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Studien syftar till att undersöka och analysera beskrivningar av yrkesverksamma 

inom socialtjänst och psykiatri, deras syn på samverkan, samverkansuppdrag och 

det praktiska genomförandet av detta uppdrag. Vidare är avsikten att undersöka 

vilka faktorer som de yrkesverksamma uttrycker påverkar samverkan både 

positivt och negativt. Studiens metodologiska utgångspunkter är ett hermeneutiskt 

perspektiv med kvalitativa semistrukturerade intervjuer som insamlingsmetod. 

Totalt genomfördes sex intervjuer med totalt tre socialsekreterare och tre personer 

som var verksamma inom psykiatrin, två psykiatrisjuksköterskor och en kurator. 

Utifrån interaktionistisk teori och relationellt perspektiv har sedan resultatet av 

studien analyserats. Studien visar på att samverkansuppdragen mellan socialtjänst 

och psykiatri ofta är otydliga på en organisatorisk nivå. Dessutom visar studien på 

att personlig kontakt mellan parterna som ska samverka kan vara avgörande för 

en god samverkan och att det krävs fler gemensamma arenor där parterna kan 

träffas för att utveckla en god samverkan. En slutsats vi drar av studien är att 

samverkan behöver lyftas från att vara personbunden till att bli 

organisationsbunden. En annan slutsats vi drar är att SIP är ett bra verktyg för 

samverkan mellan kommun och psykiatri men att för att detta verktyg ska kunna 

användas krävs det att personer med rätt mandat är delaktiga och kan fatta beslut. 
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1 Inledning 

“En psykiskt sjuk kvinna lämnas liggande i smuts och kyla på gatan utanför 

en polisstation. Vi vet inte hur länge hon legat där, eller varför. Men vilken 

myndighet tar egentligen ansvar för människor som fallit mellan stolarna?” - 

SVT, 2015  

SVT (2015) beskriver ett problematiskt område när det kommer till personer med 

missbruk eller beroende och samtidig psykisk ohälsa, citatet ovan belyser 

den  problematik som kan uppstå, att individen faller mellan stolarna. 

Samsjuklighet innebär att en individ har ett diagnostiserat substansbrukssyndrom och en 

samtidig psykisk sjukdom. Det är vanligt att personer med ett substansbrukssyndrom har 

samtidig psykisk sjukdom, och tidigare studier visar att bland de som vårdats för sitt 

substansbrukssyndrom har cirka 30-50 procent en samtidig psykisk sjukdom där det 

vanligaste är olika typer av ångestsyndrom, depressioner samt neuropsykiatriska 

funktionshinder. Personer med samsjuklighet löper större risk för ett sämre 

sjukdomsförlopp och många personer med samsjuklighet har sämre följsamhet i sin 

behandling. Det är därför viktigt att samsjuklighet uppmärksammas av aktörer inom både 

sjukvården och kommunen (Socialstyrelsen, 2015).  

Individerna vi kommer möta i vårt arbete som socialpedagoger kommer med all säkerhet 

ha kontakt med fler aktörer utöver oss, exempelvis socialtjänst, sjukvård, 

beroendemottagning och därför är det viktigt att vi kan samverka med dessa instanser för 

att kunna ge individen bästa möjliga behandling och goda förutsättningar för ett nyktert 

och drogfritt liv. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten bör erbjuda integrerad behandling, men för att integrerad behandling ska 

kunna ges på bästa sätt för individen, behöver en god samverkan mellan aktörerna ligga 

som grund.  

Enligt 16 kap 3 § i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt i 5 kap 9a § i socialtjänstlagen 

(SoL) är både kommun och landsting skyldiga att samverka kring personer som 

missbrukar alkohol, narkotika samt andra beroendeframkallande medel. Tidigare 

forskning visar att konflikter uppstår mellan samverkande parter oavsett hur goda 

intentionerna till samverkan är. Dessutom påvisar missbruksutredningen från 2011 att 

samverkan mellan kommun och landsting i arbetet med personer med samsjuklighet ofta 

brister. SOU (2011:35) gav förslag på att det måste bli skärpta krav på samverkan genom 

en tydliggörande lagstiftning. Fler förslag för att förbättra samverkan var exempelvis att 

införa en sekretessbrytande bestämmelse för att underlätta uppföljning av insatser från 

såväl hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.  

Våra tidigare erfarenheter av att arbeta inom socialtjänst respektive psykiatri har väckt en 

nyfikenhet av hur samverkan fungerar och efterlevs i praktiken, därav är syftet med denna 

studien att undersöka hur socialtjänsten och psykiatrin beskriver samverkan samt vilka 

förutsättningar som påverkar samverkan, både positivt och negativt.  
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1.1 Syfte och Problemformuleringar 

 

Syftet med studien är att analysera beskrivningar av samverkan mellan kommun och 

landsting vad gäller vuxna personer med substansbrukssyndrom och samtidig psykisk 

sjukdom. Syftet är att analysera hur aktörer inom både landsting och kommun framställer 

samverkan samt vilka olika förutsättningar som påverkar samverkan.  

Våra frågeställningar är: 

 Hur beskriver de olika aktörerna samverkansuppdrag vad gäller vuxna personer 

med substansbrukssyndrom och samtidig psykisk sjukdom?  

 Hur beskriver de olika aktörerna praktiskt genomförande av uppdraget? 

 Hur beskriver de olika aktörerna vilka förutsättningar som kan påverka 

samverkan? 

 

1.2 Centrala begrepp 

 

I detta avsnitt har vi valt att definiera frekvent använda begrepp som förekommer i 

studien.  

Samverkan är att olika organisationer med olika utbildning och reglemente arbetar mot 

ett gemensamt mål, denna studie syftar till socialtjänstens och psykiatrins samverkan 

kring samsjuka individer. 

Samsjuklighet innebär att en person har en diagnostiserad psykisk ohälsa samtidigt som 

ett dokumenterat substansbrukssyndrom. 

SIP är en samordnad individuell planering som upprättas mellan individ, socialtjänst och 

hälso- och sjukvården om det finns flera insatser som behöver samordnas. 

LVM är lagen om vård av missbrukare i särskilda fall (1988:870). Med stöd i denna lag 

kan en person tvångsomhändertas om missbruksproblematiken är så omfattande att 

vårdbehovet inte kan tillgodoses på frivillig väg. 

LPT är lagen om psykiatrisk tvångsvård (1991:1128). Med stöd i denna lag kan en person 

med allvarlig psykiatrisk problematik tvångsomhändertas om vården inte kan tillgodoses 

på frivillig väg.  

SOL är socialtjänstlagen (2001:453) och innebär den lag som ligger som grund för 

socialtjänstens verksamheter i Sverige. 

HSL är hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) är den lag som ligger till grund för 

sjukvårdens verksamheter i Sverige 

SOU är statens offentliga utredningar och är en serie rapporter som är framtagna på 

uppdrag av regeringen.  

DSM betyder diagnostic and statistical manual of mental disorders och är en handbok som 

används inom psykiatrin och innehåller psykiatriska sjukdomstillstånd och störningar. 

Den senaste upplagan av DSM som används är den femte upplagan, DSM-V. 
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1.3 Bakgrund  

 

I följande avsnitt ges en beskrivning av vad samverkan innebär utifrån Danermarks 

(2005) definition samt en presentation av missbruksutredningens förslag kring hur 

samverkan kan förbättras. 

 
1.3.1 Samverkan vid samsjukliget  

Samverkan kan beskrivas som att en yrkesgrupp tillsammans med andra yrkesverksamma 

med annan utbildning som utgår från andra reglementen och som befinner sig i en annan 

organisatorisk position, arbetar mot ett gemensamt mål. All samverkan har ett objekt, 

något som samverkan sker kring, i detta fallet andra människor. En central aspekt kring 

samverkan är hur den organiseras. Samverkansprocessen går att dela upp i fyra steg, eller 

ambitionsnivåer som Danermark (2005) beskriver det som. Den första och lägsta 

ambitionsnivån består i att en annan yrkesgrupp kallas in för att ge råd och stöd. Den 

andra ambitionsnivån är att på ett strukturerat sätt koordinera sina insatser för att uppnå 

så bra resultat som möjligt. Den tredje nivån innebär att två organisationer skapar nya 

arbetsrutiner för att utföra ett gemensamt arbete. Den fjärde och högsta ambitionsnivån 

är när två eller flera organisationer slås samman för att bedriva ett gemensamt arbete 

(Danermark, 2005).  

Vissa typer av kunskap kan väga olika tungt vid försök till samverkan. Detta då olika 

yrkesgrupper har olika prestige och makt. Desto större diskrepansen mellan dessa 

skillnader är, ju större är risken för att det ska uppstå problem i samverkansprocessen. En 

faktor för framgångsrik samverkan är individernas förmåga att kunna ta till sig övriga 

personers synsätt och att kunna samtala kring detta. Språket och hur det används har även 

det en stor betydelse, då olika yrkesgrupper har olika språk och jargong. Språket kan dock 

bli ett problem i samverkan om det används som ett maktinstrument för att aktivt utesluta 

andra genom att använda ett språk de andra inte förstår  (Danermark, 2005). Hur en 

organisation är uppbyggd påverkar samverkansprocessen då olika personer som ska 

samverka kan ha olika befogenheter att ta beslut. En organisation som är uppbyggd på 

hierarkisk grund, där fattas besluten ofta av någon högre upp i ansvarskedjan, vilket kan 

bidra till försening av samarbetet. Slutligen beskrivs flertalet förutsättningar för att 

samverkan ska kunna bli framgångsrik, bland annat att det finns tillräckliga resurser, att 

det finns ett gemensamt mål att sträva efter samt att det finns en tydlig och klar ledning. 

(Danermark, 2005). 

Agerberg (2004) skriver att långt ifrån alla individer med samsjuklighet får vård för båda 

tillstånden då samordningen försvåras av att psykiatrin respektive missbruksvården har 

olika huvudmän, alltså landsting respektive kommun. Detta kan leda till att personerna 

skickas mellan myndigheterna utan att få adekvat hjälp någonstans.  

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015) uttrycks 

det att omkring 30-50 % av de som vårdats för ett missbruk också har samtidig psykisk 

sjukdom även omvänt så visar statistiken att de som vårdats för psykisk sjukdom i större 

utsträckning också har ett missbruk. Dessa individer har större  risk för ett sämre 

behandlingsförlopp och därför krävs flera insatser från olika instanser, vilket kräver en 

samordning mellan de olika huvudmännen. Socialstyrelsen (2015) rekommenderar att 

hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska erbjuda  personer med 

substansbrukssyndrom och svår psykisk ohälsa case management vilket innebär en 

samordning av insatser i ett integrerat samverkansteam. Motiveringen till denna 

rekommendation är att samordning av de olika insatserna leder till minskade dagar inom 

slutenvården och ökar individens livskvalitet.  De nationella riktlinjerna beskriver även  
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att i DSM-V ersätts diagnoserna missbruk och beroende med ett samlat begrepp, 

substansbrukssyndrom. Substansbrukssyndrom är en kombination av de tidigare 

beroendekriterierna och missbrukskriterierna. Ändringen innefattade att ett av kriterierna 

togs bort samt att ett kriterium kring “begär och sug” lades till. För att diagnostiseras 

utifrån substansbrukssyndrom krävs det att minst två av elva kriterier uppfylls. Om 

individen uppfyller två till tre kriterier bedöms substansbrukssyndromet som milt, fyra 

till fem måttlig, fler än fem så bedöms den som svår (Socialstyrelsen, 2015).  

1.3.2 Missbruksutredningen  

Statens offentliga utredning (SOU) så kallade missbruksutredning från 2011 menar att 

det krävs tydligare ansvar och mer krav på samverkan mellan kommun och landsting. 

Den lagstiftning som berör missbruks- och beroendevården idag är hälso- och 

sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen, båda dessa lagstiftningarna är ramlagar vilket 

innebär att det ger de olika aktörerna utrymme att själva tolka sina uppdrag. Traditionellt 

sett har denna tolkning av lagarna inneburit att kommunerna är den aktör som har det 

övergripande ansvaret för missbruksvården, både vad gäller behandling men också 

insatser. Detta med grund i 3 kap. 7§ SoL där det står att kommunen aktivt ska arbeta för 

att förebygga samt motverka missbruk. Däremot har landstingets ansvar generellt sett 

begränsats till medicinsk behandling i ett akut skede vid missbruksproblematik i form av 

avgiftning. SOU (2011:35) uttrycker att på det sätt som ansvaret kring samsjuklighet 

mellan kommun och landsting är uppdelat gör att det delvis blir otydligt vilket i sin tur 

leder till att den enskilde individen drabbas.  

En ideal lösning på problematiken som uppstår med ansvarsfördelningen vore att samla 

ansvaret för landstinget samt kommunens arbete med personer med 

missbruksproblematik under en huvudman. En annan lösning som SOU föreslår för att 

förbättra samverkan är att det ska finnas en skyldighet för de olika aktörerna att ingå i 

samarbetsavtal med varandra. Samverkan har visat sig ha flera fördelar genom att 

problem går att upptäcka tidigare samt att insatserna effektiviseras. Samverkan är särskild 

viktigt vad gäller personer med samsjuklighet. SOU (2011:35) lyfter fram ett antal hinder 

som ofta uppstår vid samverkan, vilket det mest primära hindret är detta att landstinget 

och kommunerna är två skilda aktörer med olika huvudmän med olika resurser.  De lyfter 

även problematiken kring resursfördelningar och menar att i vissa kommuner och 

landsting finns ett stort antal utbud av insatser men i vissa kommuner och landsting finns 

bara ett grundläggande antal insatser med långa väntetider. Detta menar SOU (2011:35) 

kan leda till en ojämlik vård för personer med substansbrukssyndrom och psykisk ohälsa. 

Ett hinder för samverkan kan vara att socialtjänst och kommun saknar en gemensam 

terminologi och även har olika professionell kultur med olika krav på dokumentation. 

Reglerna kring sekretess kan även bli ett hinder för samverkan när aktörer med olika 

huvudmän ska samverka kring en och samma klient. 

 

 

 

 

 

1.4 Tidigare forskning  

Avsnittet kommer att beskriva tidigare forskning kring samverkan, framgångsfaktorer 

och konflikter som kan uppstå mellan samverkande parter.  
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1.4.1 Samverkan  

Gray och Wood (1991 s.4) definierar samverkan som: 

 “a process through which parties who see different aspects of a problem can 

constructively explore their differences and search for solutions that go beyond 

their own limited vision of what is possible”.   

I tidigare forskning kring samverkan har framgångsfaktorer och hinder för samverkan 

beskrivits som, att man på lämpligt sätt beskrivit huvudmannaskaps- och 

funktionsgränser, att verksamheter är lokaliserade i samma byggnad, att politisk och 

administrativ ledning är samordnade med finansiering, att samverkan ska beröra alla 

nivåer inom organisationen, att det ska finnas ömsesidig respekt och ett förtroende för 

varandra med mera. Flera av komponenterna berör att verksamheterna bör ha gemensam 

utbildning eller gemensam arbetsplats (Basic, 2015).  

År 2004 utvecklades en ny modell i Danmark för offentliga sektorer, som kom att kallas 

för PSP- modellen. Modellen omfattade tre offentliga sektorer, som var polisen, 

socialtjänsten och psykiatrin. Tanken med modellen var att utveckla ett bättre samarbete 

mellan aktörerna genom att relevant information kring den enskilda individen skulle delas 

mellan aktörerna, samt att stärka stödet för personer som tillhörde fler än en av sektorerna, 

då dessa individer ofta “går vilse i systemet”. Modellen fick så pass positiva utfall att det 

infördes en ny lag i Danmark 2009, som modellen låg till grund för. 

(Kongsrud,  Rasmussen, Sestoft och Vitusc, 2014). Samarbetet gjorde att man kunde 

uppmärksamma mindre grupper som var väldigt utsatta och detta bidrog till att man kunde 

förebygga olika sociala problem och brott. Man kunde förbättra stödet till dessa utsatta 

individer, man kunde förbättra det förebyggande arbetet samt att även förbättra 

uppföljning av individen. Detta arbetssätt gjorde så att man kunde undvika onödig 

byråkrati och istället ta nytta av de anställda som arbetade nära dessa utsatta individer. 

I de flesta länder är det dagliga samarbetet mellan exempelvis socialtjänst och psykiatri 

en viktig del, men genom att man bara har ett samarbete mellan två sektorer begränsar 

man vilket stöd man kan ge den enskilda individen. Inkluderar man polisen i samarbete 

med socialtjänst och psykiatri kan man beröra fler områden som till exempel 

rättsmedicinska aspekter, sökande efter saknade individer samt att man kan förbättra 

säkerheten vid farliga situationer inom vården. Resultatet av samarbetet förbättrade både 

stödet och vården för den enskilda individen samt att det förbättrade den interna 

samarbetet mellan aktörerna. (Kongsrud et.al 2014) 

I Lützén och Magnussons (2009) studie där syftet var att se hur samverkan mellan 

psykiatrin och socialtjänsten fungerade och hur man kunde förbättra den samverkan när 

det kom till personer med långvarig psykisk sjukdom. Frågan som ställdes var vilka 

faktorer som påverkade samverkan mellan aktörerna, positivt eller negativt. Resultatet 

gav olika faktorer som hade en negativ påverkan på samverkan. Vid flertalet tillfällen 

uppkom att respondenterna refererade till sin egen verksamhet och den andra 

verksamheten som “vi och dem”. Det var även flera som ville flytta ansvaret över den 

bristande samverkan till den andra verksamheten. Av de nitton personer som intervjuades 

var det endast en som hade inställningen att man var samarbetspartners och att man 

arbetade mot samma mål. En annan aspekt som framkom var att de anställda inom 

psykiatrin och de anställda från socialtjänsten hade olika syner på hur man arbetar med 

personer med psykisk ohälsa. Socialtjänstens personal ansåg att psykiatrins personal 

fokuserade på sjukdomen och använde sig av begreppet “patient”, medan socialtjänstens 

personal använde begreppet “klient”. Respondenterna beskrev att psykiatrin ansvarade 

för medicinering och vård och att socialtjänstens ansvar var att planera och samordna 
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insatser för individen. Det var endast en person som hade uppfattningen att man skulle se 

på personen som helhet, varken som hälsosam eller sjuk. Det framkom att det var oklara 

roller i samverkan samt att det var ett stort hinder då de båda verksamheterna inte ville ta 

ansvaret för den bristande samverkan. Sjuksköterskorna som intervjuades berättade att de 

inte hade tillräckligt med kunskap i hur man skulle samarbeta med socialtjänsten. Man 

kunde dra slutsatsen att samverkan mellan psykiatri och socialtjänst måste förbättras för 

att kunna erbjuda trygghet och det stöd som behövs, för individen (Lützén och 

Magnusson, 2009). 

