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SAMMANFATTNING: 

Studien syftar till att undersöka socialarbetares erfarenheter av att använda vård- och genom-

förandeplaner i socialtjänstens missbruksvård. Fokus ligger på socialarbetares upplevelser av 

vård- och genomförandeplaner som arbetsverktyg, klientens delaktighet, samt samverkan 

mellan aktörer i samband med planering. Kvalitativa intervjuer av åtta socialarbetare har ge-

nomförts. Resultatet visar att socialarbetarna har olika inställning till planerna, samt erfaren-

het av en rad möjligheter och utmaningar med arbetsverktyget, delaktighet och samverkan; 

vilket tyder på en komplexitet. Om och på vilket sätt socialarbetarna hanterar intentionerna 

om vård- och genomförandeplaner och sitt handlingsutrymme som gräsrotsbyråkrat, kan 

kopplas till huruvida de finner planerna vara meningsfulla, hanterbara och begripliga. En rad 

handlingsförslag ges till socialarbetare, chefer, dataprogramskonstruktörer, politiker, lagstif-

tare och forskare, inklusive förslag på vidare forskning. 

NYCKELORD: vårdplan, genomförandeplan, missbruk, socialtjänst, gräsrotsbyråkrat,    

KASAM 

  



 

 
 

FÖRORD/TACK 

Till att börja med vill jag genom en av de i studien intervjuade socialarbetarna ge en eloge till 

de människor som vård- och genomförandeplaner i främsta rummet är till för, och som käm-

par fantastiskt bra för att sitt och andras liv. 

… vilka människor man får träffa, som mot alla odds…: Det ska gå!!! Och det kanske inte 

går första gången, inte den tionde heller, men jätteimponerad [är jag]! 

Jag vill också rikta ett stort tack till professionella som ställt upp på intervjuer för den här 

uppsatsen och därigenom väckt intresse och inspiration. Även ett tack till de som läst och 

kommit med kommentarer till mitt arbete, samt till dem som varit ett stöd under resans gång. 
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1. INLEDNING  
Forskning visar att chanserna till goda resultat vid missbruksbehandling ökar om det finns en 

planering gjord med mål uppsatta i förväg. Viktigare än att välja rätt insats till rätt person vid 

planeringen, är att individualisera och anpassa vald insats till varje individs förutsättningar 

(Gerdner, 2005). Under det senaste decenniet har också lagar, föreskrifter, riktlinjer och råd 

ökat kraven på individuell planering. Vid insatser inom socialtjänstens
1
 missbruksvård ska 

idag en /vård/plan
2
 upprättas för varje klient, med mål för vården/insatsen. Vidare bör en ge-

nomförandeplan
3
 upprättas som anger hur målen ska uppnås mer konkret. Planeringen ska 

upprättas och användas som styrinstrument för förändringsarbetet (5kap 9§ Socialtjänstlag 

[SoL], SFS 2001:453; SOSFS 2006:5). Rapporter och utvärderingar från Socialstyrelsen visar 

emellertid att det skiljer sig mycket mellan olika kommuners handläggande socialtjänstkontor 

och mellan olika Hem för vård och boende (HVB) och öppenvårdsverksamheter, om och hur 

vård- och genomförandeplaner upprättas och används (Socialstyrelsen, 2011a; 

Socialstyrelsen, 2011b; Socialstyrelsen, 2011c; Socialstyrelsen, 2012a).  

Rapporterna säger dock inget om vad detta beror på eller hur de professionella ser på sitt arbe-

te eller variationerna.  Vid sökningar och genomgång av forskning har lite svensk forskning 

om vård- och genomförandeplaners användning hittats inom missbruksvård i Sverige 
4
.  Den 

forskning som är gjord som berör vård- och behandlingsplanering för missbruk fokuserar 

främst på bedömningsinstrument som används för att utreda socialt vårdbehov, såsom Ad-

diction Severity Index (ASI). Sådana instrument kan användas som utgångspunkt för val av 

behandling och vårdplanering. Studier som mer direkt rör vård-, eller genomförandeplaner 

finns, men i begränsad omfattning.  Några utvärderingar har påträffats kring gemensamma 

individuella vårdplaner (GIVP) för personer med samsjuklighet som har behov av insatser 

från både socialtjänst och sjukvård. Den mesta svenska forskningen som berör vårdplane-

ring/genomförandeplanering befinner sig dock inom andra vård- och omsorgsområden än 

missbruk; främst sjukvård och äldrevård, men även inom omsorgen om personer med funkt-

                                                           
1
 Socialtjänst är i denna studie ett samlingsbegrepp för kommunens sociala myndighetsutövande och utförande 

verksamheter, samt icke kommunala utförarande verksamheter som bedriver insatser på uppdrag av kommunen. 
2
Med vårdplan åsyftas i denna uppsats en övergripande plan som innehåller mål för vården. Denna benämns som 

plan eller vårdplan i riktlinjer, men för enkelhetens skull, används vårdplan för båda, då innehållet enligt riktlin-

jerna i princip är desamma.(jfr SOFS 2006:5).  Där behov finns att särskilja plan används även begreppet över-

gripande plan. 
3
I denna uppsats står genomförandeplan för en mer konkret och detaljerad plan som beskriver hur målen ska 

uppnås. Tidigare användes behandlingsplan, varför forskning som använder detta begrepp också inkluderats (jfr 

SOFS 2006:5, Gerdner 2005). Behandlingsplan betraktas därmed som en synonym till genomförandeplan. 
4
 Sökningar gjorda i DIVA, LIBRIS, Mittuniversitetets biblioteksdatabas, Socialstyrelsens hemsida, manuellt på 

Mittuniversitetets bibliotek i Östersund. Se vidare avsnittet Metod.  
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ionshinder. Kombinationen av denna svaghet i befintlig forskning och de variationer och bris-

ter Socialstyrelsen påpekar, motiverar relevansen av att i denna studie fokusera på använd-

ningen av vård- och genomförandeplaner inom socialtjänstens missbruksvård. Missbruksvård 

är även ett viktigt område att studera eftersom många människor berörs negativt av missbruk; 

både de som själva har ett sådant, anhöriga och samhället i stort pga. dess hälsomässiga, soci-

ala och ekonomiska konsekvenser (Agerberg, 2010; Nilsson & Wadeskog, 2008). Att det er-

bjuds goda möjligheter att komma ifrån ett missbruk kan därmed anses berättigat både utifrån 

en etisk synvinkel, mänskliga rättigheter och samhällsekonomiska vinster. Eftersom det ofta 

är socialarbetare
5
 som är ansvariga för att upprätta vård-/och genomförandeplaner, och ef-

tersom det finns variationer i efterföljelsen av riktlinjer, skulle det vara intressant att fånga hur 

de professionella ser på sitt arbete och få en djupare bild av hur variationer kan se ut. 

