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Denna studie fokuserade på samverkan inom landstingets beroendeenhet och 
kommunens socialtjänst missbruksavdelningen. Syftet med studien var att belysa 
praktikers rfarenheter av samverkan, avseende patienter/klienter med 
missbruk/beroende problematik.  

Metodvalet var kvalitativa intervjuer. Den teoretiska utgångspunkten är 
Danermarks teori om samverkan och tre primära samverkansbegrepp; 
organisation, kunskap och regelverk.  

Resultatet visade att praktiker som deltagit i studien upplever att samverkan inom 
landsting och kommun fungerar bra och framhåller vissa faktorer som kan 
underlätta samverkan samt vissa faktorer som kan försvåra samverkan. Faktorer 
som underlättar samverkan är bland annat en god kommunikation, regelbundna 
möten. Faktorer som försvårar samverkan är beslutsmandat, organisation och 
sekretess. 
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INTRODUKTION 
Samverkan mellan kommun och landsting har varit i fokus sista tiden. Tidigare 
forskning visar på att samverkan är ett fenomen som har stor betydelse för 
verksamheten och den enskilde. Det anses att aktörer inom olika verksamheter behöver 
samverka för att kunna lösa en del problem både för verksamheten samt 
klienten/patienten (Alm & Anderberg, 2011). Därför blev det intressant att belysa hur 
praktiker inom kommun och landsting upplever samverkan kring klienter/patienter med 
missbruk/beroende problematik. Att samverka innebär att olika aktörer samarbetar på 
bästa möjliga sätt för att hjälpa klienten/patienten. Missbruk och beroende är en 
problematik som vi kommer att möta i vårt framtida yrke som behandlingspedagoger.  I 
Statens offentliga utrendningar (SOU 2010) konstateras att missbruk/beroende är en 
växande problematik i dagens samhälle. Eftersom klienten/patienten oftast befinner sig i 
en hjälpsökande situation är det viktigt att det finns tillgängliga professionella som 
klienten/patienten kan vända sig till. Dess värre bollas klienterna fram och tillbaka hos 
olika huvudmän utan uppnått resultat (SOU 2010). En av de viktiga faktorerna för att 
hjälpa en klient/patient på bästa sätt är samverkan mellan olika organisationer, t.ex. 
beroendeenheten, psykiatrin, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. 
Genom en god samverkan underlättas behandlingsarbetet med klienten/patienten vilket 
leder till effektivare och snabbare insatser (Danermark, 2000). 
Anledning till varför jag valde att undersöka samverkan kring klienter/patienter med 
missbruk- och beroende problematik i de verksamheterna, grundar i sig att det är viktigt 
för oss behanlingspedagoger att förstå samverkans betydelse för utfallet av 
insatserna/vården. 
 

Begreppsdefinitoner 
 

Samverkan 

Samverkan är ett begrepp som används för att ge en bild av skilda former av insatser där 
aktörer från olika verksamheter arbetar tillsammans för att nå ett gemensamt mål. 
Viktiga begrepp i samverkan är organisation, kunskap och regelverk (Danermark, 
2004). 

Beroende och missbruk  
 
Beroende är ett psykobiologiskt tillstånd med flera symptom samtidigt, samt olika 
sociala kulturella faktorer. Enligt International Classification of Diseases (ICD-10) har 
beroende en kroppslig tillvänjning och är en allvarlig diagnos, där 
beroendeframkallande substansen får högre prioritet än allt annat som har varit viktig 
innan han eller hon började med substansen. Ett beroende är inget man går in och ut på 
en vecka, det kräver ofta att individen slutar helt med substansen. Diagnoskriterier för 
substansberoende enligt ICD-10: Minst tre av sex kriterier måste uppfyllas under det 
senaste året. 
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1. Ett starkt behov att ta drogen. 

2. Svårigheter att kontrollera förbrukning. 

3. Fortsatt konsumtion trots vetskap om fysiska eller psykiska besvär som 
sannolikt orsakats eller förvärrats av substansen. 

4. Viktiga sociala aktiviteter, yrkes- eller fritidsaktiviteter överges eller 
minskas p.g.a. substansbruket. 

5. Behov att öka dosen för att uppleva ruseffekten. 

6. Rusbesvär när man slutar med substansen (Socialstyrelsen, 2007). 

Missbruk förekommer ofta när överkonsumtion av läkemedel, alkohol eller narkotika 
leder till problem i arbete, skolan, familjen samt risk för fysisk eller psykisk skada. 
Diagnoskriterier för missbruk enligt Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disordes (DSM-IV) i det medicinska området är: Minst ett kriterium är uppfyllt under 
en och samma 12 månaders period. 

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra 
sina plikter i vardagslivet.  

2. Upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk 
skada.  

3. Upprepade substansrelaterade problem med rättvisan.  

4. Fortsatt substansbruk trots återkommande problem av social eller 
mellanmänsklig natur orsakade eller förstärkta av substanseffekterna 
(Socialstyrelsen, 2007). 

Bakgrund  
Enligt Elmér (2000) tog socialpolitikens historia sin början i England genom 
industrialiseringen i slutet av 1700-talet, det dröjde hela 100 år innan den nådde 
Sverige. Innan dess var det familjen själv som ansvarade för tryggheten och 
tillfredsställande levnadsförhållanden. Med socialpolitik menas; 

”Det som staten gör direkt eller via kommunala eller andra organ för att 
tillförsäkra de enskilda människornas drägliga levnadsförhållanden, 
eller med andra ord för att lösa eller förebygga sociala problem” 
(sid11). 

Målet med socialpolitiken är att undvika klasskillnader, vilka kan leda till sociala 
problem. Alkohol och drogmissbruk är ett socialt problem och är oacceptabelt i 
samhället, det är även ett växande problem som är nödvändigt att åtgjärda (Elmér, 
2000).  
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Kommunen- Socialtjänstens ansvar 

Kommunen har enligt 2 kap 1§ och 2§ Socialtjänstlagen (SoL) ansvaret för 
socialtjänsten inom sitt område och har det yttersta ansvaret för att de som vistas i 
kommunen får den hjälp de behöver. Socialtjänsten är den verksamhet som av 
kommunerna åläggs att bedriva missbruksvård i enlighet med SoL. SoL (2001:453) är 
en målinriktad ramlag och lagen innehåller inga detaljerade regler utan bara riktlinjer 
som talar om hur socialtjänsten ska utformas. Inom ”ramen” har kommunen stor frihet 
och kan därför tillsammans med sina medborgare bestämma vad som ska utföras och 
vilka arbetsmetoder som ska utnyttjas. På så sätt visar man också hänsyn till sina 
medborgare då socialtjänstlagen utgår från människans självbestämmande och 
integritet. Friheten gör också att man kan hjälpa människan på bästa sätt samt nå 
snabbare och effektivare resultat då socialtjänsten anpassar den sociala omsorgen till 
den enskildes önskan och behov i högsta möjliga grad. Socialtjänstens uppgifter sker 
både frivilligt och genom myndighetsutövning. Ibland måste socialtjänsten ge vård och 
behandling utan samtycke till barn ungdomar och vuxna. Behandlingen ges med stöd av 
Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lagen om vård av unga (LVU) samt 
Lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Enligt SoL ska socialtjänsten 
arbeta för att förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra 
beroendeframkallande medel. Socialtjänsten har en skyldighet att ge vård och stöd till 
den enskilde missbrukaren för att komma ur sitt missbruk, behandling ska planeras i 
samtycke med den enskilde.  

 

”9§ Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde missbrukaren 
får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 
missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera 
hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs”(5 kap. 9§ 
SoL). 

Socialtjänstens yttersta ansvar angående samverkan i Socialtjänstlagen, 3 kap 5§: 

 

5§ Socialnämndens insatser för den enskilde skall utformas och 
genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 
samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra 
föreningar”. 

 

Landstinget - beroendeenhetens ansvar 

 
Landstinget ska enligt 3§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Med hälso- och sjukvård menas enligt 1§ 
inom HSL bland annat åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla 
sjukdomar och skador. Kraven på god hälso- och sjukvård innebär enligt 2 a § HSL att 
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vården ska vara god kvalitet, att den ska ha god hygienisk kvalitet samt tillgodse 
patientes behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården ska vara lätt tillgänlig, 
bygga på respekt för människors självbestämande och integritet, främja goda kontakter 
mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonalen samt tillgodose patientes behov av 
kontinuitet och säkerhet. Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas 
och genomföras i samråd med patienten. Beroendeenheten är en verksamhet inom 
landstinget som tar emot patienter för att ge stöd och hjälp till den som har problem med 
alkohol, narkotika eller läkemedel (Socialstyrelsen, 2007).    

