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ABSTRACT 

 
People with severe mental illness and co-occurring substance abuse are an especially 

vulnerable group in society as health care for those is shared between municipality and 

county council. There is an associated health need of this target group so the interaction of 

the social services and the psychiatric care is of great importance. However, there are 

shortcomings in this interaction with results in that people with dual diagnosis do not 

always receive adequate care. Diverse knowledge and explanatory models may create 

problems for the interaction as they include different ways to define, understand, explain 

and deal with a problem. The purpose of this study was to examine how the interaction 

between the social service addiction treatment and the psychiatric care is, concerning 

people with dual diagnosis, focusing on how their respective knowledge and explanatory 

models affect the interaction. The study was conducted in a county where we interviewed 

seven people in the social services addiction treatment and the psychiatric care. We used 

qualitative interviews conducted with the help of a semi-structured variant. The theoretical 

perspectives that were applied in the study were the theories of; interaction, science- and 

knowledge-based controversies, and some concepts from the new institutionalism. We 

concluded that interactions occur in various forms and at a high level of ambition between 

the social services addiction treatment and the psychiatric care in regards to people with 

dual diagnosis. We also concluded that the diverse professional knowledge and explanatory 

models affects the interoperability through the creation of theoretical controversies. 

 

Keywords: dual diagnosis, severe mental illness, substance abuse, collaboration, 

psychiatry, social services.  
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Sammanfattning 
 

Personer med en allvarlig psykisk sjukdom och ett samtidigt missbruk är en extra utsatt 

grupp i samhället då vården för dessa delas mellan kommun och landsting. Det föreligger 

ett kombinerat vårdbehov för denna målgrupp vilket medför att en samverkan mellan 

socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin är av stor vikt. Dock föreligger brister i denna 

samverkan vilket medför att personer med dubbla diagnoser inte alltid erhåller adekvat 

vård. Skilda kunskaps- och förklaringsmodeller kan skapa problem för samverkan då de 

inkluderar olika sätt att definiera, förstå, förklara och hantera ett problem. Syftet med denna 

studie var att undersöka hur samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin 

sker kring personer med dubbeldiagnos, med fokus på hur deras respektive kunskaps- och 

förklaringsmodeller påverkar samverkan. Studien utfördes i ett län där vi intervjuade sju 

personer inom socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin. Vi använde oss av kvalitativa 

intervjuer som utfördes med hjälp av den semistrukturerade varianten. De teoretiska 

utgångspunkter som tillämpades i studien var teorier om; samverkan, vetenskaps- och 

kunskapsbaserade kontroverser samt vissa begrepp ur nyinstitutionalismen. Vi drog 

slutsatsen att samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin kring 

personer med dubbeldiagnos sker i olika former och på en hög ambitionsnivå. Vi drog även 

slutsatsen att verksamheternas skilda kunskaps- och förklaringsmodeller påverkar 

samverkan genom att det uppstår teoretiska kontroverser.  

 

Nyckelord: dubbeldiagnos, svår psykisk sjukdom, missbruk, samverkan, psykiatri, 

socialtjänst. 
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2. Inledning 

 

Då Rutger kommer gående längs gågatan i Södertälje kan man inte ta miste på att han 

skiljer sig från mängden. Hans studsigt svängiga gång, det envisa mumlandet, ibland 

avbrutet av ilskna rop, de slitna kläderna, det stripiga håret och hans hopsjunkna kropp får 

honom att se äldre ut än sina fyrtio år. Men det är inte bara det att han är öllummig eller 

amfetaminstirrig. Det går också att ana att det finns ett psykiskt problem hos denna 

tragiska person. (Nilsson & Wadeskog, 1999:6). 

 

I denna studie undersöker vi hur samverkan, kring personer med liknande problematik som 

Rutger i citatet ovan, påverkas av olika professioners skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller. Vi har via verksamhetsförlagd utbildning och arbete inom det sociala 

området stött på människor med missbruk och samtidig psykisk sjukdom. Likväl har vi 

uppmärksammat de samverkansproblem som kan förekomma mellan professionella inom 

socialtjänsten och det psykiatriska fältet. Vår förförståelse är att det kan uppstå svårigheter när 

professionella från olika yrkeskulturer, med olika sätt att förstå och förklara problem, ska 

mötas och samarbeta kring ett gemensamt problemområde. Utifrån dessa funderingar och 

resonemang har vårt intresse för denna studie vuxit fram. 

 

2. 1 Problemformulering 

I ett samhälle där tillgängligheten till droger är god har konsekvenserna av institutionernas 

nedläggning blivit allvarliga. På grund av den ökade exponeringen av alkohol och droger har 

många svårt psykiskt sjuka människor utvecklat ett missbruk och till följd därav, omfattande 

sociala problem. Prevalensen av missbruk hos personer med svåra psykiska sjukdomar är hög 

(Meuser, Drake & Wallach, 2001:19, 30). Likväl är psykiska störningar vanligt hos personer 

med alkohol- och drogmissbruk (Socialstyrelsen, 1999:85). Problematiken hos personer med 

en allvarlig psykisk sjukdom och ett samtidigt missbruk är mångfacetterad och de har ett 

behov av varaktig och omfattande hjälp (Gefvert, Sundberg & Wiberg, 2005:5). Psykiskt 

funktionshindrade missbrukare har en extra utsatt position i samhället då vård för missbrukare 

ligger inom en organisation, medan vård för psykiskt funktionshindrade ligger inom en annan. 

Detta innebär att människor med båda typer av problematik inte självklart hör till en av dessa 

organisationer, utan att de slussas mellan de olika organisationerna (Hasselgren, 1999:5). 

Personer med dubbeldiagnos hamnar ofta mellan stolarna och befinner sig i en gråzon mellan 
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socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin. Det råder exempelvis skilda uppfattningar inom 

de olika professionerna om vilket tillstånd som bör behandlas först, missbruket eller det 

psykiska problemet. Missbruksvården anser att den psykiatriska sjukdomen ska behandlas 

först för att det ska vara möjligt att genomföra en lyckad missbruksbehandling. Psykiatrin å 

andra sidan menar att missbruket måste hanteras först innan en behandling av den psykiska 

sjukdomen kan ske. Det förekommer att klienten/patienten ges behandling från båda 

instanserna samtidigt. Detta sker dock i två olika organisationer och utan någon samverkan 

och förenad strategi. Konsekvenserna av detta blir alltför ofta att klienten/patienten inte 

fullföljer den ena eller båda behandlingarna (Gefvert, Sundberg & Wiberg, 2005:5). En 

internationell utvärdering belyser att människor med dubbeldiagnos ofta får motsägelsefulla 

budskap från olika vårdgivare och att detta kan medverka till förvirring hos patienten och en 

ytterligare börda för denne (Drake et al., 1998:590). 

 

Det föreligger ett kombinerat vårdbehov för denna målgrupp och det krävs omfattande 

resurser och kompetens. En samverkan mellan olika professioner är särskilt viktig 

(Socialstyrelsen, 1999:87). Det finns påtagliga brister i samhällets förmåga att samverka och 

samordna sina insatser för utsatta grupper. Psykiskt funktionshindrade missbrukare erhåller 

ofta inte den vård som är befogad på grund av svårigheter i samordningen. Trots detta anses 

personer med dubbeldiagnos vara en av de grupper som det finns störst anledning att förbättra 

samverkan kring (Danermark och Kullberg, 1999:34, 38).  

 

Inom olika yrkeskategorier existerar skilda kunskapstraditioner vilket i sin tur innebär 

olikheter i kunskaps- och förklaringsmodeller. Utifrån detta perspektiv kan konstateras att det 

föreligger sådana skillnader mellan socialtjänsten och psykiatrin. Socialtjänsten saknar en 

egen förklaringsmodell och arbetar utifrån flera olika modeller, till exempel sociologiska och 

psykologiska, som på ett eller annat sätt strävar efter att förklara uppkomsten och 

behandlingen av sociala problem. Inom psykiatrin å andra sidan betonas en biopsykosocial 

modell som används för att förklara psykiska störningar. Socialtjänstens problemområde kan 

betecknas som heterogent med fokus på individens hela livssituation samt det positiva i 

individens liv, medan psykiatrins område är homogent och fokuserar på mental ohälsa och 

utgår i huvudsak från diagnostisering och behandling (Danermark & Kullberg, 1999:45, 55, 

84, 85, 87, 89).  
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Dessa skillnader i kunskaper och sätt att förklara problem är intressanta när det gäller att 

samla dem kring en aktuell målgrupp, i detta fall personer med dubbeldiagnos. Forskning 

pekar på att personer med dubbeldiagnos är en särskilt utsatt grupp som inte får motiverad 

behandling på grund av samverkansproblem. Detta tycker vi är särskilt problematiskt och 

allvarligt då det drabbar den enskilde individen. Vi ställer oss frågan hur det kan komma sig 

att samverkan mellan olika huvudmän inte alltid fungerar på ett framgångsrikt sätt. Kan de 

kunskaps- och förklaringsmodeller som råder inom de olika organisationerna vara en möjlig 

grogrund till samverkansproblem, och i så fall på vilket sätt? För att skapa en förståelse för 

hur kunskaps- och förklaringsmodeller kan påverka samverkan förutsätter det att vi erhåller 

en bild av huruvida samverkan faktiskt sker mellan organisationerna och i så fall i vilka 

former. Dessa resonemang utgör grunden för vår studie och nedan preciserar vi dem i vårt 

syfte som i sin tur mynnar ut i ett antal frågeställningar.  

 

2. 2 Syfte  

Syftet med vår uppsats är att utifrån professionellas uppfattningar undersöka hur samverkan 

mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin i ett län sker, kring personer med 

dubbeldiagnos, med fokus på hur deras respektive kunskaps- och förklaringsmodeller 

påverkar samverkan.  

 

2. 3 Frågeställningar 

För att besvara vårt syfte utgår vi från följande frågeställningar: 

 

 Sker någon samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin kring personer 

med dubbeldiagnos, och i så fall hur?  

 Hur ser professionella inom socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin på sina egna 

kunskaps- och förklaringsmodeller i relation till dubbeldiagnos? 

 Vilken kunskap har professionella inom socialtjänstens missbruksvård respektive psykiatrin 

om varandras kunskaps- och förklaringsmodeller gällande personer med dubbeldiagnos? 

 

2. 4 Avgränsningar 

Samverkan kan granskas ur olika perspektiv. Ett perspektiv är kunskaps- och 

förklaringsmodeller vilket forskning visar är det område där de största problemen återfinns. 

Andra perspektiv på samverkan är lagar och regelverk samt organisatorisk struktur 
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(Danermark & Kullberg, 1999:103, 105). För att avgränsa vår studie har vi valt att utgå från 

perspektivet kunskaps- och förklaringsmodeller som en påverkande faktor i samverkan mellan 

socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin kring personer med dubbeldiagnos. Övriga två 

perspektiv har även de stor betydelse för samverkan men vi har valt att inte ha dessa som 

utgångspunkt. Perspektivet utifrån kunskaps- och förklaringsmodeller intresserar oss mest då 

vi utifrån detta får en bild av hur de olika organisationerna definierar och förstår 

dubbeldiagnoser samt hur de förklarar problemet. Dessutom betonar forskning, som ovan 

nämnts, att kunskaps- och förklaringsmodeller är det mest problematiska området gällande 

samverkan, vilket vi anser gör det än mer intressant att utforska just detta område. Givetvis 

finns det andra mycket viktiga samverkanspartners kring personer med dubbeldiagnos, såsom 

försäkringskassan, socialtjänstens handikappomsorg, frivården samt polisen. Vi har dock valt 

att enbart fokusera på socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin för att på så vis avgränsa 

vår studie. Det är enligt oss oundvikligt att i viss mån beröra aktuella behandlingsmetoder och 

insatser för målgruppen, dock kommer vi inte i detalj redogöra för innehållet i dessa. Vi har 

avgränsat vår undersökning till ett län. Inom vårt valda län finns ett antal psykiatriska kliniker 

som alla placeras under samma landsting. Dessa psykiatriska kliniker samverkar med den 

socialtjänstbaserade missbruksvården inom det aktuella länets kommuner. Studien har utförts 

i två av länets kommuner där en lokal samverkan mellan organisationerna förekommer. Vår 

avgränsning innebär att vi undersöker de verksamheter som i realiteten samverkar med 

varandra, vilket ger en verklig bild av samverkan som föreligger dem emellan. 

 

2. 5 Begreppsdefinitioner  

För att du som läser ska få en god förståelse för studien och dess innehåll anser vi att det är 

viktigt att definiera vissa centrala begrepp. De begrepp vi presenterar i detta avsnitt är: 

dubbeldiagnos, kunskaps- och förklaringsmodeller samt samverkan.  

 

2.5.1 Dubbeldiagnos 

Begreppet dubbeldiagnos avser det förhållande då en person har en psykiatrisk diagnos och ett 

samtidigt alkohol- och/eller drogberoende (Gerdner & Sundin, 1998:13). Missbruket eller 

beroendet inbegriper alkohol- och/eller narkotikaproblem. De psykiatriska diagnoserna kan 

innefatta tillstånd av ångest, depression, bipolär sjukdom, schizofreni eller andra 

psykostillstånd eller personlighetsstörningar (Socialstyrelsen, 2007:187). Gällande personer 

med missbruk och samtidig psykisk sjukdom används även begreppen komorbiditet och 
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samsjuklighet.  Begreppet komorbiditet eller comorbidity har vi främst stött på i internationell 

forskning kring målgruppen. Samsjuklighet används till exempel av Socialstyrelsen i relativt 

nya skrifter och kan betraktas som det mest nutida begreppet. Vi har dock valt att använda 

begreppet dubbeldiagnos i denna studie, framför allt av det enkla skälet att det är det mest 

förekommande begreppet i den litteratur vi tagit del av.  

 

2.5.2 Kunskaps- och förklaringsmodeller 

Danermark resonerar kring begreppet kunskaps- och förklaringsmodeller och syftar på att 

olika professioner har skilda sätt att definiera och förstå ett problem samt olika sätt att förklara 

och lösa dessa. Danermark menar vidare att det förekommer kunskapsmässiga olikheter 

mellan olika yrkesgrupper vilket inkluderar arbetsmetoder och teoretiska perspektiv 

(Danermark, 2005:12).  

 

2.5.3 Samverkan  

Att samverka är ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”. Samverkan innebär att man 

tillsammans med andra arbetar mot ett gemensamt mål samt att de som ska samverka ofta är 

från olika yrkeskategorier (Danermark, 2005:15).  
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3. Bakgrund 

För att få en inblick i det biopsykosociala problem som uppsatsen tar avstamp i, anser vi att 

det är viktigt att ge en inblick i förekomsten och utvecklingen av dubbla diagnoser. Hur 

personer med missbruk och samtidig psykisk sjukdom utgör en grupp som kan definieras som 

heterogen förklaras i detta kapitel. Här kommer vi dessutom beskriva hur vården för 

målgruppen är delad mellan två huvudmän samt hur samverkan har kommit att bli en ny 

arbetsform. Vi redogör även för hur aktuella kunskaps- och förklaringsmodeller inom 

socialtjänsten och dess missbruksvård samt psykiatrin ser ut.  

 

3. 1 Utveckling och förekomst av dubbeldiagnos 

Personer som har ett missbruk löper större risk att utveckla psykiatriska sjukdomar. Likväl 

gäller det omvända sambandet, att personer med en psykiatrisk sjukdom har en ökad risk för 

missbruk. När två diagnoser förekommer samtidigt, psykiska problem och missbruk, tenderar 

dessa att förstärka varandra och upplevas som värre än när de förekommer separat 

(Socialstyrelsen, 2007:188). Det finns olika möjligheter till utvecklingen av dubbeldiagnos 

varav den ena är att den psykiska sjukdomen existerar före debuten av alkoholproblemen. En 

annan möjlighet är att de psykiska problemen uppkommer till följd av alkoholproblemen eller 

den livsstil som följer därav. Det finns även antaganden om att personer som är sårbara, 

psykiskt, socialt och biologiskt, lättare utvecklar både alkoholproblem och psykiska problem 

(Socialstyrelsen, 2000:174). Dubbeldiagnoser är vanligt förekommande inom hälso- och 

sjukvården, missbruks- och beroendevården, psykiatrin samt inom övrig sjukvård. Jämfört 

med befolkningen i övrigt har mer än dubbelt så många personer med alkohol- och/eller 

narkotikaproblem haft en psykiatrisk diagnos. Det är också vanligare att personer med en 

psykotisk sjukdom har haft problem med alkohol eller narkotika. Minst en tredjedel av dem 

som söker hjälp för sitt missbruk inom missbruk- och beroendevården anges ha en 

ångestsjukdom och ännu fler beräknas lida av depression. Cirka en femtedel av dem som 

söker vård inom hälso- och sjukvården för psykiatriska tillstånd beräknas ha problem med 

missbruk eller beroende (Socialstyrelsen, 2007:188).  

 

3. 2 En heterogen grupp 

Personer med dubbla diagnoser utgör en heterogen grupp med en omfattande variation av 

problem. Sjukdomsbilden kan se olika ut och personer med dubbeldiagnos kan ha olika 

svårighetsgrader av sitt missbruk eller sin psykiska sjukdom (Socialstyrelsen, 2007:188). 
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Personer med missbruk kan uppfylla kriterier för flera psykiatriska diagnoser samtidigt, 

utöver missbruket. Dessutom är det inte ovanligt att dessa människor har somatiska åkommor 

i form av exempelvis leverskador, högt blodtryck samt hepatit B och C. Det är även en 

heterogen grupp på så vis att det hos många av dessa personer föreligger en omfattande social 

problematik med ekonomiska svårigheter, bostadslöshet och kriminella handlingar. Svaga 

sociala nätverk, ensamhet och utsatthet är ytterligare faktorer i denna komplexa problembild 

(Gerdner & Sundin, 1998:14). 