I arbetet med vård- och genomförandeplaner framträder tre bärande element: genomförande-

planen som arbetsverktyg, klientens delaktighet och samverkan mellan aktörer. Det första 

framträder relevant eftersom Socialstyrelsen (2010) menar att dokumentation ska kunna an-

vändas av socialtjänstens personal som ett ”arbetsinstrument” för den individuella planering-

en; vilket även motiverar ytterligare att titta på socialarbetarens perspektiv. Då det både finns 

enheter som upprättar samt använder och andra enheter som bara i liten utsträckning upprättar 

och använder vård- och genomförandeplaner (Socialstyrelsen, 2011a), är det intressant att 

undersöka huruvida socialarbetare finner vård- och genomförandeplaner vara användbara ar-

betsinstrument/arbetsverktyg.  Vidare lyfts delaktighet från klientens sida fram som ideal för 

socialtjänstens verksamhet i otaliga lagar och riktlinjer, så även för planeringen (SoL, SOSFS 

2006:5, m.fl.). Socialstyrelsen rapporter visar dock att det sällan finns dokumenterade rutiner 

för hur klienter görs delaktiga i vårdplaneringen (Socialstyrelsen, 2011b), och att deras delak-

tighet sällan dokumenteras (Socialstyrelsen, 2012a). Ett relevant delområde att undersöka är 

därmed hur de professionella ser på klienters delaktighet när det gäller att utforma och an-

vända vård- och genomförandeplaner. På grund av missbruksvårdens komplexitet är också 

samverkan mellan aktörer centralt (SKL, 2012a), och är något som berör planeringen (SOSFS 

2006:5). Samverkan framstår särskilt relevant att titta närmare på eftersom ansvaret för att 

utforma respektive plan ofta är fördelad på olika aktörer och planerna är intimt relaterade till 

varandra. Vårdplanens mål (handläggarens ansvar) är de mål som genomförandeplanen (ofta 

                                                           
5
 Med socialarbetare avses i denna studie personer som arbetar inom missbruksvården, t.ex. socionomer, be-

handlingsassistenter och alkohol- och drogbehandlare. Socialarbetare används för att inkludera personal som 

arbetar med vård- och/eller genomförandeplaner och inte har socionomexamen då det inte alltid är fallet. Viktiga 

erfarenheter skulle troligtvis utelämnas om endast socionomer inkluderades. 
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utförarens ansvar) ska specificera och visa hur de konkret ska uppnås. Frågan om vilka erfa-

renheter professionella socialarbetare har av samarbetet kring planeringen är därmed viktig. 

Vidare är både vårdplanen och genomförandeplanen viktiga led i att finna mål och vägar att 

uppnå dessa på, samt är enligt riktlinjerna nära sammanlänkade då den senare ska enligt rikt-

linjerna ha sin utgångspunkt i den förra. Därmed framstår det vara intressant att undersöka hur 

både professionella som arbetar med vårdplanen (ofta handläggare
6
 på socialtjänsten) och 

professionella som arbetar med genomförandeplanen (ofta socialarbetare hos utföraren), ser 

på arbetet med planerna. Något som ytterligare motiverar att inte titta på endast den ena pla-

nen, är att genomförandeplanen rekommenderas utformas av utföraren, men att detta inte är 

ett måste; den kan likväl utformas av den beställande myndigheten och därmed samma person 

som har ansvar för vårdplanen (SOSFS 2006:5). Sammanfattningsvis finns således en risk att 

missa viktiga dimensioner om båda planerna inte inkluderas i studien, varför båda innefattas. 

1.1. Syfte och avgränsning 
Syftet med föreliggande arbete är att undersöka vilka erfarenheter socialarbetare har av att 

använda vård- och genomförandeplaner inom socialtjänstens missbruksvård. Genom att illu-

strera olika bilder av socialarbetares erfarenheter av arbetet med vård- och genomförande-

planer är förhoppningen med föreliggande arbete att få en djupare förståelse av deras arbetssi-

tuation och den variation som Socialstyrelsen pekar på. För att avgränsa forskningsområdet 

har fokus valts på frivillig missbruksvård av vuxna inom socialtjänsten. Avgränsningen är 

också att endast belysa socialarbetares perspektiv. 

1.2. Frågeställningar 
Vilken inställning till och vilka erfarenheter har socialarbetare av att använda vård- och ge-

nomförandeplaner som arbetsverktyg i socialtjänstens missbruksvård? 

Vilken inställning till och vilka erfarenheter har socialarbetare av klientens delaktighet re-

spektive samverkan mellan aktörer i arbetet med vård- och genomförandeplaner i socialtjäns-

tens missbruksvård?  

Vilka möjligheter och utmaningar upplever socialarbetare med att använda vård- och genom-

förandeplaner i socialtjänstens missbruksvård?  

  

                                                           
6
 Med handläggare avses socialarbetare som arbetar med myndighetsutövning på kommunenes socialtjänst. 
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2. BAKGRUND 
I detta avsnitt redovisas lagar och riktlinjer, liksom tidigare forskning. 

2.1. Lagar och riktlinjer  
För att ge en bakgrund till vad socialarbetare har att förhålla sig till och visa vad intentio-

nerna från statligt/rättsligt håll är kring individuell planering i socialtjänstens missbruksvård, 

följer här en beskrivning av lagar, föreskrifter, råd och riktlinjer kring vård- och genomfö-

randeplaner. Detta möjliggör även en jämförelse mellan dessa, forskning och socialarbetares 

upplevelser av hur det fungerar och är att arbeta med planerna i praxis.  