I Sverige har samverkan utvecklats under de senaste decennierna, speciellt inom områden 

såsom socialt arbete och utbildning. Dessutom har en ökad specialisering lett till att fler 

yrkesgrupper och organisationer blir delaktiga. Specialisering anses vara en stark trend 

inom socialt arbete och att individer inom socialtjänsten kommer i kontakt med ett flertal 

specialiserade insatser, främst inom missbruksvården där åtta av tio av dessa individer 

kommer i kontakt med enheter som har specialiserats. En negativ konsekvens av 

specialisering och ökad professionalism kan vara att enheterna blir mer splittrade, vilket 

kan leda till att det blir svårare att se en helhetsbild för individen och att individen hamnar 

i en zon mellan olika verksamheters ansvarsområden. Denna utveckling har lett till att 

samverkan behövs i en större grad för att se till den enskilde individens behov samt för 

att kunna undvika att individer “faller mellan stolarna”(Germundsson, 2011). 

Samverkan är en ständigt pågående process och som varierar från organisation till 

organisation. Inom svensk välfärd finns det i regel tre olika sätt att samverka: 

interprofessionell, interorganisatorisk samt intersektoriell. Interprofessionell samverkan 

innebär den samverkan som sker mellan olika yrkesgrupper och professioner. 

(Germundsson, 2011). Interorganisatorisk samverkan är den samverkan som sker mellan 

olika myndigheter på ett och samma område exempelvis inom rehabilitering. Den tredje 

typen av samverkan är den intersektoriella samverkan, vilket innebär att organisationer 

med olika huvudmän och olika syften för verksamheten samverkar. Dock menar 

Germundsson (2011) att de olika begreppen ofta går in i varandra då de flesta typer av 

samverkan är interprofessionell samtidigt som den kan vara exempelvis intersektoriell.  

Fokus i denna studie kommer vara den intersektoriella samt interprofessionella 

samverkan, då vi vill undersöka samverkan mellan socialtjänst och psykiatri, som är två 

skilda verksamheter med olika uppdrag och olika huvudmän. 

 
1.4.2 Konflikter vid samverkan i tidigare forskning  

 

Konflikter uppstår mellan samverkande parter oavsett hur goda intentionerna än är. En 

anledning till att konflikter uppstår kan vara att det finns en bristande tillit mellan de 

samverkande aktörerna (Hjortsjö, 2006) Precis som Lützen och Magnusson (2009) menar 

Hjortsjö (2006) att en “vi mot dem”-attityd kan påverka samverkan. En del av bristande 

tillit kan vara att det finns föreställningar om den andra enheten som påverkar arbetet 

negativt, exempelvis att det fanns negativa föreställningar om socialtjänstens arbete med 

familjer och att då andra aktörer inte ville förknippas med socialtjänsten, men att en 

samlokalisering av verksamheterna kan leda till större förståelse för vad den andra 

aktören har för skyldigheter och befogenheter vilket i sin tur kan istället leda till en “vi-

anda” istället för konflikt.  En annan faktor som kan ligga till grund för konflikter är att 

individer som är verksamma inom olika organisationer som ska samverka, kämpar för att 

bevara sin egen organisations individualitet. Detta kan bero på att personer som är 

verksamma inom organisationen blir oroliga för att förlora självständigheten som finns 

inom verksamheten. (Hjortsjö, 2006) 
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Basic (2015) beskriver konflikter som relationsbetingade och att konflikterna kan ha 

olika intressepunkter som bland annat konflikter kring dokument, arbetssätt, olika 

begrepp samt olika roller.  

”Konflikter i mellanmänskliga interaktioner är ett uttryck för 

sammanhållning och de har en integrerande funktion mellan aktörer… 

Sammanhållning skapas i växlingen mellan konflikter och samförstånd, 

mellan stridslust och strävan efter harmoni och lugn.” (Basic, 2015.s.26) 

Bolin (2011) har analyserat processer i ett interprofessionellt samarbete i en resursskola 

vad gäller lärare och socialsekreterare. Möjliga konflikter inom ramen för interaktionerna 

mellan lärare, föräldrar, elever och socialarbetare sker oftast i det vardagliga arbetet. 

Rollkonflikter mellan yrkesverksamma kan vara en vanlig konflikt som exempelvis 

kunde bero på att socialarbetare blev beordrade att utföra uppgifter som normalt inte 

normalt sett ingick i en socialarbetares arbetsuppgifter (Bolin, 2011). En samverkan som 

fungerar och konflikter går parallellt mellan de organisationer som samverkar (Basic, 

2012). 

 
1.4.3 Framgångsfaktorer för samverkan i tidigare forskning  

 

Ett antal faktorer som främjar samverkan varav ett är att huvudmannaskapet är utformat 

på ett lämpligt sätt. En annan framgångsfaktor vad gäller samverkan är att den politiska 

ledningen samt finansieringen är även de samordnade för att på bästa sätt kunna underlätta 

för organisationerna att samverka. Tidigare forskning visar på ett ungefär liknande 

faktorer som påverkar samverkan positivt respektive negativt, men att i praktiken är 

framgångsfaktorerna färre än vad forskningen ger sken av, då tidigare forskning kring 

samverkan karaktäriseras av att framgångsfaktorerna misslyckats (Johansson, 2011).  

Vad gäller huvudmannaskap skriver Hjortsjö (2006) att verksamma inom både 

landstinget samt socialtjänst beskriver huvudmannaskap som en faktor som påverkar 

samverkan. En socialsekreterare säger att hon önskar att de hade en gemensam huvudman 

för att belysa vem som ska bekosta vad, en gemensam huvudman skulle kunna bli en 

faktor som underlättar samverkan. Fler faktorer som är avgörande för en framgångsrik 

samverkan kan vara exempelvis ömsesidig respekt och tillit mellan parterna som 

samverkar och att alla parter utbildas gemensamt (Johansson, 2011). Samlokalisering av 

verksamheterna visar utvärderingar kunna vara en framgångsfaktor för samverkan. Då 

detta kan bidra till att parterna kommunicerar mer med respektive part. Samlokalisering 

av familjecentraler bidrog även till att personalen ställde fler frågor som de inte tidigare 

ställt då omlokaliseringen bidrog till att remittering till andra enheter blev lättare 

(Hjortsjö, 2006).  

Mossberg (2014) har gjort en studie angående samverkan mellan socialtjänst, personliga 

ombud samt hälso- och sjukvården. Informanterna i denna studie beskriver att de 

gemensamma mötena de olika verksamheterna hade ökade den dagliga kontakten 

mellan varandra och ledde till ökad tillit. En annan sak som de gemensamma mötena 

ledde till var att de olika verksamheterna fick en mer realistisk bild av varandras 

ansvarsområden, en socialarbetare uttryckte det såhär: “Because the less you know 

about an organisation the bigger demands you can put on it.” (Mossberg, 2014 s. 61) 
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1.5 Teoretiskt perspektiv  

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som är interaktionism samt 

Von Wrights (2000) relationella perspektiv som är en utveckling av Meads (1995) teori 

om symbolisk interaktionism. 

 
1.5.1 Interaktionism 

Inom  interaktionismen finns ett  intresse i att se hur individer definierar situationer, hur 

individer väljer att presentera sig och föra sig i grupp samt en nyfikenhet på hur situationer 

kan sammankopplas med andra situationer, med anledning att skapa sociala samspel och 

se hur individen utvecklar, bevarar och vidmakthåller sin identitet. (Basic, 2012) Vidare 

så är man inom interaktionismen intresserad för hur olika sociala ting är medverkande i 

att kulturell kontext skapas. Dessa sociala objekt kan innefatta olika symboler som språk 

eller olika dokument, som är sociala ting och de har alla en egen mening, som inte behöver 

vara densamma som andra likartade symboler. Detta med anledning att alla individer kan 

tolka andras symboler på olika vis, vilket medföljer att det skapas en specifik innebörd. 

Dessa symboler kan både vara främjande för skapandet av en kulturell samhörighet men 

också i att utveckla konflikter (Blumer, 1998).  

Identitet kan tolkas på olika sätt, men inom interaktionismen så är grunden till identitetens 

skapelse, Freuds teori om Jaget, eller Självet (Basic, 2012). Sociala processer, jagets 

psykologi samt hur konflikter och integrering fungerar beskrivs av Mead (1995), han 

menar att beteendetendenser och impulser finns hos alla individer, men man kan dela upp 

människor i två kategorier, dem som utvecklar ett socialt samarbete, som har vänskapliga 

förhållningssätt och relationer, Sen finns det dem som utvecklar social antagonism som 

leder till ett fientligt förhållningssätt och fientliga relationer. En individ spelar under livet 

olika roller i olika sociala sammanhang, vilket gör att vi alla formas och utvecklas i olika 

sociala situationer. Man brukar se identitet som något som är oföränderligt, men 

interaktionisterna ser identiteten som något som inte är helt definierad utan då kan ändras 

utefter vilka roller som man spelar (Basic, 2012).  

Platsen där en händelse kan utspelas kan kallas för en region, som omfattar  tre olika 

delar, det finns en främre region, en bakre region samt utsidan (Basic, 2012). I den 

främre regionen är platsen där händelsen sker, i den bakre regionen befinner man sig 

“bakom kulisserna”, den plats de andra inte har tillgång till, till exempel ett personalrum 

hos socialtjänsten eller liknande. Det är här man kan reflektera över olika situationer 

eller framtida dilemman. Det är här man känner sig hemma och kan koppla av. När en 

person går från den bakre regionen till den främre, händer det ofta att man ändrar på sitt 

sätt att framstå. Detta är speciellt intressant i en samverkansstudie. I den så kallade 

utsidan tillkommer alla som inte tillhör i den främre eller bakre regionen och det är 

dessa som kan komma att skapa rollkonflikter (Basic, 2012). Genom att hålla isär sina 

så kallade publiker så kan man till en viss grad att undvika en rollkonflikt, men vad 

händer när man står inför flera publiker samtidigt och ska leva upp till de olika rollerna 

man har för de olika publikerna? En tanke som väcks är om detta kan påverka hur 

socialtjänst och psykiatri samverkar med varandra, då det kan utvecklas en rollkonflikt 

och en förvirring över sin egen roll uppstår. Dessa situationer kan tänkas uppstå 

exempelvis då man ska medverka i en samordnad índividuell planering (SIP), som båda 

parter regelbundet ska samverka i.  

Von Wright (2000) utvecklade sin teori kring det relationella och punktuella perspektivet 

utifrån George H. Meads teori kring symbolisk interaktionism. Ett relationellt perspektiv 

är ett perspektiv där människor betraktas i relation till andra människor samt att en 

förutsättning för individens existens är existensen av andra människor. Individens 
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subjektivitet kännetecknas inte av individuella egenskaper, utan av  de handlingar som 

framträder i relation med andra människor. Intersubjektiviteten anses vara det relationella 

perspektivets fundament. I det relationella perspektivet står relationen mellan individer i 

centrum. Till skillnad från det punktuella perspektivet ligger fokus i det relationella 

perspektivet på att se människor som deltagare i sociala processer där intersubjektiviteten 

förstås genom handling och samförstånd (Von Wright, 2000). 

I det relationella perspektivet beskrivs människor som kommunikativa varelser som 

skapar ett meningsfullt sammanhang genom lärande. Intersubjektivitet är det som sker i 

den gemensamma sfären där olika individer ingår och möts, alltså att individerna möts i 

en i kommunikation och delar en gemensam verklighet. Ömsesidigt handlande och 

kommunikation i sociala situationer är vad som ligger till grund för intersubjektivitet i ett 

relationellt perspektiv (Von Wright, 2000).  

 

1.5.2 De tre analytiska nivåerna  

Som hjälp inför vår teoretiska analys av det empiriska materialet vänder vi oss till det 

som Fangen (2005) beskriver som tre olika analytiska nivåer som innefattar, tolkning av 

första graden, tolkning av andra graden samt tolkning av tredje graden. Även Basic 

(2012) använder sig av dessa tre analytiska nivåer och har dessutom gett oss en djupare 

förståelse i hur vi kan applicera dessa analytiska nivåer på vårt empiriska material.  

“Tolkning av första graden inkluderar att forskaren bara konstaterar det han eller hon 

ser och hör och eventuellt analyserar det med begrepp som aktörerna själva använder.” 

- (Basic, 2012) 

Genom tolkning av första graden kan vi se utifrån informanternas synvinkel då de 

endast uppfattar det som syns eller hörs, och endast tolkar det med begrepp som dem 

använder. En tanke som uppstår här är huruvida denna tolkning kan påverka samverkan 

negativt genom att det uppstår missförstånd på grund av en tolkningsfråga, alltså att 

situationer kan tolkas olika. Fortsättningsvis i tolkning av andra gradens så finns det ett 

intresse kring bakomliggande meningar av vad den andre säger. Det finns ett sökande 

efter den andres förklaringar på olika situationer. I denna grad av tolkning finns det en 

förstående tankegång. Tolkning av tredje graden syftar till att söka efter dolda intressen 

av den andre, samt att förhålla sig kritisk till den andres förklaringar på olika situationer 

(Fangen, 2005). 

Med hjälp av dessa nivåer kan vi analysera det empiriska materialet utifrån tre olika 

utgångspunkter, tre olika perspektiv. Detta ger bredd på resultatet samt en djupare 

förståelse av den mellanmänskliga interaktionen och dess process. Utifrån andra och 

tredje gradens tolkning går det att analysera hur informanterna är nyfikna och frågandes 

kring den andra aktören situation, om man har varit kritisk kring hur den andra har 

förklarat sina uppfattningar om en viss situation. Om situationen hade förelagt att vi 

studerade befintliga samarbetspartners i kommun och landsting i samma län, skulle man 

kunnat analysera på ett mer övergripande plan, då man hade fått båda parternas 

beskrivning av samarbetet. 
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2 Metodologiska överväganden 
I detta avsnitt kommer vi presentera våra metodologiska utgångspunkter samt vilka 

avväganden vi har gjort under studiens gång. Dessutom presenterar vi de etiska 

riktlinjerna och våra analytiska utgångspunkter 

 

2.1 Hermeneutisk ansats  

I denna studie har vi valt att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik är en 

tolkningslära som innebär att forskaren försöker förstå andra människor genom att tolka 

hur mänskligt liv samt existens uttrycker sig i talat språk. En hermeneutisk 

forskare  förhåller sig subjektivt till informanterna och kommer informanterna nära och 

försöker se helheten i forskningsproblemet (Davidson & Patel, 2011).  Hermeneutiken 

beskrivs även som en tolkningslära där empatin är en kunskapskälla då hermeneutiken 

går ut på att förstå på ett djupare plan, och söka en helhetsförståelse (Thurén, 2007). Detta 

belyser även Bryman (2011) som menar att en hermeneutisk forskare försöker få fram  en 

förståelse för olika mänskliga fenomen genom tolkning och en empatisk förmåga. Valet 

att använda en hermeneutiskt utgångspunkt för denna studie grundade sig i att vi ville 

göra ett antal intervjuer med personer som är verksamma inom socialtjänst respektive 

psykiatrin och genom dessa intervjuer kunna tolka och få en förståelse för den sociala 

verklighet informanterna befinner sig i. Vi anser att ett hermeneutiskt perspektiv lämpar 

sig för denna studie då det är  informanternas beskrivningar och våra tolkningar av dessa 

beskrivningar som ligger till grund till syftet med denna studie. 

2.2 Kvalitativ ansats   

I denna studie som handlar om yrkesverksamma inom socialtjänst och psykiatrins syn på 

samverkan har vi valt att utgå från en kvalitativ metod. Bryman (2011) beskriver 

kvalitativ metod som en metod där fokus ligger på ord och tolkningar där forskaren vill 

uppfatta den sociala verklighet som informanten beskriver. Något som skiljer kvalitativ 

ansats från kvantitativ ansats är att till skillnad från kvantitativa undersökningar så 

kommer en kvalitativ forskare närmare sina respondenter och utformar en relation med 

dem för att kunna inta deras perspektiv och få en större förståelse.  Denna metod lämpar 

sig för vår studie då fokus kommer vara att tolka och analysera den empiri vi får fram 

genom våra intervjuer (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver sex steg i den kvalitativa forskningen som han menar är de 

viktigaste. Dessa är att först formuleras generella frågeställningar och utifrån dessa väljs 

relevanta informanter. Utifrån dessa informanter samlas sedan empirin in som sedan 

tolkas utifrån ett teoretiskt och begreppsligt arbete. Slutligen sammanfattas datan och 

analysen i en rapport. Vi har utgått ifrån dessa sex steg i vårt arbete med denna studie för 

att på bäst sätt uppnå de krav som ställs på en kvalitativ studie. Att välja en kvalitativ 

metod innebär att studien kan bedömas efter en viss överförbarhet istället för en så kallad 

generaliserbarhet. Basic (2012) menar att man kan bedöma studien på detta sätt för att 

läsaren själv kan applicera på likartade områden.  

