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Abstrakt 
 

Titel: Samverkan – en gemensam angelägenhet. En kvalitativ 

studie kring socialsekreterares organisatoriska och 

professionella villkor i samarbetet med sjukvården kring 

personer med missbruksproblem. 

 

Engelsk titel: Collaboration – a mutual concern. A qualitative 

study on the organizational and professional conditions of the 

social worker in collaboration with the healthcare system 

regarding persons with addiction problems.  

 

Författare: Charlotte Berglund 

 

Handledare: Margareta Ekberg 

 

Datum: December 2016 

 

Antal sidor: 70 

 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka olika aspekter av 

samverkan såsom de uppfattades av en grupp socialsekreterare, 

för att beskriva organisatoriska och professionella villkor som 

påverkar samverkan och styr det dagliga arbetet. Metod: 

Studien utgick från ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt 

perspektiv med fokus på människans uppfattning av ett 

fenomen. Kvalitativa intervjuer gjordes med åtta 

socialsekreterare med hjälp av vinjettmetoden. Analysen 

genomfördes enligt fenomenologisk modell utan tolkningar och 

med fenomenologisk objektivitet. Resultat: Analysen av 

socialsekreterarnas berättelser visade att klienterna är en 

gemensam angelägenhet för socialtjänsten och sjukvården. 

Brister i samverkan påverkar relationen mellan socialtjänsten 

och sjukvården negativt och kan få allvarliga konsekvenser för 

klienterna. God och väl fungerande samverkan verkar enande 

och belönande för såväl socialtjänsten och sjukvården som för 

klienten. Särskilt poängterades en tydlig och öppen 

kommunikation, personliga möten och personlig kännedom om 

varandra och varandras verksamheter. Slutsatser: Olika 

organisatoriska och professionella villkor för samverkan 

påverkar varandra ömsesidigt. Viktigt är att skapa hållbara 

strukturer för en god samverkan. Fortsatta studier krävs för att 

utveckla en fungerande samverkan i praktiken. 
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1 Inledning 
 

Varje dag tas kontakter, det avtalas möten och personal från sjukvården och 

socialtjänsten träffas kring personer med missbruksproblem. Samverkan i alla dess 

former, från lättare former av informationsutbyte via telefon eller fax, till besök av 

socialsekreterare, till planerade möten enligt SIP (Samordnad Individuell Plan) eller 

SVPL (Samordnad VårdPlanering) äger rum. Personalen kommer från olika 

organisationer, olika kunskapsdomäner och olika kulturer, och arbetar tillsammans för 

och med de klienter som de har gemensamt. De klienter som åsyftas i föreliggande 

studie är de personer som kommit i kontakt med sjukvården och vårdas inneliggande för 

olika former av missbruk och/eller beroende.   

 

Hälso- och sjukvården har som organisation ansvar för bl.a. tillnyktring, 

abstinensbehandling och substitutionsbehandling, medan ansvar för t.ex. psykosociala 

insatser och ekonomiskt bistånd åligger kommunerna via socialtjänsten (SOU, 2011, 

Volym 1). Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är två olika organisationer, politiskt 

styrda, med olika regelverk och lagar, men samtidigt med många gemensamma 

beröringspunkter. I de fall då personer är i behov av insatser från både kommun och 

landsting är dessa två organisationer ålagda samverkan enligt såväl Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982) som Socialtjänstlagen (2001). 

 

”I vår lagstiftning betraktas drogberoende dels som sjukdom, dels som socialt problem, 

dels som rehabiliteringsproblem och dels som karaktärsfel.” 

”Varje lag tillämpas av sin huvudman. Verkligheten visar att det är omöjligt att 

använda så många lagar och huvudmän för att lösa ett problem som dessutom 

definieras på tre olika sätt.” (Nordin, 1994, s. 163) 

 

Citatet ovan är ett exempel på att samverkan olika organisationer emellan kan vara en 

stor utmaning, och sällan sker friktionsfritt. Brister i samverkan skapar negativa 

attityder och missnöje, vilket i slutändan går ut över den enskilde individen som är i 

behov av insatserna. Insatserna kan försämras, fördröjas eller även utebli.  Omvänt kan 

god samverkan ge stora möjligheter för kunskapsutbyte, utveckling, samt bidra till 

förbättrat resursutnyttjande (Socialstyrelsen, 2007, Implementerings- och 

utbildningsstöd).  

 

Lagtexter och förordningar kan uppfattas som abstrakta med stora möjligheter för 

tolkning. Inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten arbetar professioner, med olika 

organisatoriska och professionella villkor, kunskapsdomäner och förutsättningar, vilket 

i sin tur banar för en myriad av tolkningar och omsättningar av lagar i praktiken. När 

sedan dessa två helt olika organisationer ska samverka står båda inför en stor utmaning.  

Olika förutsättningar inom organisationerna och professionerna kan bidra till att 

vidmakthålla fokus på hinder och svårigheter, när det borde vara viktigare att försöka se 

på utmaningarna som möjligheter för utveckling, för att underlätta och förbättra 

samverkan, vilket nedanstående citat är ett exempel på: 

  

”Arbetsområden som kännetecknas av att ideologier får stor plats brukar präglas av 

hinder mot kunskapsintegration. Missbruksområdet är ett sådant. /…/ Kännedom om 

både egen organisation och andras, t.ex. samverkanspartners, är nödvändig.”  

(Melin & Näsholm, 1998, s. 262) 
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Vid samverkan mellan beroendevården och socialtjänsten blir hindren ofta påtagliga. 

Beroendevården lyder under landstinget, och socialtjänsten under kommunerna, vilka är 

olika politiskt styrda organisationer med egen budget och egna lagar. Inom dessa olika 

organisationer verkar olika professioner med olika kunskapsområden, värderingar och 

språkbruk. En försvårande faktor har bl.a. varit att organisationerna har olika 

definitioner av missbruk och beroende (Axelsson & Axelsson Bihari, 2013). 

 

Ytterligare faktorer som påverkar samverkan är att hälso- och sjukvården arbetar med 

och utgår ifrån sjukdomsbegrepp och diagnossystem, medan kommunerna fokuserar på 

funktion och olika typer av funktionsbedömningar. Dessa olika organisationer har 

således olika utgångspunkter för sitt arbete. Därutöver finns stora skillnader i 

språkbruket. Organisationerna använder t.ex. olika begrepp, men i grund och botten 

arbetar de med samma fenomen och målgrupp. Oftast arbetar organisationerna mot 

samma mål, fast de kan vara involverade i olika faser av ett förlopp för patienten eller 

klienten (Danermark & Kullberg, 1999). 

 

De problematiska faktorerna vid samverkan ligger här oftast på andra nivåer, 

exempelvis olika förklaringsmodeller för missbruk/beroende och skillnader i 

organisation vad gäller regelverk och kunskapsområden. Andra hindrande faktorer är 

bristande respekt för och kunskap om varandras arbete. Tydliggörande av mål och 

ansvarsfördelning, samt möjligheter att koordinera insatserna underlättar samverkan. 

Gemensamma, organisationsövergripande avtal och olika utbildningsinsatser bidrar till 

att underlätta samverkan. Samverkan underlättas också av en strävan och en vilja från 

de olika professionerna att överbrygga hindren så gott det går, och sträva efter och 

anstränga sig att skapa goda möjligheter för samverkan (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Riskerna med bristande samverkan – utebliven hjälp, försenad hjälp, felaktig hjälp, 

negativa attityder och försämrad arbetsmiljö – är stora. Förtjänsterna med samverkan – 

rätt hjälp i rätt tid, bra arbetsmiljö och arbetsglädje, ökade kunskaper samt tidsbesparing 

– tycks vara större.  

 

Som sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning inriktad mot missbruk och beroende 

kommer jag, om inte dagligen så, varje vecka i kontakt med handläggare och behandlare 

inom socialtjänsten. Samverkan organisationerna emellan är ofta föremål för diskussion, 

men mer sällan för djupare reflektion, då det vardagliga arbetet med medföljande krav 

kommer emellan. I denna studie önskar jag belysa olika aspekter av samverkan, sett ur 

socialsekreterarnas perspektiv, för att bidra till en ökad förståelse för hur samverkan kan 

upplevas och erfaras som fenomen i det dagliga, psykosociala arbetet. De olika 

aspekterna kan vara faktorer som hindrar, men även faktorer som möjliggör samverkan, 

såsom åtgärder, knep, hur man lyckas hantera svårigheter och utmaningar, fungerande 

avtal och rutiner som bidrar till att ge klienterna rätt hjälp i rätt tid, och bidrar till ökad 

arbetsglädje och kunskap för de professionella.  

 

2 Begreppsdefinitioner 
I kapitel två beskrivs och definieras tre bärande begrepp, vilka är genomgående och 

ömsesidigt påverkande genom hela uppsatsen, nämligen samverkan, organisation och 

profession.  

2.1 Samverkan 
Samverkan kan enkelt beskrivas som att verka tillsammans och överskrida gränser för 

att kunna göra detta. Samverkan sker mellan och inom organisationer, mellan och inom 
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professioner, discipliner och kunskapsområden. Ordet samverkan används oftast 

synonymt med samarbete och samordning (Axelsson & Axelsson Bihari, 2013). 

Samverkan kan definieras som ”att verka samman parallellt”. Samverkan är 

målinriktade handlingar som utförs mot ett definierat problem och syfte 

(Socialstyrelsen, 2007, Implementerings- och utbildningsstöd). 

Koordination och kollaboration beskrivs som olika typer av samverkansformer. Med 

koordination menas att insatser koordineras eller samordnas mellan olika specialiserade 

enheter. Personer med särskilt samordningsansvar, bl.a. case managers, har visat på 

positiva resultat för klienter med sammansatta behov i behov av insatser från flera 

aktörer. Vid kollaboration arbetar flera olika organisationer eller verksamheter 

tillsammans för en gemensam målgrupp eller typ av problematik. Summan av det 

gemensamma arbetet värderas högre än om insatserna lagts ihop, som är vanligare vid 

koordination. Särskilt fördelaktigt är samverkan enligt kollaboration vid arbete med 

utsatta och komplexa målgrupper, som exempelvis personer med hemlöshet eller barn i 

familjer med missbruksproblematik (Grell m.fl., 2013).  

För enkelhetens skull har ordet samverkan använts genomgående i 

resultatredovisningen.  

2.2 Organisation 
Utmärkande för de organisationer som åsyftas i föreliggande studie är att de är 

offentliga, människobehandlande organisationer med uppgift att ge service åt personer i 

behov av hälso- och sjukvård eller sociala tjänster. Människobehandlande 

organisationer utmärks vidare av att de är beroende och påverkas av samhället och av 

förändringar i samhället. Andra utmärkande drag är att målen för organisationerna kan 

vara motstridiga och svårtolkade, samt att effekterna av arbetet är svåra att förutsäga 

och mäta. Anledningen till svårigheterna är väl just det faktum att organisationernas 

arbetsmaterial, ”råmaterialet”, är människor, som ju är svåra att förutsäga. Såväl 

organisationernas struktur och innehåll, som de olika professionerna som befolkar och 

verkar inom organisationerna, har olika förutsättningar historiskt sett, vilket delvis gör 

att de utvecklats olika samhällspolitiskt, organisatoriskt, ideologiskt, kulturellt och 

kunskapsmässigt inom de olika professionerna. Problemet är inte skillnaderna eller 

olikheterna mellan organisationerna och professionerna, utan hur man väljer att hantera 

dessa skillnader eller olikheter. För framgångsrik samverkan behöver skillnaderna 

identifieras, accepteras och hanteras (Danermark & Kullberg, 1999). 

 

Hälso- och sjukvården och socialtjänsten är således två komplexa människovårdande 

organisationer.  Arbetet som utförs kan beskrivas som moralisk arbete. Personalen gör 

moraliska bedömningar och värderingar om patienterna eller klienterna. Bedömningar 

utförs på basis av personalens värderingssystem och schematiska bedömningssystem, 

t.ex. riktlinjer eller olika bedömningsinstrument, exempelvis ASI (Addiction Severity 

Index, en standardiserad och strukturerad intervju som används för bedömning och 

utvärdering inom missbruksvården, bl.a. inom socialtjänsten). Det moraliska arbetet är 

relaterat till det politiska, kulturella och ekonomiska sammanhang i vilket det är 

verksamt (Hasenfeld, 2010).  

 

2.3 Profession 
Inom ovan nämnda organisationer arbetar olika professioner. Professionerna kan ses 

som en organiserad grupp med en kollektiv förståelse. Gruppen utför specifika men 

varierande arbetsuppgifter vars resultat ska komma patienterna eller klienterna till godo. 
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Som professionsutövare ingår att hela tiden fatta beslut om åtgärder. För detta använder 

professionsutövaren såväl teoretisk som praktisk kunskap, men även god inlevelse- och 

omdömesförmåga(Molander & Terum, 2008). Exempel på en professionsutövare är en 

socialsekreterare.  

 

Verksamheterna kräver ett gott professionsövergripande samarbete då varje profession, 

förutom de färdigheter man äger gemensamt, har specifika kunskaper som kan komma 

klienterna till godo. I verksamheten ingår både att ta individuella hänsyn, samtidigt som 

verksamheten och lagen ställer krav på att alla ska behandlas lika. Hur olikheter och 

likheter ska hanteras är ställningstaganden som organisationernas olika verksamheter 

behöver ta ställning till (Molander & Terum, 2008). 

 

3  Lagar, riktlinjer och ramöverenskommelser 
Det människovårdande arbetet styrs och regleras ytterst av ramlagar, vilka begripliggörs 

och konkretiseras bl.a. genom olika riktlinjer. I kapitel tre beskrivs först de lagar som 

styr och reglerar ansvaret för landstingen och kommunerna, nämligen Hälso- och 

sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. För att ytterligare förtydliga följer därefter en 

beskrivning av de lagar som, tillsammans med Hälso- och sjukvårdslagen och 

Socialtjänstlagen, reglerar vård och vårdformer inom både hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten, nämligen Patientlagen, Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

och Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).  

 

Därefter följer en beskrivning av de Nationella riktlinjerna för missbruks- och 

beroendevård, som publicerades första gången år 2007 av socialstyrelsen, och 

sedermera utkom i en reviderad upplaga år 2015. Med hänsyn till att föreliggande studie 

är genomförd i Skåne, beskrivs vidare Region Skånes och Kommunförbundet Skånes 

regionala ramöverenskommelse publicerad år 2015.  

 

3.1  Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen 

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, och Socialtjänstlagen, SoL, är tvingande lagar men har 

karaktären av ramlagar, som enbart på ett övergripande sätt anger uppdrag och ansvar, 

vilket ger åt respektive kommun och landsting stort tolkningsutrymme. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen, HSL 1982:763, får landstingen göra överenskommelser med 

kommuner, försäkringskassa och arbetsförmedlingen om samverkan, för att effektivare 

kunna utnyttja de resurser som finns, och kunna uppnå mål och syften gentemot den 

enskilda inom ramarna för landstingets ansvar och uppdrag (HSL, 1982). Vidare ska 

landstinget enligt 3f§ HSL tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan i 

de fall en individ är i behov av insatser från båda huvudmännen. Planen ska upprättas 

utan dröjsmål. Av den individuella planen ska det framgå bl.a. vilka insatser som 

behövs, samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för. Vidare framgår det i 

Hälso- och sjukvårdslagen enligt 8b§ att landsting och kommuner ska överenskomma 

om samarbete kring individer med missbruk och beroende (HSL, 1982).  

 

Även i Socialtjänstlagen, SoL 2001:453, anges att kommuner får överenskomma med 

landsting, försäkringskassan och arbetsförmedlingen om samverkan för att uppnå mål 

och syften gentemot den enskilde, för att effektivare kunna utnyttja de resurser som 

finns (SoL, 2001). Enligt 7§ ska kommuner och landsting upprätta en individuell plan, 

precis som enligt 3f§ HSL. Likadant anger 9a§ att kommunen ska överenskomma om 

samarbete med landstinget när det gäller individer med missbruk och beroende, vilket är 

precis som 8b§ HSL (SoL, 2001). 
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Således visar genomgången av lagtexter som rör området, att samverkan inte bara är en 

betydelsefull ingrediens, utan också ett lagstadgat krav och en nödvändighet.  

 

3.2 Lagar som reglerar vård och vårdformer 
3.2.1  Patientlagen 

Patientlagen togs i bruk så sent som år 2015, och gäller hälso- och sjukvård som bedrivs 

av landsting eller kommun. Patientlagen tillkom främst för att stärka och tydliggöra 

patientens ställning, samt för att främja självbestämmande och delaktighet. Vården 

enligt Patientlagen, och Hälso- och sjukvårdslagen, får inte ges utan patientens 

samtycke. Hälso- och sjukvårdslagen anger vårdgivarens skyldigheter och ansvar 

(Patientlag, 2014; HSL, 1982). 

 
3.2.2  Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) 

En läkare kan besluta om tvångsvård om patienten lider av en allvarlig störning, om 

patienten bedöms vara i oundgängligt behov av vård p.g.a. sitt psykiska tillstånd, samt 

om patienten motsätter sig vården och bedöms sakna förmåga att ta ställning till denna. 

Tvångsvård bedrivs inneliggande på sjukhus. En person med missbruk kan komma att 

behöva vårdas mot sin vilja på sjukhus exempelvis vid toxiska psykoser eller vid 

allvarlig risk för självskada. Däremot kan en person inte vårdas enligt LPT på en SiS-

institution (Statens institutionsstyrelse, ”LVM-hem”), så därför måste vården enligt LPT 

upphöra eller hävas innan en person kan transporteras till en SiS-institution (LPT, 

1991). 

 
3.2.3  Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 

Socialnämnden kan ansöka och besluta om tvångsvård enligt LVM. Vården utförs på 

olika SiS-institutioner, ”LVM-hem”, på uppdrag av Statens institutionsstyrelse, vilken 

således har staten som huvudman. Syftet med LVM-vården är att motivera patienten till 

frivillig vård. Vård enligt LVM föreligger om en person med missbruk är i behov av 

vård för att komma ifrån sitt missbruk, och att denna vård inte kan tillgodoses på 

frivillig basis i enlighet med socialtjänstlagen (Socialtjänstlag, 1980). Därutöver är 

LVM indikerat enligt Hälsoindikationen om personen utsätter sitt liv för allvarlig fara, 

enligt Social indikation om personen löper en risk att förstöra sitt liv, eller enligt 

Våldsindikationen om personen kan komma att allvarligt skada sig själv eller en 

närstående person till följd av missbruket (LVM, 1988).  

 

En läkare är skyldig enligt 6§ LVM att anmäla till socialnämnden om denne bedömer 

att en person är i behov av tvångsvård enligt LVM enligt någon eller flera av 

ovanstående indikationer, och att denne person inte vill vårdas för sitt missbruk. När en 

LVM-anmälan inkommit är socialnämnden skyldigt att, enligt 7§, inleda en utredning. 

Socialnämnden är också skyldig att utse en kontaktperson som ansvarar för kontakterna 

med sjukvården och med den person som anmälan gäller. Om socialnämnden bedömer 

det nödvändigt för sin utredning ska den begära ett läkarutlåtande enligt 9§LVM. För 

detta krävs ett samarbete med sjukvårdens beroendevård. Läkarutlåtandet är en viktig 

del i socialnämndens utredning för att kunna göra en bedömning och fatta ett grundat 

beslut om eventuell tvångsvård (LVM, 1988). 

 

Socialnämnden är den nämnd som har mandat och i uppdrag att besluta om tvångsvård 

enligt 11§LVM, samt om omedelbart omhändertagande enligt 13§LVM. Sjukvården 

vårdar inte enligt LVM, men har som uppdrag att på medicinsk och/eller psykiatrisk 
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indikation vårda en person tills denne kan transporteras till utsedd SiS-institution 

(LVM, 1988).   

 

3.3  Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 
Lagar är tvingande, vilket däremot inte riktlinjer är. Riktlinjerna är utarbetade på basen 

av evidensbaserad kunskap, och kan således antas erbjuda ett värdefullt kunskapsstöd 

för de professioner de angår. När de nationella riktlinjerna för missbruks- och 

beroendevård utkom år 2007 var det första gången som Socialstyrelsen sammanställde 

riktlinjer riktade mot två olika huvudmän och organisationer (Socialstyrelsen, 2007, 

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård). De nationella riktlinjerna har 

sedermera utkommit i en reviderad upplaga år 2015. 

 

En av utmaningarna när två olika organisationer ska samverka är att de kan sakna ett 

gemensamt språk. Bland annat saknas en definition av missbruk och beroende inom 

socialtjänsten. Till följd av de organisatoriskt administrativa, juridiska och 

innehållsmässiga skillnaderna, samt skillnader i professionell kunskapsbas och ideologi 

är det inte möjligt att skapa en gemensam terminologi, men där det är möjligt att närma 

sig utgör de nationella riktlinjerna en god bas för att skapa gemensamma 

utgångspunkter för de båda organisationerna (Socialstyrelsen, 2007, Nationella riktlinjer 

för missbruks- och beroendevård). 

 

För diagnostiska ställningstaganden krävs att socialtjänsten har ett samarbete med 

hälso- och sjukvården. Samarbete med hälso- och sjukvården möjliggör förbättrade 

grunder för beslut om åtgärder och insatser, samt utgör en större rättssäkerhet för den 

enskilde. Otillräcklig bedömningsgrund riskerar medföra felaktiga och godtyckliga 

bedömningar och åtgärder. Därutöver minskar det möjligheterna att utvärdera de 

insatser som ges, samt deras kostnadseffektivitet (Socialstyrelsen, 2007, Nationella 

riktlinjer för missbruks- och beroendevård). 

 

Hälso- och sjukvården använder diagnostiska system för att klassificera sjukdom, vilka 

är grund för beslut om åtgärd och behandling. I Sverige används främst ICD-10 

(International statistical Classification of Diseases and related health problems 10th 

version). Socialtjänsten använder framför allt ASI (Addiction Severety Index), men 

även DOK (DOKumenation och utvärdering inom missbrukarvården) som 

bedömningsinstrument. Skillnaderna i systemen kan utgöra och bidra till 

”språkförbistring” när dessa två organisationer ska samverka kring den enskilde 

(Socialstyrelsen, 2007, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård).  

 

En annan aspekt är själva vårdkedjan. De nationella riktlinjerna framhåller vikten av en 

fungerande vårdkedja för att främja patientens säkerhet och säkra behandlingsresultat. 

Inneliggande vård för t.ex. abstinensbehandling som inte följs av stöd och behandling i 

öppenvård ger i regel sämre resultat och ökar risken för återfall, framför allt när det 

gäller personer med missbruk av narkotika. Samverkan mellan socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården bör inledas redan under slutenvårdstiden. När det gäller personer med 

alkoholmissbruk är det framför allt snabbt tillträde till behandling och kontinuitet i 

behandlingsinsatser som ger fler positiva och mer långvariga resultat (Socialstyrelsen, 

2007, Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård).  

 

Särskilt personer med samsjuklighet, d.v.s. personer med samtidig psykisk och/eller 

somatisk sjukdom och missbruk/beroende har behov av samordnade insatser. Hälso- 

och sjukvården och socialtjänsten har här ett gemensamt ansvar att samverka så att den 
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enskilde får stöd och behandling under samordnade former. Samordnad behandling är 

här alltid mer effektiv än när respektive tillstånd behandlas var för sig och/eller 

okoordinerat. Hur samordningen praktiskt utförs är inte lika viktigt som att den utgår 

från den enskilde individens behov (Socialstyrelsen, 2007, Nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård).  

 

I de reviderade riktlinjerna från år 2015 finns tre nya områden inkluderade, nämligen 

Ungdomar, Läkemedelsberoende och Psykosociala stödinsatser. Vidare ingår nu ett 

antal kvalitetsindikatorer, vilka är tänkta att användas som underlag vid uppföljningar 

av hur riktlinjerna följs. Socialstyrelsen betonar, och konstaterar, att de tre nytillkomna 

områdena kommer att, initialt, kräva högre omkostnader, men även att kräva 

förändringar vad gäller samverkan och fortbildning. Samverkan mellan Hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten betonas fortsatt, men är inte vidare utvecklat i den nya 

texten från år 2015. I avsnittet Psykosociala stödinsatser nämns Case Management i en 

av rekommendationerna som en samordnad stödinsats för personer med samsjuklighet 

(Socialstyrelsen, 2015). 

 

 

3.4 Regional ramöverenskommelse 
Föreliggande studie genomfördes i en mellanstor kommun i Skåne län. År 2015 

publicerade Kommunförbundet Skåne och Region Skåne en regional 

ramöverenskommelse gällande samarbete vid arbete med personer med missbruks- och 

beroendeproblem. Syftet med ramöverenskommelsen är att förtydliga kring mål, 

målgrupp och ansvar för att underlätta samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

Skånes 33 kommuner, samt för att ge förutsättningar att kunna följa de 

rekommendationer som ges i de nationella riktlinjerna. Ramöverenskommelsens 

utgångspunkt är de styrande lagarna Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. 

Fokus ligger på att huvudmännen tar ett gemensamt ansvar för samverkan för att kunna 

uppnå sina mål. Därutöver krävs en tydlig och överlappande ansvarsfördelning mellan 

Region Skåne och respektive kommun (Kommunförbundet Skåne & Region Skåne, 

2015). 