2.1.1. Insatser vid missbruk och beroende 

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver 

(2 kap 1§SoL). Personer som inte själva kan tillgodose sina behov har rätt till bistånd för att 

uppnå en skälig levnadsnivå (4 kap 1§ SoL) av kommunens socialnämnd (3kap 1§SoL). 

Framträdande är att det är människors behov som ska styra om och vilken hjälp de ska få. I 

förarbeten till biståndsparagrafen 4 kap 1§
7
 förtydligas att bistånd är berättigat för olika typer 

av behov, såsom vid missbruk av alkohol eller narkotika då personen behöver vård eller be-

handling för att klara livsföringen (prop. 1979/80:1 s 182). Ansvaret att motverka missbruk 

framkommer särskilt i 3 kap 7§ och 5 kap 9§ SoL. I den senare paragrafen framgår att miss-

brukaren ska få ”den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån miss-

bruket” och om det innebär behov av att bo i HVB/familjehem ska han/hon få det (6 kap 1§ 

SoL). Det står alltså klart att människor ska kunna få hjälp att åstadkomma en förändring, nå 

ett liv utan missbruk och inte bara få hjälp att klara livsföringen; samt att det är socialnämn-

dens uppgift att ge henne/honom den möjligheten. Att detta också är något som socialtjänsten 

aktivt ska jobba för hos enskilda tydliggjordes redan 1988 (prop. 1987/88: 147s.17- 19). 

2.1.2. Dokumentation 

För att arbetet som socialtjänsten gör för att hjälpa människor ska vara av god kvalitet ska det 

dokumenteras (Socialstyrelsen, 2010). SoL föreskriver att både handläggning av ärenden och 

genomförande av beslutade insatser ska dokumenteras för alla insatser (11 kap 5§ SoL). Det 

gäller kommunens egen verksamhet liksom enskild verksamhet som bedriver insatser åt 

kommunen (7 kap 3§ SoL). I SOSFS 2006:5 finns mer detaljerade föreskrifter och råd om vad 

och hur det ska respektive bör dokumenteras vid handläggning och genomförande av insatser 

enligt SoL, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade [LSS] SFS 1993:387, Lag 

med särskilda bestämmelser om vård av unga [LVU] SFS 1990:52, samt Lag om vård av 

                                                           
7 Denna paragraf i dagens SoL har sitt ursprung i 1982 års socialtjänstlag, varför dess förarbeten refereras. 
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missbrukare i vissa fall [LVM], SFS 1988:870. Därtill har Socialstyrelsen gett ut en handbok i 

tillämpningen av de rättsliga bestämmelserna på området, utifrån SoL, Förvaltningslag [FL] 

SFS 1986:223, andra föreskrifter, samt förarbeten (Socialstyrelsen, 2010). Dokumentation har 

flera syften enligt handboken; den är både till för individen och dennes rättssäkerhet och för 

personal som en hjälp i arbetet. ”Dokumentationen ska kunna användas av socialtjänstens 

personal som ett arbetsinstrument för den individuella planeringen, handläggningen av ären-

det, genomförandet samt för uppföljning av ärendehandläggningen och insatsen” 

(Socialstyrelsen, 2010, s. 50). Att dokumentera är också viktigt för att kunna kontrollera om 

arbetet utförs enligt föreskrifter, se om det leder till resultat, kunna utvärdera samt förbättra 

arbetet – både på individ- och verksamhetsnivå. Intentionen med dokumentation är således att 

den ska vara användbar och till gagn för både enskilda hjälpsökande, personal och verksam-

heter som helheter. Handboken poängterar emellertid att det inte är endast de rättsliga kraven 

som är av betydelse i arbetet med dokumentation, utan att skriftliga bestämmelser måste 

vägas samman med etik, vetenskap och beprövad erfarenhet (Socialstyrelsen, 2010).  

2.1.3. Individuell planering 

Krav på och rekommendationer kring individuell planering av insatser inom missbruksvården 

har framkommit successivt under åren. Första kravet kom genom prop.1987/88:147
8
, vilken 

är grunden till att det nu står i SoL
9
: 

Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och noga bevaka att 

planen fullföljs.(5 kap 9 § SoL) [min kurs.] 

Vad planen ska innehålla föreskrevs dock inte. Under 2000-talet har däremot mer detaljerade 

krav tillkommit. Regler gällande insatser för barn företrädde bestämmelser för vuxna. År 

2001 infördes med nya SoL krav på att en vårdplan10 ska upprättas då barn placeras i HVB-

/familjehem (11 kap 3§ SoL, prop. 2000/01:80) och 2003 preciserades vad en sådan ska inne-

hålla i Socialtjänstförordningen [SOF] SFS 2001:937 (5 kap 1a §). År 2006 kom föreskrifter 

och allmänna råd kring planering/vårdplan vid handlägganing samt genomförandeplan för 

utförande vid alla typer av insatser enligt SoL, LSS, LVU och LVM (SOSFS 2006:5) och 

2007 gjordes lagkravet på vårdplan för barn i HVB/familjehem gällande även för vuxna (11 

kap 3 § SoL, prop. 2006/07:129). Samma år infördes krav på genomförandeplan då barn pla-

ceras i HVB-/familjehem; så har dock inte gjorts för vuxna ännu. År 2009 kom krav på ge-

mensam individuell vårdplan när detta behövs då flera huvudmän ger insatser (2 kap 7§). 

                                                           
8
 Som genererade en ändring i gamla socialtjänstlagen 1988. 

9
 Samma proposition utgör underlag för LVM, en lag som kräver att en konkret plan ska upprättas (28 § LVM). 

10
 I lagen (11kap 3§ SoL) kallas det bara för ”plan” men förarbeten (prop. 2000/01:80, prop.2006/07:129,) lik-

som Socialtjänstförordningen (5kap 1a§) benämner det ”vårdplan”. 
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2.1.3.1. Vård och genomförandeplan vid insats i HVB-/familjehem 
Tanken med en vårdplan/för personer som får vård i HVB/familjehem/ är att den ska kunna 

skapa gynnsammare förutsättningar för en tydlig kommunikation mellan socialnämnd och 

klient, underlätta för den enskilde att förstå syftet med och följa vården, användas som grund 

för uppföljning och utvärdering, samt klargöra olika huvudmäns roller (prop. 2000/01:80; 

prop. 2006/07:129). Prop. 2000/01:80, menar att behoven ska stå i centrum, att vårdplanen 

ska kunna ”tydliggöra mål och medel utifrån det enskilda barnets behov”. Vidare är förhop-

pningen att den ska kunna leda till mer ”genomtänkta placeringar”, och därmed en mer kvali-

tativ och effektiv användning av resurser. Regeringen inser att det innebär en ökad resurs-

kostnad att upprätta vårdplaner, men menar att de bör ”mer än väl kompenseras av de behand-

lingsmässiga vinster som vårdplanen ger” (Prop. 2000/01:80, s 104-105). Dessa saker fram-

träder kunna vara relevant även för vårdplaner för vuxna. Vårdplanen förefaller här vara ett 

mycket viktigt och funktionellt redskap vid insatser/förändringsarbete inom socialtjänsten.  

