruppsmötet tillkallas anställda från olika yrkesgrupper samt cheferna från 

kommun respektive landstinget för att gemensamt, utifrån klientens remiss, bestämma om 

personen tillhör målgruppen. Vidare, i resursgruppsmötet,  samlas olika yrkesgrupper samt 

klienten och hens anhöriga (om det önskas), i syfte att  gemensamt komma fram till en ny 

vårdplan.  

Under  patientdragningar träffas de olika yrkesgrupperna för att gemensamt lösa ett problem 

som uppkommit.  

Det gemensamma beslutsfattandet är någonting som Forsell och Westerberg (2007) framhåller 

kopplas bäst till gemensam samordning, vilket  också är utmärkande i denna verksamhet.               

Även om det inte är uteslutet att direkt ledarskap och/ eller i-förväg-samordning förekommer i 

verksamheten, kan vi dock, utifrån de formella mötena se att det inte är chefen som har 

ensamrätt att exempelvis bestämma vem som tillhör målgruppen, eller hur ett problem skall 

lösas. Remissgruppsmöten, patientdragningar, och resursgruppsmöten visar också på att 

samverkan sker i den form som Westrin (1986) benämner som kollaboration, det vill säga, kring 

avgränsbara frågor eller patienter.  

Vad gäller morgonmötena som dagligen sker i verksamheten tolkar vi det som ett sätt att 

samordna sig i syfte att hantera osäkerheten som Forsell och Westerberg (2007) talar om. 

Informanterna beskriver att det i verksamheten kan ske akuta händelser eller inträffa incidenter, 

och genom att ha dagliga morgonmöten hanteras dessa.  

Resultatet visar dessutom att mötet mellan kommun och landsting inte sker utan kontroll. Detta 

med hänsyn till Camillas uttalanden om att  de efter varje möte med kommunpersonal är 

förpliktade att redovisa för det i både patientens journal och kalendern. Kontroll inom 

organisationer är ett av de grundelement som utgör dessa (Ahrne & Papakostas 2014) och det 

är något som tydliggörs här.  

Vi ser således att denna verksamhet uppenbarligen har tydliga rutiner för hur och när samverkan 

skall gå till med avseende på de olika formella mötesformerna som de har. Detta tolkar vi,  med 

utgångspunkt i Josefssons (2004) analys, är en god förutsättning för en framgångsrik 

samverkan.   
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6.2.2 Samverkan utifrån koordination  

Förutom de olika mötena som sker mellan yrkesgrupperna så beskriver även informanterna att 

samverkan sker mellan dem för att de själva ska kunna, samt hjälpa varandra att utföra korrekta 

bedömningar gällande klienten. Josefin beskriver det som följande:  

 

“För att vi ska kunna göra rätt bedömning så behöver vi kanske 

någon gång arbetsterapeutens bedömning av funktionsnivån, eller 

kanske en basutredning genomförd av psykologen för att veta om 

personen har diagnoser för att tillhöra oss. Vi behöver olika 

underlag, ibland mer ibland mindre”. 

 

Även Maryam belyser detta: 

 

“Arbetsterapeuten kan göra en väldigt bra bedömning av 

exempelvis hur mycket en klient klarar av att göra i sitt hem, 

klarar han av att diska?, och hur stort är behovet av boendestöd? 

Då kan vi bedöma att tre gånger i veckan är bra”. 

 

Maryam beskriver att de dessutom tar hänsyn till exempelvis samordnarnas och 

boendestödjarnas åsikter i sina bedömningar. Maryam uttrycker att:  

 

“Vi tar hänsyn till att exempelvis samordnaren kan flagga för att 

en klient har boendestöd tre gånger i veckan men klarar sig rätt 

bra hemma, och att vi kanske ska trappa ner lite. Då tar vi ett möte 

med klienten”. 

 

Siri nämner att hon själv inte utför några konkreta bedömningar men att hon kan bidra med 

information till rätt instans när hon märker att klienten mår sämre än normalläget:  

 

“Vi pratar med varandra, vi sitter i kontorslandskap. Även om vi 

inte utför konkreta bedömningar åker vi på hembesök, och kanske 

märker att någon blir sämre än normalläget.  Då kan vi kontakta 

landstingssamordnare och boka läkartid”. 
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Av informanternas beskrivningar kan vi se att de vid samverkan med andra yrkesgrupper i 

denna form utgår från sina respektive organisationsuppgifter. Det handlar således inte om att 

yrkesgrupperna exempelvis tillsammans skall fatta gemensamma beslut, som i tidigare fallet. 