 

Samverkan ska prioriteras. Lokala överenskommelser med konkreta handlingsplaner 

ska upprättas av och mellan respektive kommun och landstinget (Region Skåne). Vård- 

och omsorgsplaner förutsätter samverkan huvudmännen emellan, t.ex. vid Samordnad 

vårdplanering, SVPL, inför utskrivning från sjukvården. Samverkan är också ett måste 

vid Samordnad Individuell Plan, SIP, när sjukvården eller kommunen bedömer att en 

sådan behöver upprättas för att tillgodose den enskilde individens behov. En 

grundläggande förutsättning för samverkan är att den enskilde, alltså patienten eller 

klienten, medger informationsutbyte huvudmännen emellan. Informationsutbyte 

motverkas i annat fall av Offentlighets- och sekretesslagen, såvida inte sekretessen 

upphävs av annan lag, t.ex. lag om anmälningsskyldighet. Samverkan på regional och 

lokal nivå huvudmännen emellan, genom att ingå samverkansavtal och bl.a. arbeta för 

integrerade verksamheter för att kunna erbjuda en mer lättillgänglig och allsidig vård, 

betonas särskilt (Kommunförbundet Skåne & Region Skåne, 2015). 

 

4  Missbruksutredningen 
Regeringen beslutade år 2008 att tillsätta en utredning för att göra en översyn över den 

svenska missbruks- och beroendevården, även kallad Missbruksutredningen. Resultatet 

av utredningen publicerades i form av två omfattande rapporter: Utredningens förslag, 
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volym ett, och Utredningens analys, volym två. Målsättningen var att skapa en 

kunskapsbaserad missbruks-och beroendevård med syften som bland annat att förbättra 

tillgängligheten till rätt insatser för individen, att tydliggöra huvudmännens ansvar, och 

att belysa hur samverkan kan utvecklas (SOU, 2011, Volym 1). 

 

Utredningen utgick från flertalet problemformuleringar. Bland andra utgick utredningen 

från det faktum att missbrukssituationen och vårdbehovet över tid har förändrats, t.ex. 

som en följd av ändrade dryckesvanor, tillkomst av nya missbrukspreparat, ökat 

blandmissbruk, men även förändringar i samhället och samhällspolitiskt. Utredningen 

poängterade att forskning visar att merparten av personerna med missbruksproblem 

tenderar att vända sig till hälso- och sjukvården för att få hjälp, och undviker att vända 

sig till socialtjänsten. Vidare visade utredningen att personer med missbruksproblem 

undviker att söka vård till följd av kriminaliseringen av icke-medicinsk användning 

(SOU, 2011, Volym 1). 

 

Andra problemområden som belystes var de olika huvudmännens olika tolkning och 

ansvarsfördelning av uppdraget för missbruks- och beroendevården.  Konsekvenserna 

för individen blir minskad tillgänglighet, effektivitet och samordning, och för utförarna 

minskad effektivitet i utförandet av insatser, samt ineffektivt utnyttjande av ekonomiska 

resurser och tid. För individen kan tillgången till vård, behandling och stöd bli väldigt 

olika beroende på vilken kommun och vilket landsting individen tillhör. Mindre 

kommuner kan också ha sämre ekonomiska förutsättningar bland annat p.g.a. begränsat 

skatteunderlag. Utredningen ansåg att genom att genomföra reformer för att minska 

antalet huvudmän eller samla till större regioner skulle vården kunna stärkas 

kunskapsmässigt och ekonomiskt. Liknande reformer har genomförts i Norge och 

Danmark (SOU, 2011, Volym 1).  

 

Svårigheter inom samverkan är ofta förekommande. Exempelvis kan svårigheter uppstå 

till följd av att socialtjänsten inte har kännedom eller kunskaper om vad hälso- och 

sjukvården gör eller hur de arbetar, och vise versa. Andra svårigheter som kan uppstå är 

när verksamheternas ansvarsområden och kompetensområden så kraftigt begränsas att 

individen i behov av hjälp inte riktigt passar in någonstans, eller tvärtom på för många 

områden, och till slut hamnar utan hjälp. Detta kan bli fallet vid specialisering. En 

annan mycket sammansatt utmaning är då Statens institutionsstyrelse (SiS), hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten måste samverka i samband med tvångsvård enligt LVM 

(Lagen om Vård av Missbrukare i särskilda fall), där ett flertal brister kan uppkomma i 

vårdkedjan till följd av bristande samverkan (SOU, 2011, Volym 2).  

 

Det finns stora möjligheter för varje landsting och kommun att tolka ansvar och uppdrag 

enligt HSL och SoL. Lika många kommuner och landsting som finns, lika många 

tolkningar finns. Missbruk och beroende är tillstånd som ställer höga krav på 

samordning och kontinuitet, men där den otydliga ansvarsfördelningen och de olika 

tolkningarna kan ha svåra konsekvenser för den enskilde individen. Genom 

samarbetsavtal kan, och ska, kommuner och landsting förtydliga hur samverkan ska 

fungera på regional och lokal nivå utifrån gällande lagstiftning (SOU, 2011, Volym 1). 

 

Utredningen till trots har missbruks- och beroendevården fortsatt delat 

huvudmannaskap. Fokus har då vänts till att tydliggöra ansvaret med förstärkta krav på 

samverkan, vilket är en av få slutsatser från utredningen. Hur kunde en drygt två år lång 

och omfattande utredning inte komma fram till mer omfattande resultat?  I en studie 

publicerad år 2014 redovisar Storbjörk resultaten av en analys av processen i 
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Missbruksutredningen. Resultaten är baserade på remissvar från nära 200 intressenter, 

och som är analyserade med hjälp av innehållsanalys. Studien visar, med stöd av 

forskning, på de svårigheter, eller utmaningar, som ett system, i detta fall den svenska 

missbruks- och beroendevården, står inför när det gäller krav eller förslag på 

organisationsförändringar. Studien belyser faktorer som främjar, och faktorer som 

motverkar förändringar ur olika perspektiv (Storbjörk, 2014).  

 

Målet med missbruksutredningen var, som ovan beskrivet, att skapa en 

kunskapsbaserad missbruks- och beroendevård bl.a. för att tydliggöra huvudmännens 

ansvar och belysa hur samverkan kan utvecklas. Fokus i Storbjörks studie var de förslag 

som uppkommit om att överföra själva behandlingsansvaret från socialtjänsten till 

hälso- och sjukvården, samt att integrera tvångsvården enligt LVM inom den 

psykiatriska tvångsvården LPT. Båda dessa förslag kan upplevas som omfattande, och 

även som kontroversiella, sett ur ett svenskt perspektiv. Svensk missbruks- och 

beroendevård har en lång tradition av stöd- och behandlingsinsatser för personer med 

missbruks- och beroendeproblematik i socialtjänstens regim. Vidare har stöd och vård 

varit uppdelat på två huvudmän i nära 40 års tid, där socialtjänsten haft ansvar för 

långtgående insatser inom stöd och behandling, medan hälso- och sjukvården haft 

ansvar för medicinsk och psykiatrisk bedömning och behandling. En tredje huvudman, 

staten, ansvarar för tvångsvården enligt LVM. Även om huvudmännen och 

ansvarsområdena varit desamma sedan årtionden har det skett förändringar. Tillgången 

till öppenvård (socialtjänsten) och substitutionsprogram (hälso- och sjukvården) har 

ökat. Missbruk och beroende står som psykiatriska diagnoser, vilket ökat fokus på den 

medicinska behandlingen av beroendetillstånd och lett till en ökad medikalisering av 

missbruks- och beroendevården. Därutöver utkom år 2007 De nationella riktlinjerna, 

vilka implementerades via det nationella projektet Kunskap till praktik. Kunskap till 

praktik var ett nationellt utvecklingsprojekt och ett samarbete mellan kommuner och 

landsting på uppdrag av regeringen. Kunskap till praktik är numera avslutat sedan år 

2014. Utvecklingen inom missbruks- och beroendevården har haft fokus på 

evidensbaserade metoder och medicinsk behandling som lättare låter sig utvärderas 

vetenskapligt, vilket har lett till att det sociala perspektivet och socialsekreterarnas 

arbete hamnat lite mer i skuggan (Storbjörk, 2014).  

 

Storbjörk beskriver att kritik under åren har riktats mot den svenska missbruks- och 

beroendevården som dysfunktionell, ofta i relation till det delade huvudmannaskapet. 

Kritiken består bl.a. i att den otydliga ansvarsfördelningen leder till ineffektiv vård där 

klienter riskerar att falla mellan stolarna. Kritiken belyser även de faktumen att 

utökningen av substitutionsprogrammen leder till ett utökat ansvar och en större roll för 

hälso- och sjukvården, och att missbruk och beroende står som psykiatriska diagnoser, 

vilket borde innebära att personer med missbruks- och beroendeproblematik skulle få 

behandling inom hälso- och sjukvården. En annan kritik som framförts är att personer 

med missbruks- och beroendeproblematik väljer att vända sig till hälso- och sjukvården 

hellre än till socialtjänsten eftersom det anses stigmatiserande. Kritiken tillsammans 

med de förändringar som skett de senaste snart 40 åren kan ha bidragit till vad Storbjörk 

beskriver som en ”crisis of legitimacy” (s. 84), som in sin tur kan ha blivit startskottet 

till utredningen (Storbjörk, 2014).  

 

Forskning vad gäller reformer och organisationsförändringar är bristfällig, menar 

Storbjörk.  Omorganisation genomförs ofta utan hänsyn till hur denna påverkar 

målgruppen. Omfattande organisationsförändringar har genomförts i såväl Finland som 

Danmark och Norge, och i vissa fall även där med kritik för bristande 
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konsekvensanalys. Förändringarna tycks oftare styras av ideologiska, politiska och 

ekonomiska hänsynstaganden, än av resultat av forskning och situationsanalys. 

Legitimitet och makt har använts för att hävda beslut i allas intresse, och fakta har 

använts till egen fördel för att genomföra, eller motverka, förändring. Enligt den 

evolutionära analogin (Stevens, 2007, i: Storbjörk, 2014) finns en tendens i politiken att 

vända uppmärksamheten mot det som förstärker den egna gruppens intressen. En grupp 

med annorlunda intressen kan då ha svårt att hävda dessa om inte gruppen äger samma 

typ av makt legalt, professionellt, finansiellt eller ideologiskt (Storbjörk, 2014).  

 

Vidare kan man se missbruks- och beroendevården som endast en liten del i ett mycket 

större system. För att kunna genomföra förändringar i ett litet system krävs att dessa 

förändringar accepteras av det stora systemet, då de annars med stor sannolikhet 

kommer att motverkas. Omorganisationerna i våra nordiska grannländer genomfördes i 

de stora systemen, vilket kan vara en förklaring till att de just genomfördes och fick 

genomslag (Storbjörk, 2014).  

 

Andra faktorer som påverkar möjligheterna till förändring är vad som i institutionell 

teori benämns som ”path dependency” (i: Storbjörk, 2014). Path dependency beskrivs 

som tendensen att försöka bevara status quo av historiska skäl. Möjligheter begränsas av 

tidigare beslut även om situationen har förändrats. ”Gamla” lösningar appliceras på nya 

problem, och det krävs att det kommer till en kritisk punkt för att forcera nya lösningar 

(Storbjörk, 2014). 

 

Resultaten av studien visade att de som argumenterade för överföring av behandling till 

hälso- och sjukvården ansåg det som ett sätt att nå ut till en större målgrupp, och till 

grupper som inte skulle sökt sig till socialtjänsten. Man menade att det var mer 

ekonomiskt försvarbart om dessa personer fick hjälp i ett tidigare skede. Vidare 

propagerade man för att utöka den medicinska behandlingen och 

substitutionsprogrammen, samt lägga fokus på abstinensbehandling, vilka alla ligger 

under hälso- och sjukvårdens ansvar. Förekomsten av samsjuklighet sågs som ett 

angeläget argument då man ansåg det lättare att applicera ett holistiskt arbetssätt inom 

hälso- och sjukvården, men även för att man menade att samverkan med socialtjänsten 

hade misslyckats p.g.a. otydliga ansvarsområden. Ett annat område som 

uppmärksammades var det faktum att missbruk och beroende står som psykiatriska 

diagnoser, som behandlas inom hälso- och sjukvården, samt att vara patient snarare än 

ett ”socialt problem” skulle innebära att man kan kräva rättigheter som patient 

(Storbjörk, 2014). 

 

Motståndarna till en överföring av behandlingsansvaret till hälso- och sjukvården 

uttryckte farhågor över att en ökad medikalisering av missbruk och beroende skulle leda 

till att man bortser från eller missar de sociala aspekterna, eller att man skulle få en 

alltför stor tilltro till vad hälso- och sjukvården kan utföra, samt att splittringen av stöd 

och behandling skulle medföra nya och andra otydligheter i ansvaret och andra aspekter 

av samverkansproblem. Motståndarna menade att man riskerade att förlora det 

individuella och holistiska perspektivet, och att det riskerade att slå hårdast mot de mest 

utsatta och marginaliserade grupperna i samhället. Socialtjänsten har en lång tradition 

av uppsökande arbete, samt en annan kunskap om kommuninvånarna än hälso- och 

sjukvården, och skulle därför bättre kunna fånga upp personerna i de mest utsatta 

grupperna. Vidare pekade motståndarna på att socialtjänsten även har en lång tradition 

av behandlingsarbete, samt på bristen på kunskap och specialistutbildade läkare och 

sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården. Motståndarna hävdade även att det var 
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oklart vem som skulle sköta utvärderingen av placeringar av klienter på institution, samt 

långtidsuppföljningar, vilket skötts av socialtjänsten. En annan farhåga som lyftes fram 

var det faktum att omorganisationer kostar pengar, och en rädsla för att pengar skulle 

försvinna i den stora hälso- och sjukvårdsapparaten om de inte öronmärktes (Storbjörk, 

2014).  

 

När det gäller integrering av tvångsvården menade anhängarna att LPT är en mer 

effektiv lag, samt hänvisade till den stora förekomsten av samsjuklighet. Anhängarna 

menade också att det ofta förekommande behovet av medicinsk behandling var 

ytterligare ett argument för integrering. Vidare upplevdes LPT som mer lättillgängligt 

och med möjligheter för snabbare insatser i ett akut skede, samt med mindre möjligheter 

för tolkningar och en ökad tydlighet vad gäller åtgärder och befogenheter (Storbjörk, 

2014).  

 

Motståndarna till integreringens största argument var medikaliseringen och 

”psykiatriseringen” av missbruk och beroende. Man menade att många personer med 

missbruk och beroende varken ser sig som psykiskt sjuka eller i behov av psykiatrisk 

vård, men däremot i behov av andra sociala interventioner. Vidare menade 

motståndarna att integrering skulle medföra andra svårigheter, som att fler personer 

riskerade att fara illa till följd av striktare kriterier i LPT, och särskilt med hänvisning 

till avsaknaden av det s.k. sociala kriteriet i LPT, till följd av brister i kunskap om 

missbruk och beroende, samt med hänvisning till att LVM är väl inarbetat och anpassat 

för de personer som det berör (Storbjörk, 2014).  

 

Slutresultatet av Missbruksutredningen, ett drygt två års långt arbete, blev således 

förstärkta krav på samverkan med krav på lokala överenskommelser mellan landsting 

och samarbetskommuner, samt ett konstaterade att ingen förändring görs vad gäller 

tvångslagsstiftningen (Storbjörk, 2014).  

 
5 Teoretisk referensram 
Följande kapitel behandlar olika aspekter av fenomenet samverkan enligt litteraturen, 

med exempel på vilka teorier som finns om samverkan. Vidare beskrivs olika begrepp, 

nämligen integrering och specialisering, som man kan stöta på både när man läser om 

samverkan, men även i praktiken i arbetslivet, och särskilt vad gäller samverkan i olika 

former mellan olika människobehandlande organisationer, såsom hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten, vilka är föremålen för samverkan i denna studie. Teoriavsnittet om 

samverkan följs av ett avsnitt med exempel på tidigare forskning och studier om 

samverkan. 

 

5.1  Samverkan 
5.1.1  Teori om samverkan 

Fenomenet samverkan kan beskrivas och studeras ur flera perspektiv och med 

utgångspunkt ur olika teoretiska inriktningar, t.ex. psykologiska, sociologiska eller 

organisatoriska; utifrån strukturella förhållanden inom t.ex. lagstiftning och ekonomi; på 

organisationsnivå och professionsnivå. Därutöver kan samverkan beskrivas och studeras 

utifrån brukarperspektiv, t.ex. förutsättningarna för brukarinflytande (Danermark & 

Kullberg, 1999). 

 

Samverkan olika organisationer och professioner emellan beskrivs i litteraturen som 

vanligt förekommande. Samhällsförändringar med ökad specialisering inom respektive 
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organisation och profession, samt ökad komplexitet i klienternas behov ställer allt större 

krav på samverkan. Brister i samverkan har medfört att organisationer, bl.a. hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten, ålagts samverkan enligt lag, samtidigt som riktlinjer och 

rutiner utvecklats såväl lokalt som nationellt för att strukturera och förenkla samverkan 

(Axelsson & Axelsson Bihari, 2013). 

 

Samverkan mellan olika professioner och över organisatoriska gränser är ett måste för 

att möta kraven i ett kunskapsbaserat samhälle. Interprofessionell samverkan kan 

beskrivas som lokala system av bestående av fördelad expertis. I dessa lokala system 

samverkar och interagerar alltså professionella för att dela kunskap och lösa problem. 

Olika processer inom systemen påverkar huruvida systemen kan uppnå sina mål. 

Exempel på en sådan process är hur professionella relaterar till varandra, och det i sin 

tur kan påverka hur samverkan uppfattas. Samverkan formas av de professionella, och 

av deras uppfattning av samverkan (Strype et.al., 2014).  

 

Samverkan är ett aktivt och pågående partnerskap, ofta mellan människor med olika 

bakgrund som arbetar tillsammans för att lösa ett problem eller erbjuda service. 

Samverkan kan också förstås synonymt med teamwork, fast med en bredare betydelse 

som inbegriper professionella och organisationer från ett flertal fält. Samverkan kan ske 

på olika nivåer och med olika intensitet (Ødegård, 2006). 

 

Interprofessionell samverkan (collaboration) är sparsamt utforskat, enligt Ødegård. 

Studier har oftare fokuserat på interprofessionellt lärande, och mer sällan på samverkan 

i en klinisk kontext (Ødegård, 2006). 

 

Ett annat begrepp för samverkan som används i såväl svensk som internationell 

litteratur är integration. Med integration menar man att olika delar sammanförs till en 

helhet. Integration ske på olika sätt: 

1. Hierarkisk integration, d.v.s. via en organisatorisk struktur där de högre nivåerna 

styr de lägre. Strukturellt en vertikal integrering. 

2. Integrering via marknad, d.v.s. där integrering är ett resultat av konkurrens 

mellan olika aktörer. Vertikal integrering.  

3. Integrering via nätverk, d.v.s. integrering genom kontakter mellan frivilliga 

aktörer. Strukturellt en horisontell integrering.  

En hög grad av såväl horisontell som vertikal integration motsvaras av hög grad av 

samverkan där samverkan och samordning styrs hierarkiskt och utförs genom samarbete 

i olika närverk, t.ex. mellan olika organisationer och professioner (Axelsson & 

Axelsson Bihari, 2013).  

 

Samverkan kan vidare beskrivas på en glidande skala mellan autonomi och fusion, allt 

från enklare former av informationsutbyte till interprofessionella möten, 

multidisciplinära team, samlokalisering och finansiell samordning. Vanligaste formen 

av samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten är genom 

interprofessionella möten där olika organisationer och professionella möts för att 

planera och samordna insatser för och tillsammans med en klient. Det finns inget ”bästa 

sättet att samverka”, utan de olika modellerna eller sätten att organisera samverkan kan 

bli effektiva om de aktörer som ska samverka har möjligheter att anpassa sin 

verksamhet och sina insatser till de behov som finns, i förhållande till de resurser som 

ges och den organisationsstruktur som råder (Axelsson & Axelsson Bihari, 2013).  
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God samverkan anses vara en framgångsfaktor för att åstadkomma bättre förhållanden 

för den enskilde, samt för ett bättre resursutnyttjande. För att åstadkomma god 

samverkan måste organisationernas olikheter belysas för att kunna hanteras på praktisk 

nivå. För god samverkan krävs även att de som ska samverka har sådana kunskaper och 

resurser att de kan komplettera varandra i samarbetet. Felaktiga eller för höga 

förväntningar på den man ska samverka med kan orsaka irritation och 

samverkansproblem (Socialstyrelsen, 2007, Implementerings- och utbildningsstöd). 

 

Samverkan kan vidare uttryckas som ett sätt att hantera den ökande differentialiseringen 

i samhället, samt motverka fragmentering av ansvar i de olika verksamheterna. 

Samverkan kan också beskrivas i termer av mode och trender. Trender implementeras 

för att skapa legitimitet åt en verksamhet, för att få stöd och resurser. Nya idéer prövas 

och anpassas till lokala förutsättningar som ett led i att arbeta med de påbud som ges i 

ett ökande komplext samhälle (Axelsson & Axelsson Bihari, 2013).  

 

Hinder för samverkan kan delas upp i: 

- Strukturella hinder, t.ex. olika organisationers olika lagar och förordningar, 

olika ekonomiska strukturer, olika politiska uppdrag eller direktiv, olika 

ansvarsområden, administrativa gränser och förekomst av olika 

informationssystem och databaser.  

- Kulturella hinder, t.ex. olikheter i organisatoriska och professionella kulturer, 

exempelvis skillnader i kunskaps- och ansvarsområden, men också vad gäller 

värderingar och språkbruk. Ett annat hinder som beskrivs är s.k. revirtänkande. 

Detta innebär att organisationer och professioner försvarar sitt ”revir”, sitt 

kunskapsområde, sin yrkesroll gentemot andra organisationer och professioner.  

De strukturella hindren kan man hantera genom t.ex. lokala avtal, undantag från 

reglerna, restriktioner, medan kulturella hinder kan vara svårare att ta sig förbi p.g.a. 

bristande kommunikation, förtroende och revirtänkande. Risken finns också att 

samverkan struktureras så hårt att den tar all tiden från klienten. Allt fokus ligger på att 

man ska samverka så att syftet med samverkan hamnar i skymundan (Axelsson & 

Axelsson Bihari, 2013). 

 
5.1.2 PINCOM – uppfattningar om fenomenet samverkan 

PINCOM-Q har utarbetats från den preliminära teoretiska modellen PINCOM – 

Perception of INterprofessional COllaboration Model, figur 1. Syftet med modellen är 

att erhålla information om hur professionella uppfattar fenomenet kollaboration 

(Ødegård, 2006). 

 

 
Figur 1: PINCOM-modellen. 

 

 

PINCOM-Q mäter subjektiva uppfattningar av samverkan (Strype et.al, 2014). 
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PINCOM utvecklades i samband med en pilotstudie år 2005, och med influenser från 

litteraturen om organisatorisk psykologi och frågeformuläret QPS. Syftet var att skapa 

en teoretisk modell för att erhålla information om fenomenet samverkan (Ødegård, 

2006). 

 

Författarens definition av interprofessionell samverkan enligt PINCOM kom att lyda så 

här: 

”perceptions and behaviour between professionals in the interprofessional 

collaboration process on an individual, group and organizational level.” (Ødegård, 

2006, s. 4). 

 

PINCOM-modellen illustrerar tre centrala aspekter av samverkan, nämligen 

individuella, gruppaspekter och organisatoriska aspekter. Den individuella aspekten 

förtydligas i modellen i ett block med en kod för varje egenskap som påverkar i 

interprofessionell samverkan. Likaså finner man i modellen samma förtydligande av 

gruppaspekten och den organisatoriska aspekten. Se Figur 2. 

 

Individuell aspekt Grupp-aspekt Organisatorisk aspekt 

C1= Motivation C5= Grupp ledarskap C9= Organisatorisk kultur 

C2= Rollförväntning C6= Coping C10= Organisatoriska mål 

C3= Personlig stil C7= Kommunikation C11= Organisatorisk domän 

C4= Professionell makt C8= Socialt stöd C12= Organisatorisk miljö 
Figur 2: Förtydligande av de olika aspekterna av samverkan enligt PINCOM (Ødegård, 2006, s. 4, 

författarens översättning.) 

 

 
5.1.3  Specialisering och integrering av verksamheter inom organisationer 

Två vanliga organisationsprinciper inom socialtjänstens verksamhet är integrering och 

specialisering. En integrerad verksamhet har medarbetare som sköter klientens alla 

ärenden eller problemområden, som ser till klientens hela situation. Fördelen med 

integrerad verksamhet är att klienten bara har en handläggare, medan en nackdel kan 

vara att det för den enskilde handläggaren kan vara svårt, eller omöjligt, att ha kunskap 

inom alla de områden som klienten kan behöva hjälp inom (Socialstyrelsen, 2004). 