Missbruks- och beroendevård  

Alm & Anderberg (2011) refererar till Löfström (2010) och Wikström & Lindberg 
(2006) beskrivning av problematiken inom missbruks- och beroendevården. De menar 
att problemområdet handlar om bristande samarbete mellan socialtjänsten och hälso- 
och sjukvårdens olika verksamheter. Missbruksproblem av alkohol och narkotika är ett 
problem som kräver insatser av olika aktörer som till exempel det sociala, medicinska 
samt psykologiska. Ett nära samarbete mellan de olika parterna undviker att 
klienterna/patienterna hamnar i kläm mellan olika prioriteringar och inte får den hjälp 
de behöver (Alm & Anderberg, 2011). 

Hinder samt framgångsfaktorer för samverkan 

Westrin (1986b) påpekar att det finns några faktorer som underlättar samverkan mellan 
olika organisationer. Han menar att innan man går in i en samverkansprocces är det 
viktigt att ha gemensam utgångspunkt, referensram, och metod samt noga diskutera  
mål, principer och etiska förhållningssätt för att underlätta samverkan.  

. Westrin (1986a) definierar fyra olika typer av samverkan:  

• Kollaboration eller samverkan: när två eller fler organisationer jobbar 
tillsammans för något skärskilt mål. 

• Koordination eller samordning när två organisationer anpassar sina insatser 
kring ett arbete för att uppnå ett bättre resultat. 

• Integration eller sammansmältning: när två eller fler organisationer slås ihop 
och skapar vissa gemensamma arbetsuppgifter. 

• Konsultation: när en organisation behöver hjälp med ett problem som själv inte 
kan lösa, vänder sig hos den andra organisationen som rekommenderar ett 
förslag för en lösning av problemet   

Även Hjortsjö (2005) hävdar att samverkan betraktas som en interaktion mellan olika 
personer och organisationer för att skapa ett helhetsperspektiv. I en tidigare studie har 
Danemark & Gullberg (1999) lyft fram några faktorer som kan hindrar samverkan. 
Dessa faktorer är till exempel, olikheter i organisationstruktur där verksamheterna har 
olika uppdrag samt skilda regelverk då olika grupper med skilda ansvarförhållande och 
olika beslutmandat möts med varandra. Vidare menar författarna för att främja en god 
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samverkan krävs att aktörerna lär sig att identifiera skilladerna och att skaffa sig insikt 
om hur dessa skillnader kan hanteras.  

Även Huxham (2000) tar upp tre viktiga faktorer som påverkar samverkan. Att ha olika 
resurser och målsättning i samverkansgruppen som arbetar med ett ärende ofta skapar 
ekonomiska implikationer. Den andra faktorn som försvårar samverkan är språk och 
kultur, det innebär att samverkansgruppen har olika kompetens vilket skapar felaktig 
uppfattning i vissa termer eller begrepp. Den tredje faktorn är maktförhållanden mellan 
samverkansgruppen, där beslutmandatnivån mellan parterna är olika kan skapa irritation 
och ineffektivitet i arbetet. Han hävdar att det som gynnar god samverkan och en 
långvarig relation mellan organisationer är när beslutmandatet mellan 
samverkansgruppen blir ganska lika, all personal har samma kompetens att utföra sina 
arbestuppgifter och att de ska ha ett gemensamt mål samt ett gott förtroende i 
samverkagruppen.  

Kunskap till praktik 

I en överenskommelse med regeringen startade Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) ett utvecklingsarbete 2008 för att förbättra den svenska missbruks- och 
beroendevården. Utvecklingsarbetet heter Kunskap till praktik och syftar att alla 
personer med riskbruk, missbruk eller beroende ska få en kvalitativ och effektiv 
behandling och rehabilitering. Utgångspunkten är Socialstyrelsens nationella riktlinjer 
för missbruks- och beroendevård.  

”Kunskap till praktik” kommer tillsammans med kommuner och landsting att arbeta för:  

– Förstärka brukarinflytandet. 

– Utveckla vårdkedjan så att behandling och rehabiliteringsinsatser kan 
erbjudas på lokal nivå. 

– Att ansvarfördelningen mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvård 
blir tydlig och utveckla samverkan. 

– Implementera socialstyrelsens nationella riktlinjer och annan kunskap 

– Utbilda personal så de har kompetens att arbeta utifrån en 
evidensbaserad praktik. 

– Införa metoder för att lokalt följa upp och förbättra verksamheten 
(http://kunskaptillpraktik.skl.se/var_verksamhet_kunskap_till_praktik_
2 2012-02-29). 

Genom regionala överenskommelse där ansvarsfördelningen tydliggörs mellan kommun 
och landsting, kan tillgänglighet, brukarinflytandet och lokala vårdkedjor förstärkas. 
Det gemensamma målet mellan kommunal missbruksvård och landstings 
beroendecentra är att skapa förutsättningar för den som missbrukar att gå tillbaks till ett 
normalt liv utan missbruk. 

(http://kunskaptillpraktik.skl.se/var_verksamhet_kunskap_till_praktik_2 2012-02-29). 
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Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska utgångspunkten är Danemarks teori om samverkan och de tre primära 
samverkansbegreppen; organisation, kunskap och regelverk.  

 
Danemark & Kulleberg (1999) menar att samverkan är en väsentlig arbetsform, och inte 
ett sätt som man kan välja själv att arbeta med eller inte, utan det är en förutsättning för 
att verksamheterna ska kunna genomföra sina uppgifter. Vad som kännetecknar en 
samverkansprocess har många olika svar. Viktiga ståndpunkter som påverkar 
samverkansprocessen är den gemensamma nämnare, där två eller fler personer 
integrerar för något i ett specifikt syfte, dessa byggstenar krävs för att samverkan ska 
förekomma (Danermark, 2004).  

För att kunna svara på frågan för vad som kännetecknar samverkan delar Danermark 
(2004) in samverkan i tre koncept: Interagera, föremålet med samverkan, syftet med 
samverkan inom organisationer. Enligt författaren är det viktigt att i ett inledande skede 
ska samverkan klargöra varför man går in i en samverkansprocess. Ett av svaren på 
denna fråga är att ha klienten eller målgruppen i åtanke och det är för klientens bästa 
personal inleder en samverkansprocess. Men självklart finns det också andra orsaker till 
varför personal går in i samverkansprocessen t.ex. resursmässiga skäl. Ett annat 
tillvägagångssätt är att undvika att enskilda individer ska ha möjligheten att kunna 
utnyttja välfärdsystemet och att lyckas fånga upp individer som faller mellan olika 
ansvarsområden. Vissa av dessa alternativ kan mycket möjligt leda till 
effektivitetsvinster som på långt sikt innebära minskade kostnader för de berörda. Men 
det finns även vissa aktiviteter som innebär att kostnaderna ökar eftersom fler personer i 
målgrupperna fångas upp och dessutom erbjuds kvalificerat stöd. Interagera 
karakteriserar att en form av utbyte sker. I samverkansproccessen handlar det oftast om 
utbyte av information. Den formella interaktionen karakteriserar regelbundna möten 
medans den informella innebär att ge information till varandra (Danermark, 2004).  

Enligt Danermark (2004) handlar samverkan alltid om att samverka om något. Det är 
inte nödvändigt att ha klar och gemensam bild av när, var och hur samverkan ska ske 
men det är ytterst viktigt att specificera föreställning av själva samverkan. En 
uppfattning kan uppstå gällande hur samverkan ska definieras men det ska finnas ett 
gemensamt behov av att samverka. Handlingar som utförs inom själva 
samverkansprocesserna behöver ha en särskild avsikt och kräver kunskap, 
prioriteringar, styrning och struktur. En annan sak som är viktig är att samverkan 
integreras och förankras i de ordinarie verksamheterna för att det ska bli en långsiktig 
och hållbar samverkan (Danermark, 2004).  