 

3. 3 Två huvudmän 

Beträffande ansvaret för vården av personer med dubbeldiagnoser deklarerar Socialstyrelsen i 

sina nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård att hälso- och sjukvården samt 

socialtjänsten har ett gemensamt ansvar för personer med missbruk/beroende och samtidig 

psykisk sjukdom (Socialstyrelsen, 2007:187) Missbruksvården tillhör kommunens ansvar 

medan psykiatrin ska ansvara för avgiftning och fortsatt vård för den psykiska sjukdomen 

(Nationell psykiatrisamordning & Socialstyrelsen, 2007:15). En person som söker vård för 

psykiska problem inom hälso- och sjukvården ska vid behov hänvisas till socialtjänstens 

missbruksvård. Likväl ska socialtjänsten vid misstanke om att en klient med 

missbruksproblem även har psykiska problem anvisa denne till hälso- och sjukvården för en 

psykiatrisk bedömning (Socialstyrelsen, 2007:189). 

 

Vidare sägs i de nationella riktlinjerna att det är viktigt att behandling för målgruppen sker 

samtidigt och i samordnade former (Socialstyrelsen, 2007:187). Detta borde vara en 

självklarhet i dag då en organiserad samverkan kan medföra bättre livskvalitet för den 

enskilde, via bland annat ett professionellt nätverk, samt att samhällets kostnader på så vis 

borde minska. Dock föreligger svårigheter med samordnad och samtidig behandling, vilket till 

stor del beror på att huvudmannaskapet och ansvaret för målgruppen är uppdelat mellan 

kommun och landsting (Socialstyrelsen, 2004:9, 40). Redan för ungefär 20 år sedan 

poängterades i regeringens proposition om tvångsvård av vuxna missbrukare m.m., vikten av 

att förtydliga socialtjänstens och psykiatrins ansvarsområden beträffande personer med 

missbruk och psykisk sjukdom. I propositionen skrivs att: 

 

Socialtjänstens och psykiatrins ansvarsområden i fråga om de psykiskt störda 

missbrukarna måste klargöras. Detta bör emellertid inte ske genom att något av dessa 

vårdområden ensidigt deklarerar var dess ansvarsgränser går. I stället krävs en gemensam 
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planering av socialtjänstens och psykiatrins insatser i syfte att skapa bättre underlag för 

bedömningen av dels vilka resurser som krävs för att möta dessa missbrukares behov av 

vård och stöd, dels vilken huvudman som skall ha behandlingsansvaret […] Därtill 

kommer att frågan om samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin bör ägnas särskild 

uppmärksamhet. (Regeringens proposition 1987/88:147, s. 28). 

 

3. 4 Samverkan som ny arbetsform 

Danermark och Kullberg menar att samverkan är välfärdstatens nya arbetsform som har blivit 

nödvändig på grund av den utveckling som skett. Välfärdsstatens utveckling har gått i olika 

riktningar. Dels har fler verksamhetsformer skapats till följd av en decentralisering av 

beslutsbefogenheter och verksamheter, dels har det skett en renodling av vissa verksamheter 

som innebär att de avgränsar sig allt mer och överför vissa av sina uppgifter till andra aktörer. 

Exempelvis har hälso- och sjukvården renodlat sin verksamhet i samband med 

psykiatrireformen, vilket har resulterat i att kommunen har tagit över vissa av hälso- och 

sjukvårdens uppgifter. Denna utveckling har lett till att många verksamheter är beroende av 

varandra vilket innebär att de måste samverka (Danermark & Kullberg, 1999:9, 10). Vidare 

menar författarna att samverkan blir central och en nödvändighet för att aktörernas åtaganden 

ska kunna utföras. Samverkan som arbetsform skapar dock problem som måste hanteras. 

Dessa problem uppkommer på grund av grundläggande skillnader i bland annat kunskaps- 

och förklaringsmodeller mellan de som utför samverkan. Så vida inte dessa skillnader 

identifieras och angrips hotas samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:7, 10).  

 

3. 5 Kunskaps- och förklaringsmodeller inom organisationerna 

Kring personer med dubbeldiagnos är flera olika typer av kunskap viktiga. Det behövs 

psykiatrisk specialkunskap, vilken inkluderar kunskap om psykisk sjukdom, 

personlighetsstörning samt somatiska besvär. Det är även viktigt med kunskap om 

missbruksproblemens betydelse samt psykologisk kunskap, exempelvis kognitiv funktion och 

personlighetsstruktur. Social kunskap om social funktion, socialt nätverk, socialt stöd, boende 

och ekonomi är också nödvändig inom det arbete som bedrivs kring målgruppen 

(Socialstyrelsen, 2000:182).  

 

3.5.1 Kunskaper och förklaringsmodeller inom socialtjänsten 

Det sociala arbetet utförs i organisationer och då framför allt inom kommunernas socialtjänst 

(Lundström & Sunesson, 2006:184). Socialtjänsten innefattas av verksamheter som arbetar 
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med missbruks- och beroendefrågor (Socialstyrelsen, 2007:3). Trots svårigheterna med att 

avgränsa innehållet i det sociala arbetet är det dock fastställt att det framför allt är sociala 

problem som utgör verksamhetens problemområde (Bergmark & Oscarsson, 2000:141). 

Centralt för det sociala arbetet är att det ska finnas en helhetssyn med fokus på den enskilde 

individens behov. Socialtjänstens kunskaper ska utgå från ett brett perspektiv utifrån den 

enskildes problem, situation och resurser (Socialstyrelsen, 2003:22). Viktiga kunskaper inom 

socialt arbete är att förstå och analysera hur sociala problem, utifrån ett individuellt och 

samhälleligt perspektiv, kan åtgärdas, förebyggas eller stävjas. Kunskaper om 

problemskapande mekanismer samt om de olika grupper som drabbas av sociala problem är 

av stor vikt inom det sociala arbetet. Det förekommer olika förklaringsmodeller inom området 

som utgår från strukturella, relationella och individuella perspektiv (Meeuwisse & Swärd, 

2006:72). Det sociala arbetets kunskapsgrund bygger på kunskap från en rad olika discipliner, 

varav vissa mer inflytelserika än andra. Två av de mest inflytelserika disciplinerna i socialt 

arbete är psykologi och sociologi. Även juridik, socialpolitik och medicin utgör delar av det 

sociala arbetets kunskapsområde (Trevithick, 2008:48, 49). Det praktiska arbete som utförs av 

socialarbetare kan betraktas som eklektiskt, det vill säga att idéer från flera olika teorier sätts 

samman och skapar ett arbetssätt som passar instansen. Payne presenterar ett antal olika 

teorier och metoder som används i det sociala arbetet, exempelvis psykodynamiska 

perspektiv, kognitiva-beteendeinriktade teorier, systemperspektiv, socialpsykologi, 

samhällsarbete samt empowerment (Payne, 2008:8–11, 61).  

 

Ovannämnda teoretiska perspektiv innefattar på olika sätt förklaringar till hur sociala problem 

uppkommer och hur dessa kan behandlas. Då det sociala arbetet saknar en egen 

sammanhållen teoretisk grundmodell innefattar dess kunskapsområde, som ovan beskrivits, 

ett flertal förklaringsmodeller. Kunskaper inom det praktiska sociala arbetet kan sägas vara av 

en mer generaliserande natur. Gällande det ena delproblemet för personer med dubbeldiagnos, 

psykiskt lidande, föreligger ingen central och homogen förklaringsmodell som socialarbetare 

kan bygga sitt arbete på (Danermark & Kullberg, 1999:85, 87).  

 

3.5.2 Kunskaper och förklaringsmodeller inom psykiatrin 

Psykiatrin har genom åren förändrats i störst utsträckning jämfört med övriga grenar inom 

sjukvården. Psykiatrin var förr isolerad på ett separat mentalsjukhus, medan den idag är 

integrerad på allmänna sjukhus, mottagningar samt socialtjänst, tillsammans med vård för 

övriga sjukdomstillstånd. Den människosyn som rådde på de gamla mentalsjukhusen var 
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strikt biomedicinsk och vården var hierarkiskt uppbyggd (Ottosson & Ottosson, 2007:23).  

Idag är psykiatrin oftast organiserad i olika sektorer, där varje sektor ansvarar för den 

psykiatriska vården inom ett specifikt område. Tanken är att området till stor del ska 

överensstämma med primärvårdsområdet samt socialdistrikt, för att kontaktytan mot 

samhället ska öka, samt att samarbetet mellan dessa aktörer ska bli lättare. Dessa sektorer 

innefattas av både vårdavdelningar och mottagningar och då patienter som kan behandlas i 

öppen vård tas emot inom samma sektor ändras fokus från renodlat biomedicinskt till att vara 

en biopsykosocial sjukdomsmodell (Ottosson & Ottosson, 2007:23).  

 

Ofta ges det problemområde som psykiatrin inriktar sig på, namnet mental ohälsa. Inom detta 

ryms många olika fenomen, men i och med psykiatrireformen som trädde i kraft 1995 

strukturerades en klar avgränsning, där psykiatrin i huvudsak skulle fokusera på 

diagnostisering och behandling (Danermark & Kullberg, 1999:87). Inom psykiatrin integreras 

två kunskapsområden vad gäller psykiska symtom. Dels kan dessa uppstå genom att hjärnans 

funktion eller struktur störs men de psykiska symtomen kan också uppstå på grund av 

upplevelser av omvärlden. Inom psykiatrin finns både ett naturvetenskapligt och ett 

humanvetenskapligt kunskapsområde, då människan ses både som en biologisk organism men 

även som en samhällsvarelse med en egen personlighet (Ottosson & Ottosson, 2007:9). 

Psykiatrin bör arbeta med tre perspektiv, biologi, psykologi och sociala faktorer, även om 

vissa psykiatriska tillstånd ibland kan kräva en förklaring utifrån ett av dessa perspektiv. Alla 

tre perspektiv är dock viktiga, särskilt då behandling ska väljas (Levander et al., 2008:17). 

Förklaringsmodellen inom det biologiska perspektivet bygger på att den psykiska sjukdomen 

har att göra med rubbningar av signalsubstanser i hjärnan. Det psykologiska perspektivet har 

kopplingar till en psykodynamisk inriktning som förklarar psykiska sjukdomar utifrån att de 

har uppstått konflikter i människans psyke. Det sociala perspektivet består av en 

förklaringsmodell som menar att orsaken till psykisk sjukdom bland annat kan vara den 

sociala kontext som en människa tillhör (Danermark & Kullberg, 1999:88, 89). 

 

Psykiatrin har behov av att ställa diagnoser, som kan innefatta en sammanställning av enligt 

patienten upplevda psykiska symtom samt patientens beteende. Diagnosen är ett hjälpmedel 

för att kunna bedöma vilken behandling som krävs. I Sverige används två system för att 

klassificera psykiska funktionshinder: ICD-10 samt, som komplement, DSM-IV (Ottosson & 

Ottosson, 2007:14). Inom DSM-IV finns, förutom de två axlarna som finns inom ICD: 

psykiatriska syndrom samt personlighetsstörningar och utvecklingsstörningar, ytterligare två 
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axlar som berör orsakerna till de psykiska störningarna. Medan Axel I och Axel II beskriver 

och definierar, innebär Axel III och Axel IV en förklaring. Dessa två axlar behövs för att få 

både ett medicinskt och ett psykologiskt/socialt perspektiv på orsaken till den psykiska 

störningen (Levander et al., 2008:335).  Den behandling som erbjuds går att dela in i två olika 

typer. Den ena ingriper i hjärnans störningar och den andra försöker påverka individens 

upplevande eller dess omvärld. Behandlingen kan riktas mot orsakerna eller mot de psykiska 

symtomen (Ottosson & Ottosson, 2007:9).  

 

Många metoder som används inom psykiatrin är psykodynamiska. Exempel på metoder som 

används är psykoanalys, psykospsykoterapi, jagstärkande psykoterapi, kognitiv terapi, 

familjeterapi, bildterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) samt dialektisk beteendeterapi (DBT). 

Dessa metoder kännetecknar psykologiska behandlingsformer. En behandlingsform som 

också används inom psykiatrin är kroppsterapi, som bland annat kan användas till en början, 

innan man går vidare med andra terapiformer. Inom psykiatrin används också medicinska 

behandlingsformer där ingrepp görs i kroppens funktioner. Till dessa behandlingsformer 

räknas psykofarmakabehandling (läkemedel), psykokirurgi, ljusbehandling och elbehandling 

(Blume & Sigling, 2008:102, 109, 112). All psykiatrisk vård bör innehålla en stor del 

behandling, omvårdnad, rehabilitering, habilitering samt social integrering för att vården ska 

anses vara god (Levander et al., 2008:217). 

 

Sammanfattningsvis kan psykiatrin sägas utgå från ett biopsykosocialt synsätt där flera olika 

teoretiska perspektiv och förklaringsmodeller för psykisk sjukdom ingår. Det biopsykosociala 

synsättet innebär att psykisk problematik består av många olika faktorer som måste beaktas. 

Det finns emellertid ingen teori som förklarar hur biologiska, psykologiska och sociologiska 

mekanismer hänger samman (Danermark & Kullberg, 1999:89).  
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4. Metod 

I detta kapitel diskuterar vi kring den metod vi har valt för att utföra vår studie för att på så vis 

ge en förståelse för på vilka grunder vi har kommit fram till vårt resultat. Vi kommer att 

beskriva vårt urval samt hur vi har gått tillväga i utförandet av studien. Vår bearbetning och 

analys av material förklaras och vi redogör för studiens validitet och reliabilitet.  Dessutom 

beskriver vi hur vi har beaktat de forskningsetiska principer som stadgats för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Vi beskriver slutligen vår arbetsfördelning.  

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 

Vår studie har en kvalitativ ansats där vi använder oss av intervjuer som metod. En kvalitativ 

ansats är lämplig då vi är intresserade av vilka kvaliteter eller beskaffenheter vår undersökta 

företeelse har (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2002:114). Intervju som forskningsmetod lämpar 

sig för datainsamling baserad på uppfattningar, känslor och erfarenheter, vilka på grund av 

deras natur behöver undersökas detaljerat och på djupet. Via ett respektfullt och varsamt 

tillvägagångssätt kan forskaren få intervjupersonen att öppna sig och på ett ärligt sätt svara på 

känsliga och personliga frågor. Intervju är också en lämplig metod då det gäller att få fram 

privilegierad information. Kontakter med nyckelpersoner är av stort värde och kan ge 

betydelsefull information som kan vara svår att få tillgång till på andra sätt (Denscombe, 

2009:232, 233). Då vi i vår studie undersöker hur socialtjänstens missbruksvård samt 

psykiatrin ser på deras samverkan kring personer med dubbeldiagnos och hur deras kunskaps- 

och förklaringsmodeller eventuellt påverkar samverkan, har vi valt att använda oss av 

kvalitativa intervjuer. Intervjumetoden lämpar sig väl för detta ändamål då vi får möjlighet till 

en djupare bild av de professionellas uppfattningar, erfarenheter och synsätt.  

Intervjuer kan med fördel användas som den främsta eller enda metoden i en studie, men är 

även flexibel och går att kombinera med många andra metoder. Intervjun innebär en snabb 

väg till svar på våra direkta frågor. Intervjun ger också en möjlighet att gå än längre på djupet 

genom att ställa följdfrågor eller be informanten att förtydliga sig (Robson, 2002:270–273). I 

vår studie ser vi detta som en fördel, då vi får möjlighet till fördjupad kunskap kring vår 

frågeställning. Dock ger intervjun knappa möjligheter att generalisera det resultat som 

framkommit i en viss undersökning (Robson, 2002:273). Då detta inte är vårt syfte med 

studien, ser vi inte det som ett hinder.  
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Den typ av intervju vi har utfört kallas semistrukturerad intervju och innefattar förberedda 

ämnen och frågor som kan modifieras i intervjusituationen (Robson, 2002:270).  Vid denna 

typ av intervju är forskaren flexibel och låter den intervjuade utveckla och utförligt berätta om 

sina idéer och synpunkter (Denscombe, 2009:235). Då vi har använt oss av den 

semistrukturerade intervjutypen, har vi inför våra intervjuer utarbetat en intervjuguide med 

olika teman och med övervägande öppna frågor (se bilaga 1). Vi har vid behov använt oss av 

följdfrågor och på så vis varit flexibla, vilket har bidragit till mer uttömmande och givande 

svar. Beträffande intervjuguiden har den utformats utifrån vårt syfte och våra frågeställningar.  

4.2 Urval 

Vi har valt att intervjua professionella inom socialtjänstens missbruksvård samt psykiatrin. 

Det föreföll sig naturligt att göra detta första val av intervjupersoner då vi ville intervjua 

professionella som samverkar med varandra kring personer med dubbeldiagnos, vilket dessa 

två yrkeskategorier gör. Vi har valt organisationer inom ett och samma län då de utför 

samverkan med varandra i realiteten. Vårt urval inom socialtjänsten består av fyra 

intervjupersoner från missbruksvården, varav två medverkade vid samma intervju. De 

intervjuade från socialtjänsten har olika befattningar och positioner i form av socialsekreterare 

och behandlare.  Inom psykiatrin utgörs vårt urval av tre personer. Urvalet inom psykiatrin 

baseras likaså på personer från olika arbetsplatser, med till viss del skilda arbetsuppgifter. De 

professionella inom psykiatrin är sjuksköterskor och skötare. Emellertid representerar de alla 

psykiatrin och utför samverkan med socialtjänstens missbruksvård kring personer med 

dubbeldiagnos, vilket var ett av våra grundläggande urvalskriterier. Motsvarande 

urvalskriterium gäller även för personer inom socialtjänsten, det vill säga att de i sin tur 

samverkar med personer inom psykiatrin gällande individer med dubbeldiagnos. Vi anser att 

vårt urval utgörs av lämpliga intervjupersoner då de alla kommer i kontakt med personer med 

dubbeldiagnos samt befinner sig i en position där samverkan mellan socialtjänstens 

missbruksvård och psykiatrin är aktuell. De besitter därmed den kunskap och erfarenhet som 

vi efterfrågar och som vi baserar vår studie på. Med detta anser vi att dessa personer utgör ett 

lämpligt urval för att kunna besvara vårt syfte och våra frågeställningar.  