När enheten inom socialtjänsten arbetar enligt en specialiserad verksamhetsprincip så 

har handläggarna utvecklat särskild kompetens inom ett område, exempelvis 

missbruksproblematik. Fördelen är att det underlättar för den enskilde klienten och i 

samarbetet med andra enheter eller organisationer som exempelvis arbetar med personer 

med missbruksproblematik. Nackdelen är att den enskilde handläggaren då kanske inte 

har tillräcklig kunskap, och inte heller mandat att hantera och besluta om insatser inom 

andra områden, exempelvis ekonomiskt bistånd. För klienten kan detta få konsekvenser 

som att denne har ett flertal handläggare att vända sig till, en handläggare för varje 

område (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Den ökade komplexiteten med ökad specialisering inom såväl organisationer som 

professioner ställer höga krav på samverkan för att effektivt och med hög kvalitet ge 

den service som efterfrågas, samt för att undvika dubbelarbete och resursslöseri, vilket 

ibland inträffar när en klient s.a.s. ”faller mellan stolarna”. En allt högre grad av 

specialisering kan medföra en splittring i ansvarsområdet, vilket kan medverka till 

brister i helhetssynen och påverka samverkan negativt (Axelsson & Axelsson Bihari, 

2013).  
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Grell m.fl. (2013) sammanställde en kunskapsöversikt med syftet att uppnå en ökad 

förståelse för hur olika organisationslösningar påverkar arbetet med klienterna inom 

socialtjänsten. Enligt författarna finns det en kunskapslucka när det gäller 

konsekvenserna av specialiseringen inom socialtjänsten.  

Integrering och specialisering kan ses som två ytterligheter på en glidande skala, där 

koordination och kollaboration beskrivs som två delsteg längs med skalan. Under 1970-

talet och 1980-talet präglades socialtjänsten, och motsvarande verksamheter i norden, 

USA och Storbritannien, mer av en integrerad organisationsstruktur. Från 1990-talet har 

trenden i norden och större delen av övriga västvärlden gått mot alltmer specialiserade 

verksamheter. Utvecklingen finns inte bara inom sociala sektorn och socialt arbete, utan 

även inom andra samhällstjänster, bland andra hälso- och sjukvården.  

Integrering och specialisering är delar av organisationsstrukturen som bestämmer hur 

arbetet utförs och av vem. Både integrering och specialisering kan beskrivas utifrån en 

 Vertikal dimension, d.v.s. enligt hierarkiska nivåer i organisationen. 

 Horisontell dimension, d.v.s. med fokus på professioner och arbetsuppgifter.  

En definition av specialisering inom socialtjänsten är att det handlar om en varierande 

grad av arbetsfördelning och fokus på avgränsade arbetsuppgifter. Exempelvis kan det 

vara att olika typer av socialt arbete riktas mot en enskild eller mot mindre målgrupper, 

som till exempel personer med missbruksproblem. Inom en integrerad verksamhet 

arbetar man motsvarande mer genom att just integrera olika typer av funktioner och 

arbetsmetoder gentemot en större målgrupp. Specialisering eller integrering 

förekommer sällan renodlat, utan arbetet utförs genom olika mellanformer längs en 

glidande skala. Se Figur 2.  

 

 

 

 

 

Figur 2 (efter Grell m.fl, 2013, s. 226) 

Koordination innebär att insatser mellan olika organisationer eller verksamheter 

samordnas. Kollaboration är ett steg närmre integration, och innebär en högre grad av 

samverkan för att lösa gemensamma uppgifter inom eller mellan organisationer eller 

verksamheter.  

I resultatet av kunskapsöversikten beskriver författarna följande mer fördelaktiga 

aspekter av specialisering: 

Specialisering förknippas med en organisations effektivitet och produktivitet, där hur 

väl graden av specialisering matchar de krav och förväntningar som finns i samhället, är 

relaterade till en organisations framgång. I denna aspekt ligger också argumentet att 

ingen enskild aktör kan överblicka och hantera hela det sociala arbetsfältet, så 

specialisering blir ett medel att profilera sig, att förenkla och göra arbetet mer 

hanterbart. Exempelvis blir det enklare att göra bedömningar vid olika typer av 

Specialisering         Koordination        Kollaboration       Integrering                       
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utredningar, vilket minskar tidsåtgången om man jämför med en integrerad verksamhets 

arbetssätt.  

Som mindre fördelaktiga aspekter av specialisering beskrivs att den kan leda till 

fragmentering, och till svårigheter att överblicka till exempel komplexa 

problemområden. Andra aspekter som beskrivs är att olika specialiserade enheter inom 

samma organisation kan uppvisa skillnader i värderingar, synen på sin arbetsroll och 

synen på klienterna. En specialiserad organisation ställer också högre krav på 

samverkan de olika specialiserade enheterna emellan, och det kan vara svårt för såväl 

andra organisationer som enskilda klienter att orientera sig mellan de olika 

specialiserade enheterna.  

I resultatet av kunskapsöversikten beskriver författarna följande mer fördelaktiga 

aspekter av integrering: 

Integrering förknippas med en organisations förmåga till helhetssyn. Helhetssyn i detta 

sammanhang innebär en förmåga att se till individens hela situation och sammanhang. 

Detta innebär även att arbetet inte bara riktas mot individen, utan även mot grupper och 

på samhällsnivå. Socialtjänstens arbete i norden och större delen av västvärlden 

präglades under framför allt 1960- talet och 1970-talet, men även större delen av 1980-

talet, av en integrerad organisationsstruktur. Under 1980-talet svängde trenden mot mer 

specialiserade verksamheter 

Fördelar med integrerad verksamhet som beskrivs är just förmågan till ett mer integrerat 

arbetssätt, framför allt vid ärenden med mer komplex problematik, men även för 

förmågan att ha insyn i klientens totala situation. Integrerad verksamhet beskrivs som 

mer fördelaktig när det gäller att utveckla och bibehålla relationer och kontakter med 

klienter. För klienterna är en integrerad verksamhet lättare att begripa och orientera sig 

i, och gör det även enklare att bli och känna sig delaktig, samt ökar graden av nöjdhet 

med insatserna.  

Mindre fördelaktiga aspekter av integrering är att utredningar tenderar att ta längre tid. 

Vidare finns risken att avsaknaden av målgrupp och särskilda kunskaper drabbar 

barnperspektivet till förmån för vuxenperspektivet, samt att svårare eller mindre vanliga 

problemområden hanteras ineffektivt p.g.a. bristande kunskaper (Grell m.fl., 2013).  

 

5.2  Tidigare forskning och studier gjorda om samverkan 

 
”Organizations do not act – people act, but they act more or less on behalf of the 

organizations.”  

(Falk & Allebeck, 2002, s. 284) 

 

Faktorer som hämmar och främjar samverkan kan, enligt Andersson et.al. (2011), ses 

som två sidor av samma mynt. På grund av hur nära dessa faktorer står och relaterar till 

varandra kan man lämpligen gruppera dem under olika villkor för samverkan. Vardera 

villkor beskriver sedan de olika sidorna av myntet (Andersson et.al., 2011). 

Presentationen av tidigare forskning om samverkan nedan har med inspiration från 

Andersson et.al. grupperats under teman, eller villkor, som påverkar samverkan, 

nämligen Organisatoriska villkor, Professionella villkor, Kommunikation och Tillit och 

engagemang. Den forskning varifrån uppgifterna är tagna presenteras först översiktligt: 
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I Psykiatriutredningen år 1992 framkom ett stort antal brister i samverkan mellan 

kommunen och psykiatrin. Problemområden i fokus var att kommunen uppfattade 

omorganisationer med ökad specialisering inom psykiatrin som problematisk. Andra 

problemområden som påtalades var brister i ansvarsfördelningen och gemensamma mål, 

där kommunerna efterlyste tydligare ansvarsfördelning och utbildning för att nå en 

gemensam kunskapsgrund. Vidare betonades att de olika organisationerna hade 

bristande kunskaper om varandras verksamheter, samt det problematiska med att de 

olika organisationerna har olika utgångspunkter för sitt arbete med patienten eller 

klienten (i: Danermark & Kullberg, 1999). 

 

Cronqvist & Sundh publicerade år 2013 en litteraturöversikt med syftet att beskriva och 

analysera samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunen vid vård av äldre 

personer i deras hem. En omfattande litteratursökning resulterade i enbart nio artiklar. 

Författarna konstaterade att området inte var ett specifikt forskningsämne, och var litet 

utforskat. Författarna beskriver inledningsvis utmaningarna med samverkan mellan 

hälso- och sjukvården och kommunen, bl.a. att de utgår ifrån och tillhör olika 

huvudmän, att ekonomiska svårigheter tvingar till omstruktureringar och omdefinitioner 

av ansvar, men även att specialisering inom respektive organisation påverkar. Sedan 

samverkan ålagts enligt lag, men väldigt få riktlinjer finns för hur detta ska genomföras 

i praktiken, är det av stor vikt att identifiera vilken typ av samverkan som ger bäst 

effekt, både ur kvalitetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Studierna i översikten 

representeras av länderna Storbritannien, USA, Kanada och Sverige, och var 

genomförda som randomiserade kontrollerade studier, kontrollerade studier, icke 

randomiserad jämförande design och med deskriptiv design. Resultatet analyserades 

utifrån kritisk social teori, och visade att samverkan hade positiva effekter för såväl de 

professionella som vårdtagarna (Cronqvist & Sundh, 2013). 

 

Falk & Allebeck publicerade år 2002 en studie med syftet att beskriva personliga 

erfarenheter av samverkan mellan psykiatrin och kommunen, men även med syftet att 

generera en teori om hur personal integrerar sitt arbete på en individuell och 

organisatorisk nivå. För detta genomfördes fem öppna, tematiska intervjuer med case 

managers. Intervjuerna analyserades enligt grundad teori (Grounded Theory). 

Författarna inledde med att beskriva hur stora organisationsförändringar inom psykiatrin 

på 1990-talet tvingade fram också förändringar inom samverkan mellan hälso- och 

sjukvården och kommunen. Brister i samverkan berodde ofta på bristande 

kommunikation beroende på skillnader i kunskaper och värderingar bland annat (Falk & 

Allebeck, 2002).  

 

Rydeman & Törnkvist publicerade år 2006 en studie vars syfte var att uppnå en djupare 

förståelse för hur olika professioner upplever utskrivningsprocessen. Studiens resultat 

baserades på åtta fokusgruppsintervjuer gjorda med totalt 31 personer. En 

fenomenologisk ansats användes för analysarbetet. Författarna inledde med att beskriva 

hur kraven på allt kortare vårdtider medförde allt större krav på en smidig 

utskrivningsprocess. I utskrivningsprocessen medverkade ofta professioner från olika 

fält och huvudmän, samt anhöriga. Mycket få studier fanns om hur professionella 

uppfattar utskrivningsprocessen, men de få studier som fanns pekade på att bristande 

kommunikation skapade problem för patienterna, och frustration för de professionella 

(Rydeman & Törnkvist, 2006).  

 

Studier har gjort på samverkan mestadels med fokus på utbildning eller på hur 

professionella ser på varandra som just professionella, men mer sällan på hur 
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professionella ser på och uppfattar fenomenet samverkan i ett kliniskt sammanhang. 

Ødegård presenterade år 2006 en kvantitativ studie vars syfte var att undersöka hur 

professionella uppfattar kollaboration som fenomen. I studien användes en för 

ändamålet framtagen enkät, PINCOM-Q. PINCOM-Q har utarbetats från den 

preliminära teoretiska modellen PINCOM (se text s. 13) Syftet med modellen är att 

erhålla information om hur professionella uppfattar fenomenet kollaboration. Totalt 134 

olika professionella medverkade i studien. De professionella bestod bl.a. av lärare, 

socialarbetare, psykologer och sjuksköterskor som tillsammans arbetar med barn med 

psykiska problem. För statistisk analys användes utforskande faktoranalys enligt 

principalkomponentanalys, förkortat PCA. PCA används för att reducera antalet 

dimensioner, för att lättare kunna identifiera de komponenter som är av betydelse och 

skapa en struktur som går att presentera, när man har ett stort material med många 

variabler (Ødegård, 2006). 

 

Hur professionella uppfattar samverkan och hur dessa uppfattningar förhåller sig till 

varandra och påverkar samverkan var föremålet för en studie som publicerades år 2014 

(Strype et.al., 2014). Datainsamling skedde elektroniskt, där totalt 467 personer, alla 

yrkesverksamma med förebyggande arbete inom kriminalvården i Norge, fick skatta hur 

de uppfattar samverkan. Som verktyg för datainsamlingen använde författarna en 

anpassad version av PINCOM-Q. Med anpassad menas t.ex. att påståendena anpassades 

till att passa in i den kontext som var föremål för studiens målgrupp. Svaren 

analyserades med hjälp av utforskande faktoranalys (EFA, Exploratory Factor Analysis) 

och bekräftande faktoranalys (CFA, Confirmatory Factor Analysis) för att kunna 

identifiera och strukturera de olika uppfattningarna om samverkan (Strype et.al., 2014). 

 

Andersson et.al. (2011) presenterade i en internationell litteraturöversikt olika modeller 

för samverkan, samt hämmande och främjande faktorer identifierade från 

forskningsartiklar rörande yrkesmässig rehabilitering. Resultatet av litteraturöversikten 

baserades på totalt 267 artiklar, representerade av länderna Sverige, Kanada, USA, 

Storbritannien, Nederländerna, Australien, Belgien och Norge, analyserade med hjälp 

av innehållsanalys (Andersson et.al., 2011). 

 

Ovan beskrivna studier visade på följande exempel på villkor som påverkar samverkan: 

 

Organisatoriska villkor: Psykiatriutredningen (i: Danermark & Kullberg, 1999) pekade 

på områden där socialsekreterare efterfrågade utveckling, bl.a. remittering av ärenden 

organisationerna emellan, förtydligande av ansvars- och kunskapsområden och brister i 

samarbetet på chefsnivå. Personal inom psykiatrin pekade på och önskade belysa 

likande brister i samarbetet med kommunerna. Vidare visade Psykiatriutredningen att 

även om det finns möjligheter att utveckla och förbättra samverkan är omorganisationer 

och ekonomiska nedskärningar fortsatt problematiska hinder (i: Danermark & Kullberg, 

1999).  

 

Cronqvist & Sundh belyste områden som visade på behov av utveckling, bl.a. hur en 

intervention implementerades, där författarna pekade på vikten av stöd från 

organisationsnivå. De granskade studierna utgick, ofta, från tillfälliga interventioner och 

projekt, och när dessa upphörde så upphörde även eventuella positiva effekter 

(Cronqvist & Sundh, 2013).  

 

Otydligheter vad gäller organisationers syften och mål kan skapa frustration i 

samverkansprocessen (Ødegård, 2006).  
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Andersson et.al. visade att lagar och förordningar kunde upplevas som hämmande då de 

ofta kan tolkas olika, eller då de t.ex. som en följd av lagändringar förändras och då 

skapar nya hinder. Tvärtom kunde lagar och regler också upplevas positivt, som ett stöd 

för arbetet och något att förhålla sig till (Andersson et.al., 2011).  

 

Professionella villkor: I Psykiatriutredningen (i: Danermark & Kullberg, 1999) belystes 

vanligt förekommande önskemål från kommunen, som vägledning och handledning från 

psykiatrin när det gäller arbetet med personer med psykisk ohälsa. Hälso- och 

sjukvården och kommunerna efterlyste båda ökat samarbete, bl.a. med fler 

gemensamma, professions- och organisationsövergripande, träffar, samt möjligheter att 

genomföra hembesök tillsammans vid vissa akuta situationer (i: Danermark & Kullberg, 

1999).  

 

Cronqvist & Sundh visade att samverkan hade positiva effekter för såväl de 

professionella som vårdtagarna. Vidare påverkades kostnader, omvårdnadskvalitet och 

kunskapsutbyte i positiv riktning (Cronqvist & Sund, 2013).  

 

Falk & Allebeck visade i sin studie på vikten av professionella, personliga möten. 

Vidare poängterades vikten av att genom samverkan skapa god kännedom om varandra 

och om varandras verksamheter, och på så sätt kunna uppvisa och representera en 

organisation som stod för förutsägbarhet, kunskap och trygghet. Resultatet visade även 

att när väl samverkan hade etablerats så minskade den specifika betydelsen av en 

enskild profession, d.v.s. det var inte längre lika viktigt att hävda sin profession (Falk & 

Allebeck, 2002).  

 

Rydeman & Törnkvist beskrev att när ansvarfördelningen inom och mellan 

organisationerna upplevdes som otydlig, en upplevelse av bristande kunskap och 

respekt för varandras arbete, samt skillnader i värderingar professionerna emellan när 

man stod inför att besluta om insatser efter slutenvården, påverkade samverkan negativt. 

Andra svårigheter som beskrevs var i de fall som patienten inte önskade någon 

uppföljning, men att de professionella ansåg att de borde ha det. Detta kunde skapa 

oenigheter de professionella emellan. Gemensamma riktlinjer, och möjligheter att få 

träna på att samverka genom multidisciplinära team föreslogs som åtgärder (Rydeman 

& Törnkvist, 2006). 

 

 Professionell kunskap som inte delas av olika skäl kan motverka konstruktiv 

inventering och problemlösning. Att tillhöra en grupp och det språk, de värderingar och 

den kultur som finns i denna påverkar hur professionella från olika grupper samverkar 

(Ødegård, 2006). 

 

Strype et.al. (2014) redovisade i sitt resultat tre övergripande dimensioner som var och 

en innehåller uppfattningar om hur professionella uppfattar samverkan, och hur dessa 

uppfattningar i sin tur påverkar samverkan:  

1. Gruppklimat (Group climate): att känna uppskattning, erhålla socialt och 

emotionellt stöd, kommunikation och målorienterat ledarskap. 

2. Påverkan (Influence): Möjligheten att påverka och göra sig hörd i gruppen utan 

att styras eller domineras av andra deltagare oavsett profession eller 

organisatorisk tillhörighet. Uppfattningen att kunna påverka står i stark relation 

till hur man uppfattar att samverkan fungerar, och om samverkan är positivt eller 

negativt. 
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3. Personlig motivation (Personal motivation): Personlig utveckling, personligt 

målsökande och personlig växt. Om man uppfattar samverkan som givande, och 

att man utvecklas som ett resultat av att medverka i samverkandet.  

För att kunna utveckla samverkan är det av stor vikt att stödja gruppkommunikation, 

främja likvärdig påverkan och inverkan i gruppen, samt främja personlig utveckling 

(Strype et.al, 2014). 

 

Andersson et.al. beskrev att en ledare som agerar territoriellt och lägger fokus på att 

försvara sin organisations territorium upplevdes som hämmande. En ledare som 

däremot uppmuntrar gränsöverskridande arbete till fördel för målgruppen främjade 

samverkan. Stöd, i form av tid, resurser och tydliga mandat, från ledningen främjar 

samverkan (Andersson et.al., 2011).  

 

Kommunikation: Brister i kommunikation kan leda till tvetydighet vad gäller roller och 

ansvar, och vidare till att de olika aktörerna har olika syn på syfte och mål med 

samverkan. Fungerande kommunikation å sin sida kan leda till ökad kunskap om 

varandras organisationer, och att man utvecklar förståelse och respekt för varandra 

(Andersson et.al., 2011). 

  

Rydeman & Törnkvist visade i sitt resultat på brister i kommunikationen, där de som 

skulle ta över i kommunen eller hemmet inte såg sig delaktiga i planeringen. Ofta kom 

besked om utskrivning innan någon planering kommit till stånd (Rydeman & Törnkvist, 

2006). 

 

Tillit och engagemang: Andersson et.al. beskriver att genom en väl fungerande 

kommunikation, en vilja att engagera sig och kontinuitet i samverkan över tid skapas 

tillit. Brist på tillit skapar misstänksamhet och territoriellt beteende. Med territoriellt 

beteende menas att en organisation eller en aktör enbart fokuserar på sina egna 

intressen. Brist på tillit kan också leda till en tävlan om makt och resurser mellan de 

professionella. Tillit mellan aktörerna främjar en gemensam utgångspunkt för 

samverkan, där aktörerna kan lägga fokus på den gemensamma målgruppens behov. 

Tillit minskar risken för kulturkrockar och språkförbistring organisationerna emellan. 

Att känna engagemang förknippas starkt med att målgruppen är tydligt definierad, och 

att de aktörer och resurser som krävs finns tillgängliga. Otydligt definierad målgrupp 

och bristande resurser hämmar engagemanget och har negativ inverkan på samverkan 

(Andersson et.al., 2011). 

 

 I Cronqvist & Sundhs litteraturöversikt betonades de positiva effekterna av samverkan 

mellan olika huvudmän, när de olika professionerna upplevde att de arbetade för en 

gemensam angelägenhet, i dessa studier att vårda äldre personer i deras hem. Att arbeta 

i multidisciplinära team betonades som särskilt värdefullt (Cronqvist & Sundh, 2013). 

 

 Ett positivt arbetsklimat och positiva relationer med värme och respekt påverkar 

samverkan i positiv riktning (Ødegård, 2006).  

 

Falk & Allebeck visade på att en vilja att samverka skapade trygghet och möjligheter 

för kunskapsutbyte (Falk & Allebeck, 2002). 
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6 Syfte och frågeställningar 

 
6.1  Syfte 
Syftet med studien är att, genom att undersöka olika aspekter av samverkan såsom de 

uppfattas av en grupp socialsekreterare, identifiera organisatoriska och professionella 

villkor som påverkar samverkan kring personer med missbruksproblematik, detta för att 

bidra till en ökad förståelse för hur fenomenet samverkan kan uppfattas inom 

psykosocialt arbete.  

6.2 Frågeställningar 
- Vilka olika aspekter av samverkan beskriver, och kan socialsekreterare 

identifiera i det dagliga arbetet i samverkan med hälso- och sjukvården?  

- Hur uppfattar socialsekreterare de olika aspekterna av samverkan, och hur 

påverkar dessa uppfattningar samverkan? 

- Vilka organisatoriska faktorer påverkar och styr det dagliga arbetet? 

- Vilka professionella faktorer påverkar och styr det dagliga arbetet? 

 

7  Metodologiska överväganden 
Kapitel fem handlar om de olika metodologiska överväganden som gjorts och präglat 

hela processen med genomförandet av studien. Initialt görs en beskrivning av det 

vetenskapsteoretiska perspektiv, Fenomenologin, åt vilken studien sällade sig till. Den 

kvalitativa intervjun beskriver på ett övergripande sätt syftet med att använda kvalitativa 

intervjuer och vad detta innebär. I Urval beskrivs det urval som varit föremål för 

studien. Vidare ges en omfattande beskrivning av Vinjettmetoden, vilken är den metod 

med vilken intervjuerna genomförts. Vinjettmetoden följs av Etiska överväganden som 

är hänsynstaganden av stor betydelse, och som följt med i hela processen med att 

genomföra studien. Avsnittet Genomförande ger en detaljerad beskrivning av hur 

studien genomförts. Vidare beskrivs i Databearbetning och analysprocess 

arbetsprocessen med att bearbeta och analysera de data som framkom ur intervjuerna, 

processteg som benämns som Att sortera och Att reducera. Avsnittet avslutas med 

Kvalitetskriterier, vilka används för att bedöma en studies kvalitet.  

 

7.1  En fenomenologisk utgångspunkt 
Det vetenskapliga perspektivet belyser och explicitgör våra grundantaganden om 

verkligheten och om kunskap. Det blir som vår grundade utgångspunkt och våra 

glasögon som vi ser med, och som påverkar alla delarna i en studie, från 

problemformulering till analys och resultatpresentation. Inom fenomenologin ligger 

fokus på att beskriva och förstå människans förståelse av omvärlden eller av olika 

fenomen, samt på den mening eller den betydelse som människan ger olika fenomen 

eller händelser. Genom att anlägga ett fenomenologiskt perspektiv vid genomförande av 

en studie avser man att beskriva fenomen såsom de uppfattas av intervjupersonerna i en 

viss kontext, ett visst sammanhang, med syftet att uppnå förståelse för det undersökta 

fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Syftet med föreliggande studie var att uppnå 

en ökad förståelse för fenomenet samverkan inom såsom det upplevs av en grupp 

socialsekreterarnas, genom beskrivningar av det vardagliga arbetet (=kontexten).  

 

Fenomenologin utvecklades i början av 1900-talet med filosofen Edmund Husserl som 

föregångsgestalt. Sedan dess har fenomenologin förgrenats och utvecklats i flera 
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riktningar, även om merparten som denna studies vetenskapsteoretiska perspektiv sällar 

sig till är just idéerna om fenomenologin enligt Husserl (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Ett av de grundläggande begreppen inom fenomenologin är subjektet och den subjektiva 

upplevelsen av verkligheten. Det som människan, eller subjektet, erfar är en subjektiv 

tolkning av verkligheten. Begreppet fenomen betyder och innebär ”det som omedelbart 

framträder” (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 18). Förutsättningarna för ett fenomen är 

just ett subjekt som uppfattar, och tolkar, fenomenet. Dessutom kan olika subjekt 

uppfatta och tolka samma fenomen på olika sätt, beroende på det subjekt, eller den 

människa, som uppfattar fenomenet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I föreliggande 

studie kan man säga att förutsättningarna för ett fenomen, i det här fallet samverkan, är 

ett subjekt, här socialsekreterarna, som uppfattar fenomenet.  