Danemark & Kulleberg (1999) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att 
samverkan också kan skapa problem i vissa områden även om syftet är att lösa problem. 
Det finns en rad olika faktorer som spelar roll på hur samverkan ska bli. Exempel på de 
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faktorer som skapar problem kan vara att flera aktörer har olika intressen, olika 
kompetenser, delad ekonomi samt att rutiner leder till koordineringsproblem och för att 
uppnå gott resultat bör aktörererna i respektive organisation lyfta fram dessa faktorer 
och resonera kring dem, samt vara medveten om att samverkan kräver tid och resurser 
för att kunna uppnå gott resultat. 

 

Organisation  
 
Enligt Danermark (2000) är det viktigt att alla ska ha klart för sig hur organisationerna 
är uppbyggda samt vilka uppdrag och ansvarsområden som finns inom respektive 
organisation. Detta för att undvika felaktiga förväntningar och irritation inom 
samverkansgruppen. Danermark (2000) menar att eftersom en organisation kan vara 
mer politiskt styrd än den andra innebär det att ofta möts personer med olika 
beslutmandat vilket kan försvåra samverkan. Det är viktigt att innan samverkan 
påbörjas, diskutera tillsammans för att klarlägga vilket beslutmandat man har. Detta kan 
undvika ineffektivitet i samverkansgruppen. Ett exempel på skillnaden i omfattning av 
politisk styrning som Danermark tar upp är läkarens arbetssituation som styrs av 
”vetenskap och beprövat erfarenhet”, där läkaren som tar beslut om behandling jämfört 
med socialsekreteraren är helt annorlunda, där de lokala politikerna tar viktiga beslut 
som handlar om behandlingsåtgärder. Det är viktigt att samverkansgruppen förstår att 
frihetsgraden är olika och oftast inte går att påverka och det gäller bara att acceptera 
detta för att kunna genomföra en god samverkan.   

 

Kunskap 
 
Enligt Danermark (2000) är ”samverkan en lärande process”, att träffa människor med 
olika erfarenheter och olika kompetens är intressant, stimulerande och lärorikt.  
Danermark (2000) hävdar att i ett samverkansprojekt är det viktig att ta del av varandras 
kunskap och åsikter samt reflektera över det problem man samverkar kring och hur det 
kan lösas. Det vill säga genom att man kompletterar varandras synsätt och 
kommunicerar med varandra så leder detta till framgångsrik samverkan. Vidare påpekar 
Danermark (2000) att allas kunskap är viktig i samverkansprocessen men i vissa fall 
finns skillnaden i maktförhållande mellan yrkesgrupperna vilket kan skapa problem i 
samverkan. När man ska samverka utifrån olika perspektiv, exempel läkarens ord väger 
tyngst när det gäller diagnos, medicinsk behandling. Språket har också betydelse i 
samverkan, att prata olika ”språk” när man samverkar med andra kan skapa irritation. 
Det vill säga att använda olika begrepp som varje yrkeskategori använder i sin 
respektive verksamhet kan vara obegripligt för den andre, detta kan skapa irritation och 
osäkerhet i professionen vilket försvårar samverkan mellan parterna. Därför är det 
viktigt att i samverkan lära sig varandras begrepp, detta för att undvika missförstånd 
mellan parterna och dels för att visa respekt för varandras kunskap. 
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 Regelverk 
 

Lagar och förordningar är enligt Danermark (2000) till för att visa hur en verksamhet 
ska fungera, den pekar ut vilka ansvar, bestämmelser och regler man har i den 
verksamhet man är i. Eftersom regering och riksdag genom lagstiftningen påverkar 
ansvarsfördelningen i olika verksamheter det innebär det att i samverkan möts personer 
med olikheter i status, ekonomi samt maktfördelning. Problemet kan uppstå när en 
person med en viss makt från den ena organisationen försöker att ta ett beslut som 
tillhör den andres ansvar. Till exempel läkaren ansvarar för den medicinska delen samt 
bestämmer i behandlingsfrågor och socialsekreteraren ansvarar för de sociala, 
ekonomiska biten, men läkaren i en diskussion med socialsekreteraren vill ta beslutet 
om vilket behandlingshem patienten/klienten ska åka till. För att undvika ett sådant 
problem det är viktigt att i samverkan med andra verksamheter tydliggöra för sig själv 
vilka lagar, regler och ansvar man har i de olika organisationerna. Det är också viktigt 
att gå genom vilken information man behöver dela med varandra om vilka regler och 
ansvar man har för att underlätta samverkan (Danermark, 2000). 

Syfte och problemformulering 
Syfte med denna studie är att belysa några praktikers erfarenheter av samverkan, 
avseende patienter/klienter med missbruk/beroende, mellan ett landstings 
beroendeenhet och en kommuns socialtjänsts missbruksavdelning. 

De preciserade frågeställningarna blir då: 

• Vilka erfarenheter av samverkan mellan sina verksamheter har praktikerna? 
• Vilka faktorer upplever praktikerna, är det som påverkar hur samverkan gestaltar 

sig? 
• Vad ser praktikerna inom respektive verksamhet att målet med samverkan är? 

METOD 

Metodologiska utgångspunkte 
 
Forskningstraditioner  
 
Hermeneutik och positivism är två forskningstraditioner som finns inom vetenskapen.  
Positivismen står för kvantitativa forskningar och lägger tonvikten för statistiska 
datametoder för analys och naturvetenskapliga förklaringsmodeller, där forskarrollen är 
objektiv och osynlig. Forksaren ska inte på något sätt kunna påverka resultatet. Den 
hermeneutiska vetenskapstraditionen står för kvalitativa forskningar som lägger vikt vid 
ord och förståelse av människors beteende där forskarrollen är öppen, subjektiv och 
engagerad. Hermeneutiken är en forskningsmetod där tolkningen är det centrala. Inom 
hermeneutiken är helhetsbilden det viktiga och man använder tolkning som huvudsaklig 
forskningsmetod, där man studerar, tolkar samt försöker förstå hur människor uppfattar 
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och tolkar sin sociala verklighet. Hermeneutiken menar att genom språket kan man 
skaffa sig kunskap om det genuint mänskliga (Patel & Davidsson, 2003).  

Kvalitativ forskningsmetod 
I denna studie använde jag den hermeneutiska traditionen med en kvalitativ inriktning. 
Med denna metod får jag fördjupad förståelse av praktikers upplevelse, tankar, intryck, 
och den kunskap som de har kring samverkan. Vid insamling och analys av data läggs 
vikten på ord samt vikten av hur människan uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. 

 

Kvalitativ intervju 

Kvalitativa intervjuer är en kunskapsproduktion som bygger på direkt samspel mellan 
intervjuare och intervjupersonen och utgår från undersökningspersonernas åsikter och 
uppfattningar. Kvalitativa intervjuer är en mycket generell term som används för att 
beskriva många olika sorters intervjuer. Syftet med kvalitativa intervjuer är att få 
förståelse av intervjupersonernas inre verklighet samt deras erfarenheter och samspel 
med andra inom det aktuella ämnet. De olika intervjuerna är: Strukturerad intervjuer - 
där man använder ett i förväg utskrivet intervjuschema. Målet är att kontexten, 
sammanhanget för samtliga intervjuer ska vara detsamma. Ostrukturerade intervjuer – 
lista på teman – intervjuguide. Semistrukturerad intervju- frågeschema med allmänt 
formulerade - öppna frågor, samt uppföljningsfrågor - ytterligare frågor. I denna studie 
användes semistrukturerade intervjuer för att få en ökad förståelse av 
intervjupersonernas upplevelser om samverkan. Samspelet i den semistrukturerade 
intervjun kan rundas av med att intervjuaren tar upp några av lärdomarna från intervjun: 
Den intervjuade vill kanske kommentera denna feedback innan intervjuaren avslutar till 
exempel: ” Jag har inga fler frågor. Har du något mer att ta upp eller fråga om innan vi 
avslutar intervjun?” Detta ger den intervjuade ytterligare tillfälle att ta upp frågor som 
hon har tänkt på eller under över under intervjun. Nackdelar med kvalitativa 
forskningsintervjuer är att det kan vara svårt att få tag på intervjupersonerna. Man ska 
kunna kontakta intervjupersonerna i god tid. En annan nackdel kan vara uppstående 
sympati och känslor eller tvärtom för den intervjuade. Så det är viktigt att forskaren inte 
påverkar materialet på ett oprofessionell sätt vid bearbetning och sammanställning 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 
 
 
 
Tillförlitlighet 
 

Vad det gäller resultatens tillförlitlighet finns två olika riktningar inom innehållsanalys. 
Inom kvantitativ innehållsanalys talar man ofta om validitet och reliabilitet, medan den 
kvalitativa grenen numera i stället använder orden trovärdighet och överförbarhet. 
Viktiga mått att vidta är till exempel, att öppet redovisa metoden och i synnerhet hur 
kategoriseringen skett, gärna med exempel, att välja lagom stora meningsbärande 
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enheter, att ha en välutformad datainsamlingsmetod och att beskriva det sammanhang i 
vilket datainsamlingen gjorts så noggrant som möjligt.  