I vårt val av kvalitativ metod valde vi även att göra semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer. Kvalitativa intervjuer syftar till att söka kvalitativ empiri. Målet är att erhålla 

beskrivningar av olika aspekter av informantens livsvärld. En kvalitativ intervju  är en 

process där det produceras ny kunskap via relationen mellan informant och intervjuare. I 

kvalitativa intervjuer med hermeneutisk ansats kan forskaren analysera empirin utifrån 

en kontextuell tolkning bortom intervjuns här och nu (Brinkman & Kvale, 2014). 

Kvalitativa intervjuer kännetecknas av att forskaren vill ha utförliga svar och att intervjun 

är mer flexibel och följsam utifrån de svar som informanten ger. Dessutom tenderar 
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kvalitativa intervjuer att kunna avvika från exempelvis en intervjuguide i rätt stor 

utsträckning beroende på vilka svar som forskaren får fram av informanten och då vill 

ställa följdfrågor på (Bryman, 2011). 

 

2.3 Urval  

Urvalet vi har gjort i denna studie är ett så kallat målstyrt urval. Inför vår studie uppkom 

flera diskussioner kring vilka verksamheter som skulle vara relevanta för vårt syfte. Vi 

kom fram till att socialtjänsten och psykiatrin var ganska självklara val då det är de 

verksamheterna som i regel kommer i kontakt med de individer som har diagnostiserat 

substansbrukssyndrom och samtidig psykisk sjukdom. Inom verksamheterna ville vi ha 

kontakt med de personer som har en tät kontakt med individen, vilket genom diskussion 

resulterade i att socialsekreterare och psykiatrisjuksköterskor skulle passa vår studie med 

målet att få fram tillräckligt med material. Genom att vi studerat tidigare forskning kring 

området så hade vi även vetskapen om att samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin 

är relativt vanligt förekommande kring individer med substansbrukssyndrom och 

samtidig psykisk sjukdom, vilket gjorde att denna målgrupp lämpade sig för vår studie.  

Målstyrt urval som vi valt att använda oss av, innebär att forskaren väljer ut informanter 

med direkt koppling till de forskningsfrågor som formulerats med syfte att personerna ska 

vara relevanta för studien (Bryman, 2011). Vi ansåg att ett målstyrt urval var lämplig i 

denna studie då vi ville att våra informanter skulle ha erfarenhet av fenomenet samverkan, 

då vi annars inte hade kunnat få den empiri vi behövde för studien. Informanterna i denna 

studie kommer presenteras närmare i inledningen av resultatet. 

  

2.4 Planering och genomförande  

Vi kom tidigt överens om att vi ville inrikta vår studie på samverkan då detta är något 

som intresserar oss båda och är ett relevant ämne inom det pedagogiska fältet. Ett första 

steg i denna studie var att söka tidigare forskning vilket vi gjorde i lämpliga databaser, 

exempelvis sociological abstract samt PsychINFO där vi använde oss främst av sökorden 

“collaboration” samt “comorbidity” i olika konstellationer. För att uppnå vårt syfte med 

studien kom vi överens om att göra semistrukturerade intervjuer med lämpliga 

informanter som är verksamma inom socialtjänst respektive psykiatri.  

För att utföra lämpliga semistrukturerade intervjuer med hög kvalitet bör man fokusera 

mycket på vilken metod man använder i att utföra en forskningsintervju (Brinkman & 

Kvale, 2014). Vi valde att kombinera upplägget av våra semistrukturerade intervjuer med 

inslag av motiverande samtal, vad gäller öppna frågor samt att ha lösningsfokuserade 

frågor och inte frågor som indirekt leder till negativa svar. Tidigt i processen utformade 

vi en intervjuguide med ett antal olika teman som berörde det vi ville undersöka. Det finns 

viktiga moment i utformandet av en intervjuguide och vi har tagit hjälp av Bryman (2011), 

som beskriver att forskaren använder sig utav ett begripligt språk, frågorna inte är av 

ledande typ samt att frågorna är i en bra följd. Dessa inslag använde vi oss utav när vi 

utformade vår intervjuguide för att intervjuguiden skulle bli ett bra verktyg för oss att få 

svar på våra frågeställningar. 

En kvalitativ forskningsintervju kräver att man som intervjuare har en viss kunskap om 

området just för att få möjligheten att kunna ställa följdfrågor, samt att kvaliteten som blir 

av intervjun påverkas också av hur stor kunskap vi som intervjuare har (Brinkman & 

Kvale, 2014). Vi läste därav ett stort antal olika vetenskapliga artiklar och skrifter kring 
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samverkan innan vi utförde intervjuerna för att ha en stor kunskap kring ämnet för att 

kunna ställa relevanta följdfrågor. 

I nästa steg i studien tog vi kontakt med ett antal psykiatriska mottagningar och 

socialtjänster inom totalt fyra olika kommuner. Vi kontaktade enhetscheferna på 

respektive mottagning via mail där vi beskrev studiens syfte samt att vi skulle kontakta 

dem via telefon ett par dagar senare. Vi valde att göra på detta vis så att cheferna skulle 

hinna fråga någon av sina medarbetare som ville ställa upp på intervjun. När vi sedan fått 

klart från våra informanter att de ville ställa upp skickade vi även ut ett nytt mejl där vi 

utförligt beskrev de etiska riktlinjerna och hur vi i denna studie upprätthåller dessa. För 

att kunna lyfta de etiska riktlinjerna ännu mer hade vi även med detta missivbrev till 

intervjuerna. Båda dessa missivbrev finns i bilaga 2 respektive bilaga 3. 

Efter en diskussion kring effektivitet av studiens process så kom vi fram till att genomföra 

dessa intervjuerna tillsammans, då vi inte hade tillräckligt med erfarenhet för att kunna 

utföra intervjuerna själva, för att samtidigt kunna delta i och koncentrera sig i ämnet och 

även vara beredd i att ställa följdfrågor. Vi anser även att genom att vi utförde intervjuerna 

tillsammans kan pålitligheten av studien öka. 

En annan diskussion som uppkom var hur vi skulle lägga upp intervjutillfällena på ett så 

effektivt sätt som möjligt, och resultatet blev att en av oss ställde frågorna och förde 

intervjun, den andra spelade in intervjun samt förde anteckningar och sedan byttes vi av 

under de resterande intervjuerna. Strax innan första intervjutillfället diskuterade vi ifall 

vi skulle ta med ett exemplar av intervjuguiden till informanterna för att inte behöva tänka 

lika mycket kring hur man skulle ställa frågan, utan att man kan referera att man går 

vidare till fråga två och liknande så det bestämde vi oss för att göra. Efter första intervjun 

blev vi mer säkra på hur vi skulle genomföra intervjun och vilka tekniker man kunde 

använda, så intervjuerna gick bättre desto fler intervjuer vi genomförde.  

Direkt efter första intervjun var genomförd valde vi att direkt börja transkribera då vi 

ansåg att det skulle bli mer tidseffektivt än att vänta till att alla intervjuer var klara och 

sedan påbörja arbetet med transkribering. När transkribering av en intervju var färdig 

skrev vi ut materialet och började direkt bearbeta det analytiskt. Bryman (2011) skriver 

att det är en fördel att arbeta med analys kontinuerligt då detta kan bidra till att forskaren 

finner intressanta teman som dyker upp under flertalet intervjuer som då kan vara 

intressant att gå in djupare på i de intervjuer som återstår. Efter två genomförda intervjuer 

blev vi mer bekväma i intervjusituationen och kände en större trygghet i att ställa frågorna 

på rätt sätt samt att den ökade kunskapen gjorde det lättare för oss att ställa relevanta 

följdfrågor och uppfatta vilka teman som vi skulle fokusera på. Efter varje intervju tog vi 

även en stund själva till att reflektera över vad som sagts på intervjun och antecknade 

tankar och idéer som uppkom av detta. Vi anser att vi på detta sätt blev mer reflekterande 

vilket bidrog till att vi lättare kunde finna mönster och teman i det informanterna berättade 

under intervjuerna.  Dessa anteckningar har även hjälpt oss komma ihåg viktiga saker att 

diskutera i resultatdiskussion. 

 
2.4.1 Arbetsfördelning  

I början av processen delade vi upp ett antal artiklar och avhandlingar mellan oss som vi 

sedan separat bearbetade. Under själva skrivprocessen har vi arbetat tillsammans då vi på 

så sätt kunnat utbyta åsikter och idéer med varandra, vilket har gjort att vi kunnat utveckla 

studien på ett positivt sätt. Under denna första tid av transkribering och fortlöpande 

intervjuer så pendlade vi mellan att transkribera samt att fortsätta skriva bakgrund och 

tidigare forskning. Detta för att inte hamna efter i tidsplaneringen.  
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Under skrivprocessen gjorde vi så att en av oss skrev medan den andre gav förslag på vad 

som skulle skrivas, samt letade efter relevant information i artiklar och avhandlingar. På 

detta sätt kunde båda två vara delaktiga i skrivprocessen samtidigt som det blev en röd 

tråd genom arbetet. Detta för att vi anser att det är viktigt att studien endast ska ha en 

författarröst. Det kan annars riskera bli svårt för läsaren då man som författare skriver på 

olika sätt. Efter att samtliga intervjuer var färdig transkriberade fördelade vi analysen 

mellan oss genom att vi kategoriserade de teman vi valt att fokusera på. I slutet på 

uppsatsen har vi även korrekturläst all text tillsammans för att inte missa viktiga delar.  

 

2.5 Etiska överväganden  

Inom svensk forskning gäller fyra forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Forsman, 1997). Informationskravet betyder att alla deltagare i studien har rätt till att bli 

informerade om vad syftet med studien är samt att de har rätt till att när som helst avbryta 

sitt deltagande under studiens gång. Med samtyckeskravet menas att varje informant har 

rätt till att själva bestämma över sitt deltagande i studien och även att det kan krävas 

samtycke från vårdnadshavare om informanten är minderårig. All information som 

samlas in under studiens gång måste förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan ta del 

av empirin, vilket är vad konfidentialitetskravet innebär. Nyttjandekravet betyder att all 

empiri som samlas in endast får användas i forskningssyfte (Bryman, 2011). 

När vi skickade ut det första mejlet till verksamheterna vi ville besöka och genomföra 

våra intervjuer var vi tydliga i att beskriva syftet med studien samt att informera att 

deltagandet kommer vara anonymt (Se Bilaga 2). Efter vi fått kontakt med den individ 

som ville ställa upp på intervjun mejlade vi dessutom ut ytterligare ett missivbrev där vi 

tydligt beskrev de fyra etiska riktlinjerna och hur vi i denna studie skulle upprätthålla 

dessa (Se Bilaga 3). Vi har varit väldigt noga med att påpeka att studien är helt anonym 

och att vi kommer avidentifiera både informanterna och verksamheten. Reissman (2008) 

skriver att det kan vara önskvärt att återkoppla sina slutsatser och resultat till 

informanterna redan innan studien är färdig för att informanterna själva kan se så att de 

har blivit tillräckligt avidentifierade samt att tolkningen av deras berättelser är rätt 

genomförd så kallad respondentvalidering. På grund av tidsbrist gjorde vi ingen 

respondentvalidering. Inför intervjuerna bad vi informanterna om tillåtelse att spela in 

hela intervjun med syfte att förenkla vårt arbetssätt kring analys av det empiriska 

materialet och för att garantera informanterna att våra återgivningar av informanternas 

beskrivningar utförs korrekt.  

För att garantera informanterna konfidentialitet har vi valt att i denna studie att koda 

samtliga verksamheter samt kommuner och att ge informanterna fiktiva namn. Ett annat 

steg för att garantera anonymiteten har vi valt att benämna alla informanter som kvinnor, 

då vi utfört våra intervjuer i kvinnodominerade branscher valde vi att benämna alla 

informanter i intervjun som kvinnor för att det skulle försvåra identifieringen. Vi har även 

valt att benämna vissa verksamheter som något förändrade men anledning att man inte 

ska kunna veta vilken verksamhet det är, på grund av deras arbete eller insatser. Vi har 

även varit noggranna med att spara inspelningarna av intervjuer på våra datorer i kodade 

och låsta mappar så att ingen obehörig skulle kunna  ta del av materialet. 

 

2.6 Kvalitetskriterier  

 Inom kvalitativ forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet men att dessa 

inte har samma innebörd som inom kvantitativ forskning. Inom kvantitativ forskning 
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innebär validitet att man studerat det som ska studeras, medan inom den kvalitativa 

forskningen validitet snarare syftar till hela forskningsprocessen. Detta kan exempelvis 

innebära den kvalitativa forskarens förmåga att använda sin förförståelse samt att lyckas 

fånga det som är unikt i den sociala kontexten. Reliabilitet innebär att resultatet ska vara 

detsamma vid upprepade mätningar. Inom kvalitativ forskning får dock reliabilitet en 

annan innebörd då det kan vara så att en informant som intervjuas vid flera tillfällen ger 

olika svar på en fråga. Detta behöver inte tyda på en låg reliabilitet utan istället tyda på 

att informanten exempelvis ändrat uppfattning. Reliabiliteten bör istället ses utifrån den 

unika kontext som äger rum vid varje intervjutillfälle  (Davidson och Patel, 2011).   

Bryman (2011) använder sig dessutom av begreppen tillförlitlighet (trustworthiness) samt 

äkthet (authenticity) för att beskriva kvalitet inom kvalitativ forskning. Inom begreppet 

tillförlitlighet ska det finnas en fullständig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen 

vilket i sig gör så att det går att bedöma om forskningsresultaten är pålitliga (Bryman, 

2011). Vi har valt att i avsnittet 2.4 planering och genomförande  beskriva momenten i 

forskningsprocessen just för att kunna öka pålitligheten i vår studie. Som en del för att 

kunna öka pålitligheten valde vi dessutom att med tillåtelse från informanterna spela in 

alla intervjuer. 

Äkthet innebär att forskaren ger en rättvis bild utav de uppfattningar och åsikter som 

informanterna delar med sig av (Bryman, 2011). Vi har i denna studie varit väldigt 

noggranna med att transkribera våra intervjuer för att inte förvränga empirin samt för att 

vi anser att det inte var möjligt att anteckna ord för ord vad informanterna delade med sig 

av. Transkribering underlättar analysen av materialet samt att med en väl utförd 

transkribering går det att bemöta anklagelser om att analysen har förvrängts av egna 

värderingar (Bryman, 2011). 

 

2.7 Analys av empiriskt material  

Vi valde att använda oss utav tematisk analys som metod vid analys av vårt empiriska 

material. En tematisk analys innebär att forskaren finner teman och subteman i det det 

empiriska materialet genom att noggrant läsa igenom empirin flera gånger (Bryman, 

2011).Vid tematisk analys är innehållet av det som informanterna säger det som ska vara 

i fokus. Med en tematisk analys går det att finna signifikanta betydelser i det 

informanterna delar med sig av, där grunden även ligger i den teori som också presenteras. 

(Reissman, 2008). Denna typ av analys gjorde vi genom att bearbeta alla intervjuer 

noggrant i form av att skriva ut alla transkriberingar och läsa igenom. Efter en första 

genomläsning utformade vi ett antal teman och ett par subteman. Vi gjorde sedan en 

tematisk indelning av dessa teman genom att färgkoda det empiriska materialet utifrån de 

teman vi funnit vid bearbetningen. Efter detta gjorde vi fler genomläsningar av materialet 

för att verkligen garantera att vi funnit relevanta citat utifrån de teman vi utformat. 

Bryman (2011) skriver att det är viktigt vid en tematisk analys att kolla efter 

återkommande teman, likheter och skillnader mellan olika teman och även kolla efter hur 

informanterna använder sig av språkliga kopplingar för att koppla samman teman. De 

teman vi utformade var ganska lika varandra så under den tematiska analysen var vi 

noggranna med att finna nyanser av det informanterna sa för att separera dessa under de 

specifika teman vi utformat.  
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3 Resultat  

I detta kapitel kommer vi presentera vårt resultat utifrån de intervjuer vi har gjort samt en 

teoretisk analys. Först kommer en presentation av de informanter vi har intervjuat. I texten 

kommer vi benämna individerna med samsjuklighet som både klient och patient, detta för 

att vi i texten förmedlar både psykiatrins och socialtjänstens syn på samverkan kring 

personer med samsjuklighet där socialtjänsten använder sig av begreppet klient och 

psykiatrin av begreppet patient. 

 

3.1 Presentation av informanter 

Elin arbetar som psykiatrisjuksköterska och har arbetat som det i ca tio år. Hon arbetar på 

en beroendemottagning där hon även är delaktig i ett samverkansteam. 

Marie är utbildad psykiatrisjuksköterska och har arbetat på en psykiatrisk mottagning i 

fem år och har till viss del uppdrag som samordnare.  

Sofia är i grunden utbildad socionom och vidareutbildad inom psykoterapi och arbetar 

idag som kurator på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och har arbetat där i 1 år. Har 

tidigare arbetat mycket med samverkan kring personer med samsjuklighet.  

Susanna är utbildad socialpedagog men har arbetat som socialsekreterare de senaste fem 

åren.  

Petra är socionom och tog examen 2017 och har jobbat med beroendefrågor i två år. 