 

Ett annat nyckelbegrepp inom fenomenologin är begreppet mening. Mening kan 

beskrivas som den betydelse som ett subjekt ger ett fenomen, d.v.s. den subjektiva 

upplevelsen. Fokus inom fenomenologin ligger alltså inte på objektiv sanning eller på 

orsak och verkan, utan på beskrivningar av subjektens motiv för sitt agerande. Mening i 

föreliggande studie är socialsekreterarnas beskrivningar av fenomenet samverkan.  

 

 Husserls texter inspirerade alltså till nya perspektiv för att förstå världen och hur vi 

upplever den. Husserl satte fokus på vardagen såsom den levdes och uppfattades. För att 

som forskare undersöka den här levda världen behöver man söka efter essensen eller 

meningen i tillvaron genom att gå ”to the things themselves” (Dahlberg m.fl., 2008, s. 

32).  

 

”The phenomenological idea of going to the things themselves means to do full justice 

to the everyday experience, to the lived experience. This idea includes the aim to 

approach the world as it is experienced, in all its variety.” (Dahlberg m.fl., 2008, s. 32). 

 

Vår vardag, den vi upplever utan att vi närmre reflekterar över den, det förgivettagna, 

och med det omedvetna antagandet att andra människor uppfattar vardagen som vi 

själva gör, benämns som den naturliga attityden. När vi lever i vardagen i den naturliga 

attityden så gör vi det bara, vi är i denna utan att reflektera över det. Termen det 

förgivettagna kan även uttryckas som vår uppenbara eller självklara upplevelse av 

vardagen. Ungefär som det självklara i att vi andas, och tar för givet att det finns luft, 

vilket inte är något som vi reflekterar över. Inom omvårdnadsforskning kan man nämna 

som exempel det som kallas för tyst kunskap, eller på engelska tacid knowledge, vilket 

innebär kunskaper och färdigheter som används i det dagliga omvårdnadsarbetet utan att 

personalen egentligen reflekterar över detta (Dahlberg m.fl., 2008).  

 

Ett annat grundläggande begrepp inom fenomenologin är idén om livsvärlden. 

Livsvärlden är den konkreta, levda världen, det vardagliga livet och sammanhanget som 

vi är i. Livsvärlden är inget som människor går och tänker medvetet på eller reflekterar 

över, utan något som vi tar för givet, som bara finns. Livsvärlden är inte heller något 

som existerar som en isolerad enhet, utan är en kollektiv gemenskap av olika subjekt, 

s.k. intersubjektiv. Subjekten i livsvärlden existerar i relation till ett socialt, kulturellt 

och historiskt sammanhang. Ett sammanhang som sedan uppfattas och tolkas i nuet 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Livsvärlden i föreliggande studie är den konkreta, levda 

arbetsvardagen, det psykosociala arbetet som socialsekreterare.  
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Livsvärlden är alltså den konkreta, och levda, men också omedvetna och förgivettagna 

världen, enligt Husserl. Begreppet livsvärlden utvecklades senare av Merleau-Ponty, 

som uttryckte livsvärlden som människans varande i världen, den levda verkligheten. 

Detta synsätt implicerar även hur vi är i relation till omvärlden, och hur vi interagerar 

med omvärlden. Hur människor är i, uppfattar och relaterar till omvärlden lägger 

grunden för vår kunskap om omvärlden. Att människor uppfattar eller upplever något 

antyder en relation till detta något som människan uppfattar eller upplever i dennes 

livsvärld eller vardagliga liv (Dahlberg m.fl., 2008). Mening, livsvärld och 

(inter)subjektivitet hänger ihop (Justesen & Mik-Meyer, 2011).  

 

Vidare implicerar livsvärldsbegreppet en intentionalitet i vår relation, interaktion och 

medvetenhet om omvärlden. När vi upplever något är vår uppmärksamhet riktad mot 

detta något, och det vi upplever har någon form av betydelse eller mening för oss, 

såsom vi tolkar den, i det sammanhanget. När forskaren ska studera livsvärlden försöker 

denne belysa det fenomen i livsvärlden som är i fokus, och då beskriva det som det visar 

sig, konkret och med ”fenomenologisk objektivitet” (Dahlberg, m.fl., 2008). 

Fenomenologin är intentionell i den bemärkelsen att det mänskliga medvetandet är 

riktat mot och relaterat till något (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Livsvärldsbegreppet och intersubjektiviteten är således grundläggande begrepp inom 

fenomenologin. Den värld vi lever i och erfar är unik i hur varje individ uppfattar den. 

Samtidig lever människor i samklang med omvärlden – en omvärld som omfattas av 

vissa regelmässigheter. Vi människor agerar i vardagen utan större reflektion över 

varför vi gör som vi gör, men hur vi agerar är samtidigt ingen slump, utan det sker i 

sampel med andra människor och i relation till kontext, till livsvärlden. De flesta 

händelser i vår vardag, och det mesta vi gör är förutsägbart och igenkännligt, och utan 

att vi tänker på det. Eftersom vi interagerar i vår vardag vart vi än befinner oss, och med 

vem/vilka personer, så kan det uppstå ett otal olika variationer på det som vi upplever. 

Dessa variationer sker inom ramen för en kontext, med vissa regelmässigheter som 

påverkar (Starrin & Svensson, 1994). Intersubjektiviteten innebär att människan finns i 

världen, tillsammans med och i relation till andra människor. Världen är intersubjektiv. 

Om en person skulle befinna sig ensam på en plats, så är det för att det just då inte finns 

någon annan person där (Dahlberg m.fl., 2008). 

 

 För den kvalitativa forskningen innebär fenomenologin att fokus ligger på att förstå ett 

fenomen utifrån hur ett subjekt uppfattar detta, och vilken mening, eller betydelse, det 

fenomenet tillskrivs. Enligt fenomenologin tar man inte ställning till orsak och verkan, 

eller om upplevelsen och förståelsen av fenomenet är sann i objektiv bemärkelse. För att 

uppnå detta i en kvalitativ studie strävar forskaren efter subjektets egna beskrivningar, 

och således tolkningar, av livsvärlden (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

 

Som forskare av livsvärlden är det av stor vikt att ha förmågan att ställa sig utanför och 

lite grann bortse från sin förförståelse, sina egna förutfattade meningar och 

uppfattningar, och sina ”förgivettaganden”, för att kunna lyssna öppet och uppmärksamt 

på intervjupersonens beskrivningar. Att som forskare försöka bortse från sin 

förförståelse benämns inom fenomenologi som bracketing, d.v.s. att sätta sig själv inom 

parentes. Det benämns även som Époche, vilket betyder att forskaren inte gör 

bedömningar eller lägger egna värderingar eller omdömen i intervjupersonens 

berättelser. Genom att sätta sin förförståelse inom parentes som forskare kan man senare 

göra en ”objektiv” och saklig beskrivning av intervjupersonens berättelse. Det objektiva 

inom fenomenologin står här för forskarens förmåga att distansera sig från egna 
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värderingar, men utesluter samtidigt inte att forskaren visar intresse och empati, eller 

har förkunskaper om ämnet som kan vara till hjälp under intervjusituationen. Förmågan 

att göra en objektiv beskrivning innebär även för forskaren att med inlevelse kunna 

återuppleva och återberätta det som intervjupersonerna förmedlat utan att styra eller 

förvränga berättelsen (Starrin & Svensson, 1994). 

 
7.2  Den kvalitativa forskningsintervjun 
För att erhålla beskrivningar av intervjupersonernas uppfattningar valdes kvalitativ 

intervju som insamlingsmetod. Syftet med den kvalitativa intervjun är att erhålla 

beskrivningar av intervjupersonens livsvärld, hur denne förhåller sig till livsvärlden, 

samt att identifiera och tolka meningar i centrala teman i intervjupersonens upplevda 

livsvärld. Målet är att erhålla beskrivningar av kvalitativ kunskap. Intervjuaren erhåller 

otolkade beskrivningar som denne sedan ska bearbeta och tolka (Ahrne & Svensson, 

2011). Beskrivningarna har dock inte tolkats i föreliggande studie, utan redovisats med 

”fenomenologisk objektivitet”.  

 

Egenskaper som skiljer intervjun från ett samtal är att intervjun har ett syfte som 

utmynnar från en forskningsfråga eller ett forskningsproblem, att det är en mer eller 

mindre strukturerad situation, samt att det finns en rollfördelning som anger att det 

primärt är forskaren som styr och ställer frågor, och intervjupersonen den som svarar 

och ger beskrivningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I föreliggande intervjustudie fick 

intervjusituationerna delvis karaktär av samtal, delvis karaktär av berättande. Samtal för 

att det var en medveten strategi från intervjuaren, med syfte att bidra med engagemang 

och intresse, och för att intervjusituationen skulle flyta på. berättande för att 

intervjupersonen ombads berätta fritt utifrån vinjetterna, med syfte att få rika och 

oreflekterade beskrivningar.  

Målet med intervjuer med en fenomenologisk ansats är att söka förståelse för ett 

fenomen såsom det upplevs av intervjupersonerna. Fokus ligger på intervjupersonernas 

beskrivningar av sin verklighet, utan att forskaren försöker hitta eller fokusera på 

orsakssamband eller förklaringar. Forskaren kan erhålla intervjupersonernas berättelser 

genom att utgå från teman och ställa öppna frågor. Forskarens roll blir då att styra 

intervjun så att studiens frågeställningar kan besvaras, men utan att styra eller hämma 

intervjupersonen i dennes berättande. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är berättelsen 

unik och subjektiv, men samtidigt ett resultat av intervjupersonens kontext, eller 

livsvärld, och interaktionen med det andra subjektet (forskaren), alltså 

intersubjektiviteten. I det här sammanhanget betraktas således intervjusituationen som 

en intersubjektiv händelse, där flera subjekt medverkar och interagerar ömsesidigt 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

En intervju kan vara helt strukturerad eller med en hög grad av struktur, delvis eller 

semistrukturerad, eller med en låg grad av struktur eller ostrukturerad till sin 

utformning. Den struktur som präglade intervjun i den föreliggande studien var en låg 

grad av struktur. Vinjetterna som presenterades för intervjupersonerna agerade som 

huvudteman och inspiration till berättelser om deras dagliga arbete och om samverkan 

med beroendevården i deras dagliga arbete. Ett mycket enkelt intervjustöd användes. 

Detta innehöll ett fåtal variabler som fylldes i inför varje intervju, samt ett fåtal 

frågeställningar till stöd för intervjuaren (Bilaga 5). Intervjustödet innehöll inga frågor 

till intervjupersonerna, utan intervjupersonerna ombads reflektera fritt utifrån 

vinjetterna, eller låta sig inspireras av egna erfarenheter i arbetet. Vinjettmetoden, och 

att använda vinjetter vid kvalitativa intervjuer, beskrivs närmre i kapitel 7.4.  
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En intervju med låg grad av struktur, eller ostrukturerad, präglas i högre grad av att det 

är intervjupersonerna som styr och definierar intervjusituationen. Forskaren kan utgå 

från en intervjuguide med några huvudteman, och eventuella frågor behöver inte vara på 

förhand definierade eller komma i en särskild ordning. Forskaren kan till exempel låta 

intervjupersonen berätta fritt kring ett tema, och skjuta in frågor under berättelsens gång 

om forskaren bedömer att det finns ett behov av förtydligande eller fylligare svar 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Oavsett grad av struktur kan det vara klokt att notera vissa variabler, vilka kan vara 

användbara i samband med resultatredovisningen. Exempel på variabler som lätt kan 

dokumenteras är: kön, ålder, position och antal tjänsteår. Dessa variabler kan vara 

viktiga när man vill göra en beskrivning eller presentation av intervjupersonerna, om 

man har för avsikt att göra vissa jämförelser, eller till exempel om man önskar försöka 

analysera om en viss attityd är relaterad till exempelvis ålder antal tjänsteår (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). 

 

7.3  Urval 
Jag valde att vända mig till socialsekreterare som arbetar på socialtjänsten i en 

medelstor kommun i södra Sverige, och vars huvudsakliga uppdrag är klienter med 

missbruks- och beroendeproblem. 

 

För att informera om den planerade studien bad jag via mail om tillstånd att genomföra 

studien hos såväl verksamhetschef som områdeschef på den psykiatriska klinik där jag 

har min anställning, även om sådant tillstånd inte krävdes.  

 

Därefter togs kontakt med enhetschefen på socialtjänsten i den kommun där 

intervjuerna planerades att utföras. Kontakt etablerades via mail (Bilaga 1). I kontakt 

med enhetschefen hoppades jag få tillstånd, och visat intresse, och även namn på 

socialsekreterare som jag kunde ta kontakt med. I brevet till enhetschefen bifogades ett 

brev särskilt riktat till socialsekreterarna (Bilaga 2). Intervjupersonerna rekryterades 

således genom att skicka mail till enhetschefen på den socialförvaltning som valts ut. I 

brevet framfördes önskemål om att få genomföra studien genom att låta intervjua 

socialsekreterare vars huvudsakliga uppdrag är att arbeta med personer med missbruks- 

och beroendeproblematik. Via enhetschefen förmedlades förfrågan om att delta i studien 

till alla socialsekreterare med det definierade uppdraget, totalt 11 personer. Sedermera 

skickades personliga mail till var och en av dessa, med förfrågan om att delta i studien 

bifogat (Bilaga 2). 

 

Urvalet kom slutligen att bestå av åtta personer. Urvalet kan beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval, då samtliga intervjupersoner är verksamma på samma 

socialförvaltning. Fyra av intervjupersonerna rekryterades via utskicket, och tider för 

intervju bokades via mailkonversationer. Tre av intervjupersonerna rekryterades genom 

att tillsammans med en av intervjupersonerna gå runt på deras arbetsplats och presentera 

mig och mitt arbete, och samtidigt boka tid för intervjuer. Den sista intervjupersonen 

rekryterades i samband med att en annan intervju skulle genomföras, och den personen 

helt enkelt frågade om det fanns plats för fler.   

 

Av de åtta intervjupersonerna var sex personer kvinnor och resterande två män. 

Medelåldern på intervjupersonerna var knappt 43 år. Intervjupersonerna hade varit 

yrkesverksamma inom området i genomsnitt åtta år, vilket varierade från ett år till 17 år. 
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Samtliga intervjupersoner arbetade som socialsekreterare, varav en av 

intervjupersonerna även som biträdande enhetschef.  

 

 

7.4  Vinjettmetoden 
Vinjettmetoden valdes för att inspirera intervjupersonerna till berättelser om hur de 

uppfattar fenomenet samverkan i arbetsvardagen. Genom att använda vinjetter kan man 

uppnå en förståelse för intervjupersonernas värderingar. Vinjetterna konstruerades lite 

som fallbeskrivningar, försedda med relevanta karaktäristika, egenskaper, som anspelar 

på fenomenet och det sammanhang som är föremål för studien, samverkan mellan 

beroendevården och socialtjänsten. Syftet var att få öppna och rika beskrivningar av 

fenomenet genom inspiration från vinjetterna. Nedan följer en beskrivning av 

vinjettmetoden enligt litteraturen.  

 
7.4.1  Beskrivning av vinjettmetoden 

Vinjettmetoden utvecklades i början av 1950-talet som en alternativ metod till att utföra 

experimentella studier, attitydmätningar och surveyteknik. Metoden användes främst i 

Storbritannien och USA, och började inte användas i Sverige förrän på 1990-talet, 

främst då inom socialt arbete (Jergeby, 1999). 

 

Metoden att använda en standardiserad situationsbeskrivning har ursprungligen en 

positivistisk tradition och användes i studier av kvantitativ karaktär. Syftet kunde vara 

att undersöka orsakssamband, värdera och jämföra människors bedömningar och val 

genom att respondenterna fick ta ställning till ett visst antal påståenden, karaktäristika 

eller variabler och rangordna dessa. Utifrån svaren gjorde sedan forskaren statistiska 

beräkningar och redovisade samband (Jergeby, 1999). 

 

 Metoden började sedermera även användas i kvalitativa studier. Syftena kunde vara att 

uppnå förståelse för människors värderingar, val och bedömningar. Kunskapsteoretiskt 

utgår metoden från att människor hela tiden utsätts för situationer där val måste göras. 

Med vinjettmetoden kan man belysa orsaker till värderingar, val och bedömningar 

(Jergeby, 1999). Vinjettmetoden har framför allt använts i studier för att belysa likheter 

eller skillnader, och för att göra jämförelser, t.ex. hur lika eller olika socialsekreterare 

bedömer samma ärende (Socialstyrelsen, 2004). Vinjettmetoden kan också användas för 

att studera själva beslutsprocessen i ett beskrivet ärende genom att successivt tillföra 

berättelsen ny information, och sedan studera hur detta påverkar bedömningarna 

(Blomqvist & Wallander, 2004).  

 

Definitionen av en vinjett är att den är en kort, fiktiv eller hypotetisk, berättelse av en 

person, situation eller händelse, som har försetts med karaktäristika eller variabler som 

bedömts relevanta så att bedömningar eller val kan göras. Berättelsen måste vara 

konkret och upplevas som trovärdig av respondenten. Respondenten ska sedan reagera 

på vinjetten, och ta ställning till olika påståenden eller frågor. Om påståendena är av 

mer sluten eller mer öppen karaktär är beroende av syftet med studien, vilken 

vetenskapstradition den utgår från, samt hur frågeställningarna är konstruerade 

(Jergeby, 1999). 

 

”En vinjett bör uppfylla fyra grundkriterier: 

 Den ska vara lätt att följa och förstå. 

 Den ska vara logisk. 
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 Den ska vara trovärdig. 

 Den ska inte vara så komplex att respondenten tappar tråden.” 

( Jergeby, 1999, s. 23)   

Inför konstruktionen av vinjetten står forskaren inför ett antal överväganden och 

hänsynstaganden. Studien som ska genomföras utgår från vissa teoretiska antaganden 

eller perspektiv. Med stöd av empiri från teori och tidigare studier ska forskaren 

konstruera sina vinjetter och förse dem med olika karaktäristika för att göra dem 

relevanta och trovärdiga. Vidare måste forskaren ta ställning till hur många vinjetter 

som ska användas. Komplexiteten i vinjetterna avgörs till största del av syftet med 

studien, av att respondenterna ska känna att vinjetterna är meningsfulla och trovärdiga 

för dem, samt av hur mycket tid forskaren har till sitt förfogande och hur mycket 

material som forskaren har möjlighet att hantera (Jergeby, 1999).  

 

Efter vinjetten följer vanligen ett antal påståenden eller frågor. Hur dessa utformas eller 

hur många de är står i relation till syftet med och frågeställningarna i studien. Vid en 

kvantitativ studie är det vanligt med påståenden eller frågor av sluten karaktär, med 

fasta svarsalternativ, gärna med skalor. Detta förfarande underlättar när studien riktar 

sig till ett stort antal respondenter. Vid kvalitativa studier, där man söker djupare 

förståelse, är det vanligast med frågor av öppen karaktär (Jergeby, 1999). Risken med 

fasta svarsalternativ är att de kan upplevas styra resultatet i viss riktning, men ger 

samtidigt större möjligheter för jämförelser och att presentera statistiska samband. 

Öppna frågor tenderar att ge en större variation i svaren (Skogens, 2005). 

 

Kritiken mot vinjettmetoden består framför allt i att den använder sig av fiktiva 

berättelser. Att berättelserna är påhittade skulle då innebära att man inte med säkerhet 

kan veta att respondenterna skulle agerat så som de beskriver om situationen skulle 

inträffat i verkligheten. Respondenterna kan också svara på vad de tror är ett önskvärt 

val eller en önskvärd bedömning, snarare än vad de egentligen anser. Vidare kan en 

vinjett som av respondenterna inte upplevs som relevant och verklighetstrogen rendera 

färre och mindre omfattade svar, och som forskare riskerar man sitta med ett material 

som känns fattigt och inte kan besvara frågeställningarna. Likadant kan för få eller för 

många variabler eller karaktäristika som inte upplevs relevanta ge svar som spretar åt 

alla håll, som inte svarar på frågeställningarna och som svårligen går att sammanställa 

(Jergeby, 1999).  

 

 Att alla respondenter utgår från samma berättelse räknas ändå som metodens styrka och 

en av förtjänsterna. Välgjorda vinjetter kan bidra till rika beskrivningar och reflektioner 

från respondenterna angående förhållningssätt, arbetssätt och bedömningar. En fiktiv 

berättelse innebär också att det i situationen inte finns någon som kan hållas ansvarig 

och ställas till svars för de val eller bedömningar som görs (Jergeby, 1999). En annan 

fördel med att använda vinjetter är att de standardiserar den information respondenten 

har att utgå ifrån. Genom att använda en vinjett utgår forskaren ifrån att ingen 

respondent är den andre lik, och genom att respondenterna utgår från samma berättelser 

kan man garantera en viss tillförlitlighet eller reliabilitet (Blomqvist & Wallander, 

2004). 

 
Vidare beskrivs det som fördelaktigt med metoden att respondenterna presenteras för 

samma vinjett, vilket underlättar vid studier där man ska göra jämförelser (Skogens, 

2005). Att använda vinjetter vid jämförelser kan medföra att likheter och skillnader 

framgår tydligt. Vinjettmetoden är även fördelaktig när man önskar undersöka 
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respondenternas motiv för val av insats, samt då man önskar belysa respondenternas 

attityder och uppfattningar (Socialstyrelsen, 2004).   

 

Även om forskaren i hög grad kan styra vilken typ av svar som önskas, så är risken för 

påverkan i intervjusituationen mindre. Eftersom respondenterna utgår från en och 

samma berättelse behöver man inte redogöra för en verklig situation och en personlig 

bedömning. Ett noggrant, detaljerat och väl beskrivet förarbete med teoretiska 

utgångspunkter, och framför allt med metoddelen ger större sannolikhet för att 

vinjetterna svarar på forskningsfrågorna, och att vinjetterna ger de svar som forskaren 

förväntat. Detta är ett kriterium för god validitet. Att testa vinjetterna genom att låta en 

oberoende bedömare granska dem, eller genom att genomföra testintervjuer, kan 

forskaren få möjligheter att komplettera eller korrigera sina vinjetter (Jergeby, 1999). 

Därutöver kan forskaren få feed-back på om vinjetten upplevs som trovärdig och 

verklighetstrogen vilket ytterligare höjer validiteten (Skogens, 2005).  

 

En svaghet med att använda sig av vinjettmetoden, som är knuten till frågan om 

validitet, d.v.s. om berättelserna speglar verkligheten och upplevs som verklighetstrogna 

av respondenterna, även kallat intern validitet, är just det faktum att vinjetterna är på 

förhand konstruerade och fixerade berättelser som inte medger informationsutbyte eller 

annan form av resonemang med respondenterna. Därför kan man anföra att vinjetter är 

mer lämpliga att använda vid studier av uppfattningar och föreställningar, än vid studier 

om hur en person faktiskt skulle agerat i en sådan situation som beskrivs. På frågan om 

resultatet skulle kunna generaliseras till annan kontext, s.k. extern validitet, blir svaret 

att det är betydligt svårare och får göras med stor försiktighet, eller inte ens är möjligt 

(Blomqvist & Wallander, 2004). 

 
7.5  Etiska överväganden 
 Forskningsetik och krav på forskare utmynnar ytterst från samhällets normer och 

värderingar. Forskaren har ett ansvar att göra sitt bästa för att presentera en forskning av 

god kvalitet. Den forskning som redovisas ska också redovisas öppet och 

sanningsenligt. Metod och resultat ska redovisas öppet och allt forskningsmaterial ska 

förvaras på ett säkert sätt. Vidare får forskaren inte stjäla forskningsresultat från andras 

forskning. I det etiska förhållningssättet ingår att vara rättvis och på ett respektfullt sätt 

bedöma andras forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Ett forskningsprojekt ska etikprövas om detta innebär ett fysiskt ingrepp, att metoder 

används som kan påverka eller skada försökspersoner fysiskt eller psykiskt, om 

projektet innehåller biologiskt material som kan härledas till enskilda personer, eller 

innehåller känsliga personuppgifter. Forskaren ska tillsammans med huvudmannen för 

forskningsstudien, i föreliggande studie lärosätet, d.v.s. Linnéuniversitetet i Växjö, 

avgöra om en studie behöver etikprövas (Vetenskapsrådet, 2011). I föreliggande studie 

förekommer ingen påverkan som kan skada intervjupersonerna. Inte heller förekommer 

känsliga uppgifter på något ställe i studien, som kan härledas till enskilda personer.  

 

Ett viktigt forskningsetiskt dilemma är problemet med forskningsfusk, eller 

vetenskaplig oredlighet. Till vetenskaplig oredlighet räknas fabricerade resultat, 

förfalskning av resultat, förvrängning av forskningsprocessen, samt plagiering. Dessa 

typer av ageranden skadar inte bara tilliten till forskningen och dess nytta för samhället, 

utan är även en bedräglig handling gentemot andra forskare. Slarv eller oavsiktliga fel 

behöver inte handla om vetenskaplig oredlighet, såvida inte forskaren valt att 
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systematiskt slarva med t.ex. referenshantering. Vetenskaplig oredlighet kan undvikas 

genom att som forskare alltid vara noggrann med redovisning av hela 

forskningsprocessen, att referera korrekt och att aldrig kopiera text (Forsman, 1997). I 

föreliggande studie säkras vetenskaplig oredlighet genom plagiatkontroll, handledning 

och kollegial granskning.   