Utan här handlar det om att informanterna är i behov av de andra yrkesgruppers bedömningar 

för att själva kunna fullända sina egna.   

Vi ser en koppling till Forsell och Westerbergs (2007) beskrivning av viktiga styrmedel i en 

organisation, där regler är ett av dem. Informanterna har säkerligen regler för hur 

utredningsförfarandet bör gå till (bland annat använda sig av olika underlag för att fatta beslut), 

och dessa är styrande i deras dagliga arbete. 

Informanternas beskrivning av samverkan i denna form anser vi stämmer väl överens med den 

samverkansform som Westrin (1986) nämner som Koordination, vilket innebär att olika 

myndigheters insatser adderas till varandra för att uppnå bästa resultat. Här handlar det således 

om att socialsekreterarna använder andra yrkesgruppers bedömningar som underlag i det egna 

beslutsfattandet.  

 

6.2.3 Förståelse för varandras arbetssätt 

Ett annat tema som framkommer under våra intervjuer är förståelsen för de andra 

yrkesgruppernas arbetsuppgifter. Informanternas redogörelser visar att det kan uppstå irritation 

mellan landstings- och kommunpersonal i samverkan om dessa inte är samlokaliserade. 

Socialsekreterarna framhåller att landstingspersonal som inte arbetar enligt Södertäljemodellen 

har en oförståelse för socialsekreterarnas dagliga arbete och de bedömningar som görs av 

socialsekreterarna. Socialsekreterarna upplever att samlokaliseringen har lett till en ökad 

förståelse mellan landstings- och kommunpersonal. Josefin beskriver det som följande 

 

“Det kan uppstå irritation mellan kommun och landsting och det 

gör mycket att man inte sitter med varandra. De förstår inte hur 

vi tänker och varför vi inte tycker att den här personen exempelvis 

ska bo på särskilt boende, och ger avslag. Det kan de inte 

förstå,  men vi gör våra bedömningar utifrån våra lagar och 

riktlinjer och visst kan det uppstå irritation. Detta sker inte mycket 

här för att vi är nära och då har man fått ökad förståelse för 

varandra, de vet hur vi tänker”. 
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Maryam beskriver likt Josefin att irritation mellan landstings- och kommunpersonal inte 

förekommer på hennes arbetsplats: 

 

“Här på  ****  har det inte hänt, men när jag har varit på 

vårdplaneringsmöte på sjukhuset,  då jag måste vara där för att 

skriva en gemensam plan med landstinget, så kan de ibland tycka 

att vi ska placera klienten i ett gruppboende. Men vi gör inte den 

bedömningen och då kan det uppstå irritation”. 

 

Informanternas redogörelser kan vi förstå med hjälp av Danermark (2000) som beskriver ett 

antal faktorer som försvårar samverkan. Kunskaps- och förklaringsmässiga skillnader samt 

formella och informella regler som styr de anställdas dagliga arbete kan vi i vår studie se i 

socialsekreterarnas redogörelser. De möten som sker mellan socialsekreterarna och 

landstingspersonal utanför rehabiliteringsenheten visar att det finns en oförståelse till varför 

socialsekreterarna arbetar och bedömer som de gör. Socialsekreterarnas dagliga arbete styrs i 

huvudsak av socialtjänstlagen, vilket inte är fallet för landstingspersonalen. Dessutom har 

socialsekreterarna en annan utbildningsbakgrund än exempelvis en läkare eller en psykolog. Då 

socialsekreterarna i huvudsak har fokus på sociala insatser och landstingspersonalen ägnar ett 

större fokus åt det medicinska i det dagliga arbetet med psykiskt funktionshindrade kan deras 

synsätt på problemet och tillvägagångssätt skilja sig åt.  Utifrån socialsekreterarnas redogörelse 

tolkar vi det som att de upplever att samlokaliseringen, har lett till en ökad förståelse för 

varandras respektive arbetsuppgifter och synsätt, och därmed har samverkan underlättats. I 

likhet med socialsekreterarnas redogörelser visar även Hjortsjös (2005) studie på att närheten 

till andra yrkesgrupper i familjecentralen har inneburit att de anställda fått större insikt och 

förståelse för andra professioner och deras arbetssätt. 