Jessica och Katrin är båda utbildade socionomer och arbetar inom socialtjänsten. Jessica 

har arbetat med beroendefrågor sedan 1999. Katrin har arbetat som socialsekreterare 

sedan 1979 och arbetar för tillfället med myndighetsutövning inom beroendefrågor. 

Lina är utbildad socionom sedan 2016 och har jobbat i ett och ett halvt år som 

socialsekreterare. Annelie tog examen 1998 från Sociala omsorgsprogrammet och har 

sedan dess arbetat  på socialtjänsten som socialsekreterare.  

Samtliga informanter samarbetar med motsvarande socialtjänst eller psykiatri. Alla namn 

är fingerade för att försäkra informanternas anonymitet. 

 

3.2 Aktörernas beskrivning av samverkansuppdrag  

 

Avsnittet kommer att beröra de båda aktörernas samverkansuppdrag samt hur  ansvaret 

fördelas mellan aktörerna. 

 
3.2.1 Socialtjänstens och psykiatrins uppdrag i arbetet kring personer med 
samsjuklighet 

En stor del av intervjutiden gick till att tala om uppdrag, vilket uppdrag man själv har och 

vilket uppdrag som samarbetspartnerna har och hur samverkansuppdraget däremellan är 

utformat. Elin som arbetar på en beroendemottagning samt är delaktig i ett 

samverkansteam beskriver att det uppdraget hon har är betydligt bredare än det 

traditionella uppdraget man har på en beroendemottagning.  

“[...] regionen har ju sina arbetsuppgifter och kommunen har sina och sen finns 

det alltid saker som man kan tolka att det borde vara dom eller, och där faller ju 

mycket. I samverkansteamet, där har vi ju inget sånt, vi kan göra det vi upplever 

är till något gott syfte för patienten”. - Elin   
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I samverkansteamet har man bara ett uppdrag, och det är att höja patientens livskvalitét, 

vilket gör det lättare att samverka. På beroendemottagningen och socialtjänsten däremot 

är man mer stationerad och har inte samma möjlighet att göra hembesök eller följa med 

klienten till andra aktörer som de har i samverkansteamet.  

“Och samverkansteamet vi har ju ett fantastiskt bra uppdrag, eh och då blir det 

ju lättare att samverka också. När inte uppdraget är ”det är ditt, och det är mitt”, 

utan vi har, vi gör det tillsammans, vi tar inte över någons arbete men vi gör 

allting tillsammans”. - Elin 

Sofia som arbetar inom psykiatrin uttrycker att man ibland får gå utanför ramen i sitt 

uppdrag i mån av att hjälpa patienten.  

“[...] min chef kan ju säga så då, ja men det är ju inte ditt uppdrag”. -Sofia 

Relationen kan ibland vara så viktig i arbetet med patienten att det inte gynnar patienten 

om man ska låta den vänta i flera månader på en tid hos vuxensektionen, om det finns 

något man själv kan göra.  

“[…]så blir det ju, det blir upp till vad har du för kunskap och erfarenhet och då 

tror jag att många som inte är så vana vid att jobba med missbruk och beroende, 

för många utav mina kollegor har inte jättemycket erfarenhet av det… Vissa 

patienter får hjälp och andra inte, beroende på vem du kommer till inom 

verksamheten”. - Sofia  

I arbetet med personer med samsjuklighet så arbetar man kontinuerligt med SIP-möten 

eller nätverksmöten, vilket framkommer under flera tillfällen under våra intervjuer. I 

samverkansteamet arbetar  man mer med nätverksmöten då det ges en frivillighet i att 

delta vilket är betydande i den meningen att de personer som kommer till nätverksmötet, 

vill delta och är engagerad i klienten.  

“Att alla enskilda individer vill. Vill man så går det ju. Så tänker lite jag, eller så. 

Eh, och det ser man ju skillnad då på att sitta på ett nätverksmöte med 

samverkansteamet och vissa SIP:ar att samverkansteamet vill, hela nätverket vill 

ju ändå någonting annars hade dom inte varit där, SIP:en så blir man kallad, du 

har inte valt att, att så. Ehm, Det gör stor skillnad, så vill man så brukar det gå 

liksom. Sen måste man ha en chef som motiverar så att man vill”. - Elin   

“det är inte alltid man kallar det för SIP, ibland är det ett nätverksmöte, där alla 

berörda och sen kan dom möten ibland bli väldigt stora och det är ju inte positivt, 

för den enskilde. : Nej det är ju så, det kan ju vara väldigt rörigt. Om man sitter 

då åtta personer och sen då den enskilda”. - Anneli 

Fler informanter beskriver även att vid en SIP så måste patienten vara i rummet för att 

beslut ska kunna tas, även att detta i många fall kan göra det näst intill omöjligt för 

patienten att hantera situationen, då det ofta samlas mycket personer från olika 

myndigheter vid SIP:arna vilket kan kännas jobbigt för patienten. 

“Sen ibland så är det ju, ibland också att man frågar den enskilde så här att, vet 

du vad nu är vi så många personer, kan vi sitta en stund innan du kommer in så 

kan vi liksom rodda i grejer som du faktiskt inte behöver lyssna på, och det är inte 

för att hålla det hemligt, det är för att det kan vara, det kan bli rörigt och jobbigt 

att lyssna på, och många kan tycka att det kan vara ganska skönt, dom brukar inte 

säga nej till detta”. -Lina 

Fortsättningsvis så beskriver fler informanter ett samverkansavtal som alla kommuner 

och landsting inom länet de arbetar inom ska ta del av. Samverkansavtalet ger 
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uppdragsbeskrivningar över vem som ska göra vad när det gäller personer med ett 

beroende.  

“Ja, Vi har samverkansavtal, dels har vi länsövergripande samverkansavtal som 

gäller alla kommuner och landstinget i. Sen har vi då lokala samverkansavtal som 

bara gäller kommunen och psykiatrin och landstinget. Och där e det ju liksom, 

vad ska man säga uppdragsbeskrivningar, vilka som ska göra vad då det gäller 

personer med beroende. Eh, sen i ärendena så har vi ju SIP. Och då har vi ju SIP 

rutiner för det”. - Jessica  

“Det finns ju samverkansuppdrag mellan kommun och landsting, där det står att 

man ska erbjudas stöd och hjälp”. - Marie  

Lina och Annelie bekräftar att även dem har tagit del av ett samverkansavtal, de vet om 

att det finns, men uttrycker att “det inte är något man sitter med framför näsan”. Under 

en intervju med Susanna och Petra fick vi ta del av det aktuella samverkansavtalet mellan 

deras verksamhet och psykiatrin (Se Bilaga 4)  

Sofia som också arbetar på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning beskriver 

samverkansuppdraget som tydlig för henne personligen då hon tidigare även har arbetat 

på socialtjänsten och vet vad som behöver göras, men beskriver däremot att 

samverkansuppdraget inte är tydligt i organisationen som helhet.  På frågan om  det finns 

något samverkansavtal mellan kommun och landsting där hon arbetar svarar hon: 

“Inte som jag känner till, jag har efterfrågat det men jag har inte, i så fall finns 

det någonstans där vi inte ens vet vart det ligger, saken är att vårt intranät också 

har bytts ut, jättesvårt och hitta information i form utav sådana 

överenskommelser, men nej inte vad jag känner till. Utan jag känner ju att det är 

upp till mig att, att liksom ringa och jaga människor i så fall om jag behöver hjälp 

med samverkan, det är jag som får vara tillräckligt jobbig och besvärlig och 

försöka skapa någonting.” - Sofia   

En punkt kring samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten som uppkommit vid 

flertalet tillfällen  är att samverkan har fungerat bra mellan socialtjänsten och 

beroendemottagningen, vilket kan ha att göra med att man blir remitterad dit om man har 

både missbruk och psykisk ohälsa.  

“Det tycker jag också och där blir man ju remitterad om man kommer till 

allmänpsykiatrin till exempel eller så, så kan dom ju remittera dit om man 

har missbruk och psykisk ohälsa, så hamnar man ofta på 

beroendemottagningen, ehm och det tycker jag också fungerar bra med 

dom”. – Lina 

Katrin och Jessica på socialtjänsten anser också att samverkan fungerar bra med 

beroendemottagningen, men uttrycker att det kan bero på att de båda verksamheterna är 

samfinansierade samt att beroendemottagningen har ett så tydligt uppdrag vilket 

underlättar i samverkan. beroendemottagningen har tydliga strukturer kring hur länge 

patienten ska vara inlagd, och sådana saker som gör det lättare att samverka med enligt 

Katrin. Jessica och Katrin menar att samverkan som blir mellan deras verksamhet och 

beroendeenheten jobbar ut efter ett tänk att “det blir inte vår klient eller deras patient, 

det blir vår person”. 

Huvuduppdraget för respektive verksamhet beskrivs vara tydliga, då det är socialen som 

arbetar med missbruk och psykiatrin med det psykiska. Petra talar om vikten av att sätta 

en gräns för att inte gå in i varandras arbetsuppgifter för mycket, vilket hon säger kan 
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göra att “man trampar varandra på tårna” och att det kan bli fel rent etiskt om de olika 

yrkesgrupperna försöker göra något de inte har kompetens för egentligen. 

“man själv måste lära sig och sätta sin gräns och inte gå in i varandras 

arbetsuppgifter, för det tror jag förstör mycket. För försöker dom behandla 

missbruket som inte har utbildning på det så blir det fel”. - Petra 

 

3.2.2 Ansvarsfördelning mellan aktörerna i arbete med samsjuklighet 

I och med att psykiatrin och socialtjänst är två olika verksamheter med olika uppdrag 

samt att de arbetar efter olika lagstiftningar, innebär detta att de har olika ansvar.  

“Men jag tänker arbetsfördelning det som är, är ju att vi jobbar med missbruk och 

dom jobbar med medicinering eller alltså det psykiska”. - Petra  

Elin säger att det givetvis är så att psykiatrin har sina arbetsuppgifter och kommunen har 

sina, men inom samverkansteamet är deras uppdrag väldigt brett vilket gör att även 

ansvarsfördelningen blir friare. 

“Samverkansteamet har ju ett fantastiskt bra uppdrag då det inte är “mitt och 

ditt”, utan vi gör det tillsammans. Vilket gör det lättare att samverka” - Elin 

Katrin beskriver en svårighet att samverka kring personer med samsjuklighet då det kan 

vara svårt att avgöra vilket som är det primära problemet, den psykiska ohälsan eller 

missbruket. Jessica säger att själva ansvarsfördelningen är tydlig på det sätt att psykiatrins 

uppdrag är att arbeta med den psykiska ohälsan och kommunens ansvar är att arbeta med 

individens substansbruk men att det då kan uppstå tvister mellan verksamheterna vad som 

är psykisk ohälsa och vad som är relaterat till missbruk.  

“det är ju svårt och veta ibland tycker jag, när en människa har psykisk ohälsa 

och den växer i vårt samhälle. Och sen så kanske man dricker eller röker cannabis 

eller man gör någonting för att dämpa sin ångest, och vad kom först då, hönan 

eller ägget? Hur ska vi jobba med dom frågorna?” - Katrin  

Jessica säger att hon upplever att psykiatrin drar sig undan om de anser att den psykiska 

ohälsan är relaterad till missbruket och att de som socialsekreterare då blir ensamma att 

hantera både klientens psykiska mående och missbruk, vilket hon menar att de inte har 

kompetens för egentligen. Lina och Annelie beskriver samma problematik, att det kan 

vara svårt att avgöra vad som kom först.  

“Mer eller mindre finns ju samsjuklighet hos alla som missbrukar. Men det är ju 

lite en gradfråga alltså, just missbruk gör ju att man mår psykiskt dåligt och sen 

vad som kom först är ju lite olika. Många självmedicinerar ju kan vi ju säga och 

så länge man självmedicinerar med droger eller alkohol då har man väldigt svårt 

att få hjälp på psykiatrin, det blir en ond cirkel” - Annelie  

Psykiatrins krav på dokumenterad drogfrihet i minst tre månader kan anses vara något 

som kan bidra till att samverkan ibland brister. Susanna berättar att de i egenskap som 

socialsekreterare ibland känner att klienten ifråga behöver hjälp från psykiatrin så fort 

som möjligt men att då kravet på drogfrihet kan sätta käppar i hjulen för en fungerande 

samverkan. Detta gör ibland att de som socialsekreterare blir ensamma att hantera både 

klientens missbruk och psykiska ohälsa.  

“Vi är inne på många områden som egentligen inte tillhör våra arbetsuppgifter 

men vi gör det för klientens skull, så att inte den hamnar mellan stolarna.” - 

Susanna  
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Sofia berättar att i sin roll som kurator att det händer under behandlingens gång att en 

patient tar ett återfall och börjar dricka eller droga igen, då behandlingen är så påfrestande. 

Dock menar Sofia att detta inte leder till att hon avslutar patientens behandling utan att 

hon då istället tar kontakt med vuxenenheten men samtidigt att hon utnyttjar sina tidigare 

erfarenheter av att arbeta med samsjuklighet genom att till exempel påbörja en 

återfallsprevention istället, trots att detta egentligen inte är hennes ansvar vilket hennes 

chef har påpekat. 

Sofia beskriver att ibland är ansvarsfördelningen så pass otydligt att det påverkar 

patienterna negativt. Det är ett orättvist system och absolut inte rättssäkert enligt Sofia. 

“Jag kanske har fått bli djävulens advokat för just den här målgruppen, för att 

annars så dör ju personer med tung samsjuklighet, för att de inte får hjälp av 

varken den ena eller andra myndigheten” - Sofia 

Marie berättar att hon haft kontakt med en patient som varit inom psykiatrin i många år, 

som har både en psykisk ohälsa och ett aktivt missbruk. Marie berättar att de inom 

psykiatrin gjort en anmälan om LVM ett flertal gånger till kommunen men att 

socialtjänsten menar att det krävs mer för att omhänderta patienten med stöd i LVM. 

Marie säger att hon tror att socialtjänsten gör en annan bedömning än vad psykiatrin gör 

i och med att de utgår från olika lagstiftningar.  

“Klart det kan bedömas olika, men det ska det väl inte göras tycker man? [...] Så 

ibland när vi tycker “är det inte nog snart”, så säger de att det krävs mer. Här 

tycker man då att en som dricker, drogar, försöker ta livet av sig, ingen kontakt 

med barnen, hemlös, så tycker man räcker inte detta? Men nej…” - Marie 

Under intervjun beskriver Katrin en situation som kan uppstå där frågan om ansvar 

uppkommer. Detta gäller en situation där psykiatrin skickar orosanmälningar till 

socialtjänsten och då det ofta uppstår missförstånd.  

“Sen kan det ju bli en utväg också, att det kommer in en anmälan här klockan tolv 

på en fredag från psykiatrin, därför att då känner de sig trygga att de har gjort 

det dem ska. ‘Vi har ju ändå anmält dit’” - Katrin 

I en fortsatt diskussion kring ansvarsfrågan uttrycker Katrin en viss frustration angående 

politikernas ansvarstagande. Katrin menar att det är av stor vikt som det behövs fasta 

beslut på hur saker och ting ska utföras, mötesstrukturer och rutiner för att samverkan ska 

fungera bättre. Då politikerna är socialtjänstens arbetsgivare krävs det att även de tar sitt 

ansvar och ser efter strukturen följs i praktiken menar Katrin.  Även Sofia trycker på 

politikernas ansvar i frågan om att förbättra samverkan då hon menar att det inte är någon 

valfråga hur det skulle kunna gå att förbättra vården för personer med samsjuklighet och 

att det inte finns någon direkt som för deras talan. 

 

3.3 Interprofessionella relationer och dess betydelse 
  
3.3.1 Personlig kontakt och kommunikation   

 Ett återkommande tema som framkommer i intervjuerna är vikten av en personlig kontakt 

och dess betydelse för en fungerande samverkan. Samtliga informanter beskriver att en 

personlig kontakt oftast är gynnande för en god samverkan. 

“Vissa kommuner är ju lite svårjobbade eller vad man ska säga medan vissa 

fungerar jättebra. Men bara man får ett ansikte på dem och lär känna dem lite så 

brukar det oftast fungera”. -Elin 
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“Man behöver prata mer, man behöver träffas” -Katrin  

Kommunikation anses vara avgörande för en fungerande samverkan och att samverkan 

hade kunnat förbättras om både psykiatrin och socialtjänsten bjöd in varandra till möten, 

istället för att enbart kalla klienten. 

“Jag tror att det här med att förbättra samverkan handlar om att man måste mötas 

i olika forum, lära känna varandra lite som personer så får man till ett mycket 

bättre och enklare samarbete. Och att alla sitter med och hör samma sak och att 

man kanske kan få ner vad vi har kommit fram till”. – Petra 

“Alla sätt att kommunicera tycker jag är viktigt”. – Susanna 

Om man arbetar för att lära känna varandra och träffas kontinuerligt så kan man få en god 

relation där man kan ha en öppen dialog. Elin beskriver att varje termin så bjuder hon in 

verksamheter från alla kommuner i länet för att visa hur det ser ut och fungerar hos dem. 

Då får man tillfälle att diskutera funderingar kring deras arbete och att lyfta saker som 

kan ge en ökad förståelse för den andra. 

“Vissa lär man ju känna så mycket att man kan säga till att, Nej men du nu får du 

fasen step-up lite, eller, nej nu har du gått för långt” – Elin 

“Periodvis har ju samverkan fungerat bättre och det är kanske när vi jobbat mer 

för att samverkan ska bli bättre. Att man träffar varandra, att man möts, att man 

pratar om varandras verksamheter, om det som fungerat bra och om det som 

fungerat dåligt.” - Jessica 

Att kunna ha en regelbunden dialog skulle leda till mer förståelse för varandras arbete 

och begränsningar. I dagsläget anser vissa informanter att man inte har en förståelse för 

hur samarbetsparternas arbete ser ut på daglig basis eller hur de gör sina bedömningar 

men att de själva är säkra på hur deras roll i samverkan ser ut. 