 

Vid hanterandet av forskningsmaterialet aktualiseras olika etiska överväganden. Under 

analysfasen, resultatbearbetningen och sammanställandet av slutsatserna uppkommer 

frågor kring om man gör intervjupersonerna rättvisa och presenterar resultatet i enlighet 

med det intervjupersonerna delade med sig av (Kvale, 1997). 

 

Informerat samtycke innebär att de personer som studeras ska bli informerade om vad 

studien innebär, så att de utifrån den informationen kan ta ställning till om de önskar 

delta eller inte (Ahrne & Svensson, 2011). Forskaren måste försäkra sig om att 

intervjupersonen har förstått den givna informationen. Informationen bör vara både 

muntlig och skriftlig, och inte så omfattande eller komplicerad att intervjupersonen inte 

kan ta informationen till sig (Bryman, 2011). Samtliga intervjupersoner fick såväl 

skriftlig som muntlig information om syftet med studien.  

 

Med konfidentialitet menas att uppgifter som skaffats i forskningssyfte om enskilda 

individer måste bevaras och redovisas så att inte enskilda kan identifieras av 

utomstående (Ahrne & Svensson, 2011). Inga känsliga uppgifter som kan röja någons 

identitet, har dokumenterats eller redovisats. I samband med bokning av intervjuer har 

namn antecknats i tidbok, vilken är författarens enskilda egendom. All mailkonversation 

har raderats sedan varje intervju genomförts. Eftersom studien är genomförd på endast 

en arbetsplats så har de intervjupersonerna som medverkat viss kännedom om vilka av 

deras kollegor som medverkat. Däremot är ingen enskild intervju diskuterad med någon 

annan av intervjupersonerna.  

 

Enligt nyttjandekravet får personuppgifter som anskaffats för forskningsändamål inte 

användas för åtgärder som kan påverka den enskilde (Ahrne & Svensson, 2011). 

Intervjupersonerna får inte drabbas av negativa konsekvenser till följd av sitt 

deltagande. Inte heller får den grupp som intervjupersonerna tillhör (socialsekreterare) 

drabbas av negativa konsekvenser. Vidare kan man som forskare fråga sig om det finns 

ett samhälleligt intresse för studien (Bryman, 2011). Inga enskilda individer kan 

identifieras ur resultatet, så därför kan inte ”sanktioner” drabba någon enskild. Det 

framkommer i resultatet heller inget häpnadsväckande eller kontroversiellt som skulle 

kunna belasta yrkesgruppen.  

 

Forskarens roll, och i vilken relation forskaren står till intervjupersonerna, påverkar 

intervjusituationen. Intervjun innebär en asymmetrisk maktsituation, där forskaren intar 

maktpositionen som den som har kontrollen över metod, struktur och fokus. Samtidigt 

är intervjun en mellanmänslig situation, som kan innebära en läroprocess för båda 

parter. Forskaren ska vara uppmärksam på och medveten om hur dennes position och 

relation till intervjupersonen kan påverka intervjusituationen (Kvale, 1997). Som 

sjuksköterska inom beroendevården, verksam i den kommun som utvald 

socialförvaltning är verksam, har jag träffat flera av intervjupersonerna i flertalet 

klientärenden. I intervjusituationerna har detta inneburit att jag har varit öppen om syftet 

med studien, men också låtit intervjupersonerna i viss mån styra intervjun genom att få 

ställa frågor kring såväl studien, som kring det arbete som jag utför som sjuksköterska. 

Intervjusituationerna har stundtals mer fått prägel av en samtalssituation. 
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7.6  Genomförande 
För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa intervjuer med hjälp 

av två på förhand skrivna och utskickade vinjetter, med komplement av ett ostrukturerat 

intervjustöd, innehållande ett fåtal frågeställningar till stöd för intervjuaren.  

 

Intervjuerna genomfördes på socialsekreterarnas arbetsplats, s.k. fältintervjuer (Kvale, 

1997). Alla intervjupersoner hade bokat rum på sin arbetsplats för att ostört kunna 

genomföra intervjun. Samtliga intervjuer kunde genomföras på utsedd tid utan att 

behöva ombokas, med undantag för en av intervjuerna som fick skjutas upp en timme 

p.g.a. ett klientärende. Vid varje intervjutillfälle fanns tillgång till de båda vinjetterna, 

även om varje intervjuperson hade tagit med vinjetterna som de fått mailade till sig. 

Intervjutillfällena varade mellan 35 – 60 minuter.  

 

Innan intervjun påbörjas ska forskaren ha tagit ställning till hur intervjumaterialet ska 

dokumenteras. Om inte intervjupersonen motsäger sig det så är det mest praktiska att 

spela in intervjun, eftersom då inget i svaren eller berättelserna riskerar att gå förlorat, 

och för att det kan vara svårt att som forskare föra anteckningar samtidigt som man ska 

lyssna och ställa frågor. Risken finns då att nyanser, och även stora delar av materialet, 

går förlorat, vilket får svåra konsekvenser för det fortsatta analysarbetet, men även för 

kvalitetssäkring av arbetet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Varje intervjutillfälle 

inleddes med en beskrivning av syftet med studien, med att förklara varför intervjun 

spelades in, och hur materialet sedan skulle hanteras. Därefter antecknades uppgifter om 

kön, ålder, titel och antal år i arbetet. Intervjun avslutades genom att fråga om det fanns 

något ytterligare som intervjupersonen ville tillföra. Intervjun sparades sedan direkt på 

usb-minnet så att intervjumaterialet inte skulle gå förlorat.  

 

 Dahlberg m.fl. (2008) poängterar i sin bok om utforskning av livsvärlden vikten av att 

transkribera intervjumaterialet ordagrant för att kunna genomföra en analys. I det 

utskrivna materialet bör forskaren ha utrymme för att göra anteckningar. Det kan nära 

nog se ut som om forskaren har en dialog med sitt material. Som forskare ska man 

också vara medveten om att intervjusituationen är en unik och isolerad företeelse, och 

den specifika situation som var då intervjun genomfördes, det sammanhanget, tar slut 

när intervjun avslutas. Den interaktion som fanns, den kontext, med de nyanser och 

meningar som beskrevs riskerar att gå förlorade, om inte intervjun transkriberas inom en 

snar framtid. För att inte nyanser ska gå förlorade är det alltså av stor vikt att 

transkribering sker i så snar anslutning till intervjutillfället som möjligt (Dahlberg m.fl., 

2008).  Intervjuerna som genomfördes i föreliggande studie spelades in, sparades på 

usb-minne och transkriberades ordagrant. Inför varje intervju testades mikrofonen för 

att säkerställa funktion. Samtliga intervjuer transkriberades samma dag eller senast 

dagen efter att intervjun genomförts. Transkriberingsarbetet tog mellan fem och sju 

timmar att utföra per intervju. Intervjupersonernas beskrivningar transkriberades helt 

ordagrant, medan (forskarens) egna förklaringar eller beskrivningar som gjordes under 

intervjuns gång kunde sammanfattas i det transkriberade materialet, då fokus var 

intervjupersonernas uppfattningar.  

 

7.7  Databearbetning och analysprocess 
Att bearbeta och analysera kvalitativa data från intervjuer är ett tidskrävande arbete. 

Begreppet analys innebär att arbeta med de beskrivningar av livsvärlden som 

framkommit under intervjuerna. För att förstå det fenomen som är i fokus, i 
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föreliggande studie samverkan, behöver forskaren närma sig fenomenet genom att bryta 

ner det i mindre beståndsdelar, meningsenheter, organisera eller strukturera 

meningsenheterna, för att till sist sammanföra dessa till en helhet. Att forska inom 

livsvärlden innebär att, genom att ha helheten i bakgrunden, se de olika delarna och hur 

de relaterar till varandra och till helheten. Forskning sker inte i ett vakuum, utan i 

livsvärlden, fyllt av meningsenheter som relaterar till varandra (Dahlberg m.fl., 2008).  

 

Materialet som ligger till grund för den fenomenologiska analysen består av 

beskrivningar av livsvärlden. Analysen blir således också beskrivande, utan att tolka 

och förklara. Intervjupersonernas berättelser kan beskrivas som naiva beskrivningar. 

Forskaren ska empiriskt hålla sig nära dessa naiva berättelser, men ska i analysen 

presentera en reflekterad version genom att explicitgöra fenomenets essens och 

meningsenheter. För att åstadkomma detta behöver forskaren anta en naturlig attityd och 

bortse från sina egna förgivettaganden och sin förförståelse. Detta kan vara svårt, eller 

utmanande, då forskaren ofta är engagerad och involverad, och på många sätt delar 

erfarenheter i livsvärlden med intervjupersonerna. Lika svårt kan det vara att som 

forskare bortse från hur man ser på fenomenet, eller hur man vill se på fenomenet, och 

istället låta beskrivningarna berätta, för att på så sätt upptäcka nya perspektiv som man 

inte tidigare visste om. Genom att inte bara för läsaren, utan även för sig själv som 

forskare beskriva och explicitgöra den egna förförståelsen kan möjligen forskaren, 

genom att tydliggöra de förutsättningar och påverkansfaktorer som finns, skapa den 

distans som krävs för att genomföra analysen och presentera ett resultat (Dahlberg m.fl., 

2008). Som sjuksköterska inom beroendevården har jag samverkat med och mött många 

socialsekreterare i många olika situationer. Man kan säga att jag delar erfarenheter i 

livsvärlden med intervjupersonerna, som beskrivet ovan. Jag har uppfattat samverkan 

som bra och som mindre bra, och många av de problem och irritationsmoment som 

beskrivs kring samverkan, men också de många förtjänster som beskrivs, har jag 

upplevt, och påverkar min förförståelse. Eftersom god samverkan är så viktig och har så 

stor påverkan på klienterna, ser jag det som oerhört viktigt att hela tiden sträva efter 

öppen kommunikation och nya infallsvinklar för att kunna möta de utmaningar som 

kommer. Samverkan är en del av det vardagliga arbetet som aldrig kommer att 

försvinna.  

 

Målet med en fenomenologisk analys är att skapa beskrivningar för att uppnå en större 

förståelse för det undersökta fenomenet. Man vill hitta essensen i fenomenet, d.v.s. vad 

det är som gör att det fenomenet är just det fenomenet, dess karaktäristika eller 

kvalitativa egenskaper. Datamaterialet bearbetas således genom upprepade 

genomläsningar av datamaterialet. Från datamaterialet, helheten, utkristalliseras 

meningsenheter. Meningsenheterna innehåller meningsbärande beskrivningar för en 

djupare förståelse för fenomenet, och bidrar till att strukturera och förenkla materialet 

(Dahlberg m.fl., 2008). Ahrne & Svensson (2011) benämner detta arbete som att 

sortera. Att sortera innebär att skapa ordning och att redan tidigt försöka säkerställa en 

överblickbarhet. Arbetet genomförs för att strukturera och avgränsa, genom att 

forskaren läser texten om och om igen – inte med intervjuarens ögon utan med 

analytikerns ögon, för att få nya perspektiv. För att identifiera meningsbärande enheter 

läses materialet rad för rad och kommentarer skrivs i marginalen. Kommentarerna 

översätter eller sammanfattar olika fragment i utskrifterna. Kommentarerna ska initialt 

vara mer spontana och mer öppna, för att vid senare genomläsningar bli mer fokuserade. 

I takt med att samma meningsbärande enheter eller uttryck återkommer börjar ett 

mönster ta form och ett tema kan skapas (Ahrne & Svensson, 2011). Bearbetningen av 

datamaterialet innebar initialt genomläsning av allt datamaterial. Därefter lästes 



  
 

32 

datamaterialet genom en ytterligare gång, och överstrykningar av meningsbärande 

enheter, ibland hela stycken, med överstrykningspenna gjordes. Parallellt gjordes 

anteckningar i kanten. Därefter plockades alla markeringar och kommentarer ut ur 

texten och skrevs över på separat papper. Markeringarna och kommentarerna sorterades 

in under preliminära teman, vilka preliminärt namngavs med inspiration från PINCOM-

modellen för att kunna skapa viss struktur i det omfattande datamaterialet.  
 

 Så småningom kan forskaren relatera olika meningsbärande enheter till varandra och 

sätta samman till större enheter, eller teman, för att slutligen finna essensen i fenomenet 

(Dahlberg m.fl., 2008). Ahrne & Svensson benämner detta arbete som att reducera. Att 

reducera innebär att skapa koncentration och skärpa. I arbetet med texten väljer och 

väljer forskaren bort ur materialet för att skapa en god presentation. Materialet ska 

återges på ett selektivt men rättvisande sätt. Lite som en dialog: vad berättar materialet 

för mig? I den här fasen redigerar man texten: vilka empiriska exempel illustrerar 

tydligast det fenomen som det ska belysa? (Ahrne & Svensson, 2011). Genom 

upprepade genomläsningar, sortering och omflyttningar av urplockade meningsenheter 

skapades teman och underteman som anknöt till den identifierade essensen. Essens, 

teman och underteman sammanställdes i en tabell. I resultatredovisningen valdes 

omsorgsfullt citat till varje tema, som kunde belysa och förtydliga ytterligare. Resultatet 

bestod så av beskrivningar utan tolkningar, såsom Dahlberg m.fl. (2008) föreskriver.  
 

7.8  Kvalitetskriterier 
Litteraturen beskriver ett flertal kvalitetskriterier som såväl forskaren som läsaren har 

att ta ställning till för att bedöma kvalitet och om en studie är väl genomförd. Att 

värdera en studies kvalitet på ett relevant sätt innebär en stor utmaning. De 

kvalitetskriterier som används ska vara relevanta för den typ av studie som ska värderas. 

Den föreliggande studien behandlar och beskriver uppfattningar som intervjupersonerna 

har om sin livsvärld, om sitt sammanhang, ett specifikt sammanhang, eller kontext, i 

relation till fenomenet samverkan. Att anlägga ett fenomenologiskt perspektiv i studien 

innebär att som forskare lägga undan de egna värderingarna och se livsvärlden genom 

intervjupersonernas berättelser, och att sedan i resultatredovisningen kunna ge en 

objektiv, eller saklig, redovisning av dessa berättelser. En redovisning som 

intervjupersonerna ska kunna känna igen sig i. Läsaren ska uppleva resultatet som 

trovärdigt, och kunna dra egna slutsatser om dess trovärdighet utifrån hur väl 

forskningsprocessen är beskriven (Dahlberg et.al., 2008).  

 

Kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet har främst använts inom kvantitativ 

forskning, då de har mer fokus på stabila objekt som inte i någon större utsträckning 

påverkas av kontext, olika aktörer eller av forskaren. Validitet som kvalitetskriterium är 

i så fall det kriterium som är mest använt även inom kvalitativa studier, för att 

undersöka om studien har undersökt det den avsåg att undersöka (Justesen & Mik-

Meyer, 2011).   

 

För att bedöma kvalitet i föreliggande studies genomförande och resultat valde jag 

tillförlitlighet (enligt Lincoln och Guba, i: Bryman, 2008) som huvudkriterium, vilket 

består av fyra delkriterier: 

1. Trovärdighet är det kriterium i vilket fokus ligger på om den verklighet som 

forskaren beskriver anses som trovärdig av läsaren, och om intervjupersonerna 

kan känna igen sig i berättelsen. Detta kriterium kan jämföras med intern 

validitet. En metod för att säkra eller kontrollera en studies trovärdighet är 

genom s.k. respondentvalidering. Genom respondentvalidering låter forskaren 
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de intervjupersoner som varit föremål för studien bekräfta huruvida forskaren 

gjort en korrekt beskrivning och analys av hur de uppfattade sin verklighet eller 

vardag (Bryman, 2008). När studien är färdigställd kommer den i sin helhet att 

återföras till intervjupersonerna. Att studiens resultat skulle återföras till 

intervjupersonerna avtalades muntligt i samband med att enhetschefen på den 

utvalda enheten (på socialtjänsten) godkände att studien kunde genomföras. Hur 

återkoppling ska ske i praktiken är ännu inte avgjort. 

 

2. Det andra delkriteriet är överförbarhet, vilket kan säga motsvaras av extern 

validitet. Överförbarhet, generalisering eller extern validitet, alltså i vilken 

utsträckning resultatet kan överföra till annan grupp, situation eller annat 

kontext, till exempel om kategorierna kan lyftas ut och appliceras i annan 

kontext, är inte alltid möjligt eller nödvändigt inom kvalitativa studier 

(Dahlberg, 1997). Överförbarhet är svårare att bedöma eftersom urvalet i 

kvalitativa studier ofta är mer begränsat, är ofta situations- eller kontextbundet, 

samt relaterat till ett specifikt fenomen och den mening eller betydelse en mindre 

population ger detta fenomen.  Att bedöma överförbarhet kan vara upp till 

läsaren. För detta är det av största vikt att forskaren i studiens resultat har 

bidragit med fylliga beskrivningar, som är rika på detaljer, vilket kan ge läsaren 

en grund för att göra egna ställningstaganden om huruvida resultaten är 

överförbara (Bryman, 2008). Studien genomfördes i en medelstor kommun som 

beroendevården har samverkan med. Alla kommuner har, trots att man lyder 

under samma regelverk, olika lokala förutsättningar och riktlinjer. Målgruppen 

är dock densamma, och i stora delar av resultatet kan finnas likheter, men också 

skillnader. Enda sättet att säkerställa hade varit att genomföra samma studie i 

alla samarbetskommuner, och jämföra resultatet.  

 

3. Pålitlighet säkerställs genom att forskaren mycket noggrant och tydligt har 

redovisat hela forskningsprocessen. Alla delar i processen ska vara tydligt 

beskrivna och motiverade: motiv för teoretiskt perspektiv, val av metod för 

undersökning och analys, hur metoderna tillämpats på ett korrekt och för studien 

adekvat sätt, och hur forskaren dragit slutsatser i relation till det teoretiska 

perspektivet o.s.v. Exempel på metod för att bedöma pålitlighet är genom 

kollegial granskning, samt genom granskning och vägledning av en handledare 

(Bryman, 2008). Transparens, eller genomskinlighet och öppenhet, är andra ord 

för pålitlighet, och som innebär att forskaren tydligt ska ha redovisat sina motiv 

för val av metod, exempelvis varför forskaren valde en viss 

datainsamlingsmetod, eller hur urvalet har gjorts (Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

Alla delar i processen beskrevs med motivering för val av vetenskapsteoretiskt 

perspektiv, undersökningsmetod och analysmetod. Studiens pålitlighet 

bedömdes delvis av handledare och genom kollegial granskning (seminarium 

och opponering). Vidare uppgav flertalet av intervjupersonerna att vinjetterna 

upplevdes som trovärdiga, att man kände igen situationerna, och att 

situationerna uppfattades som vanligt förekommande i deras arbetsvardag.  

 

4. Kriterium nummer fyra benämns som möjlighet att styra och konfirmera. Detta 

kriterium ska bedöma i vilken utsträckning forskaren agerat i s.k. god tro, utan 

att låta egna värderingar, eller den egna förförståelsen påverka utförandet av 

studien eller sammanställningen av resultatet. När det gäller kvalitativa studier 

behöver forskaren vara medveten om att det inte finns en absolut sanning eller 

objektivitet, utan resultatbeskrivningen ska vara en sammanställning av 
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subjektiva data som samlats in, och utan att färgas av forskarens egna 

värderingar (Bryman, 2008). För att bedöma det fjärde delkriteriet behöver 

forskaren noggrant ha beskrivit den egna förförståelsen. Detta kriterium kan 

även benämnas som objektivitet, eller beskrivning av den egna förförståelsen, 

vilket då innebär forskarens förmåga att förhålla sig neutral och inte färga 

resultatet med sin egen förförståelse så att resultatet snedvrids. I kvalitativa 

studier är det i stort sett omöjligt att frångå att förförståelsen påverkar. 

Forskarens förförståelse påverkar i större eller mindre grad hela 

forskningsprocessen (Dahlberg, 1997). Johansson (2009) förespråkar att 

forskaren använder förförståelsen som en tillgång, ett verktyg, i 

tolkningsprocessen, för att låta nya aspekter av det studerade fenomenet 

framträda (Johansson, 2009). Jag bortsåg aldrig från min förförståelse i 

intervjusituationen, utan använde den snarare som ett verktyg för att interagera 

med intervjupersonerna. Däremot var jag noggrann med att i resultatet endast 

redovisa intervjupersonernas uppfattningar och beskrivningar, utan att tolka. 

 

”All scientific research must be objective. We must adopt an attitude that makes 

us see the phenomenon we are studying through all previous thoughts, feelings 

and opinions that we hold in relation to it.” 

(Dahlberg et.al., 2008, s. 336) 

 

8  Resultat 
Resultatet som presenteras nedan är en sammanställning och analys av 

socialsekreterarnas berättelser. Berättelserna utmynnade i två huvudteman: organisation 

och profession.  

 

Ur temat organisation utkristalliserades tre underteman: yttre struktur, inre struktur och 

kultur. Yttre struktur förtydligas ytterligare under undertemana lagar, ansvar och 

ekonomiska förutsättningar. Inre struktur förtydligas under undertemana resurser och 

kommunikation och dokumentation. Kultur förtydligas ytterligare under undertemana 

kunskapsområde och tradition, och värderingar och prioriteringar.  

 

Temat profession utmynnade i två underteman: professionskunskap och 

professionsklimat. Professionskunskap förtydligas ytterligare under undertemana 

kunskapsdomän och interprofessionell respekt. Professionsklimat förtydligas ytterligare 

under undertemana värderingar och kommunikation.  

 

I fenomenet samverkan, såsom det beskrivs och uppfattas av en grupp socialsekreterare, 

kan i intervjumaterialet identifieras ett genomgående tema, den s.k. essensen, med en 

fenomenologisk term. Själva essensen ser på ett ytligt plan inte ut att höra samman med 

fenomenet samverkan, men i alla intervjupersonernas berättelser finns essensen med i 

alla aspekter av samverkan som beskrivs: Den gemensamma angelägenheten är 

klienterna, de som är fokus för samverkan. Samtliga teman och underteman genomsyras 

av omsorgen för klienterna, av hur viktigt det är att samverkan fungerar för att 

klienterna ska få rätt hjälp och få de bästa förutsättningarna för att kunna ta emot 

hjälpen. Angelägenheten är gemensam just för att den delas med psykiatrin och 

beroendevården, och samverkan är redskapet.  

   

 

Resultatet presenteras översiktligt i Tabell 1 nedan. Varje tema och undertema beskrivs 

därefter mer utförligt, och förtydligas med citat, i resultattexten.  
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Tabell 1: Resultat 

Samverkan – för en gemensam angelägenhet 

Organisation Profession 

Yttre 

struktur 

Inre struktur Kultur Professions-

kunskap 

Professionsklimat 

Lagar Resurser Kunskaps-

område och 

tradition 

 

Kunskapsdomän Värderingar 

Ansvar     

Ekonomiska 

förutsättningar 

Kommunikation 

och 

dokumentation 

Värderingar 

och 

prioriteringar 

Interprofessionell 

respekt 

Kommunikation 

 
 
 

8.1 Organisation 
8.1.1 Yttre struktur 

Arbetet styrs organisatoriskt av olika yttre strukturer, ramar. Med yttre strukturer menas 

här lagar, ansvarsområden, uppdrag och ekonomiska ramar, vilka alla påverkar 

förutsättningarna för samverkan.  

 

Lagar 

 

Förutsättningar för att arbeta enligt LVM och hur sjukvården och socialtjänsten tolkar 

och tillämpar lagen beskrivs som upphov till många diskussioner. Vinjett 2 beskriver ett 

komplicerat ärende med en patient som är så pass utåtagerande att man från vården har 

svårt för att hantera henne på avdelningen. Den här typen av ärenden är inte helt 

ovanliga, vilket kan bekräftas av flera av intervjupersonerna. När det gäller akuta LVM 

är det viktigt att allt klaffar, och berättelserna från socialsekreterarna visar att man 

upplever frustration och maktlöshet om det går så långt att patienten släpps ut till följd 

av våldsamhet och utåtagerande beteende. Vidare beskrivs det problematiska med att 

sjukvården och socialtjänsten förhåller sig olika till LVM-lagstiftningen. Patienterna 

vårdas inom psykiatrin frivilligt, även om det finns ett akut omhändertagande enligt 

LVM. Sjukvårdens och socialtjänstens lagar synkroniserar inte. Det är mycket som ska 

fungera när två olika organisationer ska samverka, och när det hakar upp sig på 

organisationsnivå med myndighetsutövning så är det patienten som far illa. Situationen 

beskrivs som en ansvarskamp mellan socialtjänsten och psykiatrin när de båda lagarna 

krockar. Socialsekreterarna upplever det som att de då förväntas lösa situationen. 

Risken finns att socialsekreterarna undrar varför inte sjukvården bara kan hålla kvar 

patienterna, och känner det som om sjukvården tycker att de (socialsekreterarna) kan 
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köra ”sina” patienter till SiS-institutionen själva eftersom de ändå är ansvariga för 

LVM:et. Lite som en outtalad misstro mot varandra.  

Däremot uppges det som självklart att som ansvarig socialsekreterare åka till sjukvården 

och försöka hjälpa, försöka prata med sin klient.  