 

4. 3 Tillvägagångssätt 

I det aktuella länet finns ett länstäckande landsting inom vilket psykiatrins verksamheter 

organiseras. Vi har inledningsvis kontaktat representanter för länets största, med hänsyn till 

antalet anställda, psykiatriska kliniker. Socialtjänstens missbruksvård finns i de flesta av 
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länets kommuner, varav vi har vänt oss till socialarbetare inom två av dessa. Vårt val av län 

kan anses lämpligt då det för tillfället genomgår omorganisationer där problematiken kring 

personer med dubbeldiagnos är högst omdiskuterad och aktuell. För att göra ett lämpligt urval 

av intervjupersoner skickade vi ut en förfrågan till landstingets psykiatriska kliniker och till 

socialförvaltningarnas missbruksenheter inom de aktuella kommunerna där vi efterfrågade en 

förteckning över verksamheternas personal (se bilaga 2).  Förteckningen skulle innehålla 

namn, befattning samt kontaktuppgifter. Utifrån denna förteckning planerade vi att göra ett 

urval av eventuella intervjupersoner utifrån att de hade en särskild position (Denscombe, 

2009:251).  

Det visade sig dock vara omöjligt att erhålla en personalförteckning från psykiatrin på grund 

av sekretess och skyddad identitet bland de anställda. Vårt mail blev istället runtskickat inom 

psykiatrin och hamnade till slut hos chefer på mellannivå, som skulle återkomma med förslag 

på intervjupersoner inom verksamheten. Efter ytterligare kontakter via mail utan 

tillfredställande resultat, valde vi att kontakta anställda inom psykiatrin via telefon för att på 

så vis erhålla ett snabbare svar. På grund av tidsbrist hade personal svårt att ställa upp på 

intervju men till slut fick vi tag på personer som var villiga att ställa upp. Dessa personer 

arbetar på tre olika psykiatriska kliniker, vilka alla hör till samma landsting och är belägna i 

två olika kommuner. 

Gällande vårt urval inom socialtjänsten fann vi det enklare att finna intervjupersoner. Efter ett 

bortkommet mail erhöll vi till slut personalförteckningar inom två av länets kommuner. 

Utifrån den ena valde vi ut tre personer som vi, baserat på deras befattning inom 

verksamheten, ansåg lämpliga. Resultatet av detta blev en intervju. Gällande den andra 

förteckningen valde vi även här ut ett antal personer som uppfyllde våra urvalskriterier. Det 

visade sig att ingen av dessa var villig att ställa upp. Vi kontaktade därför ytterligare en 

person inom verksamheten via telefon, vilket gav resultat och vi fick därmed vår andra 

intervju inom socialtjänstens missbruksvård. Den tredje intervjun uppkom som ett resultat av 

ett telefonsamtal där vi fick kontakt med två personer som var intresserade av att medverka i 

vår studie.  

4.3.1 Utskick av missivbrev och intervjufrågor 

Till våra intervjupersoner har vi skickat vårt missivbrev (se bilaga 3) där vi presenterar vårt 

syfte med studien, vårt tillvägagångssätt samt praktiska ting såsom beräknad intervjutid. I de 

fall där intervjuerna bestämdes via telefon erhöll intervjupersonerna endast delar av detta 
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missivbrev, eftersom intervjun redan blivit tidsbestämd och överenskommen. Då ett par 

intervjupersoner efterfrågade våra intervjufrågor före intervjun, valde vi att skicka ut dessa till 

samtliga intervjupersoner, en eller ett par dagar innan intervjun skulle äga rum. Tanken med 

detta var att intervjupersonerna skulle få möjlighet att själva avgöra om de ville läsa frågorna 

innan. Vi ville dock inte skicka ut intervjufrågorna för långt i förväg, eftersom vi såg att det 

kunde finnas en risk att intervjupersonerna förberedde sig mer än nödvändigt. Detta skulle 

enligt oss kunna resultera i svar som inte gav lika djup inblick och spontanitet, eftersom 

intervjupersonerna i större utsträckning skulle kunna ta reda på sådant som vi frågade om, 

som de inte kände till eller hade en tanke på innan. Vi hanterade således denna risk genom att 

minimera tiden då de hade tillgång till intervjufrågorna och vi upplever att de svar vi fått har 

varit spontana och öppna.  

4.3.2 Genomförande av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på samtliga intervjupersoners arbetsplatser då detta underlättade för 

dem med tanke på deras tidsbrist. Som hjälpmedel under intervjuerna använde vi oss av en 

bandspelare. Enligt Kvale är det en fördel att använda en bandspelare i intervjuer, eftersom 

intervjuaren då kan fokusera på dynamiken och själva ämnet i intervjun. Bandspelaren ger 

även intervjuaren en möjlighet att vara mer aktiv eftersom fokus inte behöver läggas på att 

anteckna (Kvale, 1999:147). Detta är något som stämde i våra intervjuer, då vi kunde fokusera 

på att ställa följdfrågor eller kompletterande frågor för att bygga vidare på det som framkom 

under intervjun istället för att göra anteckningar.  

4.3.3 Ett svårframkomligt tillvägagångssätt  

I efterhand kan vårt tillvägagångssätt betraktas som snårigt och svårframkomligt. Vårt syfte 

med att begära ut en personalförteckning var att vi själva ville ha kontroll över 

urvalsprocessen och därmed få ett representativt urval. Vår förmodan är att ett mer 

framkomligt tillvägagångssätt hade varit att kontakta representanter inom organisationerna 

direkt via vårt missivbrev och utelämna vår förfrågan av en personalförteckning då vi blivit 

varse om komplikationerna kring att lämna ut en sådan. Som ovan nämnts var psykiatrins 

komplikationer bundna till sekretessen och inom socialtjänsten är det nödvändigt att diarieföra 

utlämning av förteckningar av detta slag, vilket innebar att tidsåtgången var stor. Vi är dock 

medvetna om att det kan finnas nackdelar med att inte basera vårt urval på en 

personalförteckning utan istället låta chefer eller andra anställda med befogenhet välja ut 

intervjupersoner åt oss. I samtliga fall utom ett, där en person utifrån personalförteckningen 

var villig att ställa upp, har vi blivit anvisade till intresserade intervjupersoner. Tänkbara 
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nackdelar med detta kan vara att chefen godtyckligt väljer ut de personer som denne anser 

kunna representera verksamheten på lämpligast sätt utifrån deras samverkansformer, det vill 

säga personer som ger den bästa bilden utåt. Vår upplevelse är emellertid att så inte varit fallet 

då intervjupersonerna har givit en nyanserad bild av verksamheten och dess 

samverkansformer, med både negativa och positiva skildringar. De som hänvisat oss vidare 

till eventuella intervjupersoner har dessutom, enligt oss, ansträngt sig för att hitta lämpliga 

intervjupersoner utifrån att de har stor erfarenhet av samverkan med socialtjänstens 

missbruksvård eller psykiatrin samt ett genuint intresse för personer med dubbeldiagnos.  

 

4. 4 Bearbetning och analys av material 

För att bearbeta den empiri som våra intervjuer givit oss har vi genomfört transkriberingar av 

våra intervjuer, vilket innebär att vi har överfört de bandade intervjuerna till skriftliga texter 

(Kvale, 1999:149). För att underlätta processen ”från tal till text” omarbetade vi våra 

bandinspelningar till ljudfiler via datorn. Dessa ljudfiler använde vi sedan för att transkribera. 

Transkriberingen har utförts genom att ordagrant återge vad som sagts under intervjun. Vi har 

dock utelämnat sammanhängande upprepningar. Enligt Kvale betraktas den utskrivna 

intervjun som den enda pålitliga empiriska datan (Kvale, 1999:149). Våra färdiga utskrifter 

har gett oss ett bra underlag för att kunna genomföra vår analys. Under bearbetningen av vårt 

material har vi kodat vår empiri och funnit gemensamma nämnare. Utifrån dessa har vi 

utarbetat teman och kategorier. Våra övergripande teman är; utformandet av samverkan, 

verksamheternas kunskaps- och förklaringsmodeller, kontroverser mellan verksamheterna 

samt förenande tendenser i samverkan. 

 

4. 5 Validitet och reliabilitet 

I kvalitativa undersökningar är det inte helt oproblematiskt att bedöma validitet – om det som 

var avsett att mätas verkligen mäts, samt reliabilitet – hur pass väl det som var avsett att mätas 

verkligen mäts. Detta är ofta förknippat med kvantitativa undersökningar, men trovärdigheten 

och kvaliteten i kvalitativa undersökningar bör också diskuteras och redogöras för (Jacobsson, 

2008:165). En viktig fråga som Denscombe tar upp, är validiteten i intervjun. Denscombe 

menar att det är svårt att kontrollera om intervjupersonen är sanningsenlig vid kvalitativa 

intervjuer. Detta gäller i än större utsträckning då frågorna gäller den intervjuades känslor, 

uppfattningar samt erfarenheter (Denscombe, 2009:265). Då vi har ställt frågor till våra 

intervjupersoner angående deras uppfattning om sin egen respektive den andra 
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organisationens kunskaps- och förklaringsmodeller är detta en svårighet som vi har varit 

medvetna om. Enligt Denscombe finns det dock möjligheter att bedöma trovärdigheten. Han 

menar att intervjuaren bör bekräfta de data som inhämtas med hjälp av andra 

informationskällor, exempelvis genom att utföra intervjuer med andra personer för att se om 

innehållet överensstämmer mellan dessa (Denscombe, 2009:266). Eftersom vi har genomfört 

ett antal intervjuer har vi kunnat urskilja stora likheter i den information vi samlat in, vilket 

stärker validiteten. Vi menar dock att eftersom det är de enskilda yrkesutövarnas uppfattning 

som vi efterfrågar, är det inte av största vikt att bedöma deras sanningsenlighet, då var och en 

av dem bör har rätt till sin egen uppfattning. Vi menar att validiteten i vår studie förstärks av 

det faktum att vår intervjuguide är utarbetad utifrån och väl förankrad i vårt syfte och våra 

frågeställningar. Den information som vi erhållit har givit oss svar som gör det möjligt för oss 

att besvara vårt syfte och våra frågeställningar vilket tyder på god validitet. 

 

Vidare menar Denscombe att om möjlighet finns, bör intervjuaren kontrollera den färdiga 

transkriberade utskriften med intervjupersonen. Om intervjun gäller känslor, erfarenheter eller 

åsikter ger detta intervjupersonen en möjlighet att förklara eller bekräfta att det som sades vid 

intervjun var vad som verkligen var avsett, och inte ett resultat av den situation som intervjun 

innebär (Denscombe, 2009:266). Eftersom vi i vårt uppsatsarbete har en knapp tidsram har vi 

inte hunnit skicka utskriften till intervjupersonerna och invänta svar. Däremot har vi vid 

behov återkopplat under intervjuns gång, genom att sammanfatta vad intervjupersonen sagt 

samt fråga om vi uppfattat informationen på rätt sätt, vilket gör att vi anser att informationen 

med stor sannolikhet har uppfattats rätt och att det föreligger god validitet och reliabilitet. Då 

vi har använt en bandspelare för att spela in våra intervjuer minimerar vi risken för att komma 

ihåg informationen fel, vilket enligt Robson är ett sätt att öka validiteten (Robson, 2002:171). 

Eftersom vi har utfört alla intervjuer tillsammans och tolkat empirin på samma sätt, menar vi 

att vår skildring av denna är trovärdig. I vår analys har vi använt oss av citat, för att på så vis 

återge intervjupersonernas utsagor och därmed göra studien mer trovärdig och tillförlitlig. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Samhällsforskare ska vara etiska under hela forskningsprocessen. Forskaren ska respektera de 

medverkandes rättigheter och värdighet och undvika att de utsätts för någon skada på grund 

av deras delaktighet. Forskaren ska även respektera de medverkandes integritet och utföra 
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arbetet på ett ärligt sätt (Denscombe, 2009:193). Vi anser att dessa grundläggande principer är 

av stor vikt och vi har beaktat dem under hela vår forskning.  

 

4.6.1 Etiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

Vidare finns det ett antal forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som behandlar individskyddskravet, vilket delas in i fyra huvudkrav. 

Informationskravet innebär bland annat att forskaren ska informera berörda om forskningens 

syfte samt hur undersökningen i stora drag ska utföras. Det är även viktigt att informera de 

berörda om att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan samt att 

det insamlade materialet endast kommer att användas för syftet med forskningen 

(Vetenskapsrådet, 1990:7). Ett missivbrev har i förväg skickas ut till våra intervjupersoner där 

vi informerat om syftet med vår studie. Samtyckeskravet innebär att medverkande har rätt att 

själva bestämma över sin medverkan och forskaren ska därför inhämta ett samtycke från dessa 

(Vetenskapsrådet, 1990:9). Då vi har skickat ut vårt missivbrev och intervjupersonerna har 

valt att delta anser vi att vi har uppfyllt samtyckeskravet. Uppgifter om personer som utgör en 

del av undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och förvaras där obehöriga inte 

kan ta del av dem, i enlighet med konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 1990:12). Vi har i 

vår uppsats tagit stor hänsyn till detta krav genom att vara aktsamma med hur vi framställer 

och var vi förvarar vårt material vilket medför att våra intervjupersoner inte kan identifieras 

av utomstående. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer bara 

får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 1990:14). Vi har inga planer på att strida mot 

nyttjandekravet och använda vårt material i något annat syfte än att prestera en intressant 

uppsats. Utöver dessa principer har vi frågat deltagarna om de vill ta del av vår färdiga 

uppsats. Flertalet av våra intervjupersoner har varit intresserade av att ta del av den färdiga 

studien och därför kommer den att skickas ut till dem efter att uppsatsen är färdigställd. 

 

4.6.2 Övriga etiska aspekter 

Utifrån olika aspekter kan vår forskning betraktas som etiskt känsligt. En aspekt som vi 

reflekterat över gäller den typ av information som våra intervjupersoner har delgivit oss. De 

har i vissa fall berört relativt känslig information rörande deras egen verksamhet, såsom skilda 

uppfattningar mellan dem själva och deras överordnade. Intervjupersonerna har även i vissa 

fall kritiserat verksamheter inom den andra organisationen för bristande kunskap gällande 

personer med dubbeldiagnos vilket även det kan betraktas som känslig information. Vår 

uppfattning är att det kan vara svårt att lämna ut sådana uppgifter. Då denna information är av 
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vikt för vår studie har vi dock presenterat en del av dessa uppgifter, men försökt att återge 

dem på ett varsamt och respektfullt sätt i enlighet med konfidentialitetsprincipen. Ytterligare 

en aspekt som kräver etiska överväganden från vår sida är det faktum att våra intervjupersoner 

i vissa fall har uttalat sig om tredje person, klienter och patienter, utan dennes vetskap. Även 

här har vi varit noga med att inte återge detaljer som kan härledas till den omtalade.  

 

4.7 Arbetsfördelning 

Fördelningen av uppsatsarbetet har varit jämn. Litteratursök på bibliotek och Internet har vi 

utfört både separat och tillsammans. Alla sex intervjuer har vi gjort tillsammans och vi har 

transkriberat tre intervjuer var. Kontakten med intervjupersoner, via telefon och mail, har vi 

för det mesta genomfört på skilda håll. För övrigt har vi utformat all text tillsammans och i 

samförstånd med varandra. 
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5. Tidigare forskning  

I detta kapitel lyfter vi fram forskning som är relevant för vår studie. För att belysa problemets 

omfattning har vi valt att redogöra för forskning kring förekomsten av personer med 

dubbeldiagnos. Forskning kring integrerad behandling för målgruppen samt vad denna typ av 

behandling kan innebära för den enskilde betonas också. Vi redogör likaså för forskning kring 

samverkan i relation till dubbeldiagnos. Vi lyfter även den uppföljning av socialstyrelsens 

försöksverksamheter som också belyser samverkan kring personer med dubbeldiagnos. 

Forskning kring psykiatrins kunskaps- och förklaringsmodeller samt arbetsmetoder inom 

socialtjänstens missbruksvård beskrivs slutligen.  

 

5.1 Hög förekomst av personer med dubbeldiagnos 

I en studie gjord av Cantor-Graae, Nordström och McNeil (2001) på en psykiatrisk klinik i 

Malmö, deltog 87 patienter med schizofrenidiagnos som fastställts via DSM-IV. Studien 

visade att 48,3% av patienterna hade haft eller hade ett pågående missbruk, där missbruket 

oftast uppmärksammats före första tillfället som den psykiatriska sjukdomen påträffades. 

14,9% av dessa patienter hade ett pågående missbruk vid tiden för studien. Den typ av 

missbruk som dominerade var alkoholmissbruk, även om andra typer av missbruk såsom 

cannabis och amfetamin också var vanligt förekommande (Cantor-Graae, Nordström & 

McNeil, 2001:69, 74, 76, 79).  

 

Cruce (2008) har i sin avhandling undersökt förekomst av riskbruk och beroende av alkohol 

och droger hos personer med psykossjukdom. Studien är gjord i Sverige och utgår från en 

psykosverksamhet med öppen och sluten psykiatrisk vård. Cruce baserar sin studie på data 

från en mätning som gjorts med hjälp av screening-instrument, som används för att upptäcka 

om en individ har ett riskbruk eller beroende, samt intervjuer. Studien visar att förekomsten 

av personer med en psykossjukdom och ett samtidigt riskbruk eller beroende av alkohol 

och/eller narkotika är hög. Så mycket som 25 % av deltagarna i undersökningen hade en 

dubbeldiagnos av detta slag (Cruce, 2008:2, 7, 8, 65).  

 

Amerikansk forskning gjord av Mueser (2000) med flera, pekar på att personer med allvarlig 

psykisk sjukdom såsom schizofreni och bipolär sjukdom i större utsträckning har 

missbruksproblem än den övriga populationen. I en undersökning av 325 patienter som 

nyligen varit inlagda på sjukhus med en psykiatrisk diagnos visades att mer än hälften hade 
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missbruksproblem. En fjärdedel av patienterna missbrukade endast alkohol och ungefär lika 

många missbrukade alkohol och droger (Mueser et al., 2000:179, 182, 187).  

 

En studie av Dalmau, Bergman och Brismar (1999) utfördes på en slutenvårdsavdelning vid 

Huddinge sjukhus i Stockholm. De undersökte under en 15-årsperiod förekomsten av 

psykoser hos missbrukspatienter. Forskarna studerade 773 olika patienter mellan 1981 och 

1995. Syftet med studien var att ta reda på om olika droger kunde kopplas ihop med olika 

grader av psykotiska störningar. Studien visade hög förekomst av psykoser hos patienter som 

missbrukade cannabis och amfetamin, jämfört med de patienter som missbrukade opiater. 