Bryman (2002) föreslår två grundläggande kriterier för bedömning av en kvalitativ 
undersökning, nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra del- 
kriterier: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Dessa kriterier 
förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda och absolut bild av den sociala 
verkligheten.  Att skapa en tillförlitlighet i resultaten ingriper både att man säkerställt att 
forskningen utförts i enlighet med de regler som finns och att man rapporterar resultaten 
till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats för att dessa ska 
bekräfta att forskaren uppfattat den verkligheten på ett riktigt sätt. Detta kallas för 
respondentvalidering (Bryman, 2002). 
 

Planering och genomförande 
Detta avsnitt kommer att inledas med en beskrivning av hur studien har genomförs när 
det gäller urval, insamling och analys. 

Urval  

För att få svar på studiens frågeställningar valde jag att intervjua 4 praktiker, två på 
kommuns socialtjänst och två på landstingets beroendeenhet. Jag kom i kontak med 
praktikerna genom att först kontakata avdelningscheferna på respektive verksamhet och 
informerade om studien och att det behövs hjälp att få kontakt med praktiker med 
erfarenhet om samverkan, som har arbetat länge i verksamheten. Sedan skickade jag en 
förfrågan via mail till avdelningscheferna i de två verksamheterna för att förtydliga 
studiens syfte och för att ge en kort presentation av mig själv. Sedan fick jag ett mail 
från båda avdelningcheferna och blev hänvisad vidare till intervjudeltagarna för 
bokning av tid. Jag ringde intervjupersonerna och bokade tid, därefter sickades en 
förfrågan då med en kort presentation av mig själv och studiens syfte (bilaga1). 

Insamling  

För att få svar på studiens frågor, användes semistrukturerade intervjuer se (bilaga 2). I 
studien har sammanlagt fyra praktiker med lång erfarenhet om samverkan intervjuats, 
det vill säga två erfarna socialsekreterare från kommuns socialtjänst som var utbildade 
socionomer samt två behandlare från landstingets beroendeenhet som också hade 
arbetat längre i verksamheten. Intervjuerna genomfördes enskildt och skedde i ett 
samtalsrum på deltagarnas arbetsplats. Intervjuerna spelades in på diktafon för att få en 
helhetsbild på det hela samt inte missa viktig information. Intervjuerna var mellan 30 
till 45 minuter för varje intervjuperson. 

Analys och tolkning 
Att analysera innebär enligt Kvale & Brinkmann (2009) att dra slutsater om innehållet 
av olika slags kommunikationer. Det finns två huvudinriktningar inom innehållsanalys: 
en kvantitativ gren, som främst används inom medieforskning där man kan se till det 
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manifesta innehållet, det vill säga det som direkt uttrycks i texten, och en kvalitativ gren 
som denna studie utgår ifrån, där man analyserar det latenta innehållet vilket innebär att 
forskaren gör en tolkning av det som intervjupersonerna säger. 

Vid analys av intervjutexter har jag använd mig av Bryman (2011) beskrivning. 
Intervjuerna har spelats in med hjälp av en diktafon och sedan skrevs ner till text. För att 
få en förståelse av intervjuerna lästes dessa igenom ett flertal gånger.  Texten kortades 
ner genom att ta ut de viktigaste meningarna och uttryck som var relevanta för att 
besvara frågeställningarna. De meningar som hörde samman markerades med fäger. 
Dessa meningar kodades som Bryman (2011) beskriver och grupperades i kategorier 
som reflekterar det centrala budskapet i intervjuerna och till sist formulerades 5 teman: 
Samverkan, kommunikations och det fysiska mötets betydelse, beslutmandat, kontakten 
mellan klienten/patienten och samverkansparterna samt hinder för samverkan. Temat är 
delat i två perspektiv, det vill säga beroendeenhetens perspektiv och socialtjänstens 
perspektiv. Syftet med olika perspektiv är inte att jämföra, utan det är intressant att få 
kunskap om samverkan, där yrkesgrupperna har olika arbetsuppgifter. I varje tema har 
citat används från samtliga intervjuer.  

 
Forskningsetiska överväganden 
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2009) är integritet, frivillighet, anonymitet och 
konfidentialitet de grundläggande etiska frågorna inom forskning, för de personer som 
deltar i studier. Bryman (2002) menar, för att forskning ska kunna uppfattas som seriös 
av människor måste den hållas inom etiska ramar annars förlorar den sin legitimitet. Det 
finns fyra etiska principer: 
 
Informationskravet innebär att forskaren gör en kort presentation om sig själv, sen på 
ett tydligt sätt informerar intervjupersonerna om studiens syfte och vilka som ansvarar 
för undersökningen.  
I denna studie informationskravet är tillgodosett genom att skicka ett missiv via email, 
till avdelningschefen på respektive verksamhet, som sedan skickat mailet vidare till 
intervjupersonerna.  
 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna i studien har själv rätt att bestämma 
över sin medverkan och att de har rätt till att avbryta sin medverkan när de vill. 
Samtyckeskravet innebär till exempel om forskaren intervjuar omyndiga personer skall 
samtycke inhämtas från vårdnadshavaren. Intervjupersonerna i denna undersökning 
deltog på frivillig grund. En viktig punkt är att fråga om man får spela in intervjun. 
Studien uppfyllde samtyckekravet genom att fråga om deras samtycke till medverkan i 
studien och om jag får spela in intervjun. 

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga intervjupersoner blir informerade om att 
de är anonyma och uppgifterna av intervjupersonerna kommer att förvaras så att inga 
obehöriga människor kan läsa dem. Konfidentialitetskravet är också tillgodosett, 
uppgifterna i studien kommer inte att avslöja intervjupersonerna och allt som sägs under 
intervjun är konfidentiellt.  
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Nyttjandekravet innebär att det material som är samlats in kommer endast att 
användas till det ändamål som studien avser och inte för något annat syfte. Nyttjande- 
kravet är tillgodosett genom att informera intervjupersonerna om undersökningen och 
att resultatet kommer att publiceras samt att de kan ta del av det färdiga resultatet. 
 

 

RESULTAT 
Verksamheterna presenteras var för sig, då olika perspektiv framträder och betonas. 
Resultatet kommer att presenteras under fem teman: Samverkan, kommunikationens och 
det fysiska mötets betydelse, beslutmandat, kontakten mellan klienten/patienten och 
samverkansparterna samt hinder för samverkan. Resultatet avslutas med en teoretisk 
problematisering. 

Samverkan  
Beroendeenhetens perspektiv  

En god samverkan menar intervjupersonerna (IP) är av yttersta vikt för att kunna hjälpa 
patienten med missbruk- och beroende problematik. Svårigheter i samverkan med andra 
organisationer kan vara påfrestande och kan bidra till att klienten hamnar mellan 
stolarna. En fördel med samverkan som IP anser är att man kan ta del av varandras 
resurser på ett effektivare sätt. IP tycker, att ha kunskap om varandras arbetsuppgifter 
och vilka beslutmandat de har i respekive verksamhet samt vilken betydelse de har för 
patienten kan underlätta samverkan. Vid problem och svårigheter i samarbete med 
andra verksamheter berättar IP att de brukar lösa problemet genom att gå till chefen 
eller hålla ett möte och ta upp problemet. 

Vi gör på något vis, antingen kallar vi till ett möte eller går vi via våra 
chefer och pratar om att det funkar inte liksom... 

Socialtjänstens perspektiv 

 IP upplever att samverkan är ett måste när man jobbar med klienter som har ett 
missbruk eller beroende problematik. Det är klienten som är i fokus, det vill säga att 
klientens behov är det centrala i samverkan med andra organisationer. 
Intervjupersonerna menar vidare, att samarbeta med andra yrkesgrupper gör att klienten 
får snabba isatser och undviker att klienten hamnar mellan stolarna. 