(Intervjuperson 4) 

 

En annan aspekt av LVM-lagstiftningen som beskrivs är förfaringssättet med att göra 

LVM-anmälningar. LVM-anmälningarna kan ses som ett medel för att uppmärksamma 

att en person har ett akut hjälpbehov. I samband med detta öppnar socialtjänsten en 

utredning. Intervjupersonerna beskriver att det händer att patienten redan är utskriven 

när socialsekreteraren ringer. Vidare kan det ta lång tid innan läkarutlåtandet som 

begärts faxas, alternativt att det har missats att skriva ett läkarutlåtande, vilket fördröjer 

utredningsarbetet. Vidare beskriver intervjupersonerna att det förekommer att det 

inkommer upprepade LVM-anmälningar gällande samma individ, fastän socialtjänsten 

redan har en utredning öppen. Detta tenderar att gälla individer som söker hjälp mer 

frekvent, men som oftast inte blir inlagda. Uppfattningen blir då att sjukvården kanske 

skickar anmälningarna för att den har tröttnat på detta frekventa hjälpsökande, och med 

en misstanke mot sjukvården att den i sin tur tror att socialtjänsten inte gör något åt alla 

anmälningar. Vid sådana tillfällen föreslår flera av intervjupersonerna att det är bättre 

att ringa till socialtjänsten för att diskutera hur ärendet bäst kan hanteras, annars ser man 

till sist en risk för att LVM-anmälningarna urvattnas.  

(Intervjuperson 8) 

 

När en klient, som är inlagd och samtidigt omhändertagen enligt akut LVM, blir 

våldsam, finns oron för att sjukvården ska släppa ut patienten. Flera av 

intervjupersonerna lyfter frågan om då inte läkaren i dessa fall kan kvarhålla patienten 

enligt LPT tills situationen lugnat ner sig. Intervjupersonerna anser inte att det är en 

irrelevant fråga eftersom patienterna vid dessa tillfällen upplevs som väldigt sjuka, och 

dessutom är i stor risk att skada sig om de släpps ut. Det viktiga är, i de fall en 

kvarhållning blir aktuell, att tvångsvården enligt LPT hävs precis innan individen ska 

transporteras till SiS-institutionen, att det inte blir något glapp där.  

 

Allt ligger på oss, helt enkelt. Och det kan bero på att SiS har sagt att det inte 

finns nån plats, eller att polisen har sagt att ”vi kan inte köra förrän på måndag, 

vi har inte personal”. Att det hänger upp sig nånstans i dom leden. Och då blir 

det ju mellan oss och psykiatrin på nåt sätt. Då blir det ju vårt ansvar, och då får 

vi ju lösa det. Men vi kan ju inte lösa det bara för att dom andra inte kan. Där 

händer det ingenting ibland. Och där händer det att patienterna släpps ut liksom. 

Det har hänt flera gånger att dom hamnar i kläm. 

 

Det hade varit mycket smidigare om klienten blivit inlagd och sjukvården 

hade tagit kontakt utan att det hade behövt skrivas ännu en LVM-anmälan. 

Sen är ju sjukvården skyldig att göra en anmälan, naturligtvis, men vi har ju 

några klienter, som när det kommer in en LVM-anmälan, i stort sett det 

första vi gör när vi får in den är att vi lägger ner. Vi startar inte ens en 

utredning, för vi håller redan på och jobbar med den första LVM-anmälan 

som vi fick så att säga. Ja, vi får ju såklart konstatera att det har kommit in 

en ny LVM-anmälan, men vi kan ju inte ha tre LVM-anmälningar öppna i 

vårt system. 
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(Intervjuperson 2) 

 

Ansvar 

 

Genomgående beskriver intervjupersonerna en stark känsla av ansvar för sina klienter, 

med en önskan om att de ska få rätt hjälp och goda förutsättningar att kunna ta emot 

denna. I vissa fall är ansvarsfrågan mer konkret och särskilt knuten till exempelvis 

insatser. I andra fall beskrivs ansvarsfrågan som otydlig, och även som en källa till 

konflikt. Intervjupersonerna berättar att de har mandat att bevilja vissa typer av insatser, 

som behandlingshem, akutboende och kontaktperson enligt socialtjänstlagen. I andra 

fall kan de agera som myndighetsutövare vid till exempel LVM-ärenden.  

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 2) 

 

Att bevilja öppenvård eller vistelse på behandlingshem ingår ofta i arbetsuppgifterna, 

men samtidigt behöver man uttömma möjligheten för att en arbetsgivare har någon form 

av avtal med en behandlingsinstans eller är villig att gå in och betala behandling.  

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 3) 

 

En särskilt svår utmaning som beskrivs är de fall då sjukvården släpper ut en patient 

som är akut omhändertagen enligt LVM, och socialtjänsten ifrågasätter vem som tar på 

sig ansvaret för att släppa ut en person som faktiskt är i ett omhändertagande. I dessa 

fall påpekas det vikten av att så snart det är möjligt att kontakta socialtjänsten om detta 

skulle ske.  

 

Vid utredningar kan det bli ett slags ansvarskonflikt. Det kan röra sig om utredningar 

vid samsjuklighet, rörande vem som ska göra vad och vem som ska stå för kostnaden. 

Likaså vid utredningar av psykisk funktionsnedsättning då det upplevs att psykiatrin 

inte vill dela kostnaden. Den som far mest illa vid denna typ av konflikter är de 

personerna som är föremål för utredningarna. För dessa personers skull betonas det som 

viktigt att det finns en tydlighet gällande ansvar för agerande och betalning, i stället för 

att det ska föras ibland långa diskussioner kring detta för varje tillfälle.  

Om det skulle finnas läge när man skulle kunna göra ett LPT. 

För att hålla kvar. Det kan man ju göra ett dygn tills det har 

lugnat ner sig. Och det gör ju ingen skillnad, för LVM:et löper 

ju på. Det är ju inte så att det skulle ta slut. Man kan ju vara 

både LVM:ad och LPT:ad ett tag. En del är ju faktiskt inte vid 

sina sinnens fulla bruk, och man kan ju vara både psykotisk 

eller förvirrad och desperat. 

Ja, om Bengt själv ringer och säger att ”jag vill ha hjälp för mitt 

alkoholmissbruk” då är vi ju skyldiga att inleda en utredning. Nån 

annan kan ju påtala att Bengt har ett hjälpbehov så, och då har vi ju 

en skyldighet att snabbt träffa honom 

/…/ ja, av olika anledningar kan vi då gå in och bevilja olika 

behandlingar ibland, trots att man har en arbetsgivare som har 

ett arbetsgivaransvar. Men vi har ändå det yttersta ansvaret. 
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(Intervjuperson 3) 

 

En av intervjupersonerna berör ämnet läkarutlåtande för förvaltarskap. Intervjupersonen 

beskriver att det kan vara svårt att hitta en läkare som vill skriva intyget, och att det 

upplevs som otydligt vem som egentligen har ansvaret. Ibland finns en känsla av att 

ingen vill skriva intyget, vilket fördröjer processen med att ansöka om förvaltare.  

 

Ekonomiska förutsättningar 

 

Goda ekonomiska förutsättningar skapar trygghet. Ekonomiska frågor och förhandlingar 

präglar alla stora, offentliga organisationer. Intervjupersonerna beskriver att de kan ha 

svårt att hinna hantera alla ärenden såsom de önskar till följd av nerdragningar som gör 

att gruppen socialsekreterare blivit mindre. Färre antal socialsekreterare ska göra lika 

mycket arbete, och då kan följden bli till exempel att man p.g.a. prioriteringar inte 

hinner komma till en klient som är inlagd.  

 

Ekonomiska förutsättningar diskuteras även med hänsyn till platsbristen inom 

sjukvården, där en av intervjupersonerna poängterar att ständiga akuta insatser och 

akutsjukvård torde vara dyrare än om patienten kan vårdas färdigt, eller blir inlagd då 

den söker hjälp. Dessutom menar intervjupersonen att risken kan bli större för att 

patienten avlider eftersom situationerna oftare blir akuta.  

(Intervjuperson 2) 

 

Därutöver, som beskrivs ovan, innebär diskussionerna kring betalningsansvar att 

exempelvis socialtjänsten väljer att betala för en utredning, trots att man anser att det 

borde varit en delad kostnad med psykiatrin. Det kan vara så att patienten är i behov av 

en utredning för att få en diagnos, vilket i sin tur möjliggör för klienten att få beviljat en 

viss typ av insatser.  

 

 

Vi har till exempel ganska mycket problem med personer som är 

psykotiska, och där man från psykiatrin sida menar att det är en 

drogutlöst psykos. Men vi har sett att kanske detta inte är så himla 

drogutlöst. Det har faktiskt varit såna som har haft drogutlöst psykos som 

senare har fått diagnosen schizofreni, men där jag var tvungen att LVM:a 

personen för att man envist hävdade att det var en drogutlöst psykos. Han 

vistades envist på LVM-hem i flera månader, och var fortfarande helt 

borta, men drogfri. Och sen tog man in honom på LPT två gånger, ville 

inte göra någon utredning, utan vi fick skicka iväg på behandlingshem 

med utredning.  

/…/ att det hade varit lättare för våra möjligheter att samverka kring dom här 

personerna om det hade funnits utrymme för längre inneliggande 

avgiftningstider. Det hade tryggat människor på ett sätt. Jag tror det hade blivit 

ekonomiskt lönsamt för samtliga organisationer, på sikt, att det blev bättre, och 

färre akuta varianter. Jag menar, akutsjukvård måste ju vara dyrare än lite 

långsiktigare vård. Än med mer akuttillfällen. Är större risker för att patienter 

dör. Det är ju också lite sorgligt när det händer /…/ 
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(Intervjuperson 7) 

 
8.1.2 Inre struktur 

 

Arbetet styrs och regleras av olika inre strukturer. Inre struktur innebär i detta 

sammanhang tillgång till, eller brist på, olika typer av resurser eller verktyg som 

förutsätter och påverkar arbetet. Vidare menas olika system och former för information, 

kommunikation och dokumentation. 

 

Resurser 

 

Tid är en resurs, och en viktig, ofta diskuterad, aspekt i arbetet inom människovårdande 

yrken. Samtliga intervjupersoner beskriver bristen på tid som en försvårande faktor. 

Bristen på tid står alltid i relation till arbetet med en klient, eller ett ärende, vilket i 

många fall innebär att det finns hänsynstaganden till exempelvis andra organisationer. 

Överlag beskrivs smidig samverkan som en tidsbesparande faktor, vilket i sin tur 

minskar arbetsstressen.  

 

I samverkan med vården finns flera hänsynstaganden. Vårdtiderna inom sjukvårdens 

slutenvård för målgruppen är ofta korta, ibland mindre än en vecka. Därför ses det som 

oerhört viktigt och värdefullt att sjukvården kontaktar socialtjänsten så fort som möjligt 

när det finns en individ inlagd som är i behov av hjälp. Om beskedet kommer för sent 

finns det oftast inte möjlighet att besöka den personen på avdelningen, utan 

socialsekreteraren får boka en tid efter att personen skrivits ut. 

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 6) 

  

Särskilt viktigt att få besked om inläggning är om personen är okänd på 

socialförvaltningen. Från socialtjänstens sida ses det som värdefullt att kunna träffa 

personen på avdelningen för att inventera önskemål och behov, och samtidigt träffa 

läkare eller vårdpersonal för att få information om exempelvis hälsotillstånd och 

planering. När det gäller en person som socialtjänsten redan har kännedom om 

uppskattas det om sjukvården tar kontakt med den socialsekreterare som har hand om 

den personen. Samtliga intervjupersoner är av den åsikten att det är viktigt att kunna 

träffas under tiden som personen är inlagd.  

 

 

 

 

/…/ det är människor med psykiska funktionsnedsättningar som kräver 

utredning. Och ansvarsfördelningen där. När psykiatrin inte vill gå in 

och dela kostnaden. Det blir en kostnadsfråga då. Jag har varit med om 

fall där socialtjänsten har fått gå in och utreda, och sen efteråt kom 

psykiatrin in, men det tog många månader innan. 

Här är det ju bra att vi har blivit inbjudna tidigt. Ibland blir det ju så 

att det blir dagen innan dom skrivs ut, eller så blir det samma dag, och 

då är det, då kan det bli väldigt mycket panik. /…/ 

Ju tidigare vi kommer in i ärendet, desto bättre.  
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(Intervjuperson 3) 

 

När socialtjänsten träffar sin klient för första gången inleds alltid en utredning. Alla 

utredningar, även de som inte bedöms som akuta, tar tid. Intervjupersonerna uppger 

samtliga det som viktigt att göra en grundlig utredning av hjälpbehovet för att kunna 

matcha med hjälpinsatser, till exempel öppenvård eller behandlingshem. Flera av 

intervjupersonerna påpekar att det är svårt att fatta bra beslut om insatser under 

tidspress. Om socialsekretareren bedömer att det är särskilt viktigt att kunna matcha 

med ett behandlingshem i direkt anslutning till vårdtiden försöker man ofta diskutera 

detta med läkaren, och försöka förhandla fram en längre vårdtid så att man hinner arbeta 

klart. En del av klienterna kan vara i dåligt fysiskt och/eller psykiskt skick, och det 

bedöms ibland av socialsekreteraren att man riskerar nykterheten eller drogfriheten om 

den personen åker hem innan man hade hunnit planera färdigt. Flera intervjupersoner 

menar att en lite längre vårdtid gagnar klienterna, att de känner sig tryggare, samt blir 

ytterligare stabila i sitt mående. Vidare menar flera av intervjupersonerna att det är 

möjligt att diskutera med läkaren om att förlänga vårdtiden för patientens skull.  

(Intervjuperson 5) 

 

Vidare påtalar flera av intervjupersonerna att man upplever att det finns behov av att 

kunna göra längre utredningar inneliggande. Detta innebär att socialtjänsten har 

möjlighet att i lugn och ro göra sin egen utredning, sammanställa den och planera för 

insatser, och till exempel göra studiebesök på behandlingshem eller vårdboende 

tillsammans med klienten. Framför allt ses detta som viktigt i takt med att klienterna blir 

allt äldre, och med detta har andra behov, mer ofta ett omsorgsbehov, eller i de fall som 

det finns en samsjuklighet. En av intervjupersonerna nämner som exempel arbetssättet 

Case management.  

(Intervjuperson 2) 

 

Får vi ett ärende där den personen är inlagd då vill vi ju ha kontakt med 

den personen innan han eller hon kommer hem. Att redan där kunna träffas, 

det är ju något som jag tror att vi alla strävar efter. Och det har varit 

perioder när det har varit omöjligt nästan, man har haft grejer att 

högprioritera, man har inte hunnit, och ingen har hunnit komma. 

/…/ man får ligga på och tjata om han kan hållas kvar lite så att vi kan komma 

med en bra planering. Men det tycker jag ofta, att när man väl påtalar det 

behovet, att det brukar gå att lösa ju. /…/ Just det här att patienten inte ska, att 

klienten inte ska hamna mellan stolarna. Och kanske komma hem efter en 

lyckad avgiftning, och sen i väntan på att behandlingsplats ska hittas så hinner 

det återfallas. 

 

Men visst är det många av dom äldre som har, även dom som har haft 

underhållsbehandling, att det är många som är röriga. Dom minns inte, dom är 

funktionsnedsatta. /…/ och där är det en annan typ av samverkan som krävs. Om 

man kan få den personen att stanna kvar. Och upplåta den platsen. /…/ dom är 

svåra att hjälpa. Det ställer ju också speciella krav på att utreda demenser. Det 

skulle göras separat som man gjorde en gång i tiden. /…/ man kunde ju faktiskt 

utreda folk på sjukhus i alla fall. Det hade ju behövts att det gjordes. Jag menar, 

om man konstaterar en demenssjukdom så har man ju rätt till andra typer utav 

hjälp/.../ 
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När det gäller den inneliggande vården av personer som omhändertagits enligt LVM 

påtalar särskilt en av intervjupersonerna att det är värdefullt med längre 

nertrappningsscheman. Då kan klienten känna sig tryggare och bli lugnare, och man kan 

kanske undvika en del incidenter med utåtagerande beteende. Dessutom tar man då 

hänsyn till det ofta långvarigt förekommande och svåra missbruk och beroende som 

ligger bakom den akuta placeringen. En faktor som hela tiden påverkar är huruvida det 

finns plats på en SiS-institution, och huruvida polisen kan köra patienten dit. När det 

inte finns plats och polisen inte kan köra ses det som allvarligt. I akuta ärenden, menar 

en intervjuperson, kan man inte stå i kö, utan hela processen måste gå smidigt, utan att 

det hakar upp sig i något av leden.  

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 5) 

 

En annan resurs som påverkar är vårdplatser, och tillgången till dessa. 

Intervjupersonerna menade att platsbristen inom psykiatrin pressar och ger en känsla av 

maktlöshet. Det kan vara att man som socialsekreterare bedömer att det finns ett behov 

av inläggning, men att klienten inte kan läggas in p.g.a. platsbrist. Vidare har flera av 

intervjupersonerna den upplevelsen att man från den psykiatriska akutmottagningens 

sida ibland uppvisar ett ointresse för deras klienter, och att det kan resultera i långa 

väntetider på att få hjälp, eller att klienten inte läggs in, trots att man kan påvisa att det 

finns ett behov, och ofta också en planering med socialtjänsten. På vårdavdelningen 

märks platsbristen när klienterna skrivs ut i förtid, eller skrivs ut i direkt efter avslutad 

abstinensbehandling, trots att planeringen för hemgången inte är klar. En av 

intervjupersonerna beskriver att en klient hade fått gå på permission under pågående 

nertrappning p.g.a. platsbrist. Detta ses som ytterst allvarligt, då det är risk för återfall 

och att planeringen med klienten då riskerar att gå om intet. Upplevelsen är att man från 

sjukvårdens sida bara tittar på platsbristen utan att ta hänsyn till klienterna.  

(Intervjuperson 4) 

 

Kommunikation och dokumentation 

 

Det ses som värdefullt att så tidigt som möjligt bli uppmärksammad av sjukvården att 

det finns en person med ett hjälpbehov inneliggande. Det kan innebära att sjukvården 

skickar ett inskrivningsmeddelande, eller ringer och informerar. Ju tidigare, desto bättre. 

Då kan socialsekreteraren komma till avdelningen och göra en ASI-intervju, och kanske 

också hinna göra studiebesök med sin klient. ASI används alltid vid utredningar och 

beskrivs som ett bra verktyg för att inventera hjälpbehov.  

Och många gånger kan man ju förhandla om en längre nertrappning, som 

dom ju gärna vill ha naturligtvis, och att det också kan underlätta för 

motivationen att stanna kvar. Och att dom blir lite lugnare av det. Att man 

tar hänsyn till det långa missbruket som finns. Det behövs en längre 

nertrappning helt enkelt i såna här situationer. 

När man väl lyckats fånga upp dom där, och det har ju varit en lång process 

innan dess, men då är det ju ofta platsbrist, och då säger man ”ni får över helgen 

på er” /…/ tre dagar eller något sånt. Och så ska man ordna en placering när 

man inte har varit på studiebesök, och risken blir att det kanske blir en sämre 

placering /…/ Vi förstår ju också att man inte kan sitta och ta upp en plats i all 

evighet i psykiatrin, men placeringen blir ofta sämre för att man är så mån om att 

pusha ut dom, och kanske också att dom inte är tillräckligt stabila. 
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(Intervjuperson 1) 

 

Vid ärenden med många instanser inblandade som kräver en SVPL eller en SIP, ses det 

som värdefullt med strukturerad samverkan. SIP beskrivs av en av intervjupersonerna 

som ett bra verktyg för att skapa tydlighet struktur. Samma intervjuperson påtalar vikten 

av att ha en uppföljnings-SIP, men att den inte behöver utföras inom slutenvården. På 

SIP-mötet kan man bestämma vilka som sedan ska delta i uppföljningen. Bara 

sjukvården kallar till möte, menar flera av intervjupersonerna, finns det ofta möjlighet 

att komma för att informera och planera.  

 

När en klient är omhändertagen enligt LVM ses det som värdefullt att få komma på ett 

planeringsmöte. Det är viktigt att träffa klienten, och samtidigt få information från 

läkare och vårdpersonal om planering, och få veta när klienten beräknas vara 

färdigbehandlad.  

 

Ibland kommer det upprepade LVM-anmälningar gällande samma klient, fastän 

socialtjänsten redan har en öppen utredning. Det underlättar om det finns en möjlighet 

att signalera detta via ett dokumentationssystem, men socialtjänstens och sjukvårdens 

dokumentationssystem är inte sammankopplade. Vidare finns det inga rutiner eller 

naturliga kanaler för att återkoppla en LVM-anmälan eller en utredning, annat än att 

skicka ett brev till den läkare som gjort anmälan.  

(Intervjuperson 8) 

 
8.1.3 Kultur 

Med kultur menas de olika kunskapsområden och traditioner som finns och samverkar 

inom och mellan organisationerna sjukvården och socialtjänsten, och de värderingar och 

prioriteringar som styr arbetet. 

 

Kunskapsområden och traditioner 

 

Flera av intervjupersonerna påpekade att sjukvården och socialtjänsten arbetar olika, 

och med olika traditioner. Socialtjänstens sätt beskrivs som mer uppsökande, medan 

inom sjukvården ska patienten söka hjälpen själv. Genom att arbeta uppsökande kan 

man lättare upptäcka missförhållanden tidigare, vilket är positivt för personen med 

hjälpbehovet. En av intervjupersonerna menade att det är en komplicerande faktor att 

det är två organisationer som ska ansvara för människors hjälp, och menade att det hade 

Jag måste ju träffa Bengt innan. Jag öppnar ju ingen utredning på det viset 

innan. /…/ nu har ni honom där. Det är i så fall meddelande om inskrivning 

och att det kommer att komma en kallelse. Till nån form av vårdplanering. 

/…/ vi kommer att träffas, och man berättar vad som har hänt. Och han 

kommer att bli kallad, då kallar jag för en tid för besök. /…/ Det är ju så att 

vi har som rutin en ASI-utredning, en ASI-intervju.  

Där skulle det funnits nån typ av kanal, som ni får utav oss också. Att vi har 

tagit emot en LVM-anmälan, och nu inleder vi en utredning. Och den 

utredningen är levande tills vi stänger den, och då får ni reda på det också. Det 

hade varit jättebra. Att nu har vi jobbat färdigt med det, och det här blev 

resultatet.  
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varit lättare om sjukvården och socialtjänsten tillhörde samma organisation. En annan 

av intervjupersonerna menar att specialisering förenklar, för att man vet vart man ska 

vända sig, men att vid mer komplex problematik blir det mer smidigt med en integrerad 

verksamhet. Samlokalisering underlättar, även om en organisation innehåller 

specialiserade verksamheter.  

(Intervjuperson 7) 

 

Samarbetet med psykiatrin anses enklare om man jämför med den somatiska 

sjukvården. Inom psykiatrin, menar flera av intervjupersonerna, har man oftast har 

samma klienter som socialtjänsten, och man delar kunskap och det finns ett 

samförstånd.  

 

Hanteringen av LVM-ärenden är ett tema som återupprepas från olika synvinklar. 

Intervjupersonerna ställer sig undrande inför hur mycket kunskap de läkare som gör 

LVM-anmälningar och skriver läkarutlåtande har. Det finns en uppfattning att särskilt 

nya läkare inte alltid känner till så mycket kring LVM-lagstiftningen, och vad som 

händer när man skickar en LVM-anmälan. Det finns en vilja att förklara, och en vädjan 

om, att om man som läkare känner sig osäker kan det vara bättre att kontakta en 

socialsekreterare och fråga. Intervjupersonerna menar att de kan hjälpa till genom att 

informera om hur de arbetar och vilka skyldigheter de har. Kanske ett telefonsamtal kan 

resultera i att en LVM-anmälan inte skrivs, utan att man kan få till ett möte istället.  

 

Vidare upplevs en del anmälningar och intyg som otydligt formulerade, eller som att 

den som skrivit intyget är osäker på vilka uppgifter som krävs. Ibland har intygen ett 

krångligt språk fyllt av termer som gör det svårt att förstå. Ett väl utfört läkarutlåtande 

beskrivs som avgörande för att socialtjänsten ska ha en grund för att fatta beslut, och för 

att patienten inte ska fara illa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 3) 

 

 

 

 

Sen när det gäller samarbete och specialisering av vården, ibland kan det bli lite både 

och tänker jag. När man vet om det är en viss problematik, och jag vet att det är dit jag 

ska vända mig, så får man svaren som behövs. Men sen så samtidigt så kan det ställa till 

det för individen eftersom problemen är, det kan bli en väldigt komplex problematik /…/ 

Den är i kontakt med den och den, och flera olika andra, och så ska man hålla på med 

remisser hit och dit, i stället för att ha kanske en klinik för hela människan, en 

integrerad vård istället.   