Denna studie bekräftar tidigare studier, som påvisat att amfetamin- och cannabismissbrukare 

har stor benägenhet att utveckla psykoser. Dock poängterar forskarna att denna studie utförts 

på slutenvårdspatienter, och menar att resultatet inte nödvändigtvis går att applicera på alla 

människor som missbrukar nämnda droger (Dalmau, Bergman & Brismar, 1999:366, 367, 

370, 371).  

 

5. 2 Integrerad behandling  

Drake, Mercer-McFadden, Mueser, McHugo och Bond (1998) har granskat 36 studier som 

har studerat effekter i integrerad behandling för personer med svår psykisk sjukdom och 

samtidigt missbruk. Översikten visar att tio nyligen gjorda studier av integrerade 

behandlingsprogram har påvisat att dessa program har stor potential. Övriga 26 studier, som 

var utförda tidigare, visade otillfredsställande resultat, men bidrog ändå till en djupare 

kunskap om patientens/klientens behov. Översikten av de olika studierna visar att de 

studerade behandlingsprogrammen har medverkat till förbättringar för personer med 

dubbeldiagnos på så vis att de efter deltagandet har minskat sitt användande av alkohol och 

droger. Översikten konstaterar även att olika metoder såsom case management har visat sig 

vara effektiv (Drake et al., 1998:589, 601, 602).  

 

5. 3 Case manager – spindeln i nätet 

Ekermo och Beckman (2008) har utfört en utvärdering av implementeringen av den så kallade 

case management metoden i sjutton av Sveriges kommuner. Metoden består av en 

behandlingsmodell som baseras på teamarbete mellan bland andra socialtjänsten och 

psykiatrin. Det metodutvecklingsarbete som utvärderas riktar sig till personer med svår 

psykisk problematik och samtidigt missbruk (Ekermo & Beckman, 2008:9, 10). Case 
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management innebär att insatser för målgruppen sammanfogas och samordnas samtidigt och 

att dessa insatser organiseras av en särskild person, en case manager. Tanken är att denna 

person ska ordna klientens insatser så att de motsvarar dennes behov utifrån en helhetsbild. 

Case managern har det samlade ansvaret för klienten men ingår i ett team som tillsammans 

har ansvar för klientarbetet (Ekermo & Beckman, 2008:25, 27, 28). Studien visar att 

metodutvecklingsarbetet för implementeringen av case management har medverkat till att nya 

arbetssätt och organisationsformer håller på att utvecklas i de deltagande kommunerna. I 

studien belyses även klienternas upplevelser av case management metoden. Metoden har än så 

länge, efter tre år, inte inneburit några större förändringar för klienterna men studien visar 

dock att onödigt lidande för klienterna har undvikits. Klienterna menar att case managern har 

varit behjälplig i praktiska frågor i vardagen, i kontakten med myndigheter samt i 

förebyggandet av missbruk och våld. Dessutom menar klienterna att case managern har betytt 

mycket då denne har fyllt funktionen som en trygg och tillgänglig person (Ekermo & 

Beckman, 2008:87, 108).  

 

5. 4 Förbättringar i livskvalitet  

Schaar och Öjehagen (2002) har genomfört en studie i Sverige för att undersöka hur 

samverkan mellan socialtjänsten samt psykiatrin har bidragit till förbättrad livskvalitet hos 

personer med en allvarlig psykisk sjukdomsdiagnos samt en missbruksdiagnos. Studien 

baseras på 288 klienter/patienter varav 62,4% var män. Mätningar gjordes vid studiens start 

samt efter 18 månader. Studien visar att de människor som var äldst samt hade eget boende 

inledningsvis hade högst livskvalitet, men av dessa hade de med borderlineproblematik lägst 

livskvalitet. Vid uppföljningen hade livskvaliteten ökat betydligt. De faktorer som hade 

förbättrats var främst de psykiatriska symtomen, men förbättringar påträffades även gällande 

lagliga och familjemässiga problem, psykisk hälsa, en förminskning av alkohol- och 

droganvändande med mera. Dock poängterar författarna att dessa personers livskvalitet trots 

detta inte kan anses vara hög, samt att förminskat användande av droger och alkohol verkar 

leda till ökad subjektiv känsla av livskvalitet (Schaar & Öjehagen, 2002:83, 86, 87).  

 

5. 5 Samverkan kring personer med dubbeldiagnos 

Danermark och Kullberg (1999) har forskat kring samverkan mellan tre av välfärdens ledande 

aktörer: socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt försäkringskassan. Studien baseras på ett 

samverkansprojekt kring personer med dubbla diagnoser, det vill säga personer med missbruk 
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och svår psykisk sjukdom. Grundtanken med det treåriga projektet var att utveckla ett 

övergripande behandlingssystem över huvudmannaskapsgränserna i Örebro. Forskarna, som 

följde projektet från början till slut, har grundat sin analys av projektet på ett antal 

problemmekanismer som påverkar förutsättningarna för samverkan. Dessa 

problemmekanismer beskrivs av forskarna utifrån tre teman: lagstiftning och regelverk, 

organisatorisk struktur samt kunskaper och förklaringsmodeller (Danermark & Kullberg, 

1999:12, 14, 114). Forskningsresultaten av det studerade projektet visar att det föreligger 

fundamentala skillnader mellan huvudmännen beträffande dessa tre teman. Trots att projektet, 

enligt forskarna, kan betraktas som ett relativt lyckat projekt, konstateras att dessa skillnader 

skapar problem som mer eller mindre berör samverkan (Danermark & Kullberg, 1999:157). 

Vidare visar studien att medverkande i projektet har försökt lösa de uppkomna problemen på 

olika sätt via, vad forskarna kallar, motverkande projektmekanismer. Forskarna lyfter 

exempelvis fram goda sociala relationer mellan projektets anställda samt goda lokalmässiga 

villkor som motverkande projektmekanismer. Närvaron av dessa motverkande 

projektmekanismer har varit avgörande för projektets framgång, menar forskarna. Ett av 

forskningens huvudresultat visar att det är av stor vikt att de samverkande lär sig att 

identifiera och hantera de skillnader som föreligger mellan parterna (Danermark & Kullberg, 

1999:154, 155, 157, 168).  

 

Öjehagen och Schaar (2004) har genomfört en långtidsuppföljning av Socialstyrelsens 

försöksverksamheter som startades i samband med psykiatrireformen. 1995 ratificerades den 

så kallade psykiatrireformen för att göra livssituationen för psykiskt funktionshindrade 

personer bättre, genom att förbättra deras villkor med bland annat större delaktighet och 

socialt stöd i samhället samt bättre vård. Tio projekt i form av försöksverksamheter startades i 

samband med psykiatrireformen och bedrevs under tre år. Syftet med dessa var att förbättra 

samverkan för personer med samtidiga missbruksproblem och svår psykisk sjukdom. 

Huvudmän som hade ansvar för verksamheterna var kommun och landsting. Inom projekten 

prövades två modeller för samverkan. Den ena modellen bestod av behandlingsteam där 

integrerande behandling och stödinsatser för missbruk och psykisk sjukdom ingick. Den andra 

modellen bestod av vårdplaneringsteam där teamen organiserade och integrerade de 

ursprungliga verksamheternas insatser beträffande missbruket samt de sociala och psykiska 

problemen (Socialstyrelsen, 2004:3, 7). Ett av syftena med den aktuella femårsuppföljningen 

var att undersöka samverkans betydelse för personer med dubbla diagnoser. Forskarna 

betonar att vid tidpunkten för uppföljningen hade mer än hälften av intervjupersonerna inga 
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problem med alkohol eller narkotika och de hade inte lika omfattande psykiska problem. De 

hade dessutom uppnått en förbättrad livskvalitet. Ett av de viktigaste resultaten i 

uppföljningen är att personer som har deltagit i de fyra projekt som fortfarande har en 

organiserad samverkan har förbättrats mer i vissa aspekter, jämfört med personer inom de sex 

projekt som inte har kvar en organiserad samverkan.  Vidare konstaterar Öjehagen och Schaar 

att det efter fem år föreligger samverkansproblem mellan socialtjänsten och psykiatrin, vilket 

även konstaterades i en tidigare uppföljning efter ett och ett halvt år. Likväl upplever den 

intervjuade personalen att det fortfarande finns problem i samverkan utifrån ansvarfördelning 

samt olika synsätt på missbruk. I studien poängteras även att det fortfarande förs diskussioner 

om vilket tillstånd som ska åtgärdas först, missbruket eller den psykiska sjukdomen. Studien 

visar sammanfattningsvis att livssituationen har förbättrats för många men trots stora 

satsningar har samverkan ändå inte fungerat tillräckligt bra (Socialstyrelsen, 2004:7, 31, 34, 

37).  

 

5. 6 Den psykiatriska problematiken och den problematiska psykiatrin 

Erik Flygare (1999) har skrivit en avhandling som heter ”den psykiatriska problematiken och 

den problematiska psykiatrin”. Flygare menar att psykiatrin har en tendens att inte se 

människan som en helhet, som den komplexa varelse hon är. Behandlingen av patienten görs 

enkelspårigt utifrån ett medicinskt perspektiv och går därför miste om en helhetssyn på 

patientens problem. Författaren betonar att psykiatrin har tagit för lite hänsyn till 

mellanmänskliga faktorer och att behandlingen av en psykiskt sjuk människa har fokuserats 

till att betrakta dennes problem som somatiska och individcentrerade. Begreppen ”sickness”, 

”illness” och ”disease” används inom denna vetenskap och dessa är, enligt Flygare, 

förknippade med ohälsa vilket leder till att faktorer som hälsa och förebyggande insatser 

hamnar i skymundan. Vidare menar författaren att psykiatrins teoretiska modeller medför en 

begränsning i att förklara patientens biopsykosociala och känslomässiga problem (Flygare, 

1999:13, 14, 16, 17, 18). De dominerande kunskapsområdena inom psykiatrin är medicinska 

och psykologiska. Dessa områden inbegriper biomedicinska perspektiv som menar att 

psykiska sjukdomar är kroppsliga sjukliga åkommor, psykologiska perspektiv som ser 

människans psyke som fristående från hennes kroppsliga processer och förklaras utifrån 

människans tidiga utveckling, samt socialpsykiatriska perspektiv som betraktar människan 

som meningsskapande och formad av sitt sociala sammanhang (Flygare, 1999:119, 128, 135). 

Utifrån dessa teorier förklaras psykiatriska problem exempelvis som rubbad 
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ämnesomsättning, trauma i barndomen eller social avvikelse. Flygare menar att det vore mer 

passande att förklara mental ohälsa som ett biopsykosocialt problem där en integration av 

biologiska, psykiska och sociala faktorer görs. Vidare betonas i avhandlingen att de sociala 

elementen i en psykiskt sjuk människas liv ges för lite uppmärksamhet men att detta inte 

nödvändigtvis innebär att professionella inom psykiatrin inte inser dess betydelse. Dock utgår, 

enligt Flygare, den moderna psykiatrins teorier, metoder och förklaringsmodeller från en 

biologiskt och individcentrerad inriktning vilket inverkar på helhetssynen av mental ohälsa 

(Flygare, 1999: 274, 288, 354). 

 

5. 7 Arbetsmetoder inom socialtjänstens missbruksvård 

Bergmark och Lundström (2006) har genomfört en enkätstudie för att undersöka vilka 

metoder som används i kommunernas socialtjänst, däribland missbrukarvården. Studien 

baseras på information från 70 kommuner i Sverige. Studien visar att den mest använda 

metoden inom missbruksvården är motivationsarbete, hela 70 % använder sig av den 

metoden. 40 % arbetar med lösningsfokuserade metoder, och 38 % med nätverksarbete och 

matchning. Psykodynamiskt arbete tillämpas av 30 % av kommunerna. Systemteoretiskt 

arbete, minnesotametodik, tolvstegsprogram och strukturinriktat arbete visade sig användas av 

cirka en femtedel av kommunerna (Bergmark & Lundström, 2006:176, 177).  
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6. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel lyfter vi de teoretiska utgångspunkter som är av relevans för vår studie. 

Nyinstitutionell teori innebär att det föreligger ett socialt och kulturellt beroende mellan 

organisationer och deras omvärld. Inom denna teori behandlas samverkan mellan 

människobehandlande organisationer där särskilt två begrepp är av relevans för vårt 

forskningsområde: domänkonsensus och domänkonflikt (Johansson & Grape, 2006:203). Vi 

kommer även att redogöra för Danermarks samverkansteori. Vi använder denna teori för att 

tolka och förstå hur samverkan kring personer med dubbeldiagnos sker mellan socialtjänstens 

missbruksvård och psykiatrin. Vi vill även på ett övergripande sätt använda Danermarks teori 

för att analysera huruvida verksamheternas kunskaps- och förklaringsmodeller kan påverka 

samverkan, utifrån de professionellas syn och kunskap om dessa. För att vidare analysera hur 

skilda kunskaps- och förklaringsmodeller kan påverka samverkan använder vi oss av den del 

av Brantes teori som rör vetenskaps- och kunskapsbaserade kontroverser. Inom denna 

kunskapssociologiska inriktning behandlas frågor kring vad som sker när organisationer med 

olika kunskaper möts (Danermark & Kullberg, 1999:63, 64). Vi anser att våra teorier och 

teoretiska begrepp är väl lämpade analysredskap för vår undersökning då de alla berör vårt 

forskningsområde och belyser viktiga faktorer som har betydelse i mötet mellan 

professionella samt hur dessa kan påverka samverkan. 

 

6. 1 Nyinstitutionell teori  

Grape, Blom och Johansson (2006) belyser i en antologi nyinstitutionalismen utifrån 

människobehandlande organisationer.  Kortfattat kan denna teoretiska inriktning sägas utgå 

från att organisationer påverkas och är beroende av omvärlden och den ifrågasätter det 

antagande om att organisationer kan betraktas som slutna system (Grape, Blom & Johansson, 

2006:11, 12). Grape pekar på två viktiga begrepp inom denna teori; domänkonsensus och 

domänkonflikt, vilka han menar kan uppkomma i samverkan mellan olika verksamheter. En 

verksamhetsdomän inbegriper det aktivitetsområde som verksamheterna ska samverka kring 

och som dessa kan göra olika anspråk på genom att försöka bevisa sig vara berättigade 

representanter för. Domänanspråk kan bli särskilt tydliga när det gäller det gemensamma 

klientarbetet. I detta arbete samverkar olika yrkeskategorier med skilda kompetenser baserade 

på deras kunskapsområden, vilka ska sammanföras i en samsyn och kunskap gällande vilka 

problem som man ska samverka kring.  Om samverkansparterna inte kommer överens skapas 

domänkonflikter och om de däremot kommer överens om vad som ska göras och vem som 
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ska göra vad skapas domänkonsensus. Inom domäner som präglas av konflikter kan det 

exempelvis finnas en frånvaro av arbetsfördelning gällande vem som ska göra vad samt olika 

anspråk på hur klientens situation ska förstås. Domänkonsensus innebär bland annat att de 

berörda visar ömsesidig respekt för varandras kompetens och arbetar för att uppnå enighet 

(Grape, 2006:53, 55, 57, 61, 68).  

 

6. 2 Samverkansteori 

Danermark (2005) menar att samverkan innebär att människor tillsammans med varandra 

arbetar mot ett gemensamt mål beträffande ett definierat problem och syfte. Danermark 

inriktar sig på en speciell form av samverkan, nämligen samverkan om människor. Denna 

form av samverkan berör alltså samverkan mellan människor som är utbildade för att arbeta 

med andra människor, vilket enligt Danermark sätter sin speciella prägel på samverkan. 

Organisationerna inom vilka dessa personer arbetar benämns ”människobehandlande 

organisationer” (Danermark, 2005:15). Till skillnad från andra typer av samverkan där denna 

rör icke levande objekt och där det mellan de inblandade yrkeskategorierna inte råder någon 

konkurrens om hur ett problem ska förstås, definieras och hanteras, råder det i samverkan 

mellan människobehandlande organisationer ofta sådan konkurrens (Danermark, 2005:16).  

 

Vidare menar Danermark att det i samverkan föreligger skilda synsätt mellan de samverkande 

parterna, vilka grundar sig i deras uppfattning om hur verkligheten är beskaffad. Utifrån en 

persons uppfattning om verklighetens beskaffenhet tillkommer antaganden om hur problemet 

som man samverkar kring har uppkommit och hur det kan hanteras, vilket visar sig i 

personens praktiska handlande (Danermark, 2005:24). I samverkan mellan 

människobehandlande organisationer är människan i fokus. Människan bör enligt Danermark 

betraktas som en helhet, det vill säga att hon består av en biologisk, en psykologisk och en 

social del som tillsammans bildar en helhet. Samverkan mellan organisationer av denna typ 

kommer därför att inbegripa att olika teorier möts på ett mycket tydligt sätt då de 

samverkande yrkeskategorierna företräder olika kunskapsområden (Danermark, 2005:25, 27). 

Danermark menar alltså att det alltid finns teoretiska ställningstaganden bakom olika 

yrkeskategoriers arbetssätt, vilket styr hur de definierar, förklarar och angriper problemet som 

de ska samverka kring (Danermark, 2005:28). Vidare betonar Danermark att synsätten utifrån 

de skilda kunskaps- och förklaringsmodellerna kan påverka samverkan. Det ligger dock i 

sakens natur att synsätten skiljer sig åt och det viktiga är att visa respekt och lära av varandras 
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synsätt. Danermark poängterar att det, för att skapa förutsättningar för en lyckad samverkan, 

är nödvändigt att synsätten identifieras och klargörs via bekantskap och kommunikation 

mellan de samverkande parterna (Danermark, 2005:46, 48). 

 

Danermark identifierar fyra nivåer av hur samverkan sker. Han menar att dessa nivåer 

innefattar olika grader av ambition. Den lägsta nivån av samverkan innebär att konsultation 

mellan olika yrkesgrupper sker, vilket består av råd och stöd till varandra i en viss fråga. 

Nästa nivå handlar om att de samverkande parterna på ett ordnat sätt koordinerar sina insatser 

genom att samordna dessa för att nå bästa tänkbara resultat. När samverkan sker utifrån 

specifika och klart avgränsade frågor och verksamheterna tillsammans skapar nya 

arbetsformer, menar Danermark att den tredje nivån av samverkan uppnås. Den fjärde nivån 

som också kräver högst ambition innefattar en sammanslagning av två eller fler verksamheter 

där arbetsuppgifterna förenas (Danermark, 2005:17, 18).   