Samverkan är mycket viktigt för klienten, det underlättar för klienten om 
man ska få snabba insatser. 

… vi har en uppgift att mötas, vi har en kontakt och den kontakten har vi 
för att det ska bli bättre för en tredje person, det har inte med dig och 
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mig att göra, för vi har bara en uppgift att jobba med och jag och du ska 
samarbeta, det handlar om den personen. 

Kommunikations och det fysiska mötets betydelse 
Beroendeenhetens perspektiv 

Betydelsen av att kommunicera med varandra är något som alla IP påpekar som 
nödvändigt och betydelsefullt i arbete med de hjäpsökande, det har visat sig ha en 
avgörande betydelse för främjande av samverkan. IP berättar att de har telefonkontakt 
med varandra flera gånger i veckan när det behövs. Kommunikationen mellan parterna 
blir meningsfull när de tar varandras perspektiv vilket innebär interaktion.  

Alla områdechefer och personal ingår i flera olika möten med samverkansparter. De har 
gemensamma möten varannan vecka, det är viktiga möten, där saker tas upp som till 
exempel sysselsättning, boendestöd, medicin eller enskilda problematiska fall och 
reflekterar över det som sker i deras verksamheter, och betonar vikten av regelbunda 
möten, då man diskuterar olika önskemål och inte bara i telefon. IP menar att genom 
fysiskt möte kan aktörerna skapa en helt annan relation och en ökad förståelse av 
varandras verksamheter. Denna ansats bygger ett förtroende mellan parterna och ett 
gemensamt önskemål vilket underlättar samverkan.  

Under intervjuns gång med IP framkom att möten följer en struktur och det är ofta brist 
av tid som kan förhindra en effektiv kommunikation.  

Vi har möte var fjortonde dag när de kommer hit och diskuterar vi de 
patienterna som är med i programmet. 

Det som är viktigt är att man träffar varandra, så att man lära känna 
varandra, så att inte bara i telefon, att man har regelbundna mötet o 
träffas. Att vi träffas varandra fysiskt så att säga, det tror jag det är 
viktigt. Så det blir en helt annat, man lär känna varandra, man kan 
snacka på ett helt annat sätt, det är viktigt. Att man bygger upp, man 
talar om vad vi har för önskemål av de och de talar om vad de har för 
önskemål av oss och vi uppdaterar hur det fungerar med de hos oss så 
att säga. 

Socialtjänstens perspektiv 

IP påpekar att en viktig faktor för samverkan är att kommunikationen mellan 
yrkesgrupperna skall fungera, gällande önskemål, erfarenheter samt behov av olika 
insatser. För att undvika motstånd är det därmed viktigt att alla kommer till tals lika 
mycket, detta kan ske i form av gruppsamtal som består av samförstånd, jämlikhet, 
respekt för erfarenheter. En fri och öppen kommunikation i samverkansgruppen ökar 
gruppkänslan och gynnar gruppens effektivitet. Sådana interna relationer mellan aktörer 
bidrar till ökad samverkan. 
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Man får göra en individuell bedömning, behöver klienten samverkan då 
får man angagera sig, vi vill väl allihopa, men ibland är det bra att en 
av oss backar annars blir det för mycket kontakt med klienten också.  

Vi ringer klienterna, kontaktar dem samt åker på hem besök. Man gör 
sitt bästa för klienter genom nätverksmöten. Till exempel om man har 
kontakt med beroendeenheten och andra aktörer för att få en ökad 
samverkan. 

IP hävdar att det handlar inte bara om att kommunicera med varandra utan det är viktigt 
att ha en god kommunikation vilket höjer också arbetsmotivationen. Det vill säga att 
man kommer överens med varandra angående ett gemensamt mål, vilket är en viktig del 
i arbetet med den enskilde. För att undvika motstånd är det därmed viktigt att alla 
kommer till tals lika mycket, detta i form av gruppsamtal 

Ett annat problem är om vi inte pratar med varandra som 
organisationer, är att klienter får två olika kunskaper om sin 
behandling/problematik. Detta kan leda till att vi kan trampa varandra 
på tårna! Därför är det mycket viktigt med kommunikation oss i mellan. 

 

Beslutsmandat 
Beroendeenhetens perspektiv   

Det finns olika roller och ansvarfördelning mellan beroendeenheten och socialtjänsten i 
arbetet med människor som har missbruk- och beroende problematik. Beroendeenheten 
har ansvar för medicinering och behandling medan socialtjänsten har ansvar för 
ekonomi, boende, sysselsättning och boendestöd. IP menar att när man samverkar med 
andra verksamheter innebär det att två olika yrkesgrupper med olika befogenheter möts 
med varandra. Men ibland upplever IP att det kan finnas obalans mellan verksamheterna 
när det gäller patienter med samsjuklighet, där läkarna inom landstinget inte är överens 
och det kan hända att de tar över den andres roll. Trots det brukar de lösa det här 
problemet via vårdplanering. 

Man vet inte riktigt vem som ska göra vad där... Jag upplever mest att 
det är läkarna som inte riktigt kommer överens... men vi brukar reda ut 
så att det blir bra ordning. Det är alltså viktigt att man jobbar med, inte 
bara med den ena eller den andra men att man jobbar med båda delarna 
samtidigt. 

 

Socialtjänstens perspektiv 

Vad som kan vara problematisk däremot är betalningsansvaret som respektive 
verksamhet har. IP menar att det finns två uppdelade budgetar inom varje verksamhet 
som ofta brukar vara ett hinder för samverkan.  
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Konflikterna hamnar när det gäller om pengar. Vem ska betala 
behandlingen, vem har ansvaret, där hamnar konflikterna… men 
samarbetet mellan oss individer, socialtjänstmän och tjänstemän på 
beroende funkar bra. 

 

Kontakten mellan klienten/patienten och 
samverkansparterna 
Socialtjänstens perspektiv 

Man försöker på bästa sätt ta emot patienten/klienten samarbeta med andra aktörer kring 
klienten/patienten. Enligt IP börjar kontakten med klienterna/patienterna och 
samverkansgrupperna på många olika sätt. Det kan ske genom en förfrågan via remiss 
för bedömning, antigen från vårdcentral, polis, anhöriga, socialtjänsten eller 
beroendeenheten, även patienten/klienten själv kunde ta kontakt med verksamheterna. 

Man kommer i kontakt med socialtjänsten på många olika sätt, antingen 
personer som söker upp själva, anhöriga, ekonomisk bistånd, eller polis 
rapporter. 

 

Beroendeenhetens perspektiv 

I första hand är det så, har man ett missbruk eller beroende så ska man söka sig till 
vårdcentralen. Uppfattar läkarna från vårdcentralen att problemet är väldigt stort för 
patienten, att det kanske inte räcker med den behandling som vårdcentralen kan ge, så 
skickar de en remiss till beroendeenheten. De tar emot patienten och ser var problemet 
ligger någonstans och då gör de en kartläggning med provtagning och sen har de en 
behandlingskarta när de anser att de är färdiga med karltäggningen. Läkare är med och 
gör en bedömning för patienten om han ska gå kvar på behandling eller ska vidare till 
vårdcentral eller andra enheter. När patienten är i behov av andra insatser också som 
beroendeenheten inte har möjligeten att ge, som till exempel boende, ekonomi, 
boendestöd, sysselsättning, kontaktperson, kontaktar de socialtjänsten i eftersom 
socialtjänsten har den inriktning. Detta gör de i samförstånd med patienten, därefter 
håller de ett möte tillsammans med klienten/patienten och samarbetar kring klientens 
behov.   

… det är så, om den här patienten inte har det här behovet att finnas på 
beroendemottagningen men behöver hjälp på vårdcentralen, då kanske 
det är till exempel antabus, då kan man ge på vårdcentralen, eller andra 
enheter kan göra också det till exempel arbetsgivare.  

Så finns det någon som känner att… jag dricker för mycket eller att jag 
har problem med tabletter till exempel smärtstillande eller så, så kan 
man ju ringa hit så får veta var man ska vända sig… 
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Det kan vara så att patienten också blir missbruk fri och klarar sig en 
väldigt lång tid utan till exempel alkohol … att man då under den tiden 
stöttar patienten i sin missbruksfrihet om man säger så, att man kan va 
en stödkontakt en gång i månaden eller en gång varannan månad och se 
att patienterna när han eller hon känner att nu behöver jag mer hjälp 
kan hon eller han leta upp den kontakten. 