Regeringen ville inte reglera exakt i lagen vad en vårdplan ska innehålla, eftersom det måste 

bestämmas utifrån individuella omständigheter (prop. 2000/01:80), men kom senare med en 

förordning om detta, vilket tyder på ett sådant behov. I denna framkommer att det av vårdpla-

nen ska framgå vilka insatser som behövs, målet för dem, den vuxnes eller barnets och dennes 

vårdnadshavares synpunkter, liksom när det gäller barn hur umgänget med närstående ska 

tillgodoses (5kap 1a § SOF). Förarbetena till socialtjänstlagen menade också att en vid 

HVB/familjehem behöver kompletteras med en behandlingsplan, som visar hur insatsen ska 

genomföras rent konkret (prop. 2000/01:80). Detta lagstadgades 2007 i SoL (11 kap 3§ 2st), 

men då istället kallat genomförandeplan. I 5 kap 1a§ 2st SoL beskrivs vad en sådan ska inne-

hålla, vilket påminner om innehållet i en genomförandeplan enligt SOSFS 2006:5. 

2.1.3.2. Vård- och genomförandeplan vid alla typer av insatser 

Vid annan vård än vård i HVB-/familjehem, såsom öppenvårdsbehandling, sysselsättning 

m.m. är SOSFS 2006:5 det styrande dokumentet för planering. Eftersom SOSFS utgör före-

skrifter och allmänna råd är de inte lika bindande som lagar och förordningar, men är ändå till 

för att följas och vägleda. SOSFS 2006:5 föreskriver i 5 kap 2§ att planeringen som görs vid 

handläggning av ärenden och som har betydelse för nämndens beslut av insats ska dokument-

eras.  Råden är att det då bör tydliggöras:  

 vilka mål som gäller för respektive insats,  

 på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeraode och  

 beslutade insatser, och  

 hur nämnden eventuellt har samverkat med t.ex. andra myndigheter, organisationer eller föreningar och 

vad det har resulterat i          (SOSFS 2006:5) 
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Insatser, mål, klientens delaktighet och samverkan med andra instanser är således viktiga in-

gredienser i planeringen. Planen ges inget namn, men liknar det som kallas vårdplan för 

HVB-hem. Beträffande genomförandet av insatsen är rådet att upprätta en genomförandeplan 

(6 kap SOSFS 2006:5). Denna bör upprättas inom den verksamhet som ska genomföra insat-

sen
11

 och ska beskriva hur en insats ska genomföras praktiskt. Planen bör: 

 ha sin utgångspunkt i de mål som satts upp för en beslutad insats  

och det bör framgå: 

 ”om det ingår flera delar i insatsen och i så fall vilka,  

 vilka mål som gäller för insatsen eller delar av den,  

 när och hur insatsen eller delar av den ska genomföras,  

 på vilket sätt den enskilde har utövat inflytande över planeringen,  

 vilka personer som har deltagit i planeringen,  

 när planen har fastställts, och  

 när och hur planen ska följas upp   (SOSFS 2006:5) 

Med utgångspunkt i övergripande mål för insatsen (angivna i vårdplanen) bör således insat-

sens komponenter, delmål, insatsens genomförande och därmed hur målen ska kunna uppnås, 

liksom den enskildes och andra personers delaktighet i planeringen, samt datum för upprät-

tande och planerad uppföljning, framgå av genomförandeplanen. Dessutom bör det i en jour-

nal dokumenteras när genomförandeplanen har upprättats, följts upp och reviderats; samt vad 

som har uppnåtts i relation till målen och om behoven förändrats (SOSFS 2006:5). 

2.1.3.3. Gemensam individuell vårdplan 

Då både Socialtjänsten och hälso- och sjukvården som olika huvudmän ger insatser till en 

person, ska om någon av huvudmännen bedömer att en gemensam individuell plan/vårdplan 

(GIVP) behövs för att behoven ska kunna tillgodoses och personen själv samtycker, ska en 

sådan omedelbart upprättas. Vilka insatser, vilken huvudman som är ansvarig för vilken insats 

samt vem som är ansvarig för planen ska framgå (1 kap 7§ SoL).  

2.1.3.4. Individuell plan enligt LSS 

Ytterligare en form av plan kan bli aktuell i socialtjänstens missbruksvård då en klient har ett 

missbruk/beroende och samtidigt ett funktionshinder som berättigar till stöd enligt LSS. Då 

har han/hon rätt till en s.k. ”Individuell Plan” (IP) enligt 10§LSS. En IP är ”paraplyplan”, 

som inkluderar planer från olika huvudmän och insatser med syftet att ge brukaren en ”samlad 

överblick över de insatser, stöd och service hon/han får, eller skulle vilja ha” och över vem 

som ansvarar för vad (FUB, 2004, s. 3). Den liknar således en GIVP. Skillnaden är dock att IP 

är något som brukaren själv initierar och ansöker om; dvs. det är ingen plan för de profession-
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 Den verksamhet som den jag kallar utförare, står för. 
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ella främst. Alla som arbetar med brukaren kan dock bli involverade då klienten själv bestäm-

mer vem som ska vara ansvarig samordnare (FUB, 2004; Socialstyrelsen, 2002). På så vis kan 

även den som jobbar i socialtjänstens missbruksvård bli involverad i utformningen av en IP; 

och de vård- och genomförandeplaner som utformas där, inkluderas i en IP. 