“Det tycker jag absolut att det är, om du menar i jämförelse med vad som är 

psykiatrins område, vi tycker ju inte att det är så svårt, tror jag inte så… Men vi 

är rätt tydliga och rätt klara med det, sen vad psykiatrin tycker om det, det vågar 

jag inte säga...” - Susanna 

”För att förbättra samverkan krävs det att man hade behövt mer förståelse för 

varandra och varandras arbetsuppgifter. Jag har ju liksom inte exakt koll på vad 

dom i psykiatrin gör om dagarna eller hur de gör bedömningar. Hade man fått 

mer förståelse hade det nog skapat en mindre irritation”. – Petra 

Det beskrivs att man inte behöver träffa sina samarbetspartners lika ofta om man redan 

har en etablerad kontakt, men att man då kan hålla dialogen per telefon. Det uttrycks 

däremot att personlig kontakt är det som krävs för en god samverkan, men att man i 

nuläget inte känner sina samarbetspartners. 

”Alltså det är lättare att reda ut något om man sitter vid samma bord, men 

när man har en etablerad kontakt och man känner varandra då är det ju 

väldigt enkelt att ta korta ärenden över telefon eller mail, men den 

personliga kontakten måste komma först”. – Elin 

En av informanterna beskriver ett fungerade samarbete trots att man inte träffas oftare, 

men att det fungerar på grund av den redan etablerade kontakten. 

”En till två gånger per termin så det är ju inte sådär jätteofta men vi har i 

alla fall så vi träffar varandra, det är alltid mycket lättare att ha ett ansikte 

på den man pratar med.” - Marie 
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Under en intervju uttrycks en önskan om en gemensam handledning eller liknande för att 

man ska få möjligheten att lära känna varandra. En informant har i sina tidigare arbeten 

haft en tätare kontakt med sina “vårdgrannar” som hon kallar dem, och på grund av detta 

har man kunnat följa patienterna på ett tydligare och bättre sätt, men att det inte fungerar 

så på den nuvarande arbetsplatsen.   

“Så det funkar ju absolut inte särskilt väl, jag har under detta året inte haft ett 

enda möte med vuxensektionen, ännu.” - Sofia 

Samverkan mellan organisationerna flyter på bättre om de känner personen de ska 

samverka med men det beskrivs också att en positiv samverkan inte enbart får grunda sig 

i den personliga kontakten, på grund av att samverkan kan brista om personen man 

samverkan med byter arbete eller liknande. 

“Jag tänker så här att samverkan fungerar ofta bättre när man känner den man 

ska samverka med. Men samverkan är alltid en färskvara och det är livsfarligt 

när den blir personbunden, när samverkan enbart sker på grund av personen. 

Alltså att jag som kommunanställd och den inom psykiatrin har arbetat ihop 

tidigare och känner till varandra alltså då blir ju vägarna mycket enklare. Och 

när vi inte känner varandra så blir det mycket sämre samverkan. ” – Jessica 

”Du får ju väldigt mycket tillbaka. Samtidigt så är det ju sjukt tungt och det blir 

ju personberoende, alltså är du borta så kanske någon dör” – Sofia   

Samverkan med beroendemottagningen beskrivs också som personbunden men har 

fungerat bra en tid vilket beskrivs vara på grund av att det har utvecklats en relation till 

den aktuella läkaren som har arbetat där ett tag. Under en tidigare period var det väldigt 

många skiften mellan olika läkare och detta ledde till att de inte kunde utveckla en 

relation, vilket påverkade samverkan negativt. 

“Man behöver prata mer, man behöver träffas och man behöver prata om, men 

man behöver också lyfta det från att det är personbundet till att det är 

organisationsbundet”. - Katrin 

”Och övrigt med psykiatrin så varierar det, det är lite personbundet också, vilka 

personer man har kontakt med”. - Lina 

Även Sofia uttrycker en oro över personbunden samverkan. Hon har haft svårt att få till 

samverkan med både psykiatrin, försäkringskassan och arbetsförmedlingen, och hon har 

inte haft sån här bristande samverkan i sina tidigare arbeten, vilken hon beskriver som en 

följd av att i förra arbetet så kände hon samverkansaktörerna, och det gör hon inte nu. 

”[...]och då tänker jag ju att jag har ju ändå jobbat ganska länge med dom 

här frågorna och bitarna och jag försöker själv fundera på, vad handlar det 

om, är det på grund av att innan visste människor vem jag var och vad jag 

kunde, men så ska det ju absolut inte vara”. - Sofia 

3.3.2 Gemensam arena har betydelse  

Flera av våra informanter uttrycker att de saknar en plattform där båda verksamheterna är 

delaktiga. Detta har vi valt att benämna som “gemensam arena”. Det uttrycks även att det 

kan uppstå situationer där klienter inte tillfaller någon av verksamheterna. 

”Det måste finnas en mer tydlig plattform, jag tror vi står i ett annat skifte 

där vi måste, se, vi måste jobba, ha någon arena där vi möter dom här 

människorna gemensamt. Det är lite svårt att jobba såhär nu”. – Katrin 
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”Vi tycker ibland att personen det gäller kanske bollas mellan… våra 

insatser och psykiatrins insatser, vi skulle behöva mer ha en samsyn och 

jobba tillsammans i ärendena istället för att liksom slussa över, såhär”. – 

Jessica 

En informant hänvisar till de nationella och menar att psykiatrins krav på tre till sex 

månaders nykterhet påverkar samverkansprocessen, då Jessica uttrycker att de vill att 

samverkansprocessen ska vara löpande och att inte behöva vänta med att samverka tills 

klienten är nykter eller drogfri”  

“I dom nationella riktlinjerna så står det väl samsjuklighet, att vi ska vårda 

personer samtidigt. Och fortfarande är det så i landstinget att dom vill ha 

personerna drogfria och nyktra i sex månader innan dom ens kan få en tid. Och 

det tycker vi är jättetokigt. Eh, för att vi vill ju att vi ska kunna samverka med 

personerna under hela resan inte liksom vänta till dom är drogfria. Och är det så 

att man har en kraftig psykisk ohälsa så kan det ju vara så att den blossar ut när 

du tar bort drogerna, och då behöver man ett stöd från psykiatrin som inte vi kan 

ge. Så därför skulle vi behöva samvårda personerna för att dom ska få bästa 

möjliga vård. Eh, där är vi långt ifrån.” – Jessica 

Två av informanterna tror att samverkan brister då man på grund av personalbrist och 

tidsbrist inte har möjligheten att ha dom här samverkansarenorna. Det beskrivs även 

negativa effekter av att inte ha en gemensam plattform att stå på i arbetet med personer 

med samsjuklighet. 

“Jag tänker att det lätt blir missförstånd om man inte har en plattform där man 

träffas. Då tänker vi “varför gör psykiatrin sådär?” Istället för att mötas och 

prata om vad grunden är till att ni fattade de här besluten. Det blir lätt att de här 

missförstånden växer, likadant för oss, de har kanske tankar om hur vi borde 

agera när de gör en anmälan till oss. Får vi en anmälan så agerar vi ju utifrån 

vår lagstiftning och enligt våra bedömningar och om de inte förstår det och vad 

vi gör så blir det missförstånd istället”- Jessica 

”Det blir att man skyfflar såhär och så gör vi ingenting tillsammans istället med 

klienten, det är långt ifrån varandra på något sätt”- Katrin 

I beskrivningar kring varför en gemensam arena skulle behövas så uttrycks det att man 

behöver arbeta tillsammans då missbruk och psykisk ohälsa båda är komplexa 

problemområden och att man som anställd inte klarar att stå ensam i dessa ärenden. 

”Det kräver ju mycket av dom som är inblandade… att man har dubbel-

kompetenser, och har man inte det så behöver man jobba med någon som 

har den andra kompetensen”. – Sofia 

”Då står vi ensamma på arenan, där vi inte i vårt kompetensområde inte 

handlar om psykisk ohälsa. så vi skulle ju behöva för att få ett 

helhetsgrepp om personen så behöver vi ha med psykiatrin och där dom 

tycker att eh den här personen behöver blir drogfri först, vilket gör det 

ohållbart för oss att jobba med personen”. – Katrin 

Det uttrycks en viss vetskapen om andra verksamheter som drivs ihop av kommun och 

landsting och att detta är något som de skulle vilja testa. Bästa scenariot som beskrivs 

skulle vara att arbeta i någon form av ett samsjuklighetsteam. 

”På många ställen i landet har vi faktiskt verksamheter som drivs ihop av 

landsting och kommun, det hade nog inte vart så dumt att prova, vi behöver 

inte slås ihop och vara en och samma enhet men vi hade kunnat vara i 
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samma byggnad och ha vår profession och deras profession, en gemensam 

arena”. - Katrin 

”När man kanske inte har förmågan att klara av att ta hand om sig själv, 

”jag kan inte koordinera mina olika insatser, varför kan jag inte få dom på 

samma ställe?” Det finns ju till och med såna mottagningar där man jobbar 

både socialtjänst, sjukvård och kriminalvård till exempel, som kan vara hur 

bra som helst.” – Sofia 

Andra tankar och önskningar kring olika forum uttrycks under intervjuerna, bland annat 

en integrerad mottagning och även gemensamma grupper där man arbetar tillsammans i 

behandling, vilket informanterna tror kan gynna samverkan. 

”Vi är ju på väg nu att starta en integrerad mottagning och då hoppas jag 

ju att vi ska kunna lära känna varandra och få en förståelse för varandra”. 

– Elin 

Marie 

De forum som har beskrivits som bra för samverkan är samverkansmöten eller en SIP. 

Dessa har fungerat bra på grund av att man har träffats kontinuerligt, man lär känna 

varandra och att man har möjlighet att ha en öppen dialog med varandra. 

”Det vi har är ju att vi har samverkansmöten med vuxenpsykiatrin och det 

har vi en gång i månaden ungefär. Och då kan vi sitta och prata om de 

klienter som gett samtycke till det. Och då kan det ju vara både vi som 

handläggare och behandlare, sen från dom kan det vara lite blandat… Med 

det är ett bra forum att göra det”. – Susanna 

”Det är bra om man kan samla allas så att inte var och en sitter på sin kammare”. – Elin 

Gemensamma arenor kan förhindra onödiga konflikter som bland annat kan gälla att 

verksamheterna utgår från olika lagstiftningar. Dessa konflikter kan enligt informanterna 

undvikas genom att man utvecklar en förståelse för den andra. 

”LVM är ett sånt ämne där det kan uppstå konflikter, ”Vad fan släppte ni 

honom för” Ja fast vi har ingen lag som stödjer oss… Hur ser du på detta, 

hur tolkar din lag detta, hur kan vi göra detta tillsammans?” – Elin 

Det Elin menar i citatet ovan som även andra informanter menar är att man inte alltid ha 

en lag som stödjer en och har man då möjlighet att förklara för den andra varför man 

beslutade som man gjorde så kan det öka förståelsen och gynna en god samverkan. En 

annan informant uttrycker att i den bästa av världar så skulle arbetet kring samsjuklighet 

lytt under en och samma lag. Men då detta inte är fallet i dagsläget borde man göra det 

bästa av situationen. 

“Lagstiftning tänker jag den är ju till för att användas, skit samma om vi har två 

lagstiftningar eller en, det är ju snarare hur bra du kan lagen och hur du kan 

använda dig utav den, vad står det i förarbetena, vad, hur kan du liksom driva på 

med lagen i ryggen. Istället för att använda den som ett problem, asså det har ju 

lite vart, är glaset halvtomt eller är det halvfullt” - Sofia 

Fortsättningsvis beskriver Sofia att hon har varit med om flera situationer där man kan 

arbeta tillsammans med andra aktörer trots att de har arbetat efter annan lagstiftning, så 

hon menar att det går om man vill. 

 Flera av informanterna beskriver att en gemensam lagstiftning och en gemensam arena 

även skulle vara enklare i samarbetet på grund av att i dagsläget kan sekretessen många 

gånger bromsa möjligheter för samverkan. 



  
 

24 

 

”Det gäller både psykiatrin och oss, vi kan ju inte gå in och läsa vad 

psykiatrin skriver” – Susanna 

På grund av sekretessen har man inte möjlighet att till exempel läsa i dokumentation vad 

psykiatrin respektive socialtjänsten dokumenterar kring klienten, vilket kan vara synd i 

ärenden där det handlar om samsjuklighet. Man får inte den övergripande helhetsbilden 

som man hade kunnat få. 

”Vi har ju en dialog med dom på psykiatrin, men det krävs ju samtycke från 

individen för att vi ska få prata med dom” - Petra 

Även här uttrycks det att det kan uppstå svårigheter kring sekretessen i vissa ärenden där 

man behöver arbeta med helheten, vilket det ofta gäller i ärenden med personer med 

samsjuklighet. 

 

3.4 Organisatoriska förutsättningar för samverkan  

 
3.4.1 Arbetsplatsens förutsättningar  

Det beskrivs att det lätt kan bli missförstånd på grund av att man inte har kunskap och 

förståelse för andra verksamma aktörer. Man behöver ta tiden till att prata med varandra 

för att utveckla en relation. Men för att göra detta krävs det att arbetsplatsen har tillräckligt 

med förutsättningar för det. 

”Det är både ansvaret, mandaten utrymmet att faktiskt göra det man tror 

är bra, samtidigt som de måste styra att man inte går över för mycket i 

gränslanden och sånt, men vill man så brukar det lösa sig”. Elin 

Det Elin menar är att för att kunna ha möjligheten att kunna skaffa sig förståelse för den 

andra krävs det att man har en chef som ger en det utrymmet och som är engagerad i dess 

frågorna. Även andra informanter påtalar att förutsättningarna för samverkan är en 

chefsfråga.   

”Att det ska finnas chefer på verksamheten som tycker att det är viktigt med 

samverkan, att dom jobbar och är redo och göra det som behövs och kan se 

att det i slutändan kan bli ganska bra resultat.” – Anneli 

”Det är ju A och O, för oftast så sitter vi ju ensamma och strider”. - Lina 

Sofia anser att man har i organisationen konstaterat att samverkan med psykiatrin inte 

fungerar men hon är tveksam till hur man ska få det till att fungera, hon tror att det kan 

behövas någon slags “trigger” utifrån för att en förändring ska ske. Det finns även brister 

inom verksamheten som inte förbättras enligt Sofia, och detta ligger på chefsnivån. Hon 

har tagit upp med sin chef att hon inte är tillfredsställd med hur lite samverkan det är i 

dagsläget. 

“Att det inte funkar har man konstaterat men hur det ska se ut… asså det är säkert 

tänkt att det ska bli diskussioner om det…Jag menar det finns ju så mycket 

kunskap och erfarenhet, varför använder vi oss inte utav den?”. -Sofia 

En annan faktor till bristande samverkan beskrivs som att vissa verksamheter är mer 

belastade än andra, vilket kan leda till alltför långa väntetider. 

”Det är ju någonting som dom kräver, att man ska ju vara drogfri kanske 

minst 3–4 månader, innan dom kan påbörja en utredning, och det blir ett 

litet moment 22 då om det är två års väntetid också”. - Anneli 
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Lina instämmer och berättar att det är väldigt få klienter som lyckas hålla sig drogfria 

under den perioden, då de endast går och väntar på att få komma till psykiatrin, vilket kan 

bli ett problem för personer med samsjuklighet. 

Ett annat dilemma som uppkommer är att det även kan vara i den interna samverkan som 

det brister.  

”Kan ju vara interna problem också i landstinget, att det inte fungerar så 

bra mellan den vanliga psykiatrin och beroendeenheten”. - Katrin 

 Sofia uttalar att arbetsgruppen som hon befinner sig i inte är alldeles “rumsren”, och att 

man därför inte talar så öppet med sina kollegor. Hon tror att detta kan grunda sig i att det 

inte finns tillräckligt med kunskap och erfarenhet för ett arbete med samsjuklighet, samt 

att det skulle behövas ett utvecklat sätt att se på personer med missbruk och psykisk 

ohälsa. 

“Det är väldigt laddat det där för det kunde jag känna på tidigare arbetsplatser 

också att det är ju fortfarande så mycket ideologi i detta, “kan inte hålla på och 

dalta, med liksom missbrukare” Ja men jag kanske inte daltar, jag kanske bara 

är mänsklig och humanistisk”. -Sofia 

Hon beskriver även att det kan handla lite om hur man som behandlare ser på sig själv i 

sin yrkesroll, att vissa kanske är lite självgoda eller känner skam och inte vill ta hjälp av 

andra även när det kanske behövs.   

“Arbetar man med tung samsjuklighet så behöver man ha den tryggheten att 

kunna prata öppet i arbetsgruppen. Finns det inte en stabilitet och en grund så 

orkar man ju inte vända blicken utåt… och då kommer ju de absolut svårast sjuka 

i kläm, det som inte får hända, händer.” - Sofia 

 

3.4.2 Ekonomisk aspekt  

Flera av informanterna återkommer till att samverkan påverkas av den finansiella 

aspekten. Det är en fråga om vem som ska stå för kostnaden för insatser och vilka insatser 

budgeten täcker. Anneli anser att psykiatrin och socialtjänsten ska kunna dela lika på 

kostnaderna om det behövs och hon tycker att det är svårt att få till det med psykiatrin. 