För det första tar det oftast alldeles för lång tid. Ibland är det en 

läkarundersökning som kanske inte har gjorts, alltså det har inte 

skrivits någonting. Man har helt missat det faktiskt när patienten 

kommer in. Man får göra det senare, och då har ju en del av 

symtomen avtagit/…/ Att få ett riktigt bra läkarutlåtande, ja då 

känner man att här är inga tveksamheter. Men är det en läkare som 

är tveksam kring detta eller uttrycker sig luddigt då har vi 

ingenting att gå på.  
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(Intervjuperson 1) 

 

Ett tydligt irritations- och orosmoment är när en klient kommer till akutmottagningen 

för att genomgå en läkarundersökning enligt LVM. Väntetiderna tenderar att bli långa, 

och med en risk för att klienten går därifrån innan undersökningen genomförts. Flera 

intervjupersoner upplever att deras klienter är lågprioriterade, och efterlyser bättre 

rutiner och struktur för dessa läkarundersökningar. Fördelaktigt är om det finns läkare 

som speciellt har hand om dessa ärenden, som utvecklat en särskild kunskap och kan 

hantera dessa ärenden på ett smidigt sätt.   

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 7) 

 

 

Värderingar och prioriteringar 

 

Vikten av att lätt kunna nå varandra, och veta vart man ska vända sig betonas av flera av 

intervjupersonerna. Det beskrivs ibland som svårt att komma i kontakt med de 

psykiatriska öppenvårdsmottagningarna. Vidare beskriver en intervjuperson att det 

förekommer att öppenvårdsmottagningarna remitterar tillbaka klienterna till 

vårdcentralen, men samma intervjuperson upplever då att vårdcentralen inte alltid har 

rätt kompetens för att hantera klienterna. Kanske beror det på att 

öppenvårdsmottagningarna prioriterar annorlunda, menar intervjupersonen.  

(Intervjuperson 4) 

 

Ett annat problemområde som påtalas är där klienter har blivit utredda på 

behandlingshem och fått en diagnos. Personal inom socialtjänsten upplever att det finns 

en misstro mot utredningarna och deras resultat, och att det ändå inte ”räcker till” för att 

klienten ska få tillhöra en specialistmottagning. Ibland innebär det att socialtjänsten får 

gå in och finansiera ytterligare en utredning, vilket ytterligare fördröjer behandlingen 

För det finns ju läkare som inte riktigt har koll på det här med LVM, vad 

det är som krävs för att det ska gå igenom. Och det kan man ju förstå. Och 

då hade det varit bra om man kunde kontakta oss, och en del gör ju det. 

Ringer upp för att ett läkarutlåtande ska gå igenom.   

/…/om det finns en läkare som gör dom här bedömningarna, LVM-

intygen, då förenklar det väldigt mycket. Då vet man var man ska 

vända sig och hur man ska göra. Väntetiden finns inte i princip. Man 

har en tid som är inbokad.  

Jag har ju en patient som, på öppenvårdspsyk /…/ Och det är många 

situationer som uppstår, och jag får ringa dit som en patient ungefär. Och vi 

kan inte jobba vidare med det vi gör eftersom medicinen inte fungerar. Och 

då undrar jag naturligtvis, är det så att han själv tar för mycket till exempel, 

och såna saker. Det är väldigt svårt att få grepp om det på nåt sätt. /…/ Men 

den kontakten finns inte, utan det blir väldigt, väldigt tungrott för mig, blir 

det ju. Och patienten står och kommer ingenstans helt enkelt. Han tycker att 

han blir väldigt avvisad, säger han ju. Och dom säger ”vi har läkarbrist, och 

den är tjänstledig” och ingen vill skriva ut mediciner.  
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för klienten. En av intervjupersonerna spekulerar i att det beror på okunskap eller 

ointresse för den typen av klienter, och att man vet att det kan vara krävande att ta sig an 

de klienterna som ibland inte riktigt passar in någonstans. Samtidigt menar 

intervjupersonen att det då är extra viktigt, när det är en klient som anses ta mycket 

plats, att samarbeta för att det ska bli bättre för klienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 4) 

 

8.2 Professioner 
8.2.1 Professionskunskap 

I samverkan mellan olika organisationer möts olika professioner, som har med sig olika 

typer av kunskap och erfarenheter. Det förekommer konflikter när olika professioner 

hävdar revir eller nervärderar annan professions kunskap, men de olika professionerna 

kan också hjälpa och komplettera varandra med den kunskap och den erfarenhet som de 

har med sig.  

 

Kunskapsdomän 

 

Intervjupersonerna beskriver sitt arbete som psykosocialt. Enligt intervjupersonerna 

innebär det att de har en kunskap som innefattar klientens totala situation och historia. 

Där upplever flera av intervjupersonerna att det krockar med sjukvården. Det skapar 

mycket oro när patienterna skrivs ut från sjukvården, när socialsekreteraren har 

kunskapen om den personens sociala situation. Sjukvården upplevs då som fyrkantig, 

när det hade varit bättre om man kan mötas och dela sin kunskap med varandra för att 

trygga patienten. Samma upplevelse beskrivs när en klient inte blir inlagd för att man, 

enligt intervjupersonerna, fokuserar för snävt utan att ta hänsyn till patientens totala 

situation. Vidare kan det uppstå diskussioner kring placering på behandlingshem. 

Särskilt gäller det de klienter som är lite äldre. Socialtjänsten bedömer att det mer finns 

ett omsorgsbehov, och att de kanske inte kan ta till sig behandling, medan sjukvården 

menar att det är viktigt att få behandling för missbruket. I de fallen önskar flera av 

intervjupersonerna att klienten kan fått kvarstanna längre inom slutenvården för att 

utredas ordentligt. Flera av intervjupersonerna efterlyser möjligheter att arbeta i 

tvärprofessionella team för att man ska kunna belysa hela klientens situation. I 

situationer med klienter som är omhändertagna enligt LVM uppskattas det om 

möjligheten fanns att sitta ner tillsammans vid planeringen. Då finns möjlighet att få 

information om de rent medicinska aspekterna, och socialsekreterarna får möjlighet att 

delge sin bedömning. 

 

 

 

 

 

 

Och så får dom ju dom där diagnoserna. Så kan dom vända sig till 

psykiatrin: /…/ ”nu har jag dom här diagnoserna”. Säger kanske 

psykiatrin då ”nä, men vi ….. ja du är ju fortfarande….” Eller jag 

tror kanske inte heller dom riktigt vill, att man tänker att dom kanske 

är lite feldiagnostiserade. Att jag ibland uppfattar det så att man 

tänker lite att det inte är så trovärdigt, dom diagnoserna dom får på 

behandlingshem.  



  
 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson1) 

 

Interprofessionell respekt 

 

Att ha en respekt för varandras kunskapsfält och bedömningar uppfattas som viktigt, 

särskilt med hänsyn till att man samverkar för att det ska bli bra för klienten. Interna 

stridigheter kring vem som har rätt eller vems bedömning som är viktigast gagnar inte 

klienten. Alla är lika viktiga, men de olika bedömningarna kan vara olika viktiga eller 

relevanta beroende på var i processen de kommer in. Flera av intervjupersonerna berör 

ämnet genom att betona vikten av att mötas på samma nivå, för att ta i beaktande allas 

bedömningar. Det är inte bara läkarens bedömning som är viktigt, utan det är lika 

viktigt att ta hänsyn till och ta i beaktande klientens historia och sociala situation, såsom 

den uppfattas och bedöms utav socialsekreteraren. 

 

Att kunna mötas interprofessionellt betonas ofta i intervjupersonernas berättelser. Från 

sjukvården finns kunskapen om den medicinska situation, och från socialtjänstens sida 

finns kunskapen om den psykosociala situationen. När de olika professionerna möts kan 

de utbyta information, lyssna, och ta hjälp av varandra. Det uppges också som värdefullt 

att diskutera hur bedömningar och beslut påverkar klienterna. Intervjupersonerna 

betonar vikten av att vara delaktiga i planeringen. Det är viktigt att få veta vad som är 

planerat från sjukvårdens sida efter att klienten skrivs ut. Det kan vara att klienten följs 

upp av vårdcentralen, men det kan också vara att det krävs en mer omfattande 

uppföljning, och intervjupersonerna vill ha möjligheten att kunna förhandla om några 

ytterligare vårddygn för att kunna göra klart sin planering. Att ha en samverkan med 

läkaren ses då som avgörande för att kunna delge sin bedömning. Det handlar om 

interprofessionell respekt och förståelse för varandras bedömningar.  

  

Särskilt vid LVM-ärenden ses det som viktigt att kunna träffas och utbyta information. 

Det underlättar när socialsekreteraren får möjlighet att förklara hur socialtjänsten tänker, 

och samtidigt få information från sjukvården som kan vara till nytta i utredningen. Flera 

av intervjupersonerna uppger att när man träffas vid LVM-ärenden så är man ofta 

pressad. Då är det särskilt viktigt att man kan sitta ner och prata om vad socialtjänsten 

har för ansvar och befogenheter, så att man kan nå en förståelse för vad socialtjänsten 

kan och inte kan göra. Istället för att bli irriterade på varandra och fastna i gammalt 

tänkande kan man skapa en förståelse och kanske hitta ett sätta göra något annorlunda. 

Irritationen kan bli påtaglig när SiS inte har platser och klienten bedöms vara 

färdigbehandlad. Det kan då uppstå en situation då psykiatrin antingen vill skriva ut 

patienten för att frigöra platser, eller att man från socialtjänsten upplever att psykiatrin 

försöker påverka för att man ska försöka med en frivillig placering för klienten istället. 

Där upplever intervjupersonerna att det brister i förståelse för deras bedömning. Ett 

beslut om ett akut LVM har föregåtts av noggranna övervägningar, där 

/…/ samtidigt så har vi ju ett annat tänk /../ Jobbar man mer inom vård, 

alltså medicinskt, så tänker man på ett annat sätt. En annan kultur helt 

enkelt. Vi ser ju mer hela människan, brukar vi säga här hos oss. 

Socialtjänsten. /…/ Jag kan kanske ha kommit in med nån klient som är i 

värsta misären. Då blir ju han, eller hon, utskriven efter en kort tid. Då 

får han ju gå hem. Och jag bara tänker att det blir katastrof. Vi ser ju 

bakgrunden. Det vet ju inte sjukvården. 
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socialsekreterarna hjälper varandra att fatta beslut, och bedömningen har gjorts att en 

frivillig placering inte är lämplig eller möjlig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 3) 

 
8.2.2 Professionsklimat 

Professionsklimat handlar om hur professionerna värderar och ser på sitt arbete. Det 

handlar om när professioner möts, hur professionerna möts, och om förutsättningarna 

för att mötas.  

 

Värderingar 

 

Intervjupersonerna belyser vikten av att ha förståelse för våra professioners olikheter. 

För socialsekreterarna ingår i arbetet att se hela personen och historian bakom. 

Akutsjukvården inom psykiatrin kan ha ett annat fokus eller perspektiv, och för 

klientens skull är det viktigt att kunna samarbeta. Det finns en önskan om att vilja 

klientens bästa, och för att nå målet krävs samverkan. En av intervjupersonerna menar 

att det oftast finns en förståelse, när klienten är inlagd, för att vi arbetar mot samma mål, 

men samtidigt när processen går trögt, känns det som att det brister i förståelse från 

läkarnas sida och att det ibland inte finns så mycket intresse för samarbete.  

 

En annan intervjuperson menar att socialsekreterarna brinner för sina klienter, och 

verkligen ser hur de kämpar, och när klienterna blir avvisade av sjukvården finns en 

känsla av att inte räcka till. Vidare menar en av intervjupersonerna att det är svårt att 

göra det allra bästa i situationen, trots att man arbetar så hårt man kan. Det kan upplevas 

att det finns en misstro när båda sidorna tycker att den andra kunde gjort mer. Samtidigt 

framkommer också en upplevelse av att det finns en förståelse för att socialsekreteraren 

arbetar så hårt det går med att t.ex. hitta en SiS-plats.   

En av intervjupersonerna betonar att de som arbetar inom människovårdande yrken vill 

klientens bästa, men det är viktigt att få förutsättningar för att kunna göra arbetet. 

Intervjupersonen betonar vikten av att professionerna visar förståelse för varandra, och 

inte fastnar i gamla föreställningar om varandra. Man måste kunna bjuda på sig själv, 

och visa förståelse och ödmjukhet gentemot varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Intervjuperson 6) 

Har man då tagit ett omedelbart omhändertagande och tänkt sig att 

man ska ansöka om vård, att då till exempel få med personen på en 

frivillig placering där, det kanske inte är helt korrekt. För då har man 

ju faktiskt gjort en bedömning tidigare att personen, även om den 

skulle gå med på det, att man ändå inte bedömer att den personen 

kommer att kunna ta emot det på frivillig väg.  

/…/ alla gör vi så gott vi kan. Men vår arbetssituation ser ut så här just 

nu att det kanske inte är möjligt att göra detta nu. Nä men att man är 

tydligt med det. /…/ man måste vara öppen för att alla gör så gott man 

kan. Så att man inte hamnar i det ”varför gjorde dom inte så?”/…/ ”hade 

man bara gjort så, så hade det funkat. /…/ Men att också titta på såna 

saker som ”vad var det som gjorde att detta blev så bra?” /…/ Så att man 

är ödmjuk mot varandra. Och mot varandras professioner. Vi kan faktiskt 

inte varandras arbeten. 
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Kommunikation 

 

Inom människovårdande yrken måste de olika professionerna kunna kommunicera med 

varandra. Det underlättar om man vet vem man ska vända sig till, att det är lätt att nå 

varandra, och om man har en personkännedom. Flera av intervjupersonerna betonar att 

det är viktigt att med kontakter och att skapa kontakter. Särskilt i samband med LVM-

ärenden betonas det som värdefullt att veta att man kan ta kontakt med den läkaren som 

är ansvarig, och att få prata med läkaren upplevs som värdefullt även utanför LVM-

ärenden. En av intervjupersonerna föreslog att man kunde haft en kontaktperson inom 

psykiatrin där det gäller deras klienter. När man då har en fråga skulle man kunna ringa 

och ställa frågan. Fastän det som personen frågar om kan verka självklart, så är det ju 

inte självklart för den som frågar.  

(Intervjuperson 6) 

 

Samtliga intervjupersoner ser det som värdefullt med samverkansträffar, professionerna 

emellan. Samverkanträffar beskrivs som ett sätt att mötas, att få ansikte på varandra och 

lära känna varandra. Personkännedom är en trygghet, men samtidigt ska mötet med 

sjukvården inte vara beroende av vem man möter. Vid gemensamma träffar kan man 

diskutera förväntningar och ansvar, och hur vi ska samverka. Intervjupersonerna uppger 

att det betyder mycket att ha en bra kommunikation, så att man vet vad som förväntas. 

Det blir annars krångligt när socialtjänsten inte vet hur sjukvården tänker, och 

sjukvården vet inte hur socialtjänsten tänker, och man inte pratar med varandra.  

(Intervjuperson 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oavsett vilken samverkan eller samarbete det är så är man så invand i sina roller. Att 

jag gör mitt jobb som vi ska göra. Men vi har inte så mycket kunskap om vilka rutiner 

som ligger bakom. /…/ får man en förståelse för det så är det också mycket lättare att 

hantera. /…/ Jag kan fråga om jag undrar. /…/ Fastän det är självklart för en själv, så 

är det ju inte det kanske för den som frågar, utan att man tar sig tid att förklara: ”det 

är så här det fungerar”. Och vi vill båda individens bästa.  

/…/ såsom jag upplever det, vem som jobbar, vem man träffar, inom 

sjukvården. Och hur det kommer att bli, vad som kommer att hända. Ibland 

kan jag tycka att det är tråkigt. Det ska inte vara på det sättet. Att det ska 

bero på individen. Att man har haft samarbete med någon, och träffat någon i 

väldigt många olika sammahang, i många möten, då vet man att det kommer 

att gå bra. Men om det kanske är nån som inte vet vem man är och vad man 

står för, vad man jobbar med, då kan det bli så att ”nä men nu är det så att vi 

har inga platser, och utskrivningen ska hända nu”.  
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9  Diskussion 
Kapitel 9 innehåller resultatdiskussion, som är en sammanställd analys och diskussion 

av resultatet relaterat till syfte, frågeställningarna och till den teoretiska referensramen. 

Resultatdiskussionen följs av en metoddiskussion, i vilket en diskussion redovisas kring 

de metodologiska överväganden som gjorts. 

 

9.1  Resultatdiskussion 
Resultatet är baserat på datamaterialet från åtta kvalitativa intervjuer. Resultatet är 

presenterat översiktligt i en tabell (Tabell 1, s. 35). Huvudtemat, eller essensen, som 

identifierades var Samverkan – en gemensam angelägenhet. Såsom det anges i 

resultatavsnittet så genomsyras intervjupersonernas berättelser av omsorgen för 

klienterna. Med begreppet gemensam anspelas på att klienterna ”delas” med sjukvården. 

Fokus för samverkan, och det som ger samverkan mening, är klienterna. 

Intervjumaterialet är omfattande, och det är omöjligt att redovisa alla uppfattningar. 

Resultatet är i stället en sammanfattning, där jag har försökt organisera eller strukturera 

beskrivningarna för att ge en så bred och rättvisande bild av uppfattningarna som 

möjligt.  

 

Namngivandet av de olika temana är inspirerat av PINCOM-studien, från studien 

genomförd av Ødegård (2006): nämligen temana Organisation och Profession. Varje 

tema har resulterat i flera underteman. Varje undertema redovisas i avsnitt med vad man 

kan kalla ”under-underteman”. Dessa har tillsatts för att skapa bättre struktur i texten, 

och göra den mer lättläst.  

 

Frågan är: besvarar resultatet frågeställningarna? Intervjupersonerna beskriver olika 

aspekter, d.v.s. olika synvinklar och perspektiv, av samverkan, som de möter och 

handskas med i det dagliga arbetet. Intervjupersonerna beskriver hur de uppfattar de 

olika aspekterna av samverkan, men hur dessa uppfattningar påverkar samverkan i sin 

tur blir inte lika tydligt, även om det går att utläsa delvis. Ur intervjupersonernas svar 

går det vidare att utläsa organisatoriska och professionella faktorer, d.v.s. 

omständigheter eller förhållanden, som påverkar och styr det dagliga arbetet. 

 

I intervjupersonernas berättelser framkommer tydligt att lagstiftningen, en 

organisatorisk faktor, är levande i alla beslut, såväl genom Socialtjänstlagen som LVM. 

Lagarna är levande verktyg i det dagliga arbetet. Lagarna är också ett stöd i arbetet, 

vilket Andersson et.al också visade i sin litteraturöversikt (2011). Det är när 

socialtjänsten ska samverka med en annan organisation, i detta fall beroendevården, 

kring en klient som det kan krocka. Det är nästan uteslutande vid LVM som det krockar. 

Det krockar för att dessa stora, människovårdande organisationer arbetar och lyder 

under helt olika regelverk, vilket kan ses som ett strukturellt hinder (Axelsson & 

Axelsson Bihari, 2013). Regelverken är inte synkroniserade. Även om hindren ligger på 

en strukturellt organisatorisk nivå får det implikationer ner på praktisk nivå. Stora 

ramlagar behöver begripliggöras och appliceras på praktisk nivå. Lokala 

överenskommelser, som förordas i Regional ramöverenskommelse (2015), finns ännu 

inte i praktiken. Inte heller finns det någon överenskommelse om hur svårigheter 

gällande LVM ska hanteras. 

 

 Intervjupersonerna beskriver på olika sätt hur de reflekterar kring olika aspekter av 

LVM. Flera av intervjupersonerna säger (ungefär): ”Varför krångla till det? Varför inte 
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göra det enkelt?”. Ett enkelt sätt att minska irritation och missförstånd är att sjukvården 

tar kontakt, ringer och frågar, t.ex. om förfaringssätt kring LVM-anmälningar, eller hur 

ett läkarutlåtande ska utformas. Ett problem som däremot är svårare att lösa är det att 

det inte finns någon kontakt mellan de båda organisationernas dokumentationssystem, 

ytterligare ett strukturellt hinder (Axelsson & Axelsson Bihari, 2013), och en 

organisatorisk faktor. Flera av intervjupersonerna beskriver att det förekommer att det 

kommer upprepade LVM-anmälningar gällande samma klient, trots att socialtjänsten 

redan har en utredning öppen. Det kan inte sjukvården se i sitt system. Det finns inte 

heller några rutiner för återkoppling, ungefär som att svara på en remiss inom 

sjukvården, när det gäller LVM-anmälningar. Oavsett hinder som beskrivs så lyser 

engagemanget för klienterna igenom. När sjukvården och socialtjänsten inte kan 

samverka är det i slutändan alltid klienten som far mest illa, vilket samtliga 

intervjupersoner beskriver, gång på gång.  

 

Socialstyrelsen (2007, Implementerings- och utbildningsstöd) beskriver samverkan som 

en framgångsfaktor för att skapa bättre förhållanden för den enskilde (klienten), men att 

felaktiga eller för höga förväntningar kan skapa samverkansproblem. När det gäller 

LVM beskriver intervjupersonerna upprepade gånger att irritation och missförstånd 

uppstår till följd av att man kanske inte vet hur sjukvården arbetar, och vice versa, eller 

att man har just felaktiga eller för höga förväntningar på vad den andra parten har för 

ansvar, befogenheter och möjligheter. Dessa hinder finns på såväl strukturell som 

kulturell nivå, mellan organisationer och mellan professioner (Axelsson & Axelsson 

Bihari, 2013). Det är exempel på professionella faktorer, men även organisatoriska 

faktorer, som påverka och styr arbetet. För att övervinna denna typ av 

samverkansproblem krävs engagemang och en vilja att samverka. 

 

Ansvar och ansvarsfrågor är organisatoriska faktorer som berörs ofta i berättelserna. 

Ansvar betyder att socialsekreterarna känner ett ansvar gentemot klienterna, att man vill 

att det ska gå bra för klienterna och att de ska få den hjälp de är i behov av. Ansvar 

betyder också att bedöma behov och bevilja insatser, som man som socialsekreterare har 

mandat att göra. Såväl Psykiatriutredningen år 1992 (i: Danermark & Kullberg, 1999) 

som Rydeman och Törnkvist (2006) beskriver att otydligheter vad gäller 

ansvarfördelning inom och mellan organisationer leder till störningar i samverkan. 

Ansvarsfrågor i föreliggande studie kretsar ofta kring LVM, men också vem som har 

ansvar för att göra utredningar vid samsjuklighet och psykisk funktionsnedsättning. Är 

det psykiatrin eller socialtjänsten, eller kan man dela kostnaden? När det gäller ansvar 

uppstår en del frågor kring vem som har ansvaret för klienten, om det är primärvåden 

eller den psykiatriska öppenvården, och vilka kriterier som krävs för att ”tillhöra” en 

psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Flera intervjupersoner uttrycker den uppfattningen 

att deras klienter avvisas från öppenvårdsmottagningarna, och att deras klienter ibland 

tillhör en grupp personer som kräver mycket av en som professionell, att de tar mycket 

plats, och att man på öppenvården kanske inte har tillräckligt med resurser eller kunskap 

för att ta emot dem. Just när det gäller samsjuklighet berör flera av intervjupersonerna 

att man önskar kunna arbeta mer teambaserat och tvärprofessionellt för att kunna möta 

deras behov. Särskilt tar en intervjuperson upp metoden Case Management, där man 

koordinerar insatser (Grell m.fl., 2013), och en annan intervjuperson resonerar kring hur 

POM-teamet arbetar. POM-teamet står för Psykos Och Missbruk, ett 

samsjuklighetsteam, som är en kollaboration mellan psykiatrin och kommunen (Grell 

m.fl., 2013). Personalen i POM-teamet utgår från samma lokal, är alltså 

samlokaliserade. 
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Tid är en resurs, och den upplevda bristen på tid beskrivs av samtliga intervjupersoner. 

Upplevd tidsbrist kan påverkas av hinder på såväl strukturell som kulturell nivå, t.ex. 

bristande organisatoriska förutsättningar för att genomföra arbetet, eller brister i 

kommunikation mellan de olika professionella som stjäl tid (Axelsson & Axelsson 

Bihari, 2013). God samverkan beskrivs som tidsbesparande. Tidsbesparande 

samverkansfaktorer som beskrivs är tydliga rutiner för att ta kontakt med varandra när 

man har en gemensam klient så att planering hinner göras. Vidare beskriver 

intervjupersonerna att strukturerade verktyg för planering och utredning, som SIP och 

ASI, förenklar och sparar tid. Enkla åtgärder, som att sjukvården kontaktar 

socialtjänsten så snart en klient blivit inlagd, ses som värdefullt. Om sjukvården hör av 

sig ”för sent” kan det innebära att värdefull tid förlorats, eftersom man strävar efter, från 

socialtjänstens sida, att så långt det är möjligt träffa klienten redan under vårdtillfälle för 

att göra en bedömning och lägga upp en plan. Alla intervjupersonerna betonar vikten av 

personliga möten med såväl klient som personal på vårdavdelningen. Vikten av 

personliga möten poängteras också av Falk & Allebeck i en studie från år 2002.  

 

En annan flitigt beskriven resursbrist är platsbristen inom psykiatrin. Kraven på allt 

kortare vårdtider, ofta relaterat till en platsbrist, bidrar ytterligare till vikten av smidig 

kommunikation. Brister i kommunikation skapar problem för klienten och frustration 

för den professionella, vilket också Rydeman & Törnkvist (2006) påvisade i sin studie. 