En annan aspekt som framkommer av informanternas beskrivningar är att de skilda synsätten 

som finns inom rehabiliteringsenheten upplevs av informanterna vara berikande. Camilla 

uttrycker det som följande:  

 

”Jag kan komma som sjuksköterska och säga att den här patienten 

behöver läkarbesök för det här tycker jag. Medan samordnaren 

från kommunen eller landstinget har känt patienten i femton år 

och tycker ´jag hör vad du säger men så här har det varit i 

omgångar i femton år, ge det en vecka så ska du se att det ordnar 
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sig´. Så det är klart att man stöter och blöter, men om man är helt 

oeniga så tar man och drar en patientdragning där alla 

professioner sätter sig ner. ´Det här är problemet, vad gör vi?´ 

Och så kommer man tillsammans på en lösning”. 

 

Camillas beskrivning ställer vi i relation till det som Danermark hävdar, nämligen att de skilda 

synsätten som finns mellan olika yrkesgrupper inte behöver hindra samverkan, utan snarare kan 

dessa leda till att de berörda får en helhetssyn om de olika synsätten förenas (Danermark 2000). 

Utifrån Camillas uttalande kan vi således se att de olika synsätten i samverkan upplevs tillföra 

andra och nya perspektiv gällande hur ett problem kan lösas. Resultatet visar även likheter med 

Hjortsjös (2005) studie där det bland annat framkom att informanterna upplevde att olikheterna 

mellan yrkesgrupperna i familjecentralen bidrog till att nya perspektiv kunde ges på problem. I 

likhet med denna studie visade Hjortsjös studie på att informanterna upplevde att de kunde dra 

fördel av sina kollegors kunskaper. 

 

Camilla pekar dock på att det ibland kan uppstå situationer då de berörda yrkesgrupperna kan 

vara oeniga gällande en viss fråga. Hon beskriver däremot att patientdragningar är ett forum 

där yrkesgrupperna diskuterar problemet och gemensamt försöker komma fram till en lösning. 

Josefsson beskriver att samsyn är ett behov som uppstår då flera yrkesgrupper samverkar, vilket 

innebär att de olika yrkesgrupperna som är inblandade behöver uppnå en gemensam förståelse 

kring problemet eller den aktuella frågan. Genom Camillas beskrivning av 

patientdragningarnas funktion kan vi se att samsyn är något som uppnås under dessa möten.  

Med utgångspunkt i Camillas utsaga finner vi en del skillnader gentemot Jo Rose studie. Rose 

(2011) beskriver i sin studie att både identitetsdilemman och kontrolldilemman kan uppkomma 

i samverkan mellan olika professioner. Utifrån Camillas redogörelse tolkar vi det som att den 

kunskap som delas mellan yrkesgrupperna inom rehabiliteringsenheten inte upplevs som ett hot 

mot den egna yrkesidentiteten, utan snarare berikar det dagliga arbetet. Vi finner heller inte att 

det uppstår kontrolldilemman då det inte, utifrån Camillas svar, är någon som försöker 

kontrollera situationen  utan den aktuella frågan  löses gemensamt i en patientdragning.  

 

6.2.4 Samarbete och otydlig arbetsfördelning  

Av intervjumaterialet framkommer att en stor fördel med närheten till andra yrkesgrupper är 

det förbättrade samarbetet. Josefin jämför hur det är att arbeta traditionellt inom socialpsykiatrin 
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där kommun respektive landsting befinner sig på avstånd från varandra med hennes nuvarande 

arbetsplats:  

 

“Det är mycket bättre samarbete här än på andra arbetsplatser som 

jag arbetat på. Inom  socialpsykiatrin som jobbar rent traditionellt, 

det vill säga att kommunen sitter för sig och landstinget för sig, 

kan jag säga att det här är ett mycket bättre samarbete i och med 

att vi har samordnare och att vi sitter så tätt tillsammans”.  

 

Hon nämner vidare att en av orsakerna till varför hon upplevde ett sämre samarbete i den 

tidigare arbetsplatsen har bland annat att göra med att de (kommunen) inte visste hur landstinget 

tänkte kring vissa klienter och lade gärna ansvaret på den andre. I denna arbetsplats nämner hon 

att alla samarbetar och hjälps åt kring klienten.  

Ahmed framhåller också att samlokalisering inneburit ett förbättrat samarbete, men han ser inte 

endast fördelar med detta:  

 

“Vi har lättare att samarbeta med varandra för patienterna. Men 

samtidigt är nackdelen den fina gränsen, för ibland är det lite 

svårt”. 

 

Det han försöker belysa är att det täta samarbetet även inneburit att arbetsuppgifterna dem 

emellan blivit flytande. Matilda beskriver även hon att det är svårare att få grepp om en tydlig 

arbetsfördelning här och att det är ganska lätt för henne som arbetsterapeut att exempelvis utföra 

en boendestödjares arbetsuppgifter.  