2.1.4. Delaktighet  

Respekt för människors självbestämmande och integritet är centrala värden i svensk social-

tjänst. Det framkommer redan i socialtjänstlagens portalparagraf, vilken även staterar att fo-

kus ska vara på hjälp till självhjälp och hänsynstagande till det egna ansvaret för sin och and-

ras situation (1 kap 1§ SoL)
12

. Socialstyrelsens (2012b; 2012c) Indikator för god vård och 

omsorg inom socialtjänst definierar självbestämmande och integritet som att ”den enskilde är 

delaktig, har inflytande och ges möjlighet till olika val” 
13

. Delaktighet kan på så vis kopplas 

till att kunna påverka och göra egna val beträffande förevarande insats. Klientens rätt till del-

aktighet i utformningen och genomförandet av alla typer av insatser är uttryckt i 3 kap 5§ 

SoL. Klienten ska också respekteras och underrättas i samband med all typ av dokumentation 

(11 kap 6§ SoL). Socialstyrelsen (2010) poängterar att den som söker hjälp ofta finner sig i ett 

beroendeförhållande till socialtjänsten och att den professionelle behöver vara medveten om 

denna maktobalans. Denne behöver därför reflektera över hur den hjälpsökandes självbestäm-

mande och integritet kan respekteras för att ge ett professionellt bemötande. 

Specifikt gällande planeringen av missbruksvård ska sådan ske i samförstånd med den en-

skilde (5 kap 9§ SoL) och klientens medverkan ska dokumenteras, både i vård- och genom-

förandeplanen (SOSFS 2006:5). Regeringen menar att vårdplanen är ett viktigt dokument för 

den enskilde för att han/hon ska kunna förstå syftet med vården och följa vården (Prop. 

2006/07:129). I prop. 2000/01:80 uttrycks att en vårdplan kan vara viktig både för klienten 

och för den professionelle i egenskap av något som de gemensamt kan konsultera, revidera 

och följa upp. Regeringen menar även att det är bra om både klient, handläggare och vårdgi-

vare skriver under planen, så att alla blir klara över sin roll och sitt ansvar. 

2.1.5. Samverkan  

Förutom med den enskilde ska socialtjänstens professionella samarbeta med samhällsorgan, 

organisationer och föreningar vid utformandet och genomförandet av insatser då behov finns 

                                                           
12

 Enligt socialtjänstlagens utredare finns emellertid en gräns för hur långt klientens självbestämmande och in-

tegritet ska respekteras. Socialtjänsten ska respektera individen, men inte alla dennes beteenden, särskilt inte ett 

tungt missbruk utan ska aktivt gripa in och motivera (prop. 1987/88:147, s.17-19). 
13

 Socialstyrelsens indikatorer har skapats för att kunna göra kvalitetsuppföljningar. Enligt dessa kräver god vård 

och omsorg en samsyn kring viktiga begrepp och har därför tagit fram definitioner på olika områden. 
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(3 kap 1§ SoL). Samordning och en tydlig ansvarsfördelning mellan olika verksamheter, utfö-

rare och professioner är viktig också enligt socialstyrelsens indikator för god vård och omsorg 

i socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2012c). Av föreskrifter m.m. kring vård- och genomförande-

planer framgår att det ska finnas en koppling mellan en vårdplan/övergripande plan och en 

genomförandeplan; den senare ska ha sin utgångspunkt i de mål som satts upp för insatsen i 

vårdplanen, vilket nämndes även i inledningen. Eftersom vårdplanen/den övergripande planen 

ska upprättas av handläggare och genomförandeplanen bör upprättas hos den som utför insat-

sen (men inte nödvändigtvis) behövs samverkan dem emellan för att samordningen mellan 

planerna ska fungera då olika aktörer gör de olika planerna. Det framgår även att vårdplanen 

ska utvisa insatser från andra huvudmän, således krävs samverkan. Den tydligaste indika-

tionen på att samverkan kring planering höjs upp från statligt håll och behöver ställas krav på 

är införandet av GIVP. Vid samverkan behöver regler om sekretess i OSL beaktas. Den en-

skilde har enligt denna alltid rätt att ge aktörer rätt att prata med varandra utöver vad OSL 

medger. Vilka uppgifter som lämnas ut till den som ska genomföra insatser ska dokumenteras 

(SOSFS 2006:5). 

2.1.6. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis konstateras att någon form av planering ska upprättas vid alla insatser till 

personer med missburk. En vårdplan ska upprättas för både vuxna och barn i HVB och famil-

jehem, samt att det då för vuxna bör och att det för barn då ska finnas en genomförandeplan i 

HVB. Vid alla övriga insatser ska planeringen i samband med handläggningen dokumenteras 

(en övergripande plan, motsvarande vårdplan för HVB), och för genomförandet bör en ge-

nomförandeplan upprättas. Det finns också föreskrifter och råd om vad dessa olika planer ska 

innehålla. Dessutom finns andra former av planer. Den dokumenterade planeringen ska kunna 

ses som ett arbetsinstrument för de professionella och klientens delaktighet, liksom samver-

kan mellan aktörer återkommer i beskrivningarna av vad vård och genomförandeplaner ska 

innehålla förutom insatser och mål. 

2.2. Tidigare forskning 
Här återges forskning med relevans för vård- och genomförandeplaner som arbetsverktyg, 

klientens delaktighet, samverkan mellan aktörer. 

Vid sökningar och genomgång av forskning som behandlar vårdplaner, behandlingsplaner och 

genomförandeplaner, har den forskning som funnits inom missbruksområdet främst berört 

olika instrument för att bedöma hjälpbehov, vilket nämndes inledningsvis. Även internationell 

forskning har tidigare tittat mycket på olika instrument som kan användas som grund för pro-
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blem- och behovsbedömning, enligt en forskningsöversikt av Borkman (1998). Samma sak 

har nu funnits vid översiktliga sökningar i internationella databasen Proquest Social Sciences. 

Eftersom det har varit svårare att hitta forskning som mer direkt rör vård- och genomförande-

planer i socialtjänstens missbruksvård har jag valt att ta in forskning även från andra verk-

samhetsområden där individuell planering används i någon form. Fokus ligger på svensk 

forskning, då incitament och system kan variera och begränsa överförbarheten mellan länder. 

Viss internationell forskning finns dock med för att bredda bilden, då det förefallit tillämpligt, 

inte minst för att öka inslaget av forskning på missbruksområdet. Fokus ligger på att lyfta 

empiriska resultat och tolkningar snarare än metodologiska angreppssätt
14

.  