 

6. 3 Vetenskaps- och kunskapskontroverser  

Brantes (1988; 1990) teori behandlar vetenskapliga kontroverser som ursprungligen handlar 

om motstridiga kunskapsanspråk. En kontrovers är uttryck för en stridighet och kan sägas 

vara synonymt med exempelvis konflikt. En kontrovers kan skapa såväl förenande som 

oförenliga tendenser mellan grupper, gällande något gemensamt intresse. Kännetecknande för 

en kontrovers är att den oftast sträcker sig över en lång tid samt att den berör grupper och inte 

enskilda människor. Brante delar in de vetenskapliga kontroverserna i olika typer, varav den 

ena och även den vanligaste typen är den teoretiska kontroversen. När mer än en teori strävar 

efter att förklara samma företeelse uppkommer teoretiska kontroverser (Brante, 1988:61). 

Inom grupper finns teorier om verkligheten som bottnar i olika utgångspunkter vilka blir svåra 

att upptäcka då en grupp har uppnått konsensus, det vill säga ömsesidig förståelse och enighet 

(Brante, 1988:65, 66). Vidare menar Brante att en orsak till att allmänna konflikter ofta 

resulterar i kontroverser är att den utförs mellan professionell expertis. Diskussioner kring 

vem som är den verklige experten och därmed har rätten att tala kan förekomma mellan olika 

professioner. Dessa diskussioner eller kamper grundas i konkurrerande teorier och 

förklaringsmodeller eller tolkningar av ett fenomen (Brante, 1990:5, 7).  
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7. Resultat och analys 

Vi kommer i detta kapitel belysa de empiriska fynd som vi har funnit och koppla dem till våra 

teoretiska utgångspunkter. För att analysera vår empiri kommer vi att, där det är av relevans, 

även väva in tidigare forskning samt övrig litteratur. Utifrån vår empiri har vi funnit vissa 

gemensamma nämnare, vilka vi har sorterat i kategorier och teman. Våra övergripande teman 

är: utformandet av samverkan, verksamheternas kunskaps- och förklaringsmodeller, 

kontroverser mellan verksamheterna samt förenande tendenser i samverkan.  

   

7. 1 ”De flesta har en dubbeldiagnos”  

De professionellas erfarenhet av personer med dubbeldiagnos kan, enligt oss, betraktas som 

förhållandevis stor. Då de i deras arbete kontinuerligt möter personer med dubbeldiagnos har 

de inhämtat viss kunskap om båda delproblemen i den mån att de har lärt sig att känna igen 

yttringar som påvisar att personen har andra problem utöver antingen missbruket eller den 

psykiska problematiken. Dessutom innefattar det arbete som våra intervjupersoner utför ofta 

långvariga kontakter med klienter/patienter vilket ger erfarenhetsbaserad kunskap om 

personer med dubbeldiagnos. Deras relativt stora erfarenhet av personer med dubbeldiagnos 

har även att göra med deras långa yrkesverksamma tid, som för majoriteten av våra 

intervjupersoner innebär mellan tio och trettio år. Endast en har arbetat kortare tid än så. 

Liksom tidigare forskning (se till exempel Cruce, 2008; Cantor-Graae, Nordström & McNeil, 

2001; Meuser et al., 2000), tyder vår empiri på att förekomsten av personer med en 

psykiatrisk sjukdom och ett samtidigt missbruk eller beroende är stor. Samtliga 

intervjupersoner är överens om att dubbeldiagnos är ett vanligt problem inom deras 

verksamheter. De flesta klienter och patienter som de professionella kommer i kontakt med 

har en dubbeldiagnos, i form av missbruksproblematik och psykisk ohälsa.  Två 

intervjupersoner inom respektive organisation uttrycker att: 

 

De allra flesta som vi har kontakt med har ju dubbeldiagnos, det är få som inte har det. Så 

det är mer regel än undantag faktiskt. (Intervjuperson 1, socialtjänsten).  

 

Det har vi ju en hel del kan jag säga, de flesta har en dubbeldiagnos, faktiskt. 

(Intervjuperson 3, psykiatrin). 
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Vidare framhäver intervjupersonerna att den aktuella målgruppen är extra utsatt på så vis att 

de är exkluderade från samhället. Personer med dubbeldiagnos är ofta utan bostad, har dålig 

hälsa samt dör i förtid. Utsattheten förvärras av att det kan ta lång tid innan patienten/klienten 

får lämplig behandling. Merparten av intervjupersonerna berör detta samt det faktum att 

vården för personer med dubbla diagnoser är delad mellan två huvudmän, landstinget och 

kommunen. En intervjuperson inom psykiatrin uttrycker: 

 

… det handlar ju om utsatta människor som oftast står utanför samhället. Och det är ju 

jättemånga av dem som är hemlösa. De får ingen sjukvård, de tappar tänderna, de dör 

alldeles för tidigt. Och så mår de jävligt dåligt fram till de dör då. Så någonstans är det ju 

att de ska få någon form av värdigt liv då, alltså där de kan må åtminstone skapligt hyfsat. 

[…] det stora problemet egentligen, det är att det finns två huvudmän, för en människa 

[…] och så står patienten där och, ingen gör något. Och det bara eskalerar vidare så att 

säga, innan det händer någonting. (Intervjuperson 6, psykiatrin).  

 

Socialstyrelsen konstaterar att missbrukare med en svår psykisk sjukdom tillhör en av de mest 

utsatta grupperna i vårt samhälle (Socialstyrelsen, 2004:3). Då kommun och landsting delar 

ansvaret för denna grupp krävs samverkan dem emellan för att öka kompetensen och 

resurserna kring målgruppen. I denna studie vill vi belysa hur samverkan kring personer med 

missbruk och samtidig psykisk sjukdom utförs mellan socialtjänstens missbruksvård och 

psykiatrin. Vi anser att det är av stor vikt att lyfta detta eftersom personer med dubbla 

diagnoser är särskilt utsatta då de inte alltid erhåller adekvat behandling för sina båda 

delproblem utan faller mellan organisationerna. En förutsättning för bättre villkor för denna 

grupp är en väl fungerande samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin. 

Hur samverkan mellan våra utvalda verksamheter sker kommer vi nedan att redogöra för och 

analysera kring.    

 

7. 2 Samarbete eller samverkan? 

Att samverka är mer än att samarbeta. Samarbete görs dagligen och naturligt utan att vi 

reflekterar över det. ”Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i 

en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte”, är definitionen av 

samverkan (Danermark, 2005:15). Samtliga intervjupersoner menar att samverkan mellan de 

olika verksamheterna sker. De är dock överens om att den kan bli bättre. Verksamheterna har 

bland annat gemensamma möten som skiljer sig åt, utifrån kontinuitet och frekvens. För att 
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analysera huruvida samverkan verkligen sker mellan våra undersökta enheter krävs en 

grundligare granskning av ovanstående definition och dess kriterier i relation till vårt 

insamlade material. Vår empiri visar att våra intervjupersoner på olika sätt har kontakt med 

representanter från den andra organisationen. När kontakten förekommer via gemensamma 

och organiserade möten mellan företrädare från respektive organisation, görs detta i en 

avgränsad grupp där särskilda personer deltar. På dessa möten behandlas frågor kring det 

specifika problemområdet dubbeldiagnos samt samverkan mellan verksamheterna. De 

organiserade mötena i form av nätverksträffar där även klienten/patienten medverkar har som 

syfte att belysa dennes aktuella situation och därmed behandlas ett specifikt problem som 

verksamheterna tillsammans ska arbeta med. Gällande kriteriet ”medvetna målinriktade 

handlingar” i definitionen av samverkan, menar vi att de möten som sker är medvetna 

handlingar som utförs för att nå ett visst mål.  

 

Vi anser att de berörda intervjupersonerna gör mer än att enbart utföra vardagligt samarbete. 

Enligt oss uppfyller de kriterierna för samverkan. Samverkan kan bedrivas utifrån olika 

ambitionsnivåer (Danermark, 2005:17, 18). Vår empiri visar att samverkan mellan de 

undersökta verksamheterna sker på olika nivåer och i olika former, vilket vi kommer att 

analysera i nästkommande avsnitt. 

 

7.2.1 Hög samverkansambition 

Mellan en av de psykiatriska klinikerna och socialtjänstens missbruksvård sker möten en gång 

i månaden. En socialarbetare som tillhör denna samverkansgrupp beskriver, i likhet med en 

intervjuperson från psykiatrin som också ingår i denna grupp, att de träffas tillsammans för att 

diskutera det specifika problemområdet, personer med dubbeldiagnos. Syftet med mötena är 

även att diskutera hur verksamheterna generellt kan utföra en bra samverkan. Beträffande 

samverkan mellan en annan psykiatrisk klinik och socialtjänstens missbruksvård sker möten 

mer sällan vilket innebär en eller ett par gånger per termin. Den tredje psykiatriska kliniken 

som ingår i vår undersökning har nyligen haft sitt första samverkansmöte med socialtjänstens 

missbruksvård och samverkan dem emellan kan sägas befinna sig i en inledande fas. En 

anställd inom psykiatrin förklarar att det även regelbundet sker nätverksträffar med patienter 

där alla inblandade parter medverkar, däribland socialtjänsten. Utöver dessa mer organiserade 

möten sker även individuella och mer spontana kontakter mellan verksamheterna gällande 

specifika fall där den enskilde har behov av stöd från båda organisationerna.  
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Det finns fyra olika ambitionsnivåer i samverkan. Den första nivån inbegriper konsultationer 

från en verksamhet till en annan, för att få stöd och hjälp i en viss fråga (Danermark, 

2005:17). Vår tolkning utifrån empirin är att det emellanåt förekommer rådfrågning mellan 

exempelvis en socialsekretare och en sjuksköterska i ett specifikt ärende. Ett exempel ur vår 

empiri gäller ett ärende där en man är aktuell inom båda organisationerna på grund av hans 

dubbla problematik i form av missbruk och en psykiatrisk diagnos. En socialarbetare berättar:  

 

Då kunde psykiatrin berätta att han har den här diagnosen och den yttrar sig på detta sättet 

och utifrån detta så behöver han ha hjälp med detta. Vad bra, vad skönt, då skriver jag ner 

det, så vet vi det. (Intervjuperson 1, socialtjänsten).  

 

Denna konsultation som citatet belyser kan enligt oss betraktas som den minst ambitiösa 

nivån av samverkan. Vi menar även att vissa av de spontana kontakter som förekommer kan 

räknas till denna nivå. De olika samverkansformerna uppträder inte nödvändigtvis enskilt utan 

de förekommer oftast samtidigt (Danermark och Kullberg, 1999:164). Vi kan som sagt 

urskilja samverkan på en lägsta ambitionsnivå men menar dock att samtliga intervjupersoner 

även utför samverkan på en mer ambitiös nivå. Denna något mer ambitiösa nivå inbegriper 

koordinerade insatser som läggs samman för att uppnå det bästa möjliga resultatet 

(Danermark, 2005:17, 18). Insatserna sker dock inte gemensamt utan var för sig. Denna nivå 

kan vi urskilja i våra intervjupersoners utsagor då samtliga beskriver att de har regelbunden 

kontakt med den andra verksamheten i ärenden som berör en gemensam klient/patient. Ett 

exempel från vår empiri belyser hur verksamheterna samverkar kring en specifik individ:  

 

Jag har faktiskt en kille hos mig […] och så har han en kontakt på x (socialtjänstens 

missbruksvård) som hjälper honom med bostad och sysselsättning och stöd runt 

missbruksproblemet, och sen går han här hos en psykolog på utredning för ADHD-

problematik. (Intervjuperson 6, psykiatrin). 

 

Intervjupersonen i citatet ovan och klientens aktuella socialarbetare adderar 

klientens/patientens insatser till varandra. Dock sker inte insatserna tillsammans men med 

regelbunden kontakt och avstämning mellan socialarbetare och yrkesverksam från psykiatrin. 

Utifrån detta exempel uppnås det bästa resultatet när klienten/patienten får hjälp med att 

avvänjas från droger och genomgå en utredning via psykiatrin samtidigt som denne erhåller 

stöd och hjälp från socialtjänsten med andra problem som uppkommer i samband med ett 
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missbruk. Ytterligare ett exempel på när samverkan sker på den andra ambitionsnivån är 

hämtat från en intervjuperson inom socialtjänstens missbruksvård där denne beskriver hur en 

klient har nära kontakt med vederbörande och samtidigt har en regelbunden kontakt hos en 

terapeut inom psykiatrin. Intervjupersonen menar att samarbetet mellan denne och terapeuten 

har fungerat bra. Denna samverkan bedrivs utifrån att de båda verksamheterna har adderat 

sina insatser till varandra för att på bästa sätt hjälpa klienten/patienten. Socialtjänsten bidrar i 

detta fall med stöd och hjälp till klienten i form av trygghet i boende, motivation, gruppterapi, 

socialt stöd och meningsfull sysselsättning medan psykiatrin i sin tur tillhandahåller stöd i 

form av terapeutisk behandling av den psykiatriska problematiken. Vår tolkning är att de 

professionella strävar efter att förbättra situationen för den enskilde genom att koordinera 

dessa insatser. Vi menar att när denna grad av ambition förekommer enskilt är det inte alltid 

tillräckligt men vi vill påpeka att så inte är fallet med våra undersökta enheter då de har 

utvecklat en än högre ambitionsnivå.  

 

Vi kan se likheter mellan den tredje samverkansnivån och våra undersökta verksamheter. Den 

tredje ambitionsnivån inbegriper ett utformande av nya arbetsformer för tydligt avgränsade 

frågor där de som samverkar arbetar tillsammans kring dessa frågor (Danermark, 2005:18).  

Även Danermark och Kullberg beskriver denna form av samarbete och menar att specialister 

från olika yrkeskategorier möts för att arbeta kring ett problemområde. Utmärkande för denna 

nivå är att specialisterna respekterar varandras skilda kunskaper och olikheter (Danermark & 

Kullberg, 1999:163). De organiserade mötena som sker mellan socialtjänstens missbruksvård 

och psykiatrin kan, enligt oss, ses som en ny arbetsform som har skapats för att diskutera 

frågor gällande personer med dubbeldiagnos som är i behov av insatser från båda 

organisationerna. När denna nya arbetsform, det vill säga samverkansmötena skapades, 

framkommer inte tydligt i alla intervjuer men vår uppfattning är att den är relativt nyskapad. I 

de intervjuer där det framkommer säger intervjupersonerna att dessa möten har pågått som 

längst under ett och ett halvt år. Våra intervjupersoner menar att den nya arbetsformen har 

tillfört mycket och att den har bidragit till en större förståelse för varandra och varandras 

arbetssätt. Vi drar slutsatsen att de professionella har insett att denna nya arbetsform är 

nödvändig för att skapa bättre förutsättningar för personer med problem av båda typer. Att 

utföra arbetet i separata verksamheter utan någon samverkan ger inte tillfredställande resultat 

då klienterna/patienterna på så vis inte alltid erhåller bästa möjliga vård. En anställd inom 

psykiatrin pekar på vikten av att samverka: 
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… alltså det som inte har fungerat, det är ju när patienten trillar emellan våra 

verksamheter och inte får det stöd och den hjälp som den behöver eller den vård och 

behandling som den behöver för att kunna orka leva och det är ju jättedåligt och 

jättetråkigt och det skäms jag lite över. [...] jag tror att det här har mer och mer blivit klart 

på något sätt så jag tror att alla försöker få till det här nu så att det ska bli bra. 

(Intervjuperson 3, psykiatrin).  

 

Vår åsikt är att en bättre behandling av den enskilde kan uppnås om de behandlande aktörerna 

diskuterar och fungerar gemensamt kring denne samt vidareutvecklar samverkan. Den nya 

arbetsformen minskar dessutom risken att klienten/patienten går miste om de insatser som 

denne är i behov av. Då de professionella inom respektive område träffas via bland annat 

organiserade möten, stärks det professionella nätverket kring den enskilde och en bättre 

förståelse för de båda delarna av problemet utvecklas. Detta menar vi innebär en förbättring 

för klienten/patienten. Enligt oss kan det vara denna insikt som ligger till grund för 

utvecklandet av samverkan som en ny gemensam arbetsform mellan socialtjänstens 

missbruksvård och psykiatrin. 

 

Den högsta ambitionsnivån av samverkan är att två eller fler verksamheter slås ihop 

(Danermark, 2005:18). Ett belysande exempel på denna ambitionsnivå är Socialstyrelsens tio 

försöksverksamheter där behandlingen för personer med dubbeldiagnos utfördes i integrerad 

form. De ordinarie verksamheterna inom kommun och landsting sammanslogs och bildade 

verksamheter med team bestående av representanter från bland annat socialtjänsten och 

psykiatrin för att på så vis förbättra samverkan och vården för personer med missbruk och en 

samtidig psykiatrisk problematik (Socialstyrelsen, 2004:3, 7). I vår empiri har vi inte funnit 

stöd för att denna ambitionsnivå har uppnåtts då det inte förekommer någon sammanslagning 

av våra undersökta verksamheter. Däremot, vilket vi nämner inledningsvis i detta avsnitt, 

anser alla intervjupersoner att samverkan kan bli bättre och de har en önskan om att 

samverkan ska utvecklas ytterligare.  En person inom psykiatrin uttrycker: 

 

… och sen liksom kunna bygga ihop någonting, nån form av samverkan när det gäller 

patienter, så att de inte ramlar emellan. Att man kan köra parallellbehandlingar och så där 

och kanske integrerade behandlingar, göra de helt tillsammans. Det gör man ju på vissa 

ställen, med jättegoda resultat. (Intervjuperson 6, psykiatrin).  
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En sammanfattande slutsats som vi drar är att våra undersökta verksamheter befinner sig på 

den första, andra och tredje ambitionsnivån av samverkan, det vill säga att ambitionsnivåerna 

förekommer samtidigt och i olika hög grad. Det är viktigt att inte börja samverka på en alltför 

hög ambitionsnivå, utan det kan vara en fördel att starta på en låg nivå för att sedan utveckla 

samverkan med hjälp av de lärdomar som dras under tiden (Danermark, 2005:18). Vår 

uppfattning är att det tar tid att bygga upp en god samverkan, vilket vår empiri bekräftar. De 

organiserade mötena och den tätare kontakten har gett resultat i form av en förbättrad 

samverkan mellan verksamheterna. Vår mening är att en hög ambition ger goda 

förutsättningar för en fungerande samverkan. Enligt oss är det å andra sidan viktigt att 

poängtera att en hög ambitionsnivå inte automatiskt innebär att samverkan utförs på en 

djupare nivå. Vår slutsats är att våra undersökta verksamheter har en hög ambition men att 

samverkan sker relativt ytligt. Med detta menar vi att samverkan är ytlig på så vis att den ofta 

består av behovsanpassade rådfrågningar samt ett adderande av varandras insatser som inte 

utförs gemensamt. Att utföra samverkan på en djupare nivå menar vi innebär att den präglas 

av identifieringar och förtydliganden gällande skilda synsätt och kunskaper. En djupare 

samverkan innebär även, enligt oss, att samverkan sker ansikte mot ansikte och att de 

yrkesverksamma kommer närmare varandra i det gemensamma klientarbetet. Den nya 

arbetsformen innebär visserligen att de träffas och kommunicerar med varandra, vilket på sätt 

och vis resulterar i en djupare samverkan. Vi menar dock att den är relativt ytlig på så vis att 

kontakten via personliga möten inte sker tillräckligt ofta och att kommunikationen inte i 

tillräckligt stor utsträckning innebär att skillnader gällande synsätt och kunskaper kring 

målgruppen identifieras och klargörs.  Vi har således kunnat urskilja en del motsättningar i 

samverkan vilka bland annat grundas i verksamheternas olika synsätt och kunskapsmässiga 

skillnader. Detta belyser vi i vår fortsatta framställning.  