Platsbrist kan beskrivas som såväl ett strukturellt som ett kulturellt hinder (Axelsson & 

Axelsson Bihari, 2013). Strukturellt för att fördelningen av och tillgången till platser 

regleras av verksamheten och styrs från organisatoriskt håll. Kulturellt med hänsyn till 

värderingar och prioriteringar. Intervjupersonerna beskriver en upplevelse av att det från 

sjukvården inte finns lika stort intresse, inte lika stor förståelse för eller kunskap om 

deras klienter jämfört med andra patientgrupper. Detta upplevs när klienterna skrivs ut 

för tidigt, eller när de inte skrivs in, men även i form av långa väntetider på 

akutmottagningen, där det finns en upplevelse av att deras klienter är lågprioriterade. 

Just professionell kunskap och värderingar som inte delas påverkar samverkan negativt 

(Ødegård, 2006), då detta kan vara det som avgör hur ett patientärende prioriteras på 

akutmottagningen. Andersson et.al. (2011) beskriver liknande i termer av brist på tillit, 

som skapar misstänksamhet och territoriellt beteende, vilket skulle kunna leda till att 

vissa patientgrupper nedprioriteras. Detta visar även hur tätt sammanlinkade och 

ömsesidigt påverkande de organisatoriska och professionella faktorerna är.  

 

Kulturella skillnader, skillnader i värderingar, brister i kunskap och förståelse för 

varandras arbete är professionella faktorer som beskrivs av såväl intervjupersonerna 

som i litteraturen (Danermark & Kullberg, 1999; Falk & Allebeck, 2002; Rydeman & 

Törnkvist, 2006; Ødegård, 2006; Axelsson & Axelsson Bihari, 2013; Andersson et.al., 

2011). Socialsekreterarna beskriver sig själva som bärare och förmedlare av klientens 

historia. Som socialsekreterare känner man och arbetar man med klientens hela 

psykosociala situation. Vid samverkan är det av största vikt för klientens skull att 

sjukvårdens och socialtjänstens båda perspektiv kan mötas. Väl fungerande 

kommunikation och personliga möten beskrivs som möjliggörande faktorer för 

samverkan. I LVM-ärenden är det viktigt med en smidig samverkan. Snabb och öppen 

kommunikation betonas. Att kunna mötas, för klientens skull, men också 

interprofessionella möten för utbyte av information och kunskap betonas. Att vilja 

samverka är en förutsättning. Vidare betonas en vilja och förmåga att inte bara titta på 

det som brister, utan att också titta på det som gick bra, att titta på framgångsfaktorer. 
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Personkännedom är en främjande faktor som intervjupersonerna beskriver från flera 

perspektiv. Om de olika professionella i de olika organisationerna har en 

personkännedom skapar det trygghet och gör det lättare att ta kontakt med varandra. 

Enligt Falk & Allebeck (2002) påverkade personliga möten med ökad personlig 

kännedom om varandra och varandras verksamheter samverkan i positiv riktning. För 

att lära känna varandra, föreslår flera av intervjupersonerna samverkansträffar. På 

samverkansträffar får man ett ansikte på varandra, och man kan diskutera varandras 

förväntningar och ansvar, och lägga upp en struktur för hur man ska samverka. Just 

samverkansträffar efterlyses i Psykiatriutredningen år 1992 (i: Danermark & Kullberg, 

1999). Andra förslag är att socialtjänsten har en kontaktperson inom beroendevården, 

för att kunna diskutera problem eller ställa frågor. Flera av intervjupersonerna framför 

önskemål om att det ska finnas en läkare som man kan kontakta, särskilt när det gäller 

LVM-ärenden. Att veta vem man ska vända sig till känns tryggt, för att den läkaren då 

har intresse för och kunskap om målgruppen. 

 

 

9.2  Metoddiskussion 
Fenomenologi är en metod för att beskriva ett fenomen såsom det uppfattas av 

intervjupersonerna i ett visst sammanhang. Inom fenomenologi tar man inte ställning till 

orsak och verkan, och inte heller till om upplevelsen är sann (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Fenomenet i fokus för föreliggande studie var samverkan. Genom (att försöka 

med) minimal styrning i intervjusituationen är tanken att erhålla oreflekterade tankar 

och beskrivningar. Syftet med att vilja ha beskrivningar är för att kunna bidra till en 

ökad förståelse för socialsekreterarnas psykosociala arbete. Att välja beskrivning 

framför tolkning (t.ex. hermeneutik) är medvetet, då meningen är att det är 

intervjupersonernas, otolkade, beskrivningar som ska vara resultatet och inte 

författarens tolkningar av intervjupersonernas beskrivningar. Vid tolkning finns också 

risken att författaren eller forskaren gör en felaktig tolkning. Författaren ska kunna 

återge en ”fenomenologiskt objektiv” och saklig analys av intervjupersonernas 

berättelser, utan att styra eller förvränga berättelserna (Starrin & Svensson, 1994).  

 

Fenomenologi bjuder metodologiskt på minimalt med styrning, vilket ger författaren 

eller forskaren stor frihet. Genom att använda kvalitativa intervjuer med en låg grad av 

struktur minskar ytterligare fokus på styrning. Intervjuerna präglas av en låg grad av 

struktur, såsom beskrivet av Justesen & Mik-Meyer (2011). Intervjustödet utgör enbart 

ett stöd i intervjusituationen. I några av intervjuerna har exemplen på frågeställningar i 

intervjustödet använts för att inspirera till berättelser, annars har inspirationen utgått 

från vinjetterna och intervjupersonernas egna erfarenheter. Kvalitativa, särskilt 

ostrukturerade, intervjuer kan ge ett omfattade datamaterial. Att använda en metod med 

mer struktur hade möjligtvis gjort analysarbetet mindre tidskrävande.  

 

Vinjettmetoden har valts för att erhålla rikliga berättelser av intervjupersonernas 

upplevelser. Vinjettmetoden används för att uppnå förståelse för värderingar, val och 

bedömningar, för att belysa orsaker till val, och för att göra jämförelser (Jergeby, 1999; 

Socialstyrelsen, 2004). Syftet var inte att belysa orsaker eller göra jämförelser, och för 

detta hade krävts annan analysmetod.  

 

Konstruktionen av vinjetterna är i enlighet med litteraturen, d.v.s. att vinjetten ska vara 

lätt att följa och förstå, logisk, trovärdig och inte för komplex (Jergeby, 1999). 

Karaktäristikan är inspirerad av den egna arbetsvardagen och av upplevda patientfall. 

Vinjetter följs vanligen av frågor, vanligast av öppen karaktär (Jergeby, 1999). Öppna 
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frågor tenderar att ge en större variation i svaren (Skogens, 2005). Vinjetterna i 

föreliggande studie avslutades med en fråga, men för övrigt ställdes inga fasta frågor. 

Innan intervjun startade informerades samtliga intervjupersoner om att de inte på något 

sätt skulle lösa några problem eller fatta några beslut knutna till vinjetterna. Styrkan 

med vinjettmetoden anses bl.a. vara att ingen respondent behöver ta ansvar för eller stå 

till svars för några bedömningar, vilket annars skulle kunna hämma berättelserna 

(Jergeby, 1999). Samtliga intervjupersoner fick samma två vinjetter att utgå ifrån.  

 

Välgjorda vinjetter ökar chanserna för att få ett rikligt datamaterial, och om forskaren 

gjort ett grundligt förarbete, ökar chanserna för att få svar på forskningsfrågorna. Om 

vinjetterna inte upplevs som trovärdiga av respondenterna finns risken att man kommer 

att få alltför få eller spretiga svar (Jergeby, 1999). Vinjetterna testades inte innan 

intervjustarten. Feed-back från intervjupersonerna på vinjetterna var positiv. Exempel 

på feed-back: 

 

Vinjetterna beskriver typiska situationer som fyller vår arbetsdag. Inget extremt på 

något sätt, utan det är så här det ser ut. Jag tänker att det är så här det ser ut när man 

jobbar med människor med beroende.  

(Intervjuperson 2) 

 

Dom är ju intressanta båda två. Man kan känna igen situationen med både Bengt och 

Sofia. Absolut. Det man får lite känslosvall av, det är ju Sofia. 

(Intervjuperson 4) 

 

Kvalitetskriterier används som stöd för att bedöma kvalitet och avgöra om en studie är 

väl genomförd (Dahlberg et.al., 2008). Ur trovärdighetsperspektiv kan studien inte 

bedömas ännu, utan det återstår att se hur den tas emot, om respondenterna, men även 

andra socialsekreterare och intresserade läsare kan känna igen sig i resultatet och finner 

det trovärdigt och sannolikt. Någon respondentvalidering är inte genomförd (Bryman, 

2008).  

 

Att bedöma överförbarhet, ett annat kvalitetskriterium, kan vara svårt vid kvalitativa 

studier, eftersom urvalet ofta är begränsat och kontextbundet, samt relaterat till ett 

specifikt fenomen (Bryman, 2008). Önskvärt hade varit att intervjua socialsekreterare i 

flera kommuner, men detta har inte låtit sig göras av tidsskäl. Till viss del kan det vara 

upp till läsaren att bedöma om studiens resultat kan överföras till annan grupp eller 

kontext (Bryman, 2008). Det finns skäl att anta att delar av resultatet kan överföras till 

annat urval, då socialsekreterare som arbetar inriktat mot missbruk och beroende kan 

antas till stora delar använda samma metoder, och arbeta under samma villkor, men 

även lyder under samma lagar och tillhör samma organisation. Skillnader torde kunna 

identifieras i hur olika kommuner väljer att tolka uppdraget, och hur resurser fördelas. 

 

Grad av pålitlighet står i relation till hur väl en studies olika delar har beskrivits och 

redovisats (Bryman, 2008). Grad av pålitlighet är delvis bedömd av handledare och med 

hjälp av kollegial granskning. Processen för studiens genomförande är relativt detaljerat 

redovisad. Det svåra har varit att motivera val av metod. Även om motiven finns 

insprängda i texten, så kan det uppfattas som otydligt för läsaren. Många av motiven för 

val av metod kan helt enkelt ha börjat gro som ett litet frö p.g.a. inspiration från en text, 

från handledaren eller från en studiekamrat, och så har en metod plötsligt bara känts rätt. 

Flera metoder har också förkastats till förmån för andra, efter vägledning av handledare 
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och studiekamrater, eftersom metoderna sannolikt skulle gjort arbetet mycket mer 

komplicerat, och resultatet svårare att sammanställa.  

 

Det fjärde del-kvalitetskriteriet, möjlighet att styra och konfirmera, handlar om huruvida 

forskaren i agerat objektivt i forskningsprocessen och resultatredovisningen (Bryman, 

2008), varit medveten om den egna förförståelsen och kunnat förhålla sig neutral i 

förhållande till denna (Dahlberg, 1997). Johansson förespråkar även att forskaren kan 

använda förförståelsen som ett verktyg i tolkningsprocessen (Johansson, 2009). Det är 

svårt, nästan omöjligt, att bortse från egna värderingar. Jag skulle vilja säga att jag både 

använt och utnyttjat min förförståelse och min kunskap om det psykosociala arbetet till 

stor del i intervjusituationerna, men har så gott jag kunnat försökt att förhålla mig 

neutral och låta intervjupersonernas talan bli förd i resultatredovisningen. Det återstår 

att se om jag lyckats när, och om, intervjupersonerna läser studien sedan den 

färdigställts. 

 
10 Slutsatser 
Samverkan har ett fokus: omsorgen om klienterna, att kunna ge klienterna rätt hjälp i 

rätt tid och att kunna tillhandahålla de bästa förutsättningarna för att kunna ta emot 

hjälpen. Resultatet visar att klienterna är en gemensam angelägenhet för socialtjänsten 

och hälso- och sjukvården. Brister i samverkan har en splittrande effekt på relationen 

mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården, vilket påverkar arbetsklimatet negativt 

och kan få mycket allvarliga konsekvenser för klienterna. God och väl fungerande 

samverkan å andra sidan verkar enande och belönande för såväl socialtjänsten och 

hälso- och sjukvården som för klienten, som är i behov av de båda organisationernas 

service.  

 

Samverkan är att arbeta tillsammans, och att överskrida gränser för att kunna göra detta. 

Samverkan sker inom och mellan organisationer, inom och mellan professioner. Att 

samverka är att arbeta tillsammans målinriktat. Att samverka är ett måste, och ett 

lagstadgat krav, för människobehandlande organisationer. I föreliggande studie 

presenteras resultatet av åtta kvalitativa intervjuer. I resultatet beskriver en grupp 

socialsekreterare hur de uppfattar olika aspekter av samverkan med hälso- och 

sjukvården, och om vilka organisatoriska och professionella faktorer som påverkar och 

styr det dagliga arbetet. 

 

Lagar som styr arbetet beskrivs både som ett stöd i arbetet, men också som en källa till 

frustration och konflikter vid samverkan med hälso- och sjukvården. LVM-

lagstiftningen, förfaringssättet vid LVM-anmälningar och hanteringen av LVM-ärenden 

nämns upprepade gånger av samtliga intervjupersoner. Resultatet visade att en öppen 

och tydlig kommunikation är av största vikt, i stort sett oavsett var i LVM-processen 

klienten befinner sig. Vidare är en direkt kommunikation allra mest uppskattad: att 

kontakta varandra per telefon och personliga möten. Att kunna ställa frågor och kunna 

be varandra om hjälp betonas särskilt. Det framkommer förslag på att socialtjänsten kan 

ha en kontaktperson inom hälso- och sjukvården som man kan ta kontakt med när man 

behöver fråga om råd eller be om hjälp. Vidare framkommer önskemål om att en 

särskilt utsedd läkare hanterar LVM-ärenden, dels som en kvalitetssäkring, dels för att 

använda tiden mer effektivt.  

 

Personlig kännedom om varandra, och om varandras verksamheter uppfattas som 

gynnsamt för samverkan. Samverkansträffar föreslås som ett medel för att uppnå detta. 
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Personlig kännedom påverkar så att det är lättare att ta kontakt med varandra. 

Kännedom om varandras arbete har en gynnsam effekt på respekten för varandras arbete 

och bedömningar.  

 

Resurser, eller brist på resurser, är en annan aspekt som frekvent diskuteras av 

intervjupersonerna. Resurser som påverkar samverkansarbetet är ekonomi, tid och 

vårdplatser. Ekonomiska förutsättningar präglar det dagliga arbetet. Upplevelsen av 

tidsbrist, liksom synpunkter på vårdplatsbristen skapar frustration och känsla av 

maktlöshet, och påverkar samverkan och även intervjupersoneras syn på samverkan. 

Resurserna ekonomi, tid och vårdplatser står i en ömsesidig relation till varandra. Då 

tillgången till dessa resurser i praktiken är svårare att påverka, är det av desto större vikt 

med en god och väl fungerande samverkan. Än en gång betonas snabb, smidig, tydlig 

och öppen kommunikation. Att upprätta en kontakt så snart det är möjligt när en klient 

är inlagd uppskattas. Att kunna träffa sin klient under pågående vårdtid betonas särskilt.   

 

Följande förslag på åtgärder är baserade på resultatet och slutsatserna från studien: 

1. Underlätta kommunikation genom att skapa tydliga rutiner för kontakter och 

skapa ett tydligt och lättillgängligt kontaktnät (=telefon, mail, fax). 

2. Utse en kontaktperson inom psykiatrin, som är inriktad på och väl insatt i hur 

missbruks- och beroendevården på kliniken hanteras.  

3. Utse en läkare, som är särskilt inriktad mot och har stor kunskap om, och ett 

stort engagemang i LVM-frågor.   

4. Skapa möjligheter för regelbundna tvärprofessionella samverkansträffar mellan 

beroendevården och socialtjänsten.  

 
Följande förslag på fortsatta studier är baserade på resultatet och slutsatserna från 

studien: 

1. Utöka med intervjustudier i fler kommuner av olika storlek. Dels kan resultaten 

från dessa intervjuer ge tyngd åt de resultat som framkom i föreliggande studie, 

dels kan det framkomma ytterligare perspektiv på samverkan för en mer 

nyansrik beskrivning och förståelse av fenomenet samverkan.  

2. Intervjustudie med professioner inom hälso- och sjukvården kan bidra med 

uppfattningarna och perspektivet från ”den andra” organisationen, för att skapa 

en helhetsbild samt ge ytterligare tyngd åt förslag på åtgärder.  

3. En studie om organisatoriska och professionella villkor för att implementera 

kunskapen om samverkan så att den kan få genomslag och nytta i praktiken. 
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Bilagor 

Bilaga A Brev till enhetschefen 

 

 
 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga B Brev till socialsekreterare med förfrågan om att delta i en 
intervjustudie 

 
 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Vinjett 1 
Vinjett 1: Bengt, 58 år 

Bengt, 58 år, arbetar som kranförare, nu på ett mindre byggföretag. Bengt är gift, och 

paret har två vuxna barn. Ett barnbarn är på väg.  

I sena tonåren hade Bengt en period då han överkonsumerade alkohol. Det hela 

kulminerade med ett indraget körkort till följd av en rattfylla. Efter detta ordnade 

tillvaron upp sig. Bengt skaffade utbildning, återtog körkortet och träffade blivande 

hustrun.  

För tio år sedan utvecklade Bengt ett mer allvarligt missbruk. Arbetsgivaren erbjöd 

stöd, men Bengt tackade nej. Det slutade med att Bengt förlorade arbetet. Bengt mer 

eller mindre släpades iväg till psykiatrin av hustrun och lades in för avgiftning. Efteråt 

tackade Bengt nej till uppföljning hos socialtjänsten, men gick med på uppföljning på 

vårdcentralen.  

För ett år sedan fick Bengt en hjärtinfarkt. Undersökningar visade att Bengt hade högt 

blodtryck och kärlkramp. Bengt var sjukskriven en period, och måste nu dagligen ta 

läkemedel mot kärlkramp och högt blodtryck. Sedan hjärtinfarkten känner Bengt en 

obehaglig oro, och en rädsla för att dö. Han har allt svårare för att somna på kvällarna 

och sover oroligt. Bengt återgår till arbetet på deltid men har svårt för att känna 

arbetsglädje.  

Bengt börjar nu dricka alkohol igen. Först på kvällarna för att kunna somna, men det 

blir snabbt alltmer. Allt oftare sjukanmäler sig Bengt på måndagar, och ibland flera 

dagar i veckan. Till arbetsgivaren uppger Bengt att han fortfarande är trött efter 

infarkten. Hemma drar sig Bengt alltmer undan för att kunna dricka i fred. Hustrun och 

barnen uttrycker ömsom oro, ömsom irritation och ilska över drickandet.  

Arbetsgivaren är nu både orolig och irriterad, och skickar Bengt till 

Företagshälsovården. Undersökning och provtagning visar på förhöjt blodtryck och en 

förhöjd alkoholkonsumtion. Bengt är negativ till uppföljning och hjälp. Han anser att 

det räcker med husläkaren, men arbetsgivaren har för avsikt att ställa krav på 

behandling för att Bengt ska få behålla arbetet.  

Påföljande morgon gör Bengt en felnavigering med kranen som leder till en del 

materiella skador. Ingen människa skadas, som tur är. När Bengt tas ur kranhytten är 

han vinglig, sluddrig i talet, svettig och rödbrusig. Arbetskamraterna känner att han 

luktar sprit. Bengt tar sig för bröstet och klagar över att det gör ont. Ambulans tillkallas. 

På akuten konstateras ingen ny hjärtinfarkt, däremot förändringar på EKG, högt 

blodtryck samt 1,7 ‰ alkohol i blodet. Efter tillnyktring, nya kontroller och samtal 

beslutas att han ska överflyttas till beroendevården för en avgiftning. Bengt inkommer 

ledsen och skamfylld, men går efter samtal med på att arbetsgivaren och socialtjänsten 

kontaktas för ett möte.  



  
 

IV 

Du träffar nu Bengt tillsammans med arbetsgivaren, hustrun och avdelningsläkaren. 

Arbetsgivaren, och även hustrun, kräver att Bengt får behandling för sitt 

alkoholmissbruk. Läkaren berättar att Bengt kommer att skrivas ut om 3 dagar. Bengt är 

rädd för att börja dricka igen, och arbetsgivaren hotar med avsked om han inte får 

behandling. Vad gör du? 
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Bilaga D Vinjett 2 
Vinjett 2: Sofia, 22 år 

Sofia har växt upp med sin mamma och lillebror. Föräldrarna separerade efter att 

lillebror fötts och då upphörde kontakten med pappan.  

I tidiga tonåren började Sofia umgås med ett gäng som experimenterade med och 

använde olika droger, tabletter och alkohol. Sofia utvecklade snabbt ett destruktivt 

missbruk.  

Tillvaron för familjen präglades under flertalet år av anmälningar om skolk, påhälsning 

av polisen, telefonsamtal från och kallelser till möten på skolan och socialtjänsten. 

Mamman har beskrivit hur hon otaliga gånger genomfört ”räddningsaktioner” där hon 

kört iväg och hämtat hem dottern från okända personer, i vad hon uppfattade som 

”knarkarkvartar”. 

Sofia klarar med nöd och näppe grundskolan med betyg i alla ämnen. Efter grundskolan 

gör Sofia ett försök på Individuella programmet, men orkar inte och hoppar av. Efter 

detta tar missbruket fart. Sofia börjar injicera droger. Hon försvinner hemifrån, och har 

inget eget boende, utan flyttar runt mellan missbrukande vänner. I samband med en 

misshandel och våldtäkt tar Sofia dock kontakt med sin mamma. Hon låter sig övertalas 

att söka hjälp för sitt missbruk och lägga in sig för avgiftning. Sofia skriver ut sig efter 

två dagar, mot läkares inrådan och trots att mamma gråtande ber henne stanna.  

Vid två tillfällen inkommer Sofia till medicinakuten efter misstänkta epilepsianfall, vid 

ytterligare två tillfällen i samband med överdoser. Vid det andra överdostillfället gör 

läkaren på akutmottagningen en LVM-anmälan som skickas till socialförvaltningen. 

Sofia avviker från sjukhuset. Då fattar socialtjänstens ordförande beslut om ett akut 

LVM. Sofias mamma, som haft viss kontakt med Sofia per telefon, uppger att dottern 

troligtvis befinner sig i Köpenhamn. Efter några dygn hittas Sofia av dansk polis. Sofia 

överlämnas till svensk polis och ambulans mitt på Öresundsbron. Sofia förs direkt till 

psykakuten för undersökning och bedömning. Sofia läggs sedan in för avgiftning och 

abstinensbehandling. Socialtjänsten meddelas om att Sofia är hittad och förd till 

sjukhus. 

På tredje dygnet blir Sofia utåtagerande. Hon är verbalt aggressiv och hotfull, hon slår 

och sparkar mot personal, och försöker upprepade gånger sparka sig ut från 

avdelningen. Avdelningen kontaktar socialtjänsten om att man har svårt för att klara av 

att hålla kvar och vårda Sofia under dessa omständigheter, och om man inte klarar av 

det måste hon transporteras akut. 

 Du har träffat Sofia några gånger, och kommer nu snabbt till avdelningen. Det känns 

viktigt att avvärja ett avbrytande av behandlingen innan Sofia är någorlunda stabil. På 

avdelningen menar läkaren att Sofia kan flyttas omedelbart, även om behandlingen inte 

är helt avslutad. Alternativet är att polisen får hämta Sofia om hon inte kan lugnas, och 

hon får vänta i häktet. Du har ännu ingen plats på någon Sis-institution, och 
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transporttjänsten är således inte kontaktad. Sofia skriker att hon ska ut härifrån NU till 

varje pris. Vad gör du? 
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Bilaga E Intervjustöd 

Intervjustöd 

*Kön:       M         K   *Ålder:  år 

*Titel:    *År i arbetet:  år 

Syfte 

Syftet med studien är att uppnå en ökad förståelse för varandras arbete genom att 

undersöka olika aspekter av samverkan såsom de uppfattas av socialsekreterare vid 

samverkan med beroendevården. De olika aspekterna kan vara av såväl möjliggörande 

och främjande, som motverkande och hindrande karaktär.   

 Exempel på frågeställningar 

- Vilka olika aspekter av samverkan beskriver, och kan socialsekreterare 

identifiera i det dagliga arbetet i samverkan med beroendevården?  

 

- Hur hanterar socialsekreterare olika utmaningar vid samverkan med 

beroendevården, så att det ska gynna den enskilde individen? 

 

 

-  Upplever socialsekreterare ramöverenskommelser, riktlinjer och olika 

kunskapssammanställningar som ett stöd att upprätthålla lagarna i utövandet av 

arbetet med den enskilde individen vid samverkan med beroendevården?  

- Vilka tankar, föreställningar, uppfattningar har socialsekreterare om samverkan 

med beroendevården? Idéerna kan vara av såväl positiv som negativ natur.  

- Hur påverkar dessa föreställningar eller uppfattningar, negativ eller positiva, 

samverkan? 

- Vilka faktorer möjliggör eller främjar samverkan mellan två olika 

organisationer? 

- Vilka faktorer hindrar eller motverkar samverkan mellan två olika 

organisationer? 

- Vilka organisatoriska förutsättningar krävs för samverkan? 

- Vilka professionella förutsättningar krävs för samverkan? 

- Specialisering – integrering 

- SVPL – SIP 

 

 