2.2.1. Vård och genomförandeplaner som arbetsverktyg 

Här presenteras forskning som berör vård- och genomförandeplaner i allmänhet och som ar-

betsverktyg i synnerhet.  

2.2.1.1. Betydelse 

Flera källor menar att en vårdplan/genomförandeplan, eller behandlingsplan som den kallas i 

vissa källor, är ett betydelsefullt instrument både i missbruksvård och på andra områden. 

Malmqvist (2001) (missbruksvård) uttrycker att ”ett grundläggande verktyg i behandlings- 

och utredningsarbetet är behandlingsplanen, den ska vara styrmedlet och riktningsvisaren för 

alla inblandade parter”. Enligt Gerdner (2005) ökar chanserna till goda resultat vid behandling 

av tungt missbruk om det finns en planering gjord med mål uppsatta i förväg. Det viktigaste 

menar han är inte att välja rätt insats till rätt person utan att individualisera och anpassa vald 

insats till varje individs förutsättningar. 

Dock framkommer olika nyanser i forskningen om huruvida professionella finner att vård- 

och genomförandeplaner vara ett bra instrument. Det framkommer att de till viss del finner 

det användbart, men också att det inte är självklart eller helt tydligt att de gör det. Vid en ut-

värdering av samordnad vårdplan (GIVP) av Lindquist & Gärdegård (2009), uttryckte 

personal (inom socialtjänst och socialpsykiatri) att planen är bra för att klargöra ansvar och 

som minneshjälp. De använde dock denna oftast inte främst för att veta brukarens mål, utan 

för att skapa överblick. Lindquist & Gärdegård (2009) tolkar de professionellas snarast rutin-

mässiga sätt att använda vårdplanerna, som att de inte ser GIVP som ett bra arbetsisntrument. 

Samtidigt fann Nillson & Tillberg Matssons (2012) i sin studie att majoriteten av de 
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 Noteras kan också att delar av presenterad forskning är äldre än de riktlinjerna som gäller för vård- och ge-

nomförandeplaner idag (dvs. före 2006), eftersom vissa yrkanden om individuell planering har funnits även 

innan dess. Det är ofta den forskningen som benämner genomförandeplan som behandlingsplan, men det senare 

begreppet förekommer även i verk publicerade efter 2006. 
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tillfrågade (inom socialpsykatri och LSS), ser genomförandeplanen som ett bra arbetsverktyg; 

så länge ”mallen” är anpassad till verksamhetsbehoven. De ansåg också att bl.a. dessa medfört 

att verksamheten numera i högre grad ”speglar… brukarnas individuella önskemål” (Nillson 

& Tillberg Matsson, 2012, s. 19). En liknande erfarenhet går att hämta från skolans verksam-

hetsområde, där lärare, elever och föräldrar upplever att individuella utvecklingsplaner möj-

liggör ett arbetssätt som fokuserar på den enskilda elevens lärande (Mårell-Olsson, 2012).  

2.2.1.2. Realitet 

Hur ser då användningen av verktyget ut i verkligheten? Här följer några exempel. Med an-

ledning av klagomål från klienter och anhöriga pga. obefintliga vård- och genomförandepla-

ner, att planer blivit till efter placering och svårigheter att förstå innehåll, granskade Länssty-

relsen i Kronobergs län (2006) arbetet med vård och genomförandeplaner inom socialtjänsters 

missbruksvård. Granskningen visade att flera planer saknades, både för vuxna och barm, samt 

att en koppling mellan vårdplan och behandlingsplan endast kunde ses ibland. Mål var ofta 

var satta, men obegripligt formulerade, och det rådde stora oklarheter kring skillnaden mellan 

vårdplan och en behandlingsplan (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2006)
15

. 

En punkt det varierar på i relation till vårdplaner är även ASI enligt Abrahamsson & 

Tryggvesson (2008). De menar att användningen är spridd men att det varierar mellan kom-

muner. Samma sak visar Socialstyrelsens lägesrapporter och tillsyner, både angående använd-

ningen av ASI och vård- och genomförandeplaner (Socialstyrelsen, 2011b; Socialstyrelsen, 

2011b; Socialstyrelsen, 2012a). Abrahamsson & Tryggvesson (2008) menar även att använd-

ningen av ASI varierar mellan enskilda handläggare. Det liknar resultat från forskning inom 

äldrevården. Sådan har påträffat stora variationer i kvalitet på vårdplaner på olika arbetsplat-

ser, trots att rutiner införts kring när, hur och vilka som ska delta i planeringen. Det noterades 

att skillnaderna kunde kopplas till enskilda personer (Efraimsson, litteraturöversikt 2005).  

Lindquist & Gärdegård (2009) visar att det finns osäkerhet bland personal kring syftet med 

gemensamma individuella vårdplaner, liksom osäkerhet kring vilken information sådana ska 

innehålla, även efter ett implementeringsprojekt. Forskarna kunde dock konstatera att en del 

ändrat sitt arbetssätt till det positiva. Om kunskapsnivån höjts eller inte var osäkert, men de 

drog slutsatsen att utvecklingsarbete liksom forskning behövs (Lindquist & Gärdegård, 2009).  

Angående kompetens har Sveriges Kommuner och Landsting sedan 2008, satsat på kompe-

tensutveckling inom missbruksvården, på grund av generella kompetensbrister därinom (SKL, 
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 Då granskningen gjordes (2004) var emellertid endast vårdplan ett krav och behandlingsplan endast en re-

kommendation. 
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2009). En utvärdering av satsningen av forskare i Lund visar att kompetensen därigenom höjts 

men att det fortfarande finns brister, bl.a. när det gäller förmågan att sätta relevanta mål. (i 

SKL, 2012b), vilket är ett centralt innehåll i vård- och genomförandeplaner.  