”Vi ska kunna dela kostnaderna fifty-fifty” - Anneli 

Det beskrivs att samarbetet kring den ekonomiska aspekten kan vara svårt att få till, men 

att det brukar bli bra resultat tillslut när man lyckas och när man jobbar tillsammans och 

inte bara tänker på kostnaderna. Därför är det viktigt att mötas och samtala även i dessa 

frågorna, hur kostnader ska delas upp och Lina uttrycker att man även får chansen att 

prata fritt då man inte talar om detta när klienten är närvarande. 

”Tjänstemannamöte kallar vi det, och det är ju lättare då att prata fritt och 

speciellt när man ska prata kostnader och sånt, det gör man ju inte framför 

en patient… Nu ska vi prata om kostnader och då är det alltid bättre att 

sitta ner och prata om det, tillsammans. Sen när det väl rullar på, man har 

kommit över första tröskeln då räcker det bra med telefonkontakt”. – Lina 

Det förekommer flertalet gånger under intervjuerna att informanterna uttrycker att det 

ofta är en kostnadsfråga som kan påverka samarbetet negativt, speciellt i de fall där LVM 

har varit aktuellt. Även andra behandlingsinsatser har nekats då den ena parten inte velat 

gå med på att stå för kostnaden. Elin lyfter även att resursfrågan kan påverka samverkan 

på det sätt att i vissa kommuner har de väldigt få resurser och på grund av det inte kan har 
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så mycket att erbjuda i form av behandling eller liknande vilket Elin säger kan försvåra 

samverkan mellan socialtjänst och landsting.   

“[...] Idag är det så himla ekonomiskt, man tittar gärna till sitt eget bo och 

försöker hålla undan det andra liksom för att ha råd med det man verkligen måste 

göra och då blir det en del som trillar mellan stolarna. Ekonomin styr fruktansvärt 

mycket och det sätter många gånger käppar i hjulen. Och det blir patienterna som 

blir lidande i slutänden” - Elin 

 Anneli håller med och berättar om risken för att ha ett ekonomiskt styrande perspektiv, 

just att det är patienterna som “faller mellan stolarna”, 

”Patienterna får inte den adekvata hjälp som dom behöver och det kan ju 

innebära att man slänger en massa pengar i sjön för att vara krass, om man 

inte får hjälp med båda delarna liksom”. - Anneli 

Sofia uttrycker funderingar kring varför man inte gör fler SIP-möten, då det har ett gott 

syfte. Hon beskriver dock att på chefs nivån fokuserar man mer på att följa upp hur många 

SIP:ar som de har haft, men att även detta handlar om en ekonomifråga. Hon fortsätter att 

tala om två exempel där Barn och familj inte tar drogtester och där hemkommunen inte 

vill stå för drogtester, båda grundar sig i en fråga om besparing. 

”En ung vuxen som är placerad, där den unga vuxna har samsjuklighet, 

mår väldigt dåligt och medicineras från BUP… men då vill inte 

hemkommunen betala för drogtester” – Sofia 

 

3.4.3 Mandat  

En återkommande diskussion under intervjuerna är vilket mandat och beslutsbefogenhet 

personer har, i situationer som exempelvis en SIP, och hur det kan ha en negativ påföljd 

för klienten då SIP:en förlorar sitt syfte om det inte finns personer med rätt mandat 

närvarande.  

“Tanken med SIP är ju att de som ska vara med på mötet ska ha mandat för att 

besluta och på landstinget är det ju så att det är läkarna som beslutar där eller 

psykiatriker och dem är ju inte närvarande, eller väldigt väldigt sällan. Vilket gör 

att ibland blir mötena bara prat möten då och sen måste man gå till någon annan 

utanför mötet som fattar beslut. Och då faller ju hela tanken med SIP”.  - Jessica 

En SIP är något som samtliga informanter beskriver som väldigt positivt, så länge de 

personer som är på plats har mandat att ta besluten. I vissa fall uttrycks det däremot att 

personer som blir kallade till en SIP inte närvarar på mötet trots att det är en skyldighet 

att närvara om du blir kallad.  

“Det har varit så illa så att man har kallat till SIP:ar härifrån och från 

vuxensektionen då socialtjänsten och ingen har kommit och då har det varit från 

bådas håll.”  - Sofia 

Vissa informanter menar att de själva, som inte har mandat, många gånger sitter i möten 

med andra professioner som inte heller har mandat. Detta blir ju ganska motverkande 

själva syftet med SIP:en, att man ska kunna besluta om insatser.  

“Annars får man ju alltid liksom var och en ta med sig saker hem men då måste 

man ju föra det vidare, det tycker jag att vi är bra på, hur psykiatrin gör det vet 

jag ibland inte, dom ska ju också vara det i så fall. Att någon har mandat är ju 

inte helt fel sen kanske det inte var dom som hade det högsta mandatet...Men att 
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man någonstans startar en process, sen är det ju avdelningscheferna som måste 

fatta beslut”. - Lina 

Under intervjuerna beskriver två informanter ett sätt som de använder sig av för att främja 

att någon med mandat ska närvara vid mötet. De beskriver att det är viktigt att det ska 

finnas någon med mandat på plats för att processen ska kunna gå snabbt, då personer med 

samsjuklighet har en väldig komplex situation. 

“Alltså sist vi kallade till SIP så skrev vi att det skulle vara beslutsfattare som 

skulle komma och då är man ju tvingad till att komma om det är en SIP”. - Anneli 

Ett samverkansteam beskrivs vara en viktig fördel i samverkansprocessen samt att man 

behöver en bra engagerad chef som ger ansvar och utrymme för att nätverksarbeta och att 

detta är något som alla behöver bli bättre på. Fördelen med ett samverkansteam är att de 

har det breda uppdraget som dem har.  

“I samverkansteamet kan vi göra det vi upplever är till något gott syfte för 

patienten och är det en boende stödinsats eller är det och följa med på banken 

eller är det att följa med till soc för provtagning eller vad som helst så kan vi göra 

det. Det har ju inte mottagningen samma möjlighet att göra, men det är ju skillnad 

beroende på vilket mandat man har i sitt uppdrag”. - Elin 

Genom att ha det mandatet att kunna träffa patienten i hemmiljön menar Elin att man kan 

se saker som man inte hade sett på sjukhuset, man få en mer övergripande bild av 

patientens förutsättningar samt att det är gynnande för skapandet av en allians.  

Något annat som beskrivs som viktigt för samverkan är att personer i en högre befattning 

behöver enas. Det uttrycks att det inte kan ske en förändring på behandlar nivån om det 

inte kommer uppifrån, politikerna måste enas i frågorna och sedan följa upp att alla rutiner 

följs. Därefter kan man arbeta på behandlar nivå för att samverkan ska fungera och att det 

ska finnas tydligare riktlinjer även kring mandat.  

“Ja men dom måste ju komma överens, politikerna med” – Katrin 

 

 

3.5 Sammanfattning av resultatet  

Ur resultatet framkommer det att både socialtjänst respektive psykiatri har till viss del 

kunskap om ett övergripande samverkansavtal men det förekommer inte någon större 

kunskap kring vad som är överenskommet i avtalet. Båda parterna anser att 

ansvarsfördelningen är relativt tydlig i beskrivning av deras arbetsuppgifter men att det 

kan uppstå konflikter kring detta i praktiken. Återkommande tema är det som benämns 

som förutsättningar för en god samverkan, vilket är att utveckla och vidmakthålla en 

personlig kontakt och kommunikation mellan socialtjänsten och psykiatrin. Flera 

informanter påtalar en önskan om ett gemensamt forum där de har möjlighet att samverka 

på ett bättre sätt .Båda aktörerna beskriver att SIP kan vara ett bra forum att samverka, 

med förutsättningen att någon med mandat medverkar. Ett annat återkommande tema är 

att organisationens förutsättningar kan påverka samverkan när det gäller hur tydligt 

uppdrag man har, hur tydlig ledningen i organisationen är samt vilka ekonomiska resurser 

som tilldelas. 
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3.6 Teoretisk analys  

I vår teoretiska analys tittar vi på vårt empiriska material utifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv. 

 
3.6.1 Interaktionistisk och relationell analys  

Under flertalet intervjuer uttrycktes det ofta en diskussion kring en uppdelning av 

verksamheterna som “vi och dem”, alltså att få av informanterna såg sig som enade i 

samverkan kring individerna. Det uttrycks även önskningar om en gemensam arena för 

att motverka detta, som i sin tur gynnar individen. 

“det blir inte vår klient eller deras patient, det blir vår person”. 

Detta är speciellt intressant utifrån ett interaktionistiskt perspektiv, där det är intressant 

att se hur individer definierar olika situationer, hur individer väljer att presentera sig och 

föra sig i en grupp. Det är tydligt utifrån studiens resultat att informanterna inte är nöjda 

med hur samverkan ser ut i dagsläget. Kanske vill informanterna skydda sin egen roll, 

men samtidigt vill dem ha en förbättrad samverkan. Det kan uppstå någon form av 

rollkonflikt i detta. En tolkning vi gör är att det verkar vara oklart som yrkesverksam hur 

man ska skydda sin verksamhet samtidigt som man utvecklar och förändrar sin 

verksamhet för att ett gott samarbete kan fortgå. Som Basic (2012) beskriver så befinner 

sig individerna både i en främre region, i en bakre region och på utsidan. Den främre 

regionen i den här kontexten kan exempelvis vara vid en SIP, där samverkansparterna 

träffas och agerar utifrån sina respektive roller. Den bakre regionen går i denna studiens 

kontext att beskriva som de utrymmen där samverkansparterna inte integrerar med 

varandra, exempelvis respektive verksamhets personalrum eller andra avskilda 

utrymmen. 

Det är nog svårt som individ att förändra sättet att integrera med varandra i den främre 

regionen, men det är lättare att vara “sig själv” i den bakre regionen, där ingen ser. Som 

yrkesverksam kan det vara så att det finns en vilja att skydda sin verksamhet både i den 

främre regionen men samtidigt skydda sig mot dem som kommer från utsidan. Som vissa 

informanter beskrivit så har det även varit interna orosmoment inom verksamheten, som 

gör att de inte har känt sig trygga, inte ens i den bakre regionen, som ska vara den trygga 

punkt där de kan utvecklas och ventilera, där de kan släppa på framträdandet. Finns inte 

den tryggheten inom dessa verksamheter kan det troligtvis leda till en känsla av 

maktlöshet. Det är intressant för fortsatta studier att se om det är möjligt att få de olika 

professionerna att mötas i den främre regionen på ett avslappnat sätt där de alla känner 

sig enade och som arbetar mot samma mål utan att det uppstår rollkonflikter. 

I tolkning av första graden så hör vi endast det som informanterna säger, vi hör deras 

version av saken. I tolkning av andra graden så ser vi däremot att det finns två versioner, 

och att alla åsikter är värdefulla. Men vi behöver befinna oss i tolkning av tredje graden, 

där vi kan se båda parternas beskrivningar, vi har i beaktning att alla människor tolkar 

saker olika, vi är kritiska till de olika beskrivningarna och vi söker efter underliggande 

meningar.  

“[...]min chef kan ju säga så då, ja men det är ju inte ditt uppdrag”  

Citatet ovan belyser att det återkommer från chefsnivå att man ska vara tydlig med vilket 

uppdrag man har i sin yrkesroll. Om vi tolkar det utifrån den tredje graden så ser vi att 

informanten kanske vill göra mer än den kan för klienten. Men för chefen kan det handla 

om andra frågor som till exempel ekonomiska aspekter, att det i organisationen saknas 

utrymme i budgeten till att gå utanför ramen i sitt uppdrag. Det är flertalet gånger detta 

uppkommer i resultatet, att informanterna uttrycker att de känner sig maktlösa i sin 
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yrkesroll att göra mer än vad deras uppdrag säger.  En annan informant uttrycker att hon 

inte har kännedom om vilken typ av samverkansuppdrag som verksamheten har 

skyldighet att ingå i. Vilket gör att hon känner sig som “den jobbiga och besvärliga” som 

försöker skapa någon form av samverkan. Den andra verksamheten har kanske inte 

vetskapen om hur det kan se ut för den andra, man bildar istället sin egen uppfattning 

kring varför samverkan inte fungerar, men att det istället har någon helt annan anledning, 

som exempelvis fallet ovan.  

“Klart det kan bedömas olika, men det ska det väl inte göras tycker man? [...] Så 

ibland när vi tycker “är det inte nog snart”, så säger dem att det krävs mer. Här 

tycker man då att en som dricker, drogar, försöker ta livet av sig, ingen kontakt 

med barnen, hemlös, så tycker man räcker inte detta? Men nej…” -  

Flera informanter uttrycker en slags besvikelse för den andra parten, såsom ovan. Detta 

visar på att informanterna kan ha “felaktiga” uppfattningar om varandra. Vissa beskriver 

att de är nyfikna och intresserade av att veta hur den andras situation är, vissa är mer 

kritiska till samarbetspartners beskrivning av sin situation. Det är tydligt att det lilla 

samarbete som finns i dagsläget gör att samarbetspartnerna kanske inte har någon 

förståelse för varandras situationer. Det kan bero på att detta har pågått under en längre 

tid och att en frustration har byggts upp och att det infinner sig en viss hopplöshet för 

situationen.  

Det framgår i studiens empiriska material att det ofta skiftar mellan begreppet klient och 

patient, beroende på om det är socialtjänsten eller psykiatrin som kommer till tals. Detta 

lyfter även Lützen och Magnusson (2009), att de olika verksamheterna har olika syn på 

hur man arbetar med denna målgrupp. Vi ser väldigt tydligt våra informanter ser olika på 

arbetet kring personer med samsjuklighet, med tanke på hur de talar om “sin patient” eller 

“sin klient”. De båda professionerna är utbildade på olika sätt och har fått lära sig olika 

begrepp och olika förhållningssätt. Detta medföljer att deras olika begrepp egentligen 

talar om samma sak, individen, men som de ser på olika, vilket kanske kan leda till 

konflikter. Detta kan förklaras utifrån Blumers (1998) tankegångar kring symboler som 

både kan vara främjande för samhörighet men även konfliktskapande.  

Informanterna uttrycker många gånger att samverkan kan påverkas av det personliga 

engagemanget. Enligt Mead (1995) kan människan vara uppdelad i två kategorier, en som 

utvecklar vänskapliga attityder och en som utvecklar fientliga attityder. Utifrån detta kan 

vi analyser att även informanterna är uppdelade i dessa två kategorier. De 

yrkesverksamma har olika sätt att skapa relationer och man använder sig av olika 

förhållningssätt. Det kan även ha stor betydelse i det som vi på flera ställen belyser som 

en otrygg arbetsgrupp. Dessa beteendetendeser som skiljer alla människor åt, gör även att 

relations skapandet skiljer sig åt och därför kan samverkan riskera att bli personbunden. 

Detta är extra tydligt i analysen av vad våra informanter har beskrivit under intervjuerna. 

Vissa är väldigt ödmjuka i att se att båda parterna kanske gör fel eller kan göra saker 

annorlunda för att förbättra samverkan. Andra lägger lättare över ansvaret på den andra. 

Vid analys av informanternas olika versioner så är det inte helt oförståeligt att det kan 

brista i samverkan när dem har olika visioner och olika målsättningar med samverkan och 

hur det ska gå till.   

Inom det relationella perspektivet så kännetecknas individens subjektivitet av de 

handlingar som framträder i relation med andra människor. “Intersubjektivitet är det som 

sker i den gemensamma sfären där olika individer ingår och möts, alltså att individerna 

möts i en i kommunikation och delar en gemensam verklighet” (Von Wright, 2000), vilket 

inte är något som i dagsläget fungerar enligt våra informanter, informanterna säger att de 
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delar inte samma verklighetsbild kring deras olika uppdrag, lagstiftningar eller hur man 

arbetar rent praktiskt och att det inte finns ett forum att göra detta.  

”Det måste finnas en mer tydlig plattform, jag tror vi står i ett annat skifte 

där vi måste, se, vi måste jobba, ha någon arena där vi möter dom här 

människorna gemensamt. Det är lite svårt att jobba såhär nu” 

Det vi får hjälp med av det relationella perspektivet är att vi har i beaktning hela tiden att 

en informants beskrivning av en situation, inte är den enda beskrivningen. De båda 

parterna kan med all sannolikhet tolkat samma situation på olika sätt utifrån deras egna 

förförståelse.  Detta fenomen har vi under insamlandet av vårt empiriska material fångat 

upp då olika informanter har tolkat olika situationer på olika sätt. Då vi i analysen av 

materialet uppmärksammat att de båda parterna uttalar att de var ute efter att samverka 

kring klienten.   
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4 Diskussion  
I detta kapitel kommer vi presentera en diskussion kring våra metodologiska 

utgångspunkter och skrivprocessen. Vi kommer även presentera en diskussion kring 

vårt resultat som vi valt att  dela upp under tre underrubriker. 

 

4.1 Metoddiskussion  

 
4.1.1 Forskningsansats  

Vårt val att genomföra en hermeneutisk studie grundar sig i att vi vill kunna göra en 

djupgående studie för att se vad våra informanter har för tankar kring fenomenet 

samverkan.. Detta är lämpligt för vår studie då vårt mål är att få en större förståelse och 

att kunna tolka och analysera de svar vi får av våra informanter. Dock finns det kritik 

riktat mot hermeneutiken och tolkningsläran och det är att tolkningen påverkas av 

forskarens förförståelse för ämnet samt utifrån den kontext som tolkningen sker (Thurén 

2007). Vi anser att hermeneutiken ändå är rätt val för vår studie då vi tror att vi inte hade 

kunnat få fram lika mycket empiriskt material utan en kvalitativ hermeneutisk studie då 

vårt fokus är att tolka och försöka förstå den sociala kontext som våra informanter 

beskriver.  