Hinder för samverkan  

Samsjuklighet 

Beroendeenhetens perspektiv  

Ett problemområde som togs upp var patienter med samsjuklighet när det gäller att 
samverka. IP tycker att det finns brist på kunskap om vem som ska göra vad och menar 
att det är ofta de patienter som riskerar att hamna mellan stolarna. 

...man vet inte riktigt vem som ska göra vad där ju... det är alltså viktigt 
att man inte jobbar bara med den ena eller den andra men att man 
jobbar med båda delarna samtidigt... 

Socialtjänstens perspektiv  

Även IP från socialtjänsten tar upp klienter med samsjuklighet som ett problemområde 
för samverkan. 

När klienten har både missbruk och samsjuklighet kan påverka 
samverkan. 

Sekretess  

Beroendeenhetens perspektiv  

Enligt IP kan samverkan påverkas av sekretess. Behandlaren tillsammans med 
kienten/patienten har som uppgift att skriva ett avtal om sekretess. Detta kan leda till att 
samverkan försvåras mellan de olika parterna. Ett exempel som togs upp är då patienten 
kanske är i behov av olika insatser och IP behöver kontakta handläggaren på 
socialtjänsten för att samarbeta kring patienten. Detta kan man inte göra om patienten 
inte går med på det, patientens godkännande är det liksom en förutsättning för att kunna 
ha en kommunikation mellan parterna. 

Det är väldigt viktigt med sekretessen, det som patienten säger till mig 
kan jag inte ta fär givet och berätta för handläggaren utan patientens 
medgivande. Det behöver inte vara negativt, men i vissa fall det kan 
påverka samverkan… 

Socialtjänstens perspektiv  
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IP menar att för uppnå en god samverkan räcker inte bara med att samarbetet mellan 
organisationer, utan det krävs också att klienten ska vara samarbetsvillig. Med detta 
menar IP att samverkan kan påverkas av klientens motivation att samarbeta eftersom det 
finns en sekretess.  

En faktor som kan påverka samverkan är när klienten också inte är 
samarbetsvillig, inte bara vi organisationer. Med detta menar jag att 
klienten kan välja ha en öppen kommunikation oss i mellan samt kan 
klienten välja att vi inte ska säga mycket till till exempel beroende 
enheten vilket försvåra samarbetet. Klienten kan välja att jag inte är 
involverad i hans behandling på till exempel beroendeenheten. 

Omorganisationer 

Beroendeenhetens perspektiv 

Omorganisationen verkar också vara en faktor som påverkar samverkan. Det vill säga 
innan var alla sektioner i en organisation där samverkan med socialtjänsten var mycket 
aktiv och väldigt viktig. Det har blivit skillnad nu när de har delat sig, de träffas inte lika 
mycket som de gjorde tidigare, men genom en bra personlig kontakt som de har sen 
tidigare, lyckas de ha en bra samverkan. 

På den tiden hade vi mycket mer samverkan mycket mer kontakt med 
socialtjänsten när vi hade båda delarna. Så det är ofta slutenvården som 
de vill ha kontakt med i första hand. Men vi har ju fortfarande mycket 
samverkan med socialtjänsten. 

Sammanfattning av resultat 
Samverkan 

Intervjupersonerna anser samverkan vara en viktig aspekt och ses som ett måste i 
arbetet med klienter/patienter med missbruks- och beroende problematik. De påpekar att 
det är klientens behov som är det centrala i samverkan med andra organisationer. En 
fördel med samverkan var att man kan ta del av varandras resurser på ett effektivare 
sätt. Det vill säga att ha kunskap om varandras arbetsuppgifter och vilka beslutmandat 
de har i respektive verksamhet samt vilken betydelse de har för patienten kan underlätta 
samverkan. Alla intervjupersoner upplever att det finns någon form av samverkan 
mellan verksamheterna och samverkan i stort sett funkar bra mellan praktikerna.  

Kommunikations och det fysiska mötets betydelse’ 

Kommunikationen och det fysiska mötet mellan olika yrkesgrupper beskrevs som 
nödvändigt och betydelsefullt i samverkan med andra verksamheter kring 
klienten/patienten. Kommunikationen sker via telefonkontakt flera gånger i veckan 
beroende på klientens/patientens och den upplevs av intervjupersonenrna som en öppen 
och god kommunikation, men det finns ett behov av mer fysiska möten mellan 
beroendeenheten och socialtjänsten i mindre kommuner, men tiden finns inte alltid.  
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 Beslutsmandat 

 Intervjupersonerna menade att, det finns två olika huvudmän med egna budgetar samt 
oklarheter vad det gäller ansvarsområdet, som ofta brukar vara ett hinder för samverkan. 
Till exempel när det gäller patienter/klienter med samsjuklighet kan det skapas obalans 
mellan verksamheterna, där läkarna inom landstinget inte är överens om behandlingen 
och det kan hända att de tar över socialsekreterarens roll, men med hjälp av 
vårdplanering brukar de lösa det här problemet. 

Kontakten mellan klienten/patienten och samverkansparterna 

Enligt IP, kontakten med klienterna/patienterna och samverkagrupperna börjar på 
många olika sätt. Det kunde hända genom en förfrågan via remiss för bedömning, 
antigen från vårdcentral, polis, anhöriga, socialtjänsten eller beroendeenheten, även 
patienten/klienten själv kunde ta kontakt med dem nämnda verksamheterna. I första 
hand skulle klienten/patienten med missbruk- och beronede problematik söka sig till 
vårdcentralen. Läkaren utifrån klientens behov bedömer var klienten ska behandlas.  

Hinder för samverkan 

IP upplevde ibland att det förekomer brister i samverkan när det gäller patinter med 
samsjuklighet och ekonomi fördelning.  

Ett annat hinder som kom upp var sekretess, där behandlaren tillsammans med 
kienten/patienten har som uppgift att skriva ett avtal om sekretessen. Intervjupersonerna 
ansåg att klienten måste vara samarbetsvillig för att kunna uppnå ett framgångsrikt 
resultat av samverkan.  

Omorganisationen var också ett hinder för samverkan. Innan var det alla sektioner i en 
organisation där samverkan med socialtjånsten var mycket aktiv och väldigt viktig. 
Samverkan blev sämre när de delade sig, de träffas inte lika mycket som de gjorde 
tidigare, men genom en bra personlig kontakt som praktikerna har sen tidigare, lyckas 
de ha en bra samverkan. 

Teoretisk problematisering 
Intervjupersonernas tycker att samverkan är inte bara en viktig aspekt i arbetet med 
klienten/patienten med missbruks- och beroende problematik, utan också ett måste. 
Danemark & Kulleberg (1999) menar att samverkan är en väsentlig arbetsform, och inte 
ett sätt som man kan välja själv att arbeta med eller inte, utan det är en förutsättning för 
att verksamheterna ska kunna genomföra sina uppgifter. Danemark (2004) menar vidare 
att det är för klientens bästa man inleder en samverkansprocess. Även i dena studie 
ansåg intervjupersonerna att det är klientes behov som är det centrala. Danemark & 
Kulleberg (1999) påpekar att man ska vara medveten om att samverkan också kan skapa 
problem i vissa områden även om syftet är att lösa problem, detta eftersom 
ansvarsfördelning, ekonomi, kultur, regler och den politiska styrningen påverkar. Det 
visar sig även i denna studie att ekonominfördelning påverkar samverkan speciellt när 
det gäller patienter med samsjuklighet. Många gånger vet de inte vem som har ansvaret 
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och vem som ska betala behandling. Detta leder till att klienterna hamnar mellan 
stolarna. Enligt Danemark (2000) underlättas samverkan om man tar del av varandras 
kunskaper och tydliggör för sig själv vilka lagar och regler som styr. Danermark (2004) 
hävdar att samverkansproccessen handlar om att interagera det vill säga att ha ett utbyte 
av information genom formella och informella interaktioner. I studien har alla praktiker 
påpekat vikten med kommunikation och upplever att samverkan i stort sett fungerar bra 
mellan organisationerna, men det finns ett behov av fler fysiska möten mellan 
beroendeenheten och mindre kommuner. Kommunikationen sker via telefonkontakt 
flera gånger i veckan beroende på klienten/patientens problembild. Samtidigt  betonas 
vikten av det personliga mötet som ger en helt annan relation mellan aktörerna samt 
ökad förståelse av varandras verksamheter. Denna ansats bygger ett förtroende mellan 
parterna och ett gemensamt önskemål vilket underlättar samverkan. Ett annat 
problemområde som intervjupersonerna tog upp var också sekretess, klienten/patienten 
där klietens motivation att samverka är viktig vid samverkan med andra aktörer, detta 
för att kunna hjälpa klienten till ett missbruksfritt liv i samhället. Danemark (2000) 
menar att det är viktig att gå genom vilket information man behöver dela med varandra 
och vilka regler och ansvar man har för att underlätta samverkan. 