Arbetsterapeuterna är inte de enda som upplever att arbetet utifrån samlokalisering resulterat i 

en otydlig arbetsfördelning, utan även Maryam och Camilla pekar på detta. Maryam nämner att 

hon, trots att det inte ingått i hennes arbetsuppgifter, följt med på hembesök när det inte funnits 

personal tillgänglig på arbetsplatsen: 

 

“Jag har till exempel följt med på  hembesök fast det inte ingår i 

min profession att göra det. Det var inte mitt uppdrag men den 

här klienten har risk på sig och då får man inte gå själv.  Då det 

inte funnits någon annan personal har jag ställt upp och följt 

med”. 
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Josefin beskriver vidare att de på rehabiliteringsenheten i vissa perioder inte haft någon läkare 

tillgänglig och att landstingssamordnare påpekat att de själva fått agera som läkare.  

 

Camilla beskriver en liknande upplevelse av att arbetsuppgifterna flyter ihop och beskriver att 

hon vid olika tillfällen utfört boendestöd som sjuksköterska då hon sett att patienten behöver 

det. Hon fortsätter vidare med att beskriva svårigheten med att hålla sig till endast sina egna 

arbetsuppgifter då de arbetar så nära varandra. Hon beskriver att  hon  exempelvis inte ringer 

en kommunanställd när hon ser att patienten behöver hjälp med disken, utan gör det själv. 

 

Av informanternas redogörelser kan vi se att samlokaliseringen har inneburit att samarbetet 

dem emellan förbättrats. Detta är något som stämmer väl överens med Braun och Westrin 

(1984), som menar att samarbetet mellan personal från medicin och social verksamhet 

förbättras då dessa delar gemensamma lokaler.  

Vidare i resultatet finner vi att informanterna upplever att det täta samarbetet med andra 

yrkesgrupper leder till att arbetsfördelningen dem emellan blir otydlig och det sker att 

yrkesgruppernas arbetsuppgifter går in i varandra. Maryam beskriver att hon ibland får utföra 

vissa arbetsuppgifter, trots att dessa inte förväntas av henne från den egna organisationen, 

samtidigt som Camilla beskriver en liknande upplevelse och att hon exempelvis inte ringer en 

boendestödjare när patienten har smutsig disk hemma, utan hon gör disken själv. 

Informanternas svar ligger i linje med det som Axelsson och Bihari Axelsson (2013) hävdar, 

nämligen att de inblandade aktörerna i  en samverkansprocess kan hamna i kläm mellan de 

olika organisationernas förväntningar på det arbete som skall utföras. Detta beror på att de 

yrkesverksamma kan uppleva en lojalitet gentemot både den egna organisationen och 

organisationen där samverkan sker i.  

Informanternas upplevelser av den otydliga ansvarsfördelningen stämmer dessutom väl överens 

med Hjortsjös (2005) resultat i hennes studie om samlokalisering i en familjecentral. I studien 

framhöll informanterna, likt våra informanter, att ansvarsfördelning många gånger kan 

upplevas som  otydlig när olika yrkesgrupper delar gemensamma lokaler.  

Informanternas utsagor visar likaså på ett av de grundelement som utgör organisationer, 

nämligen att  individer som ingår i sådana är utbytbara, vilket beror på att de endast “fyller en 

funktion eller roll” (Forsell & Westerberg 2007, s. 25). Utbytbarheten finns säkerligen inom 

alla organisationer men utifrån informanternas beskrivningar tolkar vi det som att utbytbarheten 
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inom denna verksamhet har en annan form till skillnad från andra verksamheter där samverkan 

sker på avstånd. Med detta menar vi att närheten till andra yrkesgrupper i det dagliga arbetet 

leder till att informanterna, oavsett organisationsbakgrund, kan täcka för en kollega när hen är 

borta. I verksamheter där samverkan sker på avstånd och där exempelvis fler av en yrkesgrupp 

finns samlade på en arbetsplats, är det mer troligt att någon från samma yrkesgrupp kan täcka 

för en kollega som inte finns på plats. 

En avslutande analys kring detta tema är det som Josefsson (2004) beskriver, att en förutsättning 

för en välfungerande samverkan är att förtydliga ansvarsområden i ett samverkansprojekt. Av 

informanternas beskrivningar ser vi att detta, till viss del, saknas inom denna verksamhet vilket, 

utifrån Josefsson, kan vara ett hinder i samverkan. 