2.2.1.3. Faktorer som främjar och hämmar  

Vilka faktorer visar då forskningen påverkar användningen av vård- och genomföran-

deplaner? En viktig sak är som nämndes att sätta upp lagom stora mål (Lyly & Skoglund, 

2002). För att kunna sätta tydliga förändringsmål behöver professionella till att börja med 

kunna utreda individens drogmönster. Här har strukturerade bedömningsinstrument en central 

plats för framgång (Gerdner, 2005). De nationella riktlinjerna för missbruks- och beroende-

vården som bygger på forskning menar att som sådana rekommenderas utifrån evidens, ASI, 

Adolescent Drug Abuse Diagnosis (ADAD), Dokumentationssystem inom missbruksvården (DOK) 

och Monitoring Area and Phase System (MAPS) (Socialstyrelsen, 2007). Strukturerade bedöm-

ningsinstrument ska också enligt Institutionen för utveckling av Metoder i Socialt arbete, Socialsty-

relsen (IMS) vara till stöd för individuella vårdplaner (Abrahamsson & Tryggvesson, 2008). 

Därför har Abrahamsson & Tryggvesson (2008) studerat användningen av ASI i Sverige och 

kommer fram till att strukturerade instrument underlättar professionaliteten i missbruksvård. 

Även Lyly & Skoglund (2002) menar att ASI och MAPS skapar struktur i arbetet enligt per-

sonal och klienter. Dock kan t.ex. hög personalomsättning hindra implementering av 

(Abrahamsson & Tryggvesson, 2008), liksom kvalitet i ASI-intervjuer (Tengvald, o.a., 2004). 

Professionellas inställning och beredskap för förändring påverkar också behandlingsplanering 

enligt både internationell (Mee-Lee M.D., 2001) och svensk forskning (Gerdner, 2005). 

Gerdner (2005) nämner att arbetet underlättas om den professionelle har lämpliga resurser och 

flexibilitet för att kunna möta behoven hos olika individer samt kan skapa empatisk kontakt. 

Det senare ligger nära skapandet av en arbetsallians som (Öjehagen & Berglund, 1996) lyfter 

fram. Språklig korrekthet och förståelighet påverkar kvaliteten på planerna enligt Länsstyrel-

sen i Kronobergs län (2006). Malmqvist (2001) menar att behandlingspersonalens kompetens 

i att skriva i sin tur både kan främjas och hämmas av deras vana, inställning och tro på sin 

egen förmåga att skriva, liksom att det dagliga skrivandet gynnas av att dokumentation blir ett 

samtalsämne på arbetsplatsen. 

Länsstyrelsen i Kronoberg (2006) pekar vidare på att det är viktigt att använda vård- och ge-

nomfröandeplaner som ett levande dokument som följs upp och utvärderas. Utvärdering ger 

en värdefull återkoppling för klient och behandlare och möjliggör att mål kan förändras 

(Öjehagen & Berglund, 1996). Dock inser inte personal alltid vinsterna med uppföljningar 
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enligt Abrahamsson & Tryggvesson (2008). Därför blir ASI- uppföljningar ofta ej gjorda, 

men dessa hindras även av budgetrestriktioner och små föränderliga verksamheter.  

Å sin sida menar Länsstyrelsen i Kronobergs län (2006) att det är mycket viktigt att det finns 

rutiner och checklistor för vård- och genomförandeplaner, särskilt vid uppföljning av dem. 

Medan Malmqvist (2001) föreslår en metod för att höja kvaliteten i arbetet, där flera parter 

tillsammans granskar om behandlingsplan och faktisk dokumentation är i samklang. Ett annat 

främjande sätt är enligt andra, att chefers tydlighet kan påverka personalens motivation att 

arbeta med GIVP (Lindquist & Gärdegård, 2009). 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2006) konkluderar att uppgiften inom socialtjänstens miss-

bruksvård att utforma vård- och behandlingsplaner är komplicerad. Detsamma menar äldre-

forskning som säger att vårdplanering är en avancerad vårduppgift som förutom anpassade 

organisationsformer kräver särskild kompetens (Efraimsson, litteraturöversikt 2005). Det-

samma menar Sjölund (2013) angående genomförandeplaner i demensvården. 

2.2.1.4. Summering möjligheter och utmaningar 

Det framstår vara osäkert om verksamma finner vård-/genomförandeplaner vara användbara 

verktyg. Forskning tyder på att det både kan vara så och inte. Möjligheterna som framkommer 

är att de kan tydliggöra ansvarsfördelning, vara till hjälp för minnet och individanpassning av 

verksamheten. Utmaningarna handlar om att hantera brister i kompetens bland personal, vari-

ationer mellan arbetsplatser och handläggare, att sätta relevanta och begripliga mål, att göra 

individanpassade och inte rutinmässiga planer, och att få personal att inse vikten av uppfölj-

ningar, samt att använda ett korrekt och för klienten begripligt språk. Dessutom föreligger en 

osäkerhet bland professionella kring olika begrepp och namn på planer.  

2.2.2. Delaktighet 

Delaktighet är det delområde där mest forskning har påträffats 

2.2.2.1. Betydelse  

Forskningen noterar att brukarinflytande på individnivå, dvs. delaktighet, är något som ligger 

i tiden och poängteras i ökad grad frånstatligt håll. Inte bara inom missbruksvård och övrig 

socialtjänst, utan även inom LSS och socialpsykiatri (Nillson & Tillberg Matsson, 2012), 

äldrevård (Efraimsson, 2005), sjukvård (Almborg, 2008) samt skolan (Mårell-Olsson, 2012). 

Enligt tidigare forskning om framgång vid behandling är klientens delaktighet central både 

vid valet av insats och vid individualiseringen av vald insats, dvs. då man utformar vård- och 

genomförandeplaner. Det visar en forskningsöversikt om insatser vid tungt missbruk (Gerd-
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ner, 2005).  Matchningshypotesen, dvs. att professionella skulle kunna lära sig att på rätt sätt 

matcha klient och insats, har visat föga positiva resultat. Istället behövs kommunikation och 

dialog mellan klient och behandlare för god vård- och behandlingsplanering och gott resultat. 

Klienter har i forskningen även uttryckt att de tycker att det är positivt att få vara delaktig i 

planering, både personer med missbruk (Lyly & Skoglund, 2002) och samsjuklighet (GIVP) 

(Lindquist & Gärdegård, 2009), samt äldre (Efraimsson, 2005). Men forskningen visar också 

att alla inte har ett önskemål att vara med i planeringen (Lindquist & Gärdegård, 2009; 

Efraimsson, 2005) eller att en samordnad gemensam individuell vårdplan ska göras, vid sam-

sjuklighet (Lindquist & Gärdegård, 2009). En fördel som både klienter och personal ser med 

delaktighet vid utformande av en genomförandeplan
16

är att motivationen att nå de mål som 

man gemensamt kommit fram till höjs, insatsen anses mer adekvat och delmålen viktiga. 