När det gäller graden av samverkan som uppnås har vi sett att Westrin (1986a) delar 
samverkan i fyra nivåer; koordination, kollaboration, integration och konsultion. I 
resultatet kan vi förstå på koordination när beroendeenheten kontaktar socialtjänsten, 
för att en patient från beroenndeenheten är i behov av insatser som beroendeenheten inte 
har möjloghet att ge till exempel boendestöd. Detta gör de i samförstånd med 
patienten/klienten, därefter håller de ett möte tillsammans och samarbetar kring 
klientens/patientens behov. Enligt Westrin (1986a) koordination betyder när två 
organisationer anpassar sina insatser kring ett arbete för att uppnå ett bättre resultat. Den 
andra nivån är kollaboration som innebär när två eller fler organisationer jobbar 
tillsammans för något skärskild mål (Westrin, 1986a). När beroendeenheten och 
socialtjänsten möts för att samarbeta kring klienten/patienten, kan kollaboration uppnås. 
Det vill säga genom att båda organisationerna använder sina insatser som en 
komplettering för att tillsammans uppnå ett skärskilt mål. Detta gör man till exempel 
när beroendeenheten och socialtjänsten gör en planering från varsitt håll kring 
klientens/patientens behov, där olika insatser som boendestöd, sysselsättning och 
medicin ses som en komplettering. Den tredje nivån integration, sammansmältning är 
när två eller fler organisationer slås ihop som skapar vissa gemensamma arbetsuppgifter 
och kan genomföras av olika yrkeskategorier. Denna form fungerar i syfte att minska 
olikheter mellan aktörerna. Den fjärde nivån är konsultation som Westrin (1986a) 
beskriver är, när en organisation behöver hjälp med ett problem som den själv inte kan 
lösa, vänder sig hos den andra organisationen som rekommenderar ett förslag för en 
lösning av problemet.  

 

DISKUSSION 
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Metoddiskussion 
Först bestämde jag vad jag skulle undörsöka, sen valde jag frågeställningarna som jag 
vill få svar på. Studiens syfte var att belysa praktikers erfarenheter av samverkan 
avseende klienter/patienter med missbruks- och beroende problematik. För att få svar på 
syftets frågeställningar valde jag att intervjua 4 praktiker, två på kommunens 
socialtjänst och två på landstingets beroendeenhet. För att få kontakt med praktikerna 
bestämde jag att först kontakta avdelning cheferna på respekrive verksamhet och 
berättate om studiens syfte och att jag önskar att komma i kontakt med praktiker som 
har erfarenhet av samverkan, det vill säga praktiker som har arbetat längre i 
verksamheten.Jag valde en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats som 
utgångspunkt, då jag tyckte att det passade bäst till studiens syfte och frågeställningar. 
Med hjälp av de intervjuer jag gjorde kunde jag ta del av intervjupersonernas 
uppfattningar och deras upplevelser av samverkan.  

I mitt arbete har jag använt mig av en semistruktuerad intervju med öppna frågor. 
Fördelarna med öppna frågor var att intervjupersonenra svarade fritt med sina egna ord 
och behövde inte använda forskarens ordval, som man gör vid slutna frågor. Man 
belyser intervjupersonernas erfarenheter av samverkan och hur viktiga olika frågor är 
för intervjupersonerna. Ytterligare fördel med öppna frågor var till exempel när 
intervjupersonen inte gav tillräckligt med svar, märkte jag att det vara bra med en 
uppföljningsfråga. Under den första intervjun var jag väldigt nervös och oerfaren, men 
intervjupersonen var väldigt duktig och fick mig att slappna av. Hade jag nu gjort om 
intervjun så hade det blivit mycket bättre, jag hade varit mer avslapnad, kunnig och mer 
öppen från början. En annan sak som jag tycker att det var svårt är, att genomföra 
undersökning ensam. Man hakar upp sig lätt om man inte har någon annan att peka på 
svårigheter. Om jag hade skrivit tillsammans med någon det hade hjälp mig att utveckla 
nya idéer, tydliggöra svagheter samt diskutera svårigheter. Även under intervjuns gång 
hade varit mycket lättare om vi hade varit två, jag hade känt mig lugnare och risken att 
missa viktiga frågor minskas.  

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och sedan skrevs ner till text. Jag 
bestämde att läsa igenom intervjuerna ett flertal gånger för att få en förståelse av 
helheten. Texten kortades ner genom att ta ut de viktigaste meningarna och uttryck som 
var relevanta för att besvara frågeställningarna. De meningar som hörde samman 
markerades med fäger för att sedan lättare kunna hitta ett gemensamt tema hos 
praktikerna. Dessa meningar kodades och grupperades i kategorier som reflekterar det 
centrala budskapet och till sist formulerades 5 teman: Samverkan, kommunikations och 
det fysiska mötets betydelse, beslutmandat, kontakten mellan klienten/patienten och 
samverkansparterna samt hinder för samverkan. Temat delades i två perspektiv, 
beroendeenhetens och socialtjänstens perspektiv. Syftet med de olika perspektiven var  
inte att jämföra, utan det var intressant att få kunskap om samverkan där yrkesgrupperna 
har olika arbetsuppgifter. I varje tema användes citat från intervjuena.  