 

Valet att genomföra kvalitativa intervjuer grundar sig i att vi vill möta personer som är 

verksamma inom psykiatri respektive socialtjänst, för att kunna få deras syn på och tankar 

kring samverkan som vi senare kan analysera utifrån en kontext. Vi anser att lämpligaste 

sätt att samla in empiri är genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att kunna få 

fram så mycket empiri som möjligt. Vårt fokus under studiens process är att finna 

gemensamma adekvata teman i vårt empiriska material vi samlat in, för att sedan kunna 

analysera detta material för att få en djupare förståelse. Kvalitativa intervjuer fungerade 

som en bra metod för att uppnå vårt syfte men något vi hade kunnat göra bättre är att vi 

kunde gjort en pilotintervju för att sedan kunna förbättra vår intervjustrategi under de 

riktiga intervjuerna. 

 

Den typ av analys vi väljer att göra är en så kallad tematisk analys. Att vi valde en tematisk 

analys gjorde att vi på ett bra sätt kunde finna lämpliga och relevanta teman för denna 

studie. Något vi hade kunnat gjort annorlunda i arbetet med den tematiska analysen är att 

istället använt oss utav en annorlunda strategi, exempelvis använda Framework. Bryman 

(2011) beskriver Framework som en matrisbaserad metod för att skapa ett index över 

kvalitativ data. Om vi använt detta som ett hjälpmedel istället för att färgkoda för hand 

kanske själva tematiseringen hade genomförts snabbare och underlättat själva kodningen. 

Något annat som eventuellt skulle förbättrat vår studie är att vi skulle ägnat mer tid till att 

analysera fram teman. Vi fick fram bra teman av vårt empiriska material, men vissa teman 

var väldigt lika varandra på så sätt att mycket material passade under fler teman. Detta är 

något vi har fått bearbeta extra i slutskedet av skrivprocessen.  

 
4.1.2 Insamling av empiri  

Initialt kontaktades sex verksamheter varav tre är socialtjänst och tre är psykiatri. I början 

fanns en viss oro för att vi inte skulle få tag på ett tillräckligt antal deltagande 

respondenter, denna oro visade sig dock vara obefogad då nästan alla verksamheter hade 

möjlighet att ställa upp på intervju, dock var det två av de verksamheter som initialt 

kontaktades som inte ansåg att de hade tillräckligt med kunskap för att besvara våra 
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frågor, därav hänvisade de oss vidare till andra enheter som sedan tackade ja till intervju. 

Vi har genomfört totalt sex intervjuer varav tre med socialsekreterare och  tre med 

anställda inom psykiatriska verksamheter, i totalt fyra kommuner. Detta innebär att i två 

av fallen har vi besökt både socialtjänst och psykiatrisk mottagning i samma kommun, 

men i en av kommunerna fanns det ingen psykiatrisk mottagning vilket gjorde att vi 

enbart valde att besöka socialtjänsten i just den kommunen och sedan en psykiatrisk 

mottagningen i en närliggande kommun istället. Intervjuerna som genomförts är 

semistrukturerade vilket gjorde att vi hade olika följdfrågor till varje intervju, vilket kan 

ha bidragit till att vissa informanter berörde ett tema mer än de andra, vilket kan avspegla 

sig att vissa informanter fått större utrymme i resultatet. Vi anser dock att användandet av 

semistrukturerade intervjuer bidrar till större nyansering av intervjuerna samt att vi får en 

större bredd på empirin. Vi har aktivt bearbetat materialet så att alla informanterna ska få 

synas i resultatet lika mycket, för att ge en rättvis bild utav både empirin och av våra 

informanter. När vi började bearbeta empirin i form av transkribering och analysering 

observerade vi att vi vid flertalet tillfällen hade kunnat ställa bättre följdfrågor och följa 

upp mer vad våra informanter sa för att få ännu mer nyanserade svar. Detta är dock något 

vi lärt oss allt eftersom som vi gjorde intervjuerna samt att följa upp olika teman på ett 

bättre sätt desto fler intervjuer vi gjorde. Vi lärde oss hyfsat fort vilka olika teman som är 

viktigast att följa upp för att få ut så mycket empiri som möjligt som är relevant för vår 

studie.  

För att få ut ännu mer utav intervjuerna hade vi kunnat bearbeta vår intervjuguide mer. 

Desto fler intervjuer vi utfört har vi  märkt att vissa frågor i intervjuguiden är formulerade 

på ett sätt som gjort det svårt för informanterna att uppfatta frågan. Vi har dock valt att 

inte skriva om intervjuguiden då det skulle leda till att tre av informanterna skulle få olika 

frågor än de tre andra vilket vi anser påverkar kvaliteten av studien. Istället har vi valt att 

förklara frågorna mer utförligt för informanterna för att göra dem mer begripliga. Vid 

transkribering av det inspelade materialet framgår det att många av informanterna 

fokuserar mycket på fenomenet samsjuklighet istället för samverkan. Det är dock svårt 

att tyda om detta är beroende på vår presentation av studien eller av informanternas 

intresse för samsjuklighet. I framtida studier skulle vi kunna styra intervjuerna bättre mot 

samverkan och därav få ut ännu mer empiri som skulle kunna  utveckla vår studie på ett 

ännu bättre sätt. 

 

4.1.3 Övergripande diskussion kring metod  

Syftet med denna studie är att analysera beskrivningar av samverkan mellan socialtjänst 

och psykiatri vad gäller personer med samsjuklighet genom att analysera de 

yrkesverksamma inom respektive verksamhets syn på samverkan. Vi anser att vi  uppnår 

vårt syfte med studien då vi fått fram mycket empiri kring just temat samverkan som 

speglar vad de yrkesverksamma anser om samverkan. För att få fram en nyanserad bild 

av fenomenet samverkan använder vi oss av ett interaktionistiskt och relationellt 

perspektiv. Våra frågeställningar anser vi är besvarade utifrån den empiri vi samlat in från 

våra informanter där empirin visar att majoriteten av våra informanter anser att den 

personliga kontakten är avgörande för en god samverkan samt att en av flera faktorer som 

påverkar samverkan är vilket utrymme som ges i organisationen att samverka i form 

av  resurser, både personalmässigt och ekonomiskt.  

Genom att läsa och arbeta med tidigare forskning om fenomenet samverkan  anser vi att 

vi har tagit fram relevant material för vår studie. Under litteraturgenomgången 

uppkommer avvägningar kring flera artiklar  och dess relevans för vår studie, då vi 

studerar samverkan mellan kommun och landsting - socialtjänst och psykiatri, medans 
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det i en artikel som vi använder i vår tidigare forskning studerar samverkan mellan andra 

aktörer. Vi anser trots allt att artikeln är relevant med anledning att dem ändå studerar 

fenomenet samverkan vilket är intressant för vår studie. Något som hade förbättrat vår 

studie är om vi presenterat mer relevant forskning för att studien skulle ha en mer tydlig 

grund. Vi kunde ha lagt ner mer tid på att bearbeta forskningen och finna fler artiklar för 

att göra studien bättre. 

Vi får under hela processen göra avvägningar där vi får ta ställning till vad som är relevant 

och vad som inte är relevant för vår studie.  Vi får även göra avvägningar i resultatet kring 

vilka delar av vårt empiriska material som är mest relevant att lyfta, då vi fått fram stora 

mängder empiri var en sådan avvägning nödvändig. 

Vi lyfter medvetet fram många citat av våra informanter för vi anser att dessa lyfter vårt 

resultat på ett bra sätt och att på så vis kan vi ordagrant få fram informanternas tankar och 

åsikter kring det vi studerar. Detta för att öka studiens trovärdighet.  

I studien väljer vi att benämna klient/ patient som individen eller som personer med 

samsjuklighet med undantag i resultatet, där vi benämner individen ut efter hur 

informanterna uttrycker sig. Vi väljer att benämna patienten/klienten med samsjuklighet 

som individen med anledning att vi inte vill lägga några värderingar i dessa benämningar. 

Fortsättningsvis så väljer vi även att kalla de personer som vi intervjuar för informanter 

eller yrkesverksamma genom studien, för att det inte ska råda någon förvirring för läsaren. 

 

4.1.3.1 Studiens kvalitet  

Under studiens gång arbetar vi aktivt med kvaliteten av studien, genom att kritiskt granska 

tidigare forskning för  att bilda oss en uppfattning om fenomenet samverkan. Bryman 

(2011) skriver om begreppen tillförlitlighet och äkthet. För att uppnå tillförlitlighet i vår 

studie följer vi de regler som finns för kvalitativ forskning samt upprätthåller de etiska 

riktlinjerna genom hela processen. Vi är noga med att dokumentera de steg som görs 

under processens gång för att säkerställa kvaliteten av studien, vi anser att en utförlig 

beskrivning av hur vi går tillväga under arbetet med studien bidrar till en ökad kvalitet 

eftersom det på så vis går att följa vilka steg  vi gör och vilka beslut vi tar. Med öppna 

sinnen utför vi  intervjuerna för att inte låta förutfattade meningar bidra till att empirin 

ska riskera att förvrängas, även om det ibland kan vara svårt att sätta personliga 

värderingar åt sidan, då detta är ett ämne vi båda har väldigt mycket tankar kring. 

Relevans är ett viktigt kriterium inom kvalitativ forskning, där frågan är om studien är 

relevant för sitt område (Bryman, 2011). Vi anser att denna studie är relevant för det 

pedagogiska fältet  då samverkan är ett område som är väldigt aktuellt i arbetet med 

personer med substansbrukssyndrom och samtidig psykisk ohälsa. 

 

Först tänkte vi att vi skulle göra en respondentvalidering för att ge informanterna 

möjlighet att läsa igenom studien och upplysa oss om de anser att vi tolkat dem rätt. På 

grund av tidsbrist genomfördes inte någon sådan validering. Om vi hade gjort om studien 

hade vi definitivt sett till att det funnits mer tid att utföra en respondentvalidering för att 

öka studiens kvalité.  
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4.2 Resultatdiskussion  

 
4.2.1 Samordnad individuell plan  

Ett återkommande diskussionsämne under intervjuerna är om samordnad individuell plan 

(SIP), vilket kan bero på att det är här som psykiatrin och socialtjänsten möts och den 

yttersta samverkan sker. En SIP beskrivs som något väldigt behövligt i arbetet kring 

personer med samsjuklighet då det är där det ska tydliggöras vilket ansvar respektive 

verksamhet har  och att SIP är ett verktyg för samverkan. Informanterna uttrycker 

önskningar kring att det skulle finnas personer mer mandat närvarande vid SIP- möten, 

annars faller syftet med SIP:en då inga beslut kan fattas. 

“Tanken med SIP är ju att de som ska vara med på mötet ska ha mandat för att 

besluta och på landstinget är det ju så att det är läkarna som beslutar där eller 

psykiatriker och dem är ju inte närvarande, eller väldigt väldigt sällan. Vilket gör 

att ibland blir mötena bara “pratmöten” då och sen måste man gå till någon 

annan utanför mötet som fattar beslut. Och då faller ju hela tanken med SIP”.  - 

Jessica 

Citatet ovan belyser problemet med mandat och beslutsfattande på ett tydligt sätt. 

Problemet med mandat och beslutsfattande i samverkansprocessen är något som även 

Danermark (2005) lyfter och han menar att i en hierarkisk organisation, som både 

socialtjänsten och psykiatrin är, så fattas besluten ofta av någon högre upp i kedjan av 

ansvar. Detta kan dock vara något problematiskt i praktiken då personer med mandat ofta 

är överbelastade och inte har möjlighet att närvara på alla SIP:ar som genomförs. Även 

detta kan ha negativa påföljder för klienten, då vårdprocessen dras ut över tid, vilket kan 

påverka klientens följsamhet i behandlingen. Detta beskriver informanterna kan påverka 

klientens mående samt motivation till att förbli drogfri då man kan få en känsla av 

hopplöshet i att man inte får hjälp när man behöver det.  

Socialstyrelsen (2015) skriver att kommun och landsting ska samverka när det gäller 

personer med samsjuklighet. Det uppkommer däremot under intervjuer med 

socialsekreterare och verksamma inom psykiatrin att det inte följs upp ifall det efterföljs 

i praktiken. Våra informanter beskriver att det är av intresse att efterfölja hur många 

SIP:ar som egentligen görs, men att detta handlar om en ekonomisk fråga och inte för att 

följa upp arbetet med samverkan. Kanske skulle verksamheterna behöva ett annat forum 

som dom kan mötas i? Under samtliga intervjuer beskrivs det att ett gemensamt forum 

skulle underlätta samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten. En gemensam arena 

som vi valt att benämna det i resultatet, skulle kanske vara gynnsamt för att utveckla goda 

samarbeten, men också att personer med mandat skulle vara mer tillgängliga för varandra 

vilket eventuellt skulle skynda på processen för klienten. 

 

4.2.2 Lagstiftning som hjälper eller stjälper?  

SOU:s (2011:35) gav förslaget att samverkan mellan kommun och landsting i arbetet med 

personer med samsjuklighet måste bli tydligare och att man kunde göra detta i form av 

en tydligare lagstiftning. Ett förslag i utredningen var att de båda verksamheterna skulle 

lyda under en gemensam huvudman. Ett annat förslag var att införa en bestämmelse som 

skulle bryta upp sekretessen som skulle underlätta arbetet kring uppföljande av personer 

med samsjuklighet. Detta skulle underlätta för både hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten. Missbruksutredningens utfall blev att det övergripande ansvaret för 

personer med samsjuklighet skulle fördelas jämt mellan kommun och landsting men att 

lagstiftningen skulle bli tydligare. Resultatet i denna studie visar att själva 
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ansvarsfördelningen är tydlig på det sätt att rent praktiskt ska kommunen arbeta med 

individens missbruksproblematik och psykiatrin med individens psykiska problematik, 

däremot blir det ibland otydligt då samsjuklighet ofta blir till en gråzon och det inte går 

att avgöra vilka problem som härrör till individens missbruk och vilka problem som härrör 

till individens psykiska ohälsa, vilket i  slutändan leder till att ingen tar ansvar. Detta 

lyfter även Germundsson (2011) och menar att om enheterna är splittrade leder det till en 

svårighet att se individen  som en helhet och individen då hamnar mellan 

verksamheternas ansvarsområden. 

Det lyfts även flertalet gånger att en tydligare lagstiftning eller en gemensam lagstiftning 

kanske hade underlättat samverkan kring dessa individer. Detta visar även Johansson 

(2011) där hon lyfter att framgångsfaktorer för en god samverkan kan vara  den politiska 

ledningen.  

Detta går även att se i tidigare forskning som är gjort av Lützen och Magnusson (2009) 

där det endast var en av nitton informanter som hade en bild av att båda verksamheterna 

arbetade mot samma mål och att det inte fanns någon “vi-andra”. Likadant i vårt 

empiriska material är det mest förekommande att informanterna ser på sig själva och de 

som de ska samverka med som “vi och dem” och inte som att man är samarbetspartners 

som arbetar mot ett gemensamt mål exempelvis uttrycker sig en socialsekreterare så här:  

“Jag tänker att det blir lätt missförstånd om man inte har någon plattform, där 

man träffas. Då tänker vi “varför gör psykiatrin så?” istället för att mötas och 

prata om vad grunden är till att dem fattade de besluten. Det är lätt att 

missförstånden växer”.  

En informant nämner även missbruksutredningen (2011:35) och tycker det är väldigt synd 

att det inte blev en annan utgång då hon tror att det skulle ha gynnat arbetet mot en bättre 

samverkan. Det kan anses märkligt att missbruksutredningen (2011:35) inte fick en annan 

utgång där lagstiftningen borde ändras när det gäller personer med samsjuklighet då 

samtliga informanter i vår studie uttalade att en förändring i lagstiftning och sekretess 

behövs för att förenkla arbetet med denna målgrupp.  

Det framkommer ur resultatet att vissa verksamma personer inom psykiatrin ingår i någon 

form utav ett samsjuklighetsteam, och de informanter som inte ingår i ett, påtalar att det 

skulle behövas. Kanske skulle ett samsjuklighetsteam vara en lösning på dilemmat kring 

hur ansvaret ska delas upp mellan kommun och landsting och hur lagstiftningen skulle 

författas? Ett samsjuklighetsteam skulle kunna ligga mellan kommun och landsting och 

ha en gemensamt formad lagstiftning. På detta vis skulle sekretessen inte behöva brytas 

för de andra verksamma aktörerna och socialtjänst och psykiatri skulle inte behöva ställas 

mot varandra i ansvarsfrågor. Men för att detta skulle kunna vara möjligt hade det krävts 

en stor omorganisering, för att tillföra ett samverkansteam i alla län. Ett länsövergripande 

samverkansteam. För detta skulle det krävas en stor summa pengar för att genomföra. Det 

hade dessutom kanske uppkommit frågor kring utbildning och kompetens, ifall det 

behövs dubbel kompetens för att arbeta med samsjuklighet eller bör båda professionerna 

finnas? Det finns många obesvarade frågor kring hur detta skulle se ut i praktiken, men 

det är något som kan behöva undersökas i framtiden.  

De nationella riktlinjerna (2015) beskriver att de tidigare diagnoserna som fanns i DSM-

IV, missbruk och beroende, ersätts med det samlade begreppet substansbrukssyndrom i 

DSM-V. Substansbrukssyndrom är numera en psykiatrisk diagnos och det är kanske en 

ännu större komponent till varför arbetet med samsjuklighet behöver bli gemensamt för 

både kommun och landsting? 
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4.2.3 Relation till varandra  

Alla våra informanter lyfter vikten av en personlig kontakt med respektive 

samverkanspartner för en god samverkan. En av våra informanter uttrycker att samverkan 

ofta fungerar bättre i de perioder de aktivt arbetat för en god samverkan  genom att ha 

gemensamma möten där de träffas ofta. Omvänt beskriver också alla informanter att 

samverkan ofta brister när de inte känner till personen eller enheten de ska samverka med, 

då det kan leda till att ingen vill ta ansvar och “alla skyddar sitt egna bo”. En idé för att 

förbättra samverkan mellan kommun och landsting skulle kanske kunna vara att 

verksamheterna har frekventa gemensamma möten för att öka den personliga kontakten. 