Detta kan främjas genom att använda ASI och/eller MAPS vid planeringen (Lyly & 

Skoglund, 2002). Personal inom LSS uppfattar att brukare stärks genom att få vara med och 

sätta upp mål och bestämma hur de ska uppnås. De menar även att det är viktigt att klienten 

får påverka vilket målområde som ska arbetas med först (Nillson & Tillberg Matsson, 2012).  

Betydelsen av att ha en gemensam individuell vårdplan för de klienter som vill ha en sådan är 

många gånger att det är till hjälp för minnet och för att veta ansvarsfördelningen (gällande 

GIVP) (Lindquist & Gärdegård, 2009). Almborg (2008) fann vidare att strokepatienters upp-

levelse av delaktighet kunde associeras både positivt och negativt till dennes hälsorelaterade 

livskvalitet. Således finns viktiga fördelar med att klienten är delaktig i insatsers planering. 

2.2.2.2. Realitet 

I realiteten visar det sig dock variera mycket hur delaktighet realiseras och upplevs. Det före-

kommer att klienter verkligen upplevt sig delaktiga (Lyly & Skoglund, 2002; Lindquist & 

Gärdegård, 2009; Efraimsson, 2005). Brister framkommer dock också i ett flertal studier, 

både svenska och internationella på olika områden; missbruk (Borkman, 1998), samsjuklighet 

(Lindquist & Gärdegård, 2009; Mee-Lee M.D., 2001) psykiatri (Linhorst, Hamilton, Young, 

& Eckert, 2002), sjukvård (Almborg, 2008), samt i Socialstyrelsens granskningar 

(Socialstyrelsen, 2011b; Socialstyrelsen, 2012a). GIVP har emellertid visat sig förbättra klien-

tens delaktighet (Piuva, Blom, & Sandström, 2008). 

En form av och förutsättning för delaktighet i planering av insatser är information, oavsett om 

det är på individnivå (Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002; Almborg, 2008), eller or-
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ganisationsnivå (Bryant, Saxton, Madden, Bath, & Robinsson, 2008). Almborg (2008) fann 

att patienter upplevde i högre grad att de fått tillräcklig information, än att de fick delta i dis-

kussioner på vårdplaneringsmötet. Andra fann istället att klienter känt sig oförberedda inför 

planeringsmötet, utan tillräcklig kunskap om vårdsystemet (Efraimsson, 2005), eller att de 

inte tillräckligt förstod innehållet den planering som gjorts (Lindquist & Gärdegård, 2009). 

I alla studier framgår att det varierar vilka som närvarar på det möte som oftast utgör en del av 

grunden i arbetssättet för att skapa en vårdplan eller genomförandeplan. Det kan handla om ett 

möte mellan en professionell och en klient, eller ett möte med flera professionella från olika 

professioner och/eller aktörer och klienten (se t.ex. Lindquist & Gärdegård, 2009; Efraimsson, 

2005; Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002). Inom sjukvården är ofta anhöriga med 

(Efraimsson, 2005; Almborg, 2008) och inom LSS kan anhöriga och kontaktmän finnas med 

då brukaren själv inte närvarar (Nillson & Tillberg Matsson, 2012). De senare forskarna me-

nar även att klientens önskemål kan framföras utan dennes närvaro; genom en företrädare. 

Närvaro är dock inte automatiskt detsamma som delaktighet framhäver flera forskare 

(Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002; Nillson & Tillberg Matsson, 2012). Exempelvis 

visar en avhandling om äldres erfarenheter av delaktighet, att de, även om de närvarat vid 

vårdplaneringen, känt att deras resurser ej tagits till vara, att de har utmålats som beroende, 

känt sig maktlösa, stå utanför samtalet, eller hjälplösa, på grund av hur mötet hanterades 

(Efraimsson 2005). Samma avhandling visar dock att klienter ibland får mer talutrymme än 

annars och att de i de bästa fallen upplever planeringen som ett gemensamt projekt. I en 

undersökning inom LSS upptäcktes också att brukare ibland känt sig delaktiga, medan andra 

hade känt sig överkörda, inte blivit respekterade, mött brister i bemötande, otydlig kommuni-

kation eller inte kunnat påverka t.ex. planeringens frekvens (Lindquist & Gärdegård, 2009).  

Även internationell forskning visar att tillvägagångssätt varierar, t.ex. från att utformning sker 

gemensamt, till att personal gör en rutinmässig plan som klienten sedan får skriva under. Per-

sonal och klienter kan även definiera situationer olika; personal uppger att de brukar förhandla 

med klienterna vid oenigheter och tror inte att någon skulle ha känt sig pressad till att skriva 

under, medan klienter uppger att de känt sig tvingade att skriva under planer som varit emot 

deras vilja (Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002). Mårell-Olsson (2012) visar att det 

även i svenska skolan förekommer fenomen som makt, kontroll och förhandling vid utfor-

mandet av individuella utvecklingsplaner. Professionellas utsagor behöver således inte vara i 

linje med klienternas upplevelser och ideologiska mål realiseras inte alltid. 
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En annan del av vård- och genomförandeplaneringen är själva dokumentet. Något som skulle 

kunna betraktas som en brist på delaktighet är att alla klienter inte får ett eget exemplar av 

vård eller genomförandeplanen (Lindquist & Gärdegård, 2009; Nillson & Tillberg Matsson, 

2012). Detta gör att de fråntas möjligheten att ha det som hjälp för minnet, vilket en del klien-

ter som fått ett exemplar upplevt.  

Granskningar av akter gjorda, både före SOSFS 2006:5 kom (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 

2006) och senare (Socialstyrelsen, 2011a; Socialstyrelsen, 2012a), visar också att klienters 

syn på insatser inte alltid framkommer, och att deras underskrifter ofta saknas
17

. Samma sak 

har granskningar av genomförandeplaner i demensvården visat (Sjölund, 2013). Det framgår 

dock inte i någon av studierna om bristerna också avspeglar