Enligt Patel & Davidsson (2003) i de kvalitativa studier forskaren påverkar mer eller 
mindre underlaget för analysen under transkriberingprocessen. Med detta menar de att 
det finns skillnader mellan talspråk och skriftspråk, där vid transkribering försvinner 
gester, mimik, betoningar, ironier och kroppsspråk. 
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Resultatdiskussion 
Studien har uppfyllt sitt syfte och besvarat studiens frågeställning. I mitt resultat 
framkom att det finns någon form av samverkan mellan verksamheterna och de anser att 
samverkan generellt fungerar bra. Detta förvånade mig, innan jag började med 
intervjuerna var min förförståelse att det finns stora brister på samverkan mellan 
socialtjänsten och beroendeenheten. Det verkar inte finns några stora brister på 
samverkan mellan de två verksamheter, men är det verkligen så som de säger? Det 
kanske är så att det fungerar bra inom den mitt undersökningsområde, men det kan se 
anorlunda ut i resten av Sverige. Samtliga intervjupersoner ansåg samverkan som en 
viktig aspekt och som ett måste i arbetet med klienter/patienter med missbruks- och 
beroende problematik. Detta håller Danemark & Kulleberg (1999) med om samverkan 
är en väsentlig arbetsform, och inte ett sätt som man kan välja själv att arbeta med eller 
inte, utan det är en förutsättning för att verksamheterna ska kunna genomföra sina 
uppgifter. Intervjupersonerna verkar vara medvetna om vikten av samverkan och som 
Danemark & Kulleberg (1999) beskriver, de är mer eller mindre tvingade att 
kommunicera. Trots att intervjupersonerna uppplever att de har klienten/patienten i 
fokus, framkom det att patienter med samsjuklighet lättare hamnar mellan stolarna. 
Detta på grund av olika faktorer, dels för oklarheter mellan verksamheterna om 
ekonomi fördelning, dels på olikheter på beslutmandat hos aktörerna. Detta innebär att 
samverkan styrs av politiska beslut, istället för klienten/patientens behov. Danemark 
(2000) pekade på att samverkan kan skapa problem i vissa områden, även om syfet är 
att lösa problem. Till exempel att den ena organisationen är mer politiskt styrd en den 
andra kan skapa irritation och felaktiga förväntningar. Det är därför viktigt att 
yrkesgrupperna tar del av varandras kunskaper och diskuterar hur man ska lösa 
problemen på bästa sätt. Även Danemark (2000) menar att allas kunskap är viktig i 
samverkansprocessen och tycker att det är viktig att kompletera varandras kunskap. 
Detta skulle öka effektiviteten, klienten/patienten får snabba insatser och kommer att 
hamna rätt från början, det vill säga risken att hamna mellan stolarna försvinner.  
Studien visar att det samverkas mellan socialtjänst och beroendeenhet lokalt, men det 
finns en önskan om att öka de fysiska mötena mellan mindre kommunerna och 
beroendeenheten, men tiden räckte inte. För att skapa en god samverkan är det viktigt 
att det finns resurser, så att verksamheterna träffas, inte enbart telefon kontakt, det blir 
en helt annan kommunikation mellan parterna. Genom fysisk samvaro kommer parterna 
att utveckla ökad förståelse för varandras verksamheter. Kommunikationen och möten 
uttrycks av båda parterna som viktga faktorer för samverkan och de upplevde en god 
kommunikation mellan parterna. En fri och öppen kommunikation i samverkansgruppen 
ökar gruppkänslan och gynnar gruppens effektivitet. Att samverka är inte alltid lätt, 
Danemark (2000) menar att i samverkan möts personer med olika beslutmandat vilket 
skapas obalans mellan mellan atörerna. Här kommer också frågan om jämlikhet och rätt 
att ta beslut in, vilket forskning visar är viktigt för mångas arbetsmotivation. Det är 
därför viktigt med en tydlig ansvarfördelning, speciellt när man jobbar med 
patienter/klienter med samsjuklighet. Intervjupersonerna menade att det finns två olika 
huvudmän med uppdelade budgetar samt oklarheter i ansvaret.. Genom formella avtal 
där aktörerna lovar att samverka, skapas tydlighet att samverkan skall ske. Det påverkar 
också de förväntningar man har på varandra. Intervjupersonerna vill betona vikten med 
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motivation samt sekretess, till exempel om klienten inte är samarbetsvillig, fast 
behandlaren anser att klienten är i behov av insatser från andra verksamheter. Det vill 
säga behandlaren kan inte samarbeta med andra yrkesgrupper kring klientens behov av 
insatser utan klientens godkännande. Detta påpekar Danemark (2000) också, att 
regelverk och beslutmandat påverkar verksamheterns möjlighet att samverka. Det visar 
sig att sekretessen kan förhindra en god samverkan mellan organisatioenra. Att 
klientens integritet skyddas är viktigt men det får inte leda till att klienterna kommer i 
andra hand.  

Slutsatser/implikationer 
Hur man främjar samverkan mellan olika yrkesgrupper är en fråga för 
behandlingpedagoger. Jag anser att det måste finnas ett bra samarbete mellan de olika 
myndigheterna, då de har för lite kunskaper om varandra, vem ska göra vad. Bristen på 
känsla av status och auktoritet kan resultera i en känsla av att vara sämre och hjälplös, 
och arbetets mening minskas efter en tid. Hög känsla av status och prestige kan däremot 
leda till att den anställde känner sig som del av en helhet och det kan göra det enklare 
och mer meningsfullt för de anställda att ta sig igenom tuffa perioder. Jag tycker att 
samverkan skulle förbättras om betalningsansvaret hade lösts enklare och att öka 
kunskapen om varandra arbetsuppgifter kan undvika missförstånd mellan parterna samt 
underlättar samverkan. Det borde finnas en högre organisation som sköter ansvaret för 
att placera människor till rätt instans. Denna organisation bör besitta bred kunskap om 
de andra verksamheterna. Denna mittorganisation ska se till att samarbetet mellan alla 
myndigheter fungerar väl och att det finns utrymme för en öppen dialog dem emellan. 
Detta är för att förebygga att människor inte ska hamna mellan stolarna. 
Mittorgansiationens uppgift tycker jag bör vara att vägleda människor till rätt 
verksamhet. I oklara fall bör denna även ha resurser av olika kompetent personal som är 
opartiska. Det leder till att klienten/patienten kommer att hamna rätt från början. 

Framtida forskning 

En fundering till framtida forskning var att göra en större undersökning om samverkan, 
denna gång med klienter/patienter. Det skulle vara intressant att höra hur de upplever 
samverkan mellan socialtjänsten och beroendeenhet eftersom det inte finns några 
studier med fokus på klientens/patientens erfarenheter och perspektiv. 
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Bilaga I 

 
Förfrågan om medverkan i C-uppsats 
 
       Växjö januari 2010                      
        
Hej! 

Jag är en student som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot ungdoms- 
och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö.  

Jag sänder detta brev för att förtydliga mitt önskemål efter vårt telefonsamtal. 

Jag läser sjätte terminen och till sommaren tar jag examen som Fil.Kand. 
Behandlingspedagog. Jag skriver nu mitt examensarbete, en C-uppsats, som jag önskar 
får göra i samarbete med er på socialtjänsten/beroendeenheten. Uppsatsen kommer att 
handla om samverkan mellan socialtjänsten och beroendeenheten. När det gäller detta 
anser jag att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressanta att få ta del av. För att 
få göra detta önskar jag att få intervjua två socialsekreterare/skötare med kunskap om 
samverkan.  

Studien kommer att genomföras hos er på socialtjänsten/beroendeenheten, där jag söker 
dig som arbetar med klienter med missbruk och beroende problematik. Jag undrar 
därför om det finns något intresse av just dig att delta i min studie? Undersökningen 
kommer att utföras i form av enskilda intervjuer, gärna inspelad men inget tvång och du 
kan när som avbryta ditt deltagande, om så önskas. Jag garanterar anonymitet, vilket 
betyder att du som är villig att ställa upp inte kommer att kunna identifieras. Jag 
kommer att hantera alla uppgifter konfidentiellt och avveckla allt material när uppsatsen 
är klar och publicerad.  

I mitt uppsatsarbete har jag handledning av en lärare med stor erfarenhet av 
uppsatsarbete. Kursansvarig och examinatorerna som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen. Detta kan ses som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens 
innehåll och etiska aspekter. 

Med vänlig hälsning  
 
Labinota Brahushi Zhaveli 
Vid frågor, tveka inte att kontakta mig: 0739-47 52 37 

Handledare: Per Olof Holmberg 
Examinator: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 
Kursansvarig: Mats Anderberg och Mikael Dahlberg 

I�  



 

 

 

Missiv 
 

Missiv till deltagare i studien Arbetstitel 
 
Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De jag använder mig 
av är de som presenterats av Vetenskapsrådet.  För att göra allt jag kan för att ditt 
deltagande i min studie ska vara etiskt riktigt vill jag visa dig dessa riktlinjer och hur jag 
ser på dem. 
 
Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär också att du ska veta vem jag 
är, vilken utbildning jag tillhör och var du kan nå mig. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 
 
Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 
 
Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom jag, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett mig dina erfarenheter. 
 
Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 
 
Jag hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i min studie. För 
mig är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till mig - då det är 
just dem jag intresserar mig för. 
 
 
                                   Labinota Brahushi Zhaveli 
    
      
     
 
      
Växjö 2012 Mars 
 
Handledare: Per Olof Holmberg 
 
Examinator: Mats Anderberg & Mikael  
 
Kursansvarig: Mats Anderberg & Mikael Dahlberg 
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  Intervjuguide 
 
 
          Klienterna/Patienter 
 

• Hur får ni kontakt med klienterna? 
• Vilka faktorer kan påverka samverkan kring klienter/patienter med 
missbruks/beroende problematik?  
• Hur viktig är samverkans roll i arbetet kring klienter/patienter med 
missbruks/beroende problematik? Vilka skyddsaspekter och riskfaktorer 
aktualiseras vid samverkan kring klienter/patienter med missbruks/beroende 
problematik? Ex. Risk att falla mellan stolarna. 
• Hur arbetar du för att klienterna inte ska hamna mellan stolarna? 
• Hur tror ni klienterna upplever er? 
• Vad är skillnaden mellan patient och klient? 
Bedömningsinstrument 
 
• Vad använder ni för bedömningsinstrument? 
 
Samverkan 
 
• Hur definierar du samverkan? 
• Hur upplever du beroendeenhetens och socialtjänstens roller vid samverkan?  
• Vad skapar ett bra respektive dåligt samverkan? 
• Hur hanterar du ett otillfredsställande samverkan? 
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