 

6.2.5 Tidiga insatser men ingen struktur på dagen  

Ett annat tema som framkommer utifrån intervjumaterialet är att samlokaliseringen möjliggör 

att de olika yrkesgrupperna snabbt kan kontakta varandra vid behov. Informanterna menar att 

tillgängligheten till de olika yrkesgrupperna leder till att det snabb går  att koppla in de personer 

som behövs för att klienten ska få de rätta insatserna. Informanterna upplever att 

samlokaliseringen leder till att klienter/patienter kan fångas upp innan problematiken går för 

långt. Maryam ger ett exempel på hur det kan gå till om någon inom enheten märker att en 

patient börjar insjukna:  

 

“Man är duktig på att fånga upp klienten här. En samordnare kan 

exempelvis se att en klient pratar onormalt mycket om religion på 

sista tiden, och då kan det vara ett tecken på att man insjuknar. 

Man flaggar för det på morgonmötet. Man fångar upp här och 

bokar ett läkarbesök. Detta skulle försvåras om man jobbade 

traditionellt, vi skulle inte kunna se det som hela gården här ser”. 

 

Även Elsa beskriver att risken för patienten att falla mellan stolarna reduceras eftersom att alla 

behövliga yrkesgrupper finns samlade i gemensamma lokaler, och detta gör att den rätta 

instansen snabbt kan kopplas in.  

 

“Patienten kommer aldrig i kläm för att vi sitter så nära. Utifrån 

patientens behov så finns det alltid vissa professioner som man 
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plockar in. På så sätt faller inte patienten mellan stolarna för att 

man kopplar in personer som behövs tidigt”. 

 

Maryam ger exempel på hur processen att nå den rätta instansen skulle fördröjas om 

yrkesgrupperna inte fanns på nära avstånd till varandra: 

 

“Det kan vara ansträngt att boka in ett möte för klienten. Vi ringer 

exempelvis avdelningen, och  avdelningen svarar inte.  ´Hur ska 

vi göra nu?´ Det blir kaka på kaka, det tar längre tid för klienten 

och klienten blir mer sjuk”.  

 

Även Elsas beskrivning visar att skillnaden mellan att sitta på nära avstånd till andra 

yrkesgrupper är att det går mycket snabbare att få tag på rätt person. 

 

“Det är skillnad på att ha två socialsekreterare där vi sitter och 

bara knacka på, och säga att ´vi skulle behöva prata med dig om 

den här patienten´.  Förr fick man ringa och då kanske det tog  en 

vecka eller två innan man fick ett möte, nu kanske man kan få till 

möte samma dag”. 

 

Dock framhåller en del informanter att det inte alltid är positivt att dela gemensamma lokaler 

med andra yrkesgrupper, även om det många gånger gynnar klienten. För mycket samverkan 

upplevs som betungande för informanterna då det är tidskrävande att dagligen samverka med 

flera andra professioner. Camilla beskriver att närheten till andra yrkesgrupper ofta resulterar i 

att hon aldrig kan koppla ifrån då det ständigt sker informella möten på arbetsplatsen. De 

informella mötena som sker i exempelvis korridoren eller lunchrummet leder dessutom till att 

mycket förblir odokumenterat. Hon beskriver situationen som följande:  

 

“Det kan bli mycket spring, att man hugger tag i varandra i 

korridoren och tar en snabb informationsöverföring. Att man hela 

tiden är på, även i lunchrummet, att man aldrig kopplar ifrån. Man 

är i det hela tiden och då blir mycket odokumenterad och 

oregistrerad. Om jag ska gå i korridoren så kan en kommunare 

komma och säga att ´det här och det här har hänt´. ´Ja men okej, 
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säg till klienten att han kan komma till mig, jag har tid om en 

halvtimme´. Då har det egentligen hänt jättemycket samordning 

men odokumenterat. Och vad som är problemet där är att det går 

tid åt små saker som inte syns i våran kalender”. 

 

Camilla jämför arbetet utifrån Södertäljemodellen med tidigare arbetsplats och framhåller att 

hon tidigare fick vara mer för sig själv samtidigt som möten med andra yrkesgrupper var 

reglerade. Hon beskriver att hon här genom en promenad i korridoren kan ha samtal med sina 

medarbetare, göra nya bokningar och prata med klienter som har problem. Problemet med detta 

är, som hon ovan nämnde, att mycket förblir odokumenterat, samtidigt som exempelvis 

samtalen i korridoren inte är något som visar sig i hennes kalender. Hon beskriver vidare att 

hon upplever att det är mer struktur om en jobbar i sjukhuset då det där är mer remisshantering 

medan det inom hennes nuvarande arbetsplats är mer som så att  ”skulle du kunna tänka dig att, 

när du har tid, att se över det här?”. 