Dock kräver detta ett utrymme i organisationen för att detta ska kunna implementeras i 

praktiken, vilket kan vara svårt om det exempelvis är brist på personal eller andra resurser. 

En studie av Mossberg (2014) lyfter vikten av en personlig kontakt för att samverkan ska 

fungera där fler möten mellan samverkansparterna ledde till ökad tillit sinsemellan 

verksamheterna och att denna tilliten ledde till att de kunde ställa rimliga krav på 

varandra. Detta visar även vårt resultat där majoriteten av våra informanter menar att den 

personliga kontakten är avgörande för en god samverkan. Dock lyfter flera av våra 

informanter att en god samverkan inte enbart får bero på att de olika personerna som ska 

samverka känner till varandra sedan tidigare, utan att det även ska finnas direktiv uppifrån 

organisationen kring samverkan först och främst. Det kan bli problematiskt om en bra 

samverkan enbart beror på de enskilda socialsekreterarna eller de enskilda inom 

psykiatrin, för vad händer om någon av dessa säger upp sig eller blir sjukskriven en längre 

tid? Hur påverkar detta samordningen av insatserna och slutligen vilka konsekvenser har 

det för klienten?  

Flera informanter uttrycker en frustration över hur samverkanspartnern ibland bedömer 

och agerar i arbetet. Detta kan bero på att det saknas förståelse för arbetssituationen den 

andra har, oberoende om det finns en nyfikenhet av att utöka denna kunskap. Detta är 

något även Mossberg (2014) fått fram i sin studie där ett flertal informanter beskriver att 

det är lätt att sätta höga krav på en verksamhet om man inte har en realistisk bild av 

arbetsplatsens uppgifter.  För att förbättra detta kanske man kunde testa det som fler 

informanter nämner, gemensam handledning. Detta kan ge utrymme att få tala öppet om 

frustrationen som byggts upp och att de förhoppningsvis ska komma förbi det stadiet för 

ett utvecklat gott samarbete. För att detta ska vara möjligt krävs det ett visst engagemang 

från cheferna i verksamheterna, att man tar tiden för att förbättra samverkan. En 

gemensam handledning kan vara det forum som de båda parterna behöver, för att både 

lära känna varandra, skapa relationer och förståelse för den andra. Men också ett forum 

där man kan få ventilera kring de problemområden som kan dyka upp i arbetet kring 

personer med samsjuklighet.  

Tidigare forskning lägger en stor vikt vid tillit till varandra som en framgångsfaktor vid 

samverkan (Hjortsjö, 2006. Mossberg, 2014). I vårt empiriska material lyfts det flera 

gånger av informanterna att tilliten är avgörande men att om det inte finns utrymme att 

utveckla en relation till varandra så finns inte utrymmet till att utveckla tillit.  

“Jag tänker så här att samverkan fungerar ofta bättre när man känner den man 

ska samverka  med. Men samverkan är alltid en färskvara och det är livsfarligt 

när den blir personbunden”  -Jessica 

Relationen beskrivs många gånger under intervjuerna som något väldigt viktigt, däremot 

uttrycks även en viss oro för klientens bästa då samverkan blir personbunden. Detta 

betyder att de yrkesverksammas relation kan avgöra vilken hjälp klienten får. Frågor som 

kan uppstå i detta avseende är om detta verkligen är etiskt utifrån klientperspektivet? Ska 

de yrkesverksammas relation verkligen få avgöra huruvida klienten får rätt hjälp i från 



  
 

37 

 

båda verksamheterna? Enligt de nationella riktlinjerna (2015) är samtidig vård från båda 

aktörerna, den enskilda individens rätt.  

4.2.4 En bärande organisation  

 

Under en intervju med socialtjänst fick vi ta del av det aktuella samverkansavtal som 

fanns mellan deras verksamhet och psykiatrin. Detta var en övergripande 

överenskommelse som bland annat innefattade vart man ska söka hjälp vid psykiatriska 

besvär eller till exempel vid behov av sjukskrivningar. I överenskommelsen står det att 

de klienter som ska ha kontakt med båda verksamheterna ska ha en gemensam 

behandlingsplanering senast efter avslutad grundbehandling. Det står även att kontakten 

mellan verksamheterna ska tas redan under inskrivningsfasen. Detta är bara möjligt så 

länge klienten ger sitt samtycke. Flera informanter beskriver att vetskapen om ett 

samverkansavtal finns men att det inte används speciellt aktivt.  

“det inte är något man sitter med framför näsan” - Anneli 

Att som anställd inte ha en noggrann koll på vad som står i avtalen kan tänkas vara ett 

ansvarsområde för chefen, oberoende om den anställda är nyfiken och vill veta mer om 

avtalet eller inte. Det kan vara förvirrande att inte ha ett färdigt avtal eller reglemente 

framför sig som anställd när det råder konflikter eller annat i arbetet med personer med 

samsjuklighet. Sofia beskriver att hon inte ens känner till om det finns ett samverkansavtal 

eller inte. 

“Inte som jag känner till, jag har efterfrågat det men jag har inte, i så fall finns 

det någonstans där vi inte ens vet vart det ligger... Utan jag känner ju att det är 

upp till mig att, att liksom ringa och jaga människor i så fall om jag behöver hjälp 

med samverkan, det är jag som får vara tillräckligt jobbig och besvärlig och 

försöka skapa någonting.” - Sofia   

Som Sofia beskriver så hamnar mycket av samverkans ansvaret ibland på den enskilde 

inom verksamheten, vilket kanske inte är helt etiskt korrekt om man tänker vilka 

konsekvenser det kan leda till för individer med samsjuklighet? På grund av detta kanske 

det uppstår onödiga konflikter mellan aktörerna, för att det saknas kunskap om varandras 

ansvarsområden. Dessa konflikter hade eventuellt kunnat undvikas genom en tydligare 

bild av samverkansavtal för samtliga anställda inom verksamheterna, och detta faller ju 

åter igen på chefernas ansvar.  

Kongsrud et.al (2009) beskriver en modell som utvecklades i Danmark för att stärka 

samverkan, som fick så goda resultat att det slutligen fattades en ny lagstiftning. Tanken 

var att man skulle få möjlighet att dela relevant information kring den enskilda klienten 

mellan aktörerna som skulle samverka. Detta för att personer med samsjuklighet ofta “går 

vilse i systemet”. Även detta kan vara en god anledning att se över hur organisationerna 

är uppbyggda kring arbetet med personer med samsjuklighet. Finns det förutsättningar i 

organisationen för att kunna samverka på ett gynnsamt sätt för klienten? Av 

informanternas beskrivningar så är organisationerna inte tillräckligt tydliga i sina uppdrag 

i dessa fall samt att det inte finns något aktivt arbete kring att förbättra samverkan, vilket 

kan avgöra hur organisationerna utvecklas, som i exemplet ovan. 

Det skiftar flertalet gånger hur våra informanter benämner individen som antingen klient 

eller patient. Även Lützen och Magnusson (2009) beskriver att det i deras studie 

framkommer att socialtjänsten använder sig av begreppet klient och psykiatrin använder 

sig av begreppet patient. Detta har att göra med att det skiljer sig åt hur man arbetar med 

individen, att man är utbildad olika och att man har olika förhållningssätt som man utgår 
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ifrån. De beskriver att socialtjänsten menar att psykiatrin ansvarar för det medicinska och 

vården, medans socialtjänsten ansvarar för att planera och samordna insatser. Av Lützen 

och Magnussons (2009) informanter är det endast en som har en samsyn, att se helheten, 

varken som hälsosam eller sjuk, utan som en människa.  Det är intressant utifrån ett 

organisatoriskt perspektiv hur man har så olika utgångspunkter trots att man arbetar mot 

samma mål. Varför arbetar inte organisationen för att alla anställda ska ha en samsyn 

kring personer med samsjuklighet? Även SOU (2011:35) beskriver att socialtjänsten och 

psykiatrin har olika professionella kulturer och inte delar samma terminologi. Kan de 

olika professionella kulturerna bidra till att verksamheterna befinner sig “långt bort” från 

varandra rent organisatoriskt? Påverkar det individen med samsjuklighet att 

organisationerna har olika traditioner och kulturer? 

Samanfattningvis går det att säga att utifrån denna studies resultat kan det vara så att det 

behövs mer resurser till att främja samverkan mellan socialtjänst och psykiatri för att 

individerna med samsjuklighet ska få en större möjlighet till tillfrisknande. 
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5 Slutsatser  

Syftet med denna studie har varit att undersöka och analysera återgivningar av 

yrkesverksamma, inom socialtjänst respektive psykiatri som berör deras syn på 

samverkan i arbetet med personer med samsjuklighet. Syftet har dessutom varit att 

undersöka de yrkesverksammas syn på sitt respektive samverkansuppdrag och hur detta 

genomförs i praktiken samt vilka olika förutsättningar som kan påverka samverkan.  

Alla informanter lyfter samverkan som något centralt i arbetet med individer med 

samsjuklighet och att samverkan kan utvecklas och förbättras mellan verksamheterna. De 

komponenter som alla informanter beskriver som grundläggande i en god samverkan är 

den personliga kontakten med den andre samverkansparten och att det krävs ett 

gemensamt forum där de professionella kan träffas, samtala och samverka. Samtliga 

informanter uttrycker även en önskan om ökad tydlighet i organisationerna kring 

samverkan då det finns risker för klienten när samverkan blir personbunden.  

Ett verktyg alla informanter nämner som används i samverkan är SIP. Dock händer det 

att SIP:en inte används på det sätt det är tänkt då det förekommer att det inte är personer 

med mandat delaktiga på SIP:en, som kan ta beslut kring klienten. Då faller syftet med 

den SIP:en och klienten är den som blir lidande. Det borde vara självklart att personer 

med rätt  mandat är delaktiga på SIP:en då både kommun och landsting har en 

långtgående skyldighet att upprätta en SIP. 

En av våra frågeställningar berör vilka faktorer som informanterna ansåg påverka 

samverkan. Det resultat vi fick fram tyder på att de viktigaste faktorerna är den personliga 

kontakten samverkansparterna emellan, att de har en gemensam arena där de träffas samt 

förutsättningar i organisationen i form av ekonomiska förutsättningar men även vilket 

utrymme som finns och ges i organisationen till att samverka.  

 

5.1 Pedagodisk betydelse  

 

Inom det pedagogiska fältet krävs det att de yrkesverksamma kan ta till sig nya synsätt 

och arbetsmetoder. Forskning inom detta fält kommer regelbundet med nya rön vilket 

leder till att de yrkesverksamma blir i en ständig lärandeprocess. Detta i kombination med 

att de yrkesverksamma utvecklas i mötet med andra yrkesverksamma och i mötet med 

enskilda individer med olika typer av problematiker gör att de ständigt kan utvecklas både 

i sin yrkesroll samt på ett personligt plan.  

Denna studie kan vara av vikt på det pedagogiska fältet och leda till yrkesverksammas 

lärande och utveckling genom att den påvisar att samverkan mellan psykiatri och 

socialtjänst ofta är bristfällig då det saknas konkreta samverkansavtal mellan 

verksamheterna. Studiens resultat betonar vikten av de interprofessionella relationerna 

verksamheterna sinsemellan som grund för en god samverkan, samt att det kan behövas 

en gemensam arena för de yrkesverksamma där de träffar varandra regelbundet för att 

utveckla en god samverkan. Detta resultat kanske kan bidra till en större förståelse bland 

blivande yrkesverksamma och för de som redan är aktiva inom fältet, för fenomenet 

samverkan.  

Studiens resultat är av betydelse för de fält där samverkan kring individer sker. Samt så 

skapar studien möjlighet för vidare forskning kring samverkan. Resultatet av studien 

påvisar att det ofta saknas ett utrymme i organisationerna för samverkan, vilket påvisar 

en resursfråga. Eventuellt skulle det vara intressant att studera organisatoriska 
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förutsättningar och hur dessa påverkar samverkan mellan kommun och landsting i arbetet 

med individer med samsjuklighet. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Intervjuguide  

 Berätta lite om dig själv -  Hur länge har du arbetat inom verksamheten?  Vad 

har du för utbildning? Tidigare erfarenheter? 

 

 Beskriv kortfattat hur verksamheten är uppbyggd.  

 

 Kommer ni i kontakt med andra aktörer som berör klienten? I så fall vilka? 

 

 Hur ser ert samverkansuppdrag ut gällande klienter med samsjuklighet i kontakt 

med annan aktuell aktör? 

  Finns det dokumentation angående dessa ärenden kring hur ni ska 

agera?  Reglemente?  

 

 Hur anser du att ert samarbete med andra aktörer fungerar?  

 

 Är det tydligt vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden som tillfaller sin 

yrkesroll? Kan du beskriva på vilket sätt? 

 

 I de fall där samverkan med andra aktuella aktörer fungerar bra, vilka 

framgångsfaktorer skulle du tillskriva detta? 

 

 Har du några tankar eller ideér om hur man skulle kunna förbättra samverkan? 

  Finns det något du skulle vilja ändra på? 

 

 Kan du beskriva hur man ska agera vid konflikt/bristande samverkan? 

 Är det tydligt vem man ska vända sig till vid problem/bristande samverkan? 

 

 Hur ser du på kvaliteten av samverkan angående telefonkontakt med annan aktuell 

aktör jämförelsevis med personlig kontakt så som en Samordnad Individuell 

planering (SIP), när fungerar samverkan som regel bäst? 

 

 Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2. Missiv Förfrågan om deltagande i studie 
 

 

 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
Hej! 

Vi är två elever vid namn Rebecca Ellis och Sanya Larsson som läser sista terminen på 

programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- och missbruksvård”, 180 hp, vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. 

Vi kontakter er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva som handlar om 

samverkan mellan region och kommun vad gäller personer med substansbrukssyndrom 

och samtidig psykisk ohälsa. Vi planerar att göra ett antal intervjuer med personer som är 

verksamma inom psykiatrin samt med personer som är verksamma inom socialtjänsten. 

När det gäller detta ämne anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle vara mycket 

intressant att få ta del av.  

För att genomföra detta skulle vi vilja intervjua en person inom er verksamhet som har 

erfarenhet att arbeta med personer med samsjuklighet. 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har minst 

en doktorsexamen – vilket även examinatorerna har.  Detta kan ses som en 

kvalitetsgaranti, både vad gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

Vi kommer kontakta er per telefon i v. 4 för att stämma av om ni vill medverka eller ej. 

 

Med vänlig hälsning 

Rebecca Ellis  

Sanya Larsson 

Kontakt: re222fs@student.lnu.se 

Sl222yv@student.lnu.se  

  Växjö 2018-01-15 
 

   

 

 

 

Handledare: Inger Axelsson  

inger.axelsson@lnu.se 0470-708921 

  

mailto:re222fs@student.lnu.se
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mailto:inger.axelsson@lnu.se
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Bilaga 3. Missiv. Etiska riktlinjer till deltagare 
 

Missiv till deltagare i studien Samverkan mellan kommun och landsting 

 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av 

är de som presenterats av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande 

i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi ser på dem. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det något 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta ditt 

deltagande i studien. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/ uppsatsen 

kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 

publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För oss 

är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss - då det är just 

dem vi intresserar oss för. 

 

  Sanya Larsson 

  ----------------------------------------- 

    namn 

  Rebecca Ellis 

  -----------------------------------------  

     namn 

 

Växjö 290118 

 

Handledare: Inger Axelsson 

Examinator: Mats Anderberg, Mikael Dahlberg & Goran Basic 

Kursansvarig: Mats Anderberg  
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Bilaga 4. Övergripande överenskommelse mellan socialtjänst och 
psykiatri.  
 

 Klienter som enbart behöver sjukskrivning skall hänvisas till primärvården. 

 

 Klienter med lindriga psykiatriska besvär skall hänvisas till primärvården (ta 

ställning enligt remissunderlaget) 

 

 Klienter med påtagliga psykiatriska besvär skall aktualiseras för bedömning 

inom psykiatrin (ta ställning enligt remissunderlaget.) Bedömningstid skall 

erbjudas inom tre veckor efter inkommen remiss.  

 

 Klienter som har pågående kontakt inom psykiatrin eller haft långvarig kontakt 

med psykiatrin skall hänvisas till etablerad kontakt där för sjukskrivning och 

ställningstagande till eventuellt behov av parallella insatser.  

 

 Om klienter uppvisar dålig närvaro, bristande behandlingsföljsamhet eller på 

annat sätt bryter med behandlingskontraktet med socialförvaltningen skall 

sjukskrivande insats omedelbart kontaktas.  

 

 För klienter som skall ha kontakt med såväl psykiatrin som socialförvaltningen 

skall gemensamt nätverksmöte/behandlingsplanering hållas senast efter avslutad 

grundbehandling vid socialförvaltningen.  

 

 För patienter som har pågående kontakt med psykiatrin före behandling inom 

socialförvaltningen inleds skall kontakt mellan psykiatrin och 

socialförvaltningen tas redan under inskrivningsfasen.  

 

 Ovanstående överenskommelse gäller i sin helhet, då den enskilde lämnar 

samtycke till att myndigheterna kan utbyta information om henne/honom eller 

att sekretessen, på andra lagmässiga grunder, bryts.  