 

7. 3 ”Vi är inte så teoretiskt lagda” 

För att kunna analysera hur verksamheternas kunskaps- och förklaringsmodeller kan påverka 

samverkan krävs en vetskap och en förståelse för hur våra intervjupersoner ser på sina egna 

samt vilken kunskap de har om den andra verksamhetens kunskaps- och förklaringsmodeller. 

En påverkande faktor i samverkan är just kunskaps- och förklaringsmodeller. Personer som 

representerar olika kunskapsområden företräder skilda teoretiska perspektiv vilka styr hur de 

definierar och hanterar ett problem. Detta kan ske omedvetet eller medvetet men det 

föreligger alltid teoretiska ställningstaganden bakom olika arbetssätt och resonemang 
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(Danermark, 2005:12, 28). Våra intervjupersoner förklarar att de inte har några tydliga och 

påtagliga kunskaps- och förklaringsmodeller gällande personer med dubbeldiagnos. Vår 

tolkning är att samtliga av våra intervjupersoner delar denna uppfattning och inte i första hand 

reflekterar över den teoretiska aspekten i det vardagliga arbetet, vilket innebär att en 

beskrivning av verksamhetens kunskaps- och förklaringsmodeller inte ligger nära till hands. 

Detta belyses via ett citat från en intervjuperson inom socialtjänsten: 

 

Vi är inte så teoretiskt lagda, är vi inte. Utan man får väl alltid ha en helhetssyn på det och 

det är väl det som vi jobbar med. Vi jobbar inte bara med missbruket här, då hade vi inte 

kunnat, det hade inte funkat, så vi måste jobba med ett helhetsperspektiv och en 

helhetssyn på klienten. Och det är väl det som är den närmsta förklaringsmodell som jag 

kan tänka att vi liksom har […] teorier har vi inga uttalade, man arbetar alltid väldigt 

individuellt beroende på vilken personen är och vad man tycker att den har behov av. 

(Intervjuperson 1, socialtjänsten).  

 

En intervjuperson från psykiatrin säger:  

 

Alltså, jag kan säga så här, att vi har ingen modell som vi jobbar på det sättet utifrån, utan 

det är ju individuellt, att man tittar på varje person, försöker få med, alltså, hela 

livssituationen och tittar utifrån det, vad är det som behövs, vad måste vi göra. Så att vi 

har ingen teoretisk modell eller kunskapsmodell som vi utgår ifrån på det sättet. 

(Intervjuperson 3, psykiatrin).  

 

Vi människor tänker oftast inte på, reflekterar kring eller pratar om teorier i det alldagliga 

arbetet, vilket inte heller är särskilt konstigt. I vårt arbete handlar det ofta om att vara kunnig i 

praktiken och arbetsuppgifter går ut på att lösa praktiska och konkreta problem (Danermark, 

2005:23). Med de två senaste citaten vill vi visa att våra intervjupersoner i det dagliga arbetet 

i första hand tänker på den enskilde och dennes behov samt hur de praktiskt ska gå tillväga. 

Vår tolkning är att de intervjuade lägger stor vikt vid den praktiska kunskapen i arbetet. 

Praktisk kunskap innebär att man kan göra något och att man vet hur detta ska göras (Kalman, 

2006:55). Deras praktiska kunskap innebär enligt oss att de är medvetna om hur de ska 

åstadkomma förbättringar för den enskilde. De har, utan att medvetet reflektera över 

bakomliggande teoretiska aspekter, vetskapen om hur de ska utföra sitt arbete då de är 

kunniga i deras respektive insatser och åtgärder.  
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7. 4 Verksamheternas kunskaps- och förklaringsmodeller 

Vi kan i vår empiri urskilja vissa arbetssätt samt olika kunskaper som ligger till grund för 

intervjupersonernas arbete och därmed deras sätt att förstå och förklara problemet 

dubbeldiagnos. Det finns ingen särskild behandling med vetenskapligt bevisad effekt för 

personer med dubbeldiagnos. Det finns emellertid inga belägg för att arbetet med denna 

målgrupp inte bör utgå från de metoder som visat effekt vid missbruksbehandling respektive 

behandling av psykiska sjukdomar (Socialstyrelsen 2007:187). Gällande våra undersökta 

verksamheter, existerar inte någon integrerad behandlingsform för den aktuella målgruppen, 

utan de utgår först och främst från deras skilda specialistområden. Detta innebär att när de 

båda professionerna arbetar med personer med dubbeldiagnos tillämpar de antingen 

arbetsmetoder som ligger till grund för missbruket eller de psykiska problemen, vilket 

visserligen inte utesluter att de utgår från samma perspektiv. Det utesluter inte heller att 

samma teoretiska perspektiv kan tillämpas på båda delproblemen. Vår tolkning är närmare 

bestämt att det finns likheter mellan intervjupersonernas bakomliggande teoretiska perspektiv, 

vilket vi pekar på nedan. Intervjupersoner inom socialtjänstens missbruksvård förklarar att de 

har olika arbetsmetoder. De som nämns är lösningsfokuserat arbetssätt, motiverande samtal 

och tolvstegsbehandling. Gemensamt för alla intervjupersoner inom psykiatrin är att de 

arbetar med kognitiv beteendeterapi som inbegriper inlärningsteorier. De säger även att deras 

verksamheter har professionella som arbetar utifrån den psykodynamiska skolan men att detta 

inte är just deras inriktning. En intervjuperson från psykiatrin informerar även om att 

diagnostisering är grundläggande för deras arbete och att de utifrån diagnosen arbetar med 

problemen. Det finns en del likheter mellan verksamheternas olika arbetssätt och 

kunskapsmodeller. En intervjuperson informerar till exempel om att det lösningsfokuserade 

arbetssättet i viss mån är kognitiv beteende terapi. Samtliga intervjupersoner berör dessutom 

att det viktiga i arbetet med målgruppen är att ha en helhetssyn och ta hänsyn till 

klientens/patientens komplexa livssituation samt att finna individuella lösningar till 

problemet. Vi kan således urskilja att de båda organisationerna utgår från psykologiska och 

sociologiska perspektiv. Eftersom psykiatrin mer och mer utgår från ett biopsykosocialt 

perspektiv (Danermark & Kullberg, 1999:89) är det enligt oss svårt att urskilja skillnader 

mellan de båda organisationerna då även socialtjänsten domineras av psykologiska och 

sociologiska perspektiv. Inom det biopsykosociala perspektivet kan delarna betonas olika 

mycket och tenderar ibland att reduceras till en biologisk nivå (Flygare, 1999:13). Vi har i vår 

empiri kunnat urskilja vissa tendenser till ett biologiskt perspektiv hos framför allt en 
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intervjuperson inom psykiatrin. Denne påtalar att missbruk utvecklas till följd av en genetisk 

benägenhet: 

 

Alltså för att fastna i ett missbruk så har man nog någon grundgenes som gör att man är 

benägen till det här med, alltså man är extra benägen för förstärkningar av något slag, 

någon belöningskonsekvens. […] Jag tror att man har en genetisk benägenhet för att 

fastna i missbruk och sen får man smak på det på olika sätt. (Intervjuperson 7, psykiatrin).  

 

Detta är ett belysande exempel på en biologisk förklaringsmodell. Vi kan följaktligen 

konstatera att det föreligger vissa likheter och skillnader i de olika verksamheternas kunskaps- 

och förklaringsmodeller. Skillnaderna yttrar sig på så vis att de olika yrkeskategorierna, som 

utgår från sina specifika tillämpningsområden, ser på, förklarar samt hanterar problemet 

dubbeldiagnos på delvis olika sätt.  

 

7.4.1 Kunskapen om den andra verksamhetens kunskaps- och förklaringsmodeller 

För att kunna analysera huruvida de båda verksamheternas skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller påverkar samverkan, vilket vi återkommer till i vår fortsatta 

framställning, har vi undersökt deras syn på den andra verksamheten och kunskapen om 

varandras kunskaps- och förklaringsmodeller. Då vi frågar våra intervjupersoner om de 

känner till den andra verksamhetens kunskaps- och förklaringsmodeller svarar alla förutom en 

att de har relativt god kännedom om och inblick i dessa. När vi efterfrågar mer konkret 

information om den andra verksamhetens kunskaps- och förklaringsmodeller gällande 

personer med dubbeldiagnos, kan vi utifrån de svar vi får konstatera att våra intervjupersoner 

har relativt god kännedom om de arbetsmetoder och program som förekommer inom 

socialtjänstens missbruksbruksvård respektive psykiatrin. Enligt oss är dock samtliga 

intervjupersoner inom socialtjänsten inte fullt insatta i psykiatrins kunskaps- och 

förklaringsmodeller. De har vetskap om vissa av psykiatrins arbetsmetoder och instrument 

men har inte kunskap om vad dessa bottnar i. Inom psykiatrin är situationen ungefär 

densamma. En intervjuperson förklarar att denne inte känner de anställda inom socialtjänsten 

tillräckligt väl för att ha inblick i eller kunskap om deras sätt att definiera och förklara 

problemet dubbeldiagnos. Angående övriga psykiatrianställdas inblick i socialtjänstens 

kunskaps- och förklaringsmodeller anser vi att de har relativt god kunskap om dessa, i det 

avseendet att de har förmågan att benämna arbetsmetoderna. De finner det svårare att beskriva 
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vilka bakomliggande teorier dessa vilar på. Vi har således haft svårt att i dessa intervjuer 

utläsa samtligas kunskap om varandras kunskaps- och förklaringsmodeller.  

 

7. 5 ”Två olika kulturer som krockar” 

Vi har fastställt att de olika verksamheterna har delvis skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller. Hur detta påverkar samverkan menar vi har att göra med att det uppstår 

motsättningar och konflikter i samverkan och det gemensamma klientarbetet. På grund av 

skilda kunskaps- och förklaringsmodeller kan teoretiska kontroverser uppstå. En kontrovers är 

lika med en motsättning. Motsättningar kan uppstå mellan olika grupper gällande ett 

gemensamt intresse. Dessa kontroverser uppstår då olika professioner med olika teorier ämnar 

förklara samma fenomen (Brante 1990:5, 7). Studien undersöker samverkan mellan två 

människobehandlande organisationer. Verksamheterna inom landstinget respektive 

kommunen, psykiatrin och socialtjänstens missbruksvård, arbetar båda med människor, 

däribland personer med dubbeldiagnos. När samverkan utförs mellan människobehandlande 

organisationer, där objektet som samverkan sker kring är människor, karaktäriseras denna av 

konkurrens angående hur ett problem ska förstås, definieras och hanteras (Danermark, 

2005:15). Vår empiri visar att det förekommer en del kontroverser mellan socialtjänstens 

missbruksvård och psykiatrin. De är två olika yrkeskategorier som möts och ska samverka 

kring samma företeelse, nämligen personer med dubbeldiagnos. Våra intervjupersoner har ett 

gemensamt intresse i att förstå, förklara och angripa problemet dubbeldiagnos, vilket leder till 

att kontroverser uppstår. En intervjuperson från socialtjänsten illustrerar på ett övergripande 

sätt hur dennes verksamhet samt psykiatrin utgår från två olika kunskapsområden:  

 

För det är fortfarande lite ibland, två olika kulturer som krockar. Socialtjänsten är mer, 

vad ska man säga, freudiansk, alltså tittar mer på uppväxt, sociala missförhållanden och 

så. Psykiatrin är lite medicinsk-biologiskt inriktad, så är det. (Intervjuperson 4, 

socialtjänsten).  

 

De kontroverser som vi kan identifiera är inte alla direkt kopplade till professionernas 

kunskaps- och förklaringsmodeller utan vissa är avhängiga andra faktorer såsom 

kostnadsansvar samt lagar och regelverk. Dessa faktorer betraktar vi som övriga problem i 

samverkan. Faktorerna inverkar på samverkan mellan våra studerade verksamheter på så vis 

att även de skapar kontroverser. Då dessa inte faller tydligt inom ramen för vårt syfte väljer vi 

att vidareutveckla dessa i vår avslutande diskussion. 
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7.5.1 Fri från missbruk - sen psykiatrisk vård? 

Vi har urskiljt en teoretisk kontrovers som kan härledas till professionernas olika 

kunskapsmässiga grunder. Denna kontrovers rör behandlingen av personer med 

dubbeldiagnos. Motsättningen handlar mer specifikt om att det ibland råder delade meningar 

om huruvida en klient/patient kan få psykiatrisk hjälp under ett aktivt missbruk. 

Intervjupersoner från psykiatrin betonar att den psykiatriska behandlingen blir ogynnsam då 

klienten är påverkad av alkohol eller droger. De menar följaktligen att klienten/patienten 

måste vara fri från sitt missbruk innan en psykiatrisk behandling kan påbörjas. En 

yrkesverksam inom psykiatrin belyser detta: 

 

Ja för det första måste man ju veta att jag kan inte behandla en person som fortfarande är 

beroende av några droger av något slag, om det sen är alkohol […] eller också så 

missbrukar man tabletter, Imovane, alla möjliga tabletter, det finns hur mycket som helst 

[…] och jag menar då kan inte jag genomföra en behandling, det går inte och då, alltså 

man måste ju vara ren från grunden. (Intervjuperson 7, psykiatrin). 

 

I motsats till detta säger en socialarbetare att det inte är möjligt för dem att behandla 

missbruket hos en svårt psykiskt sjuk människa, exempelvis en person med schizofreni. 

Samma socialarbetare uttrycker en åsikt om att en klient med en missbruksproblematik borde 

kunna få påbörja en psykiatrisk behandling, trots att denne inte är helt fri från alkohol eller 

droger: 

 

Ibland kan det vara med nya klienter som det kan vara svårt att få in dem på psykiatrin för 

att de säger då att de måste vara drogfria tre månader innan då. Men det beror på vad det 

gäller, om det är utredningar eller samtal och så, och då kan väl vi gruffa lite ibland: jo 

fast ni kan väl ha samtal ändå eller man kan ju påbörja en utredning kanske tidigare eller, 

ja och sådär. (Intervjuperson 1 socialtjänsten). 

 

Vår tolkning av detta är att ovanstående socialarbetare har en specifik uppfattning, utifrån sina 

kunskaper och förklaringsmodeller, vilka går stick i stäv med psykiatrins åsikt. Enligt oss 

uppstår på grund av detta en kontrovers vilken vi menar kan påverka samverkan på ett 

negativt sätt. Vår slutsats är att då samverkan innehåller vissa motsättningar uppstår hinder för 

fortsatt kontakt och utvecklad förståelse för hur problemet ska betraktas och angripas. I 

slutänden kan dessa samverkansproblem gå ut över klienten/patienten, eftersom bästa möjliga 
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vård uppnås först då samverkan fungerar tillfredsställande, vilket inte är fallet då 

motsättningar föreligger. 

 

7.5.2 Medicinering i missbruksbehandling? 

Ytterligare en kontrovers inom samma område, handlar om att psykiatrin riktar kritik mot 

socialtjänstens behandlingsmetod, den så kallade tolvstegsmodellen. En socialarbetare 

poängterar att det inte får förekomma klienter/patienter som behandlas med exempelvis 

Sobril, på grund av ångest eller oro, i deras behandlingsprogram. En av intervjupersonerna 

från psykiatrin ser annorlunda på vilken hjälp som personer med dubbeldiagnos bör få. Denne 

menar att ångestdämpande preparat kan hjälpa den enskilde att uthärda vardagen. 

Intervjupersonen påtalar att: 

 

Utan det handlar ju mer om att vi vill att de fixar missbruket innan vi fixar huvudet så att 

säga. Och de tycker att vi ska fixa huvudet innan de fixar missbruket eller… vi kan tycka 

att de är jävligt oförstående som inte tillåter att en kille kan komma in på x 

(behandlingshem) som behöver det, för att han fortfarande behöver ha lite Sobril till 

exempel. För att stå ut. Så att där finns ju motsättningar, alltså så. (Intervjuperson 6, 

psykiatrin).  