Hon beskriver att samverkan utifrån samlokalisering skulle kunna innebära mer tidsbesparing 

om det var mer hårddraget, men att verkligheten ser annorlunda ut och att mycket sker “mitt 

emellan”.  

I likhet med Camilla delar även Maryam och Josefin liknande uppfattning. De beskriver att det 

ibland kan upplevas vara jobbigt att sitta tillsammans med andra utförare och 

landstingspersonal då de ibland vill avskärma sig, inte minst då de har utredningar att skriva. 

Maryam beskriver att de egentligen inte är akutstyrda men att de ibland måste vara det här, 

detta dels för att landstinget är akutstyrt, dels för att samarbetet mellan dem skall fungera. 

Maryam exemplifierar detta med en konkret situation:  

 

“Igår bokade jag in en dag för att bara skriva utredningar. Det är 

brist på läkartider och vi hade en ny klient. Vi hittade en lucka i 

läkarschemat, den dagen som jag planerade att skriva utredningar. 

Så jag fick gå till mötet, var där en timme, antecknade det sedan 

i journalen, och återgick sedan till utredningsskrivandet. Så det 

kan vara lite hackigt ibland”.  

 

Josefin beskriver att de inte alltid kan planera dagen, utan att de ofta måste ha luftrum för det 

akuta. Hon beskriver att vissa saker kan hamna efter, exempelvis då de måste följa med 
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landstingspersonal på något besök. Även Elsa framhåller att hon trots sin agenda om vad som 

skall göras under dagen, så sker det akuta jämnt och dagen slutar inte som en tänkt sig. 

Inledningsvis i detta tema beskriver informanterna att den korta vägen till andra yrkesgrupper 

leder till att de snabbt kan kontakta varandra, vilket i sin tur medför att hjälp snabbare kan nå 

patienten. Detta enligt informanterna resulterar i att patienterna inte “hamnar mellan stolarna” 

samt att problematiken fångas upp innan det hinner gå för långt. Informanternas beskrivningar 

om de snabba kontakterna som kan tas vid akuta händelser inom verksamheten stämmer 

överens med Berfenstams och Smedbys (1976) studie. I studien belyser också informanterna 

att samlokalisering inneburit att de lättare kunde kontakta varandra genom oplanerade möten 

när behovet uppstod. 

 

Vidare framkommer det dessutom att informanterna upplever att samverkan i en 

samlokalisering ibland kan kännas betungande. Dock ser vi att det inte är de formella mötena 

som väcker dessa känslor hos informanterna, utan snarare de informella. Från 

socialsekreterarnas sida handlar det om att de exempelvis har utredningar att skriva och att de 

oplanerade mötena kan distrahera dem i det dagliga arbetet. Även Camilla lyfter fram 

problematiken med att inte kunna avskärma sig från kollegorna och menar att tid i det 

informella mötet används till frågor som exempelvis inte dokumenteras eller registreras.  

Som Forsell och Westerberg (2007) framhåller är det resurskrävande med en gemensam 

samordning i form av bland annat informella möten. Tid som kan användas till andra 

arbetsuppgifter förbrukas i samband med den gemensamma samordningen.  

Informanternas upplevelse av att bli distraherade i det dagliga arbetet  stämmer  dessutom väl 

överens med resultatet i Hjortjös (2005) studie om samlokalisering i en familjecentral. Där lyfte 

också personalen upp att de blev störda i sitt dagliga arbete och beskrev en längtan i att ibland 

bara få vara ifred.  

 

Resultatet från en studie som dock skiljer sig från våra resultat är Dunérs och Wolmesjös studie. 

I denna studie framkom att tidsbrist och stressiga arbetsförhållanden tvingade yrkesgrupperna 

att prioritera det egna arbetet, vilket inte lämnade mycket tid över till samverkan. Till skillnad 

från Dunérs och Wolmesjös studie visar vår studie istället på att det är samverkan som är 

tidskrävande under arbetsdagen, vilket leder till att informanterna upplever att de inte hinner 

prioritera det egna arbetet.  



	   35	  

7. Avslutande diskussion  

	  
7.1 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur samverkan fungerar samt upplevs av olika 

yrkesgrupper från landsting och kommun som delar gemensamma lokaler. Kunskap om 

samverkan är av central betydelse och relevans för många av de verksamheter som involverar 

socialt arbete. Genom att intervjua yrkesverksamma från social och medicinsk verksamhet som 

arbetar utifrån Södertäljemodellen har vi försökt belysa upplevelserna och effekterna av ökad 

samverkan genom samlokalisering.   