 

Vår tolkning av föregående uttalande är att den aktuella intervjupersonen utgår från sin 

specialistkunskap och därmed sitt sätt att förklara hur problemet ska angripas. Den kunskap 

som intervjupersonen baserar sitt synsätt på har rötter i en viss teoretisk kompetens, som 

professionella tillskansar sig via sin utbildning (Brante, 1990:7). Intervjupersonen har 

kunskap om att den enskilde kan behöva ångestdämpande preparat för att fungera. Detta 

innebär en motsättning i förhållande till socialtjänstens kunskap om att den enskilde inte kan 

tillgodose sig tolvstegsbehandlingen på ett tillfredsställande sätt om han eller hon går på 

medicinering av detta slag. Konsekvensen av detta är att en teoretisk kontrovers uppstår till 

följd av att båda professionerna gör anspråk på att förklara hur personer med dubbeldiagnos 

bör behandlas. Ett resultat av dessa motsättningar skulle antingen kunna vara att den enskilde 

inte får genomgå tolvstegsprogrammet och erhåller därmed inte denna hjälp för missbruket, 

eller att denne medverkar i programmet, men utan preparat som kan vara nödvändiga för att 

lindra symtomen av de psykiska problemen. Vi vill dock poängtera att våra intervjupersoner 

menar att vissa mer ”lätta” preparat är tillåtna i tolvstegsbehandlingen men att alla ”tyngre” 

och beroendeframkallande preparat som exempelvis Sobril är förbjudna.  
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7.5.3 ”Blåsa noll”  

En kontrovers som också framkommit i vår empiri yttrar sig i att den ena yrkesgruppen gör 

anspråk på att ha den godaste kunskapen om en företeelse. Kontroversen uppstår i situationer 

där en klient med långvariga alkoholproblem är i behov av psykiatrins hjälp i form av 

avgiftning. Innan en klient skickas till behandlingshem för sitt missbruk vill socialtjänsten att 

denne avgiftas hos psykiatrin. En socialarbetare beskriver att i dessa situationer kräver 

psykiatrin i de allra flesta fall att klienten/patienten ska ”blåsa noll”, det vill säga vara helt 

alkoholfri. Socialarbetaren menar att det finns en vedertagen kunskap om att det kan innebära 

en stor fara för den enskilde då denne kan drabbas av epilepsianfall när han/hon ska sluta 

dricka helt. Nyssnämnda socialarbetare ifrågasätter psykiatrins kunskap i detta fall då de inte 

verkar ta hänsyn till den fara som kan uppstå för klienten/patienten. Denna kontrovers anser vi 

grundar sig i ett kunskapsanspråk där socialarbetaren anser sig ha den godaste kunskapen.  

 

7.5.4. Domänkonflikt  

Ett annorlunda sätt att benämna de motsättande tendenser som skapats mellan verksamheterna 

finner vi i begreppet domänkonflikt. Domänen är det aktivitetsområde som de professionella 

ska samverka kring (Grape, 2006:53). Domänen i vårt fall omfattar personer med 

dubbeldiagnos, vilka utgör målgruppen som socialtjänsten och psykiatrin ska samverka kring. 

I samverkan mellan olika människobehandlande organisationer kan det uppstå 

domänkonflikter, vilka kan handla om att olika anspråk görs mellan professioner gällande hur 

klientens situation ska förstås. Samverkansparterna i vår studie kommer enligt oss inte alltid 

överens om hur den enskildes situation ska förstås och därmed hanteras, vilket skapar 

domänkonflikter som kommer till uttryck i ovan nämnda kontroverser. En slutsats är 

följaktligen att det föreligger oöverensstämmelse mellan de professionellas sätt att förstå hur 

klienten/patienten i ett primärt skede på bästa sätt bör bli hjälpt. Kunskapsmässiga skillnader 

kan alltså påverka samverkan negativt på så vis att det uppstår domänkonflikter. Vår tolkning 

är att de professionella dock oftast är överens om vilket stöd och vilka insatser som är 

nödvändiga för att på lång sikt hjälpa den enskilde. En förutsättning för att undvika att 

samverkan präglas av de domänkonflikter som förekommer är att de professionella arbetar för 

att klargöra och reda ut dessa.  
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7. 6 Klargörs de skilda kunskaps- och förklaringsmodellerna?  

Om samverkan ska bli lyckad är det nödvändigt att olika synsätt mellan professionerna 

klargörs och identifieras (Danermark, 2005:48). Om vi med hjälp av detta teoretiska 

resonemang analyserar de föreliggande kontroverserna eller annorlunda uttryckt, 

domänkonflikterna, kan ett möjligt sätt att undvika dessa vara att de professionella identifierar 

och klargör de skilda synsätten som har lett till kontroverser. Vår tolkning är att våra 

intervjupersoner har kommit dithän att de har fört diskussioner om hur respektive verksamhet 

arbetar, vad de gör, samt diskuterat praktiska lösningar på gemensamma klientfall. 

Intervjupersonerna är själva medvetna om att deras olika synsätt som baseras på deras 

kunskaper och förklaringsmodeller inte har klargjorts i tillräcklig utsträckning då de inte har 

kommunicerat tillräckligt med varandra kring dessa. En intervjuperson inom socialtjänstens 

missbruksvård säger:  

 

… så konkret har vi aldrig diskuterat med psykiatrin. Utan vi mer har kommit dithän att 

vi under våra gemensamma träffar, för vi har gemensamma träffar med psykiatrin, liksom 

är överens om att så här ser det ut va. […] Men vad de har för liksom förklaringsmodeller 

eller teorier kring det här med samsjuklighet, det kan jag nog inte svara på. Tyvärr. 

(Intervjuperson 4, socialtjänsten). 

 

En annan säger: 

 

Och det är inte alltid det är så viktigt heller, känner jag, för alltså det funkar ju ändå, för 

att nånstans, förklaringsmodeller är jättefint i teorin och på papper men det är ändå när 

man sitter med klienten framför sig som man får se vilka behov som finns och man får se 

hur det ser ut i vardagen och hur vi ska hjälpas åt. Och då spelar det ingen roll vilka 

eventuella förklaringsmodeller som man har som grund för det man gör för man måste 

ändå hitta en samarbetsväg liksom. (Intervjuperson 1, socialtjänsten).  

 

Vår tolkning är att de fortfarande inte har gått så pass djupt i diskussionerna att de till fullo 

har identifierat och klargjort varandras kunskaps- och förklaringsmodeller vilket har resulterat 

i kontroverser. Vi menar att samverkan skulle gynnas av att de olika professionerna klargjorde 

de kunskaps- och förklaringsmodeller som kan resultera i kontroverser. Vår slutsats är att de 

kunskapsmässiga skillnader som föreligger har lett till vissa motsättningar i samverkan på 

grund av bristande diskussioner kring hur problemet dubbeldiagnos ska förstås och hanteras. 
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Vidare menar vi att trots vissa kontroverser har verksamheterna via samverkan i olika former 

till viss del utvecklat en kännedom om varandra som resulterat i en respekt och förståelse för 

varandras synsätt.  

 

7. 7 Förenande tendenser 

Kontroverser skapar samspel mellan grupper gällande ett gemensamt intresse. Detta samspel 

kan leda till oförenliga liksom förenliga tendenser (Brante, 1988:61). Skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller har som vi ovan konstaterat bidragit till kontroverser vilket innebär att det 

till viss del har skapats oförenliga tendenser mellan våra undersökta verksamheter. Detta i sin 

tur påverkar samverkan på ett negativt sätt då vår tolkning är att våra intervjupersoner inte 

alltid är överens om hur de ska komma vidare i samverkan kring personer med dubbeldiagnos. 

En förutsättning för att komma vidare i samverkan är att oförenliga tendenser klargörs och 

diskuteras. Våra intervjupersoner har i viss mån tydliggjort deras skilda synsätt, dock inte 

tillräckligt. Vi menar att de kontroverser som existerar, de skillnader i synsätt angående hur 

problemet dubbeldiagnos ska förstås, förklaras och angripas, även har skapat en 

sammanhållande utveckling där verksamheterna strävar efter att tillföra varandra deras 

kunskaper och förklaringsmodeller angående personer med dubbeldiagnos. En person inom 

socialtjänsten betonar hur de tillför varandra sina skilda kunskaper: 

 

Ja när vi har såna ordentliga möten så gör vi ju det, för under ett sånt möte så kan jag säga 

att; ja men okej de insatserna som vi kan bevilja då är ju de här och de här och då kan ju 

de se ut så här och så här, okej säger psykiatrin, det är ju bra för då har vi lite koll på det 

här med missbruket som ändå finns där va. Jo så att när vi har de träffarna så brukar vi ju 

prata om klienten och vad man kan om de utifrån kontakten med mig om man säger. 

(Intervjuperson 1, socialtjänsten).  

 

En intervjuperson från psykiatrin menar:  

 

Det tänker jag att vi gör genom samarbete men också genom att vi har haft några tillfällen 

då vi har gått igenom socialtjänsten och tittat på deras arbetsuppgifter […] vi har bjudit 

hit x (socialtjänsten) för att prata om vad vi tänker kring att vara helt medicinfri vid till 

exempel tolvstegsmodellen. […] det är vissa mediciner som man inte kan plocka bort till 

exempel, då har ju läkare härifrån informerat om det så att vi försöker liksom delge 

varandra tycker jag. (Intervjuperson 3, psykiatrin).  
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Vi menar att de båda yrkesgrupperna tillför varandra sina kunskaper genom att samverka. 

Verksamheterna har insett att de för målgruppens skull måste samverka och ta hjälp av 

varandra. Då medvetenheten hos socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin angående 

målgruppens komplexa vårdbehov och beroende av samverkan är stor, har de utvecklat en ny 

arbetsform för att motsvara dessa behov. Vi menar att på grund av kontroverser har de insett 

vikten av att samverka vilket har resulterat i samverkansmöten där de förenas i sina skilda 

kunskaper och förklaringsmodeller. Vår slutsats är att skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller således kan påverka samverkan på ett positivt sätt förutsatt att dessa 

klargörs. Den nya arbetsformen innefattar ett visst klargörande av dessa skilda synsätt vilket 

påverkar den fortsatta samverkan på ett positivt och framgångsrikt sätt då de drar lärdomar av 

varandra och utvecklas, vilket i sin tur förbättrar situationen för personer med dubbeldiagnos.  

 

7.7.1 Ömsesidig respekt och förståelse  

Vi menar att de förenande tendenserna mellan verksamheterna i arbetet kring personer med 

dubbeldiagnos, yttrar sig som inslag av ömsesidig respekt och förståelse. Begreppen respekt 

och förståelse är utmärkande i vår empiri. I alla utom en intervju nämns förståelse som ett 

nyckelbegrepp i samverkan mellan de olika professionerna. Detta belyses med följande citat: 

 

Finns förståelsen och att man sätter sig in i hur den andra enheten arbetar, hur de tänker 

och utifrån vilka principer de gör upp sina mål, om man har den kunskapen eller vill ta till 

sig den kunskapen så blir ju allting mycket enklare […] ett måste är att man förstår 

varandras arbetssätt och försöker liksom få ihop det och det får vi många gånger men inte 

alltid. (Intervjuperson 3, psykiatrin). 

 

I våra intervjuer betonas att de båda verksamheterna har förståelse för varandra och förståelse 

för svårigheter som uppstår till följd av organisationernas olika begränsningar. De menar att 

det framför allt är samverkansträffarna som har bidragit till denna förståelse. Att ha förståelse 

för varandra tycker vi är ett sätt att visa respekt för varandras professioner. Vi kan i våra 

intervjuer urskilja att de båda professionerna hyser en ömsesidig respekt för varandra och 

varandras kunskap. En av våra intervjupersoner från socialtjänstens missbruksvård poängterar 

den betydelse som respekt har för samverkan. Denne menar att om inte respekten för 

varandras professioner finns så uppstår problem vilket även påverkar den enskilde:  
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… utan man måste, det handlar om respekt. För den andres profession va. Finns den så är 

det inga problem, finns inte den så blir det ett bekymmer. Och då blir ju den enskilde 

lidande. […] Så det är mycket frågan om respekt, det är nog liksom det viktiga ordet, i det 

här va. Att man respekterar varandra, varandras professioner. (Intervjuperson 2, 

socialtjänsten).  

 

7.7.2 Domänkonsensus 

Domänkonsensus uppstår om de samverkande kommer överens om vad som ska göras och 

vem som ska göra vad samt om parterna visar ömsesidig respekt för och tar hänsyn till 

varandras kompetens (Grape, 2006:55, 57). Enligt oss innehar våra intervjupersoner en 

ödmjukhet och öppenhet inför att deras respektive kunskap är bristfällig i relation till 

dubbeldiagnosproblematiken. Flera av våra intervjupersoner säger att den andra verksamheten 

är expert inom deras specialistområde. De är medvetna om att den andra verksamheten 

besitter bättre kunskap kring det ena eller andra delproblemet. Detta tycker vi tyder på stor 

respekt för varandras professioner. En slutsats vi drar är att den aktuella verksamhetsdomänen 

till stor del präglas av konsensus. Att det råder domänkonsensus mellan verksamheterna 

innebär att samverkan dem emellan har stor potential att utvecklas ytterligare. De 

motsättningar som föreligger kan tack vare den ömsesidiga förståelsen och respekten 

övervinnas på så vis att de inte längre utgör hinder i samverkan. Vi tror att de skillnader som 

existerar i verksamheternas kunskaps- och förklaringsmodeller gällande målgruppen kommer 

att kvarstå men att de har kommit långt då de arbetar för att identifiera och klargöra dessa. 

Vår forskning visar att kunskapsmässiga olikheter mellan socialtjänstens missbruksvård och 

psykiatrin har resulterat i både konflikter och samförstånd. Deras höga ambition och förståelse 

för varandra har lett till en förbättrad samverkan vilken till syvende och sist även förbättrar 

situationen för personer med dubbeldiagnos.  
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8. Sammanfattning och avslutande diskussion 

Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka hur samverkan kring personer med 

dubbeldiagnos sker mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin. Vi har undersökt hur 

professionernas kunskaps- och förklaringsmodeller påverkar samverkan kring den aktuella 

målgruppen. I denna diskussion besvarar vi vårt syfte och lyfter de huvudresultat som vi 

funnit. Vi kommer även att belysa vår empiri ur andra aspekter än kunskaps- och 

förklaringsmodeller då vi har funnit övriga faktorer som på ett eller annat vis påverkar 

samverkan mellan organisationerna.  

 

8. 1 Hur sker samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin 

kring personer med dubbeldiagnos och hur påverkar deras skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller samverkan? 

Vi kan utifrån vår studie konstatera att samverkan mellan våra undersökta verksamheter 

faktiskt sker, då de gör mer än att endast samarbeta kring vardagliga frågor som inte kräver 

någon vidare reflektion. Samverkan förekommer lokalt mellan verksamheterna i form av 

möten och individuella kontakter. Mötena som förekommer mellan socialtjänstens 

missbruksvård och psykiatrin skiljer sig åt beträffande frekvens och kontinuitet. De 

samverkande parterna utför bland annat samverkan på en lägsta ambitionsnivå där de vid 

behov rådfrågar varandra. De koordinerar även sina insatser till varandra för att på så vis 

uppnå bästa möjliga resultat för sina klienter/patienter. Slutligen har de utvecklat en ny 

arbetsform, samverkansmöten, för att diskutera personer med dubbeldiagnos och samverkan 

kring denna målgrupp, vilket visar på en hög ambition. Vår studie visar således att en hög 

ambitionsnivå föreligger i samverkan mellan våra undersökta verksamheter. Vår studie pekar 

även på att samverkan, trots en hög ambition, sker på en relativt ytlig nivå. Samverkan är ytlig 

på så vis att kontakter via personliga möten inte sker tillräckligt ofta och att kommunikationen 

inte i tillräckligt stor utsträckning innebär att skillnader beträffande verksamheternas skilda 

synsätt och kunskaper kring målgruppen identifieras och klargörs. Vår forskning visar att det 

föreligger vissa skillnader i kunskaper och förklaringsmodeller mellan socialtjänstens 

missbruksvård och psykiatrin i relation till personer med dubbeldiagnos. Vi kan konstatera att 

dessa skillnader leder till teoretiska kontroverser och motsättningar i samverkan kring 

personer med dubbeldiagnos. En av kontroverserna handlar om vilket delproblem, missbruket 

eller den psykiska sjukdomen, som ska behandlas först. Intervjupersoner inom psykiatrin 

menar att de inte kan behandla den psykiska sjukdomen under ett pågående missbruk eller 
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beroende, medan företrädare från socialtjänstens missbruksvård anser att det inte är möjligt att 

behandla missbruket hos en svårt psykiskt sjuk människa. Ytterligare en konflikt rör huruvida 

det får förekomma medicinering i missbruksbehandling. Motsättningen ligger i att 

intervjupersoner från psykiatrin anser att det kan vara nödvändigt med viss medicinering 

under en pågående missbruksbehandling medan intervjupersoner från socialtjänstens 

missbruksvård anser att en klient inte kan tillgodogöra sig deras behandling om denne går på 

tyngre medicinering. Ännu en kontrovers grundas i de olika kunskaper som de båda 

verksamheterna grundar sitt arbete på. Denna handlar om att psykiatrin vid planerad 

avgiftning kräver att klienten/patienten ska vara helt ren från alkohol och droger. En 

socialarbetare menar däremot att det är ett vedertaget faktum att en person som helt ska sluta 

missbruka, kan utsättas för fara om detta sker tvärt utan professionell hjälp och övervakning. 