Av det presenterade intervjumaterialet kan vi se att informanterna delar liknande åsikter 

gällande upplevelserna av att arbeta så nära andra yrkesgrupper i det dagliga arbetet. 

Informanternas utsagor visar att samlokalisering har lett till att yrkesgrupper från medicinsk 

och social verksamhet i rehabiliteringsenheten fått en bättre förståelse för varandras arbetssätt 

samt att de olika perspektiven på hur ett problem kan lösas anses vara 

berikande.                                                                                                                                                                     

Andra fördelar som samlokalisering har lett till, enligt informanterna,  är ett bättre samarbete 

mellan yrkesgrupperna och att det snabbt går att få tag på rätt yrkesgrupp när akuta situationer 

uppstår. Dock framkom inte endast fördelar med samlokalisering. Informanterna belyser en del 

aspekter som upplevs som negativa när samverkan sker så tätt med andra yrkesgrupper. De 

framhåller att arbetsfördelningen i en samlokalisering många gånger kan bli otydlig samtidigt 

som den ständiga tillgängligheten till varandra gör det svårt att få struktur på dagen och upplevs 

distraherande. 

I denna studie uppfattar vi att respondenterna mestadels är positiva till att arbeta utifrån 

Södertäljemodellen. Utifrån våra resultat anser vi dock att det krävs en vidare organisering av 

Södertäljemodellen, detta för att de yrkesverksamma skall kunna få mer struktur/ordning på 

arbetsdagen samt genomföra sina respektive arbetsuppgifter utan alltför många informella, 

oplanerade möten.  

Det är således två olika sidor som beskrivs i samband med de informella mötena. Dessa möten 

anses leda till att insatser snabbare kan nå patienten/klienten än om informanterna skulle 

samverka på avstånd. Samtidigt upplevs den ständiga samverkan som sker genom dessa möten 

många gånger som betungande då dessa tar tid av de anställdas egna arbetsuppgifter.  
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Mot bakgrund av våra resultat ställer vi, i likhet med Berfenstam och Smedby (1976) frågan, 

vad som är den optimala nivån för samverkan, så att det fortfarande gynnar patienten/klienten 

men samtidigt inte på bekostnaden av de anställda. Vi har inget färdigt svar på den frågan men 

har tänkt på om det kanske faktiskt hade varit bättre om det var lite längre avstånd mellan 

yrkesgrupperna från kommun och landsting än endast någon vägg eller meter ifrån. Mer konkret 

kan det handla om att placera dem i olika byggnader som ligger i närheten av varandra. Detta 

skulle möjligtvis kunna innebära att det fortfarande är relativt lätt att nå den andra yrkesgruppen 

vid behov utan att ständigt vara uppkopplade till varandra i exempelvis lunchrum och korridor.  

En annan aspekt som vi vill diskutera vad gäller studiens resultat, är informanternas upplevelse 

av en otydlig arbetsfördelning. Då det endast finns ett antal anställda från respektive yrkesgrupp 

blir arbetet skört om någon är borta från rehabiliteringsenheten. Detta innebär att vissa 

yrkesgrupper får ta över andra anställdas arbetsuppgifter om akuta situationer uppstår. Vi anser 

att det positiva med detta är att de anställda får en bredare kunskap gällande andra professioners 

arbete, samt att arbetet blir mycket effektivare om den som är “närmast” kan ta över om den 

“rätte” individen saknas. Samtidigt har dock de olika yrkesgrupperna som arbetar utifrån 

Södertäljemodellen väldigt säregna/individuella arbetsuppgifter och vi tänker att det bör finnas 

en tydligare gräns för vilka som får utföra vissa arbetsuppgifter. Detta är även ett problem som 

har  uppmärksammats inom verksamheten och som resulterat i, enligt informanterna, att 

enheten inom snar framtid skall slås ihop med andra enheter som arbetar med samma målgrupp. 

I och med denna förändring kommer fler personer av varje yrkesgrupp finnas tillgängliga på 

arbetsplatsen och troligtvis blir det en  tydligare arbetsfördelning.  

Slutsatserna vi drar av studien är att effekterna av samverkan genom en samlokalisering i många 

fall är fördelaktiga, framförallt för patienten. Vi ser dock att det är viktigt att ha en balans i 

samverkan för att förhindra att det blir en belastning för yrkesgrupperna.  

 

7.2 Förslag på framtida forskning 

Under studiens gång har vi sett att samverkan genom samlokalisering är ett ämne där mycket 

återstår att forska vidare kring. En intressant aspekt vore att genomföra en studie med ett 

klientperspektiv. Detta för att närmare undersöka vilka upplevelser klienter har av att olika 

yrkesgrupper som hen berörs av finns samlade i gemensamma lokaler. Ett annat alternativ som 

är intressant är att genomföra en jämförande studie mellan myndigheter som samverkar på 

avstånd och de som arbetar utifrån Södertäljemodellen. Aspekter såsom likheter och skillnader 



	   37	  

i hur samverkan fungerar och upplevs skulle vara av intresse. Ett annat förslag på framtida 

forskning är att göra observationer under de möten som sker på arbetsplatsen, detta för att mer 

konkret studera vad som händer under dessa. Med tanke på bristande tid har vi endast haft 

möjlighet att studera en enhet som arbetar utifrån Södertäljemodellen. Som framtida förslag på 

forskning vore det spännande att studera andra enheter, som inte endast arbetar med 

psykossjukdomar, utan även andra målgrupper och se om organiseringen av samverkan och 

upplevelserna av den skiljer sig där.  
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Bilaga 1 
Vi är två socionomstudenter som för tillfället skriver vårt examensarbete. Vi vill titta lite närmre 

på hur samverkan ser ut mellan er som arbetar på rehabiliteringsenheten, men också ta del av 

vilka upplevelser ni har av att arbete utifrån Södertäljemodellen.  

Intervjumaterialet kommer endast att användas i forskningssyfte och ni kommer självklart förbli 

anonyma under hela processen. För att återge en så rättvis bild så möjligt av era uttalanden, 

utan att missa viktiga aspekter, skulle det vara väldigt  viktigt och värdefullt för oss om vi fick 

spela in intervjumaterialet. Detta gör vi däremot endast om ni samtycker till det.   

 

Introducerande frågor om informanterna 

•   Vad är din roll på arbetsplatsen? 

•   Vilka faktorer styr ditt arbete? (lagar, riktlinjer) 

•   Vad är målet med ditt arbete? 

 

Hur ser de yrkesmässiga relationerna ut mellan er som arbetar här? 

- samverkar din yrkesgrupp särskild mycket med en annan yrkesgrupp? 

 

Vilka rutiner för samverkan finns i ditt dagliga arbete? 

- på vilket sätt och hur?  planerade möten, vid behov? 

 

På vilket sätt är samarbetet med de andra yrkesgrupperna viktig för dig och ditt dagliga arbete? 

- utbyte av information, när problem inträffar, vid bedömningar 

 

Hur upplever du det vara att arbeta så nära andra yrkesgrupper som berörs av målgruppen? 

 

Om du har erfarenhet från tidigare arbetsplats, upplever du en skillnad med att arbeta på detta 

sätt? 

 

Hur görs bedömningar/utvärderingar av klienter? 

 

På vilket sätt kan ni återkoppla till varandras bedömningar och arbete? 

- Upplever du att detta arbetssätt leder till bättre bedömningar? 

 

Hur fattas beslut, sker det gemensamt eller var för sig? 
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Upplever du att denna samarbetsform underlättat det dagliga arbete? 

- tillgänglighet, arbetsbörda, flexibilitet 

 

På vilket sätt löser ni problem när de uppstår? 

- är det enklare att lösa problem när ni samarbetar så nära? 

 

Upplever du att arbetet blir mer effektivt utifrån det nära samarbetet? 

- tid, pengar, förebyggande, helhetsperspektiv 

 

På vilket sätt har du användning av dina kollegors kunskap i ditt arbete? 

 

Har samlokaliseringen inneburit att samarbetet alltid fungerat? 

 

Upplever du några svårigheter med att arbeta på detta sätt? 

 

Upplever du en klar ansvarsfördelning mellan de olika yrkesgrupperna? 

 

Uppstår det situationer där olika yrkesgrupper är oeniga gällande hur ett problem bör lösas? (ex 

vilken behandling) 

 

Upplever du/ni att de olika yrkesgrupperna strävar efter olika mål, eller finns det en klar 

målsättning? 

- utifrån din yrkesgrupp respektive de andra 

 

Leder arbetet över organisationsgränser till svårigheter med samarbetet med andra 

yrkesgrupper? 

- mer eller mindre med någon yrkesgrupp 

 

Finns det något som vi missat och som du/ni vill lyfta fram?  
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