Vår studie visar att de kontroverser som förekommer mellan verksamheterna påverkar 

samverkan på ett negativt sätt på så vis att de har svårt att samverka då det inte föreligger 

enighet och överensstämmelse angående hur problemet dubbeldiagnos ska förstås och 

angripas. Vår forskning visar att denna negativa inverkan på samverkan delvis har förhindrats 

då intervjupersonerna i viss utsträckning arbetar för att identifiera och klargöra de skillnader 

och kontroverser som föreligger. Studien visar att de skilda kunskaperna och 

förklaringsmodellerna tack vare samverkan även har skapat förenande tendenser där 

verksamheterna strävar efter att tillföra varandra sina kunskaper och förklaringsmodeller 

angående personer med dubbeldiagnos. Vår studie pekar på att när de nu träffas för att 

diskutera varandras synsätt har de kommit att utveckla en förståelse och respekt för varandra, 

vilket har påverkat samverkan på så vis att den utmärks av ett ömsesidigt givande och tagande 

samt en bättre överensstämmelse kring hur klientens/patientens situation ska förstås. De 

förenande tendenserna består av ömsesidig respekt och förståelse för de professionellas 

kunskaper och expertis, vilket har gett goda förutsättningar för en lyckad samverkan samt en 

fortsatt vidareutveckling av denna. Vi kan konstatera att den aktuella domänen till stor del 

präglas av konsensus. Sammanfattningsvis kan vi se att utvecklingen av samverkan har skett i 

olika riktningar. Det har utvecklats oförenliga tendenser i form av kontroverser på grund av 

bristande kommunikation och samverkan. Det har samtidigt skett en utveckling åt andra hållet 

där den relativt nystartade samverkan har resulterat i att de professionella inom 

verksamheterna börjar lära känna varandra och tillför varandra sina kunskaper angående 

målgruppen.  
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8. 2 Samverkan på framgång 

I grund och botten sker samverkan för klientens/patientens skull och intentionen är att 

förbättra livsvillkoren för personer med dubbel problematik bestående av missbruk och 

psykisk sjukdom. Forskning (se till exempel Drake et al., 1998; Ekermo & Beckman, 2008; 

Öjehagen & Schaar, 2004) och andra expertutlåtanden (Socialstyrelsen, 2004; 2007) talar för 

samma sak, samverkan kring denna utsatta målgrupp är viktig för att kunna erbjuda adekvat 

vård och därmed bättre förutsättningar för personer med dubbeldiagnos. Flera av 

intervjupersonerna menar att om vi hade ställt våra frågor till dem för mer än ett år sedan hade 

vi fått annorlunda svar och en helt annan bild av hur samverkan sker kring målgruppen. De 

syftar på den utveckling som skett under senare år där samverkan mellan organisationerna har 

förbättrats avsevärt. Vi menar att den uppmärksamhet som målgruppen och samverkans 

betydelse fått på flera håll i samhället kan vara en bidragande orsak till att utvecklingen har 

gått framåt i våra undersökta kommuner. Socialstyrelsen har i sina nationella riktlinjer för 

missbruks- och beroendevård, som riktar sig till både socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården, uppmärksammat personer med dubbla diagnoser och hur behandlingen av 

målgruppen bör utföras. Våra intervjupersoner använder riktlinjerna för att skapa en samsyn 

kring målgruppen och hur arbetet bör utföras. Vi menar att betydelsen av att ha en gemensam 

grund, utifrån riktlinjerna, är stor då det kan bidra till att målgruppen får adekvat vård. I och 

med att målgruppen har blivit erkänd och problemen som dessa personer tampas med har 

synliggjorts, kan problemen inte lika lätt ignoreras, utan de måste ombesörjas på ett humant 

sätt. Vår forskning har gett stöd för att klienter/patienter har drabbats på grund av bristande 

samverkan mellan våra undersökta verksamheter. Detta tyder på att samverkan ännu inte 

fungerar tillfredsställande, vilket vi ställer oss kritiska till. Vår studie visar emellertid att det 

finns stor potential till fortsatt framgångsrik samverkan. Undersökningsenheterna har inlett en 

samverkan men har fortfarande en lång väg att vandra. Det krävs mer kommunikation, fler 

möten och ett tydligare klargörande angående professionernas olika synsätt och kunskaps- och 

förklaringsmodeller. Det krävs således en vidareutveckling av den inledda samverkan.  

 

8. 3 Dubbel problematik kräver dubbel kunskap 

Vi hade en förförståelse om att psykiatrin var låst i sina biologiska och individualistiska 

modeller vilket skulle ge oss en än mer tydlig bild av skillnaderna i verksamheternas 

kunskaps- och förklaringsmodeller. Vi har dock blivit varse om att vår förutfattade mening 

inte stämmer. Samtliga intervjupersoner inom socialtjänsten och psykiatrin besitter en god 
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förmåga att inta en helhetssyn kring klienten/patienten.  Trots att de saknar kunskap om det 

delproblem som inte tillhör deras specifika expertområde är de medvetna om den komplexa 

problematik som dessa individer lider av, och att de olika professionernas kunskap behövs för 

att behandla de olika delarna samtidigt. Medvetenheten kring vikten av samverkan tyder på att 

de båda professionerna ser människans totala problembild och därmed intar en helhetssyn. 

Detta är av stor vikt för att kunna hjälpa den enskilde med båda typer av problem samt övriga 

svårigheter som följer i spåren av denna dubbla problematik. Att se till individens hela 

livssituation och dess komplexa helhet har betydelse för huruvida en människa får ett värdigt 

liv, anser vi. En förutsättning för att kunna arbeta med individens hela livssituation är en väl 

fungerande samverkan med ett ömsesidigt givande och tagande av verksamheternas 

kunskaper. Nyckeln till framgångsrik samverkan finns att finna på flera nivåer men vi menar 

att en grundläggande förutsättning är att klargöra de skillnader i kunskaps- och 

förklaringsmodeller som föreligger mellan de samverkande parterna då de ligger till grund för 

människors uppfattningar om hur verkligheten är beskaffad och hur olika problem ska förstås 

och hanteras. Vi vill framhäva att genomförandet av denna studie har givit oss insikter om att 

dubbel problematik kräver dubbel kunskap. De båda specialistområdena måste samverka med 

varandra och förena sina olika kunskaper kring personer med dubbeldiagnos. Dubbel kunskap 

innebär bättre förutsättningar för att livsvillkoren för den enskilde ska förbättras.  

 

8. 4 Andra problemskapande faktorer i samverkan 

Vi har i vår undersökning identifierat ett antal teoretiska kontroverser. Vi har även funnit 

andra problemskapande faktorer i samverkan som inte är direkt kopplade till professionernas 

kunskaps- och förklaringsmodeller utan beror på andra faktorer. Våra empiriska fynd har till 

relativt stor del präglats av dessa problem. Intervjupersonerna har själva lagt stor vikt vid 

dessa faktorer, varför vi väljer att ta upp och diskutera dessa. När det gäller vården för 

personer med dubbeldiagnos, som är uppdelad mellan två huvudmän, förekommer 

kontroverser kring betalningsansvaret för dessa personer. Problemen uppstår ofta då en person 

med dubbeldiagnos är i behov av utredning för det psykiatriska delproblemet, men samtidigt 

har ett pågående missbruk. Psykiatrin kräver i dessa fall att den enskilde skickas till 

behandlingshem för sitt missbruk vilket innebär att socialtjänstens missbruksvård får betala 

för denna vistelse. Ibland motsätter sig socialtjänstens missbruksvård detta, då de anser att 

eftersom den enskilde även har psykiatriska problem bör inte hela kostnadsansvaret falla på 

kommunen. Inom denna domänkonflikt styr ett antal olika lagar. Den lag som tillämpas; SoL 
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(socialtjänstlagen), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) HSL (Hälso- och 

sjukvårdslag) eller LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård), styr vilken organisation som bär 

kostnadsansvaret för klienten/patienten. Då socialtjänsten har det yttersta ansvaret för de som 

vistas i kommunen, blir det deras ansvar att stå för vården av de klienter/patienter som inte 

uppfyller kriterierna för psykiatrisk vård inom hälso- och sjukvården. Vi har uppfattat detta 

som en problemskapande faktor i samverkan mellan våra undersökta verksamheter, då detta 

har resulterat i en del dispyter som inte har varit helt okomplicerade att lösa.  

 

8. 5 Främjande krafter i samverkan 

Utöver de förenande tendenserna i form av, respekt och förståelse för samt tillförande av 

varandras kunskaper, har vi funnit att även andra krafter främjar samverkan. Vi menar att 

sociala relationer, den personligt kompetensen och det faktum att våra intervjupersoner är 

verksamma inom ett relativt litet län med små kommuner har bidragit till bättre 

förutsättningar för samverkan. Utifrån vår forskning anser vi att intervjupersonerna verkar ha 

en god relation till varandra med en positiv syn på den framtida samverkan. Dessa positiva 

relationer är ett resultat av att de nu börjar lära känna varandra och har allt tätare kontakt. 

Enligt oss förutsätter en god relation ömsesidig respekt och förståelse mellan parterna, vilket 

har framkommit i intervjuerna att de har. De har övervägande gott att säga om varandra, både 

på ett formellt och lite mer informellt plan och de menar även att de inte drar sig för att 

kontakta varandra gällande mer eller mindre allvarliga saker. Vår slutsats är att relationen 

mellan verksamheterna präglas av positivitet och att detta har stor betydelse för samverkan på 

så vis att det underlättar kontakten och kommunikationen. Det faktum att denna studies 

intervjupersoner är verksamma inom ett relativt litet län med små kommuner kan också ha 

bidragit till bättre förutsättningar för samverkan på så vis att kontakttagandet underlättas på 

grund av bland annat geografisk närhet och mindre verksamheter med färre anställda. Även 

den personliga kompetensen, menar vi, fungerar som en främjande kraft och motverkar de 

hinder som finns i samverkan mellan verksamheterna. Den personliga kompetensen innefattas 

av anpassningsförmåga, kreativitet och engagemang. Denna typ av kompetens handlar om en 

grundläggande förmåga att göra vad som behöver göras och en strävan efter att agera på ett 

kompetent sätt. Kreativitet i kompetensreaktionen innebär ett intresse för uppgiften och dess 

resultat. För att kreativiteten ska bli bestående krävs att den präglas av omtanke och 

uppmärksamhet (Hall, 1990:38). Vår uppfattning är att flera av intervjupersonerna gör sitt 

jobb och mer därtill. I vissa situationer går våra intervjupersoner över gränsen för vad som 
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tillhör deras arbetsuppgifter och engagerar sig till exempel i moment rörande den enskildes 

andra delproblem. En intervjuperson beskriver till exempel hur denne alltid följer sina 

klienter/patienter hela vägen även om dennes ansvar inte sträcker sig så långt. Mer än en 

intervjuperson påtalar att det vore enkelt att köra sitt eget race och endast göra det man är 

ålagd men att det för den enskildes skull inte är ett bra alternativ. Detta tyder på ett personligt 

engagemang med en förmåga att anpassa sig till den enskildes situation och en kreativitet i 

förhållande till sina ordinarie arbetsuppgifter. De drivs av ett engagemang och intresse för 

uppgiften, det vill säga att göra det bästa för klienten/patienten. Vår slutsats är att 

intervjupersonerna hyser stor omtanke för sina klienter/patienter och att detta driver 

samverkan framåt.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Bakgrundsinformation 

1) Kan du tala om vad du heter och var du arbetar?  

2) Vad har du för utbildning? 

3) Vad har du för befattning/arbetsuppgifter idag? 

4) Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

  

Personer med dubbeldiagnos 

5) Hur har du i ditt yrke erfarenhet av personer med dubbeldiagnos?  

6) Vad anser du är det primära problemet för människor med dubbeldiagnos? 

 

Kunskaps- och förklaringsmodeller inom den egna verksamheten 

7) Hur skulle du beskriva verksamhetens sätt att förklara problemet dubbeldiagnos på, dvs. vilka 

förklaringsmodeller tillämpar ni?  

8) Vilka teorier och arbetsmetoder arbetar ni efter gällande personer med dubbeldiagnos? 

 

Inblicken i den andra verksamhetens kunskaps- och förklaringsmodeller 

9) Hur ser du på missbruksvårdens/psykiatrins (den andra verksamhetens) sätt att definiera, 

förstå och förklara problemet dubbeldiagnos? 

10) Känner du till vilka teorier och arbetsmetoder som missbruksvården/psykiatrin (den andra 

verksamhetens) arbetar efter gällande personer med dubbeldiagnos? 

11) Anser du att du har god uppfattning om och inblick i missbruksvårdens/psykiatrins (den andra 

verksamheten) kunskaps- och förklaringsmodeller gällande personer med dubbeldiagnos? I så 

fall på vilket sätt? 

 

Skillnader och kunskapskontroverser 

12) Anser du att det är viktigt att vara medveten om och att klargöra era egna och 

missbruksvårdens/psykiatrins (den andra verksamheten) skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller gällande målgruppen? I så fall, varför är det viktigt? 

13)  Arbetar ni för att klargöra och identifiera de skillnader som finns mellan verksamheternas 

kunskaps- och förklaringsmodeller, i så fall hur? 
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14) Ur ett helhetsperspektiv, vilken kunskap anser du är viktig (primär) i arbetet kring personer 

med dubbeldiagnos?  

15) Anser du att ni (de båda verksamheterna) tillför varandra era kunskaper, kompetenser och 

resurser? På vilket sätt?  

16) Anser du att det förekommer mottsättningar eller stridigheter mellan verksamheterna 

angående vilka kunskaps- och förklaringsmodeller som är viktigast i arbetet med personer 

med dubbeldiagnos? På vilket sätt? 

 

Samverkan 

17) Sker någon samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin kring personer 

med dubbeldiagnos, och i så fall hur?  

18) Hur ser kontakten ut mellan socialtjänstens missbruksvård och psykiatrin, till exempel 

gemensamma möten, gemensamma utbildningar, tillfälliga insatser hos varandra? 

19) Hur ser du på relationen mellan psykiatrin och missbruksvården? 

20) Vad har fungerat bra/mindre bra i samverkan kring personer med dubbeldiagnos? 

21) Hur ser förutsättningarna för samverkan inom verksamheten ut? 

22) Då ni har olika sätt att se på och arbeta kring problemet, anser du att era skilda kunskaps- och 

förklaringsmodeller kan påverka samverkan, och i så fall hur?  

 

Avslutning 

23) Är det något du vill tillägga, något vi har glömt att fråga om? 
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Bilaga 2 – Förfrågan av personalförteckning 

Karlskrona xxxx-xx-xx 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter från Kalmar högskola som heter Gabriella Tove och Maria 

Tovesson. Under denna, vår sista termin, skriver vi vårt examensarbete.   

 

Våra intresseområden i uppsatsen är personer med dubbeldiagnos (personer med en 

psykiatrisk diagnos och ett samtidigt beroende/missbruk), kunskap och samverkan. Syftet 

med vår uppsats är att undersöka hur samverkan mellan socialtjänstens missbruksvård och 

psykiatrin sker kring personer med dubbeldiagnos, med fokus på huruvida deras respektive 

kunskaps- och förklaringsmodeller påverkar samverkan mellan organisationerna.  

För att göra ett lämpligt urval av intervjupersoner önskar vi en förteckning över personal inom 

x där namn, befattning och kontaktuppgifter framgår. Då vi mottagit denna förteckning 

kommer vi att göra ett urval och hoppas innerligt på att dessa personer har möjlighet att delta i 

vår studie. Vi har för avsikt att intervjua tre personer inom er verksamhet. 

I detta skede önskar vi alltså en förteckning över personal inom er verksamhet. Vi vore 

tacksamma om du ville hjälpa oss med detta så fort du har möjlighet, då vi har väldigt kort tid 

på oss. Var vänlig kontakta oss snarast! Personalförteckningen kan skickas till denna 

mailadress. Vid övriga frågor kan du nå oss på våra mailadresser eller ringa:  

 

Gabriella Tove gt22aj@student.hik.se, xxxx-xxxxxx 

Maria Tovesson mt22es@student.hik.se, xxxx-xxxxxx 

Med vänliga hälsningar Gabriella och Maria  

https://webmail.hik.se/OWA/redir.aspx?C=a49f13e15c5c42df9e977b28a58034c2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.hik.se%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d1f7ac2ade6004eda8dbaf4a9d355a496%26URL%3dmailto%253agt22aj%2540student.hik.se
https://webmail.hik.se/OWA/redir.aspx?C=a49f13e15c5c42df9e977b28a58034c2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.hik.se%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d1f7ac2ade6004eda8dbaf4a9d355a496%26URL%3dmailto%253amt22es%2540student.hik.se
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Bilaga 3 – Missivbrev 

 
Karlskrona xxxx-xx-xx 

  

Hej! 

  

Vi är två socionomstudenter från Kalmar högskola som heter Gabriella Tove och Maria 

Tovesson. Under denna, vår sista termin, skriver vi vårt examensarbete.  

  

Våra intresseområden i uppsatsen är personer med dubbeldiagnos (personer med en 

psykiatrisk diagnos och ett samtidigt beroende/missbruk), kunskap och samverkan. Syftet 

med vår uppsats är att undersöka hur professionellas skilda kunskaps- och förklaringsmodeller 

inom socialtjänsten och psykiatrin påverkar samverkan mellan organisationerna kring 

personer med dubbeldiagnos. 

  

Vi har valt att vända oss till dig eftersom vi tror att du besitter god kunskap om vårt 

ämnesområde och kan hjälpa oss med värdefull information till vår uppsats. Vi är inte ute 

efter att utvärdera er verksamhet utan vi vill få en djupare förståelse för hur olika kunskaps- 

och förklaringsmodeller kan påverka förutsättningarna för samverkan. Intervjun uppskattas ta 

ungefär en timme, inte mer. Under intervjun kommer vi att anteckna svaren vi får samt 

använda oss av en bandspelare som hjälpmedel. Vi garanterar att inga personuppgifter 

kommer att lämnas ut och de uppgifter vi får in av dig kommer att behandlas enligt 

konfidentialitetsvillkoret. Du får gärna ta del av vår färdiga uppsats. 

  

Vår förhoppning är att du har möjlighet att träffa oss för en intervju under vecka 46 eller 47. 

Om du inte har möjlighet att ställa upp under denna tidsperiod så återkom ändå gärna med 

förslag. Vi är medvetna om att detta kommer tätt inpå men hoppas trots det på ditt samarbete. 

Ditt bidrag är mycket viktigt för oss då vi vill ha information från båda professionerna för att 

på så vis kunna ge en nyanserad bild av vår forskningsfråga samt få en djupare förståelse. 

  

Vi vore otroligt tacksamma om du ville hjälpa oss med detta. Var vänlig kontakta oss snarast! 

Du kan nå oss på våra mailadresser eller ringa: 

  

Gabriella Tove gt22aj@student.hik.se, xxxx-xxxxxx 

Maria Tovesson mt22es@student.hik.se, xxxx-xxxxxx 

Med vänliga hälsningar Gabriella och Maria  

 

 

 

 

 

https://webmail.hik.se/OWA/redir.aspx?C=a49f13e15c5c42df9e977b28a58034c2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.hik.se%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d1f7ac2ade6004eda8dbaf4a9d355a496%26URL%3dmailto%253agt22aj%2540student.hik.se
https://webmail.hik.se/OWA/redir.aspx?C=a49f13e15c5c42df9e977b28a58034c2&URL=https%3a%2f%2fwebmail.hik.se%2fOWA%2fredir.aspx%3fC%3d1f7ac2ade6004eda8dbaf4a9d355a496%26URL%3dmailto%253amt22es%2540student.hik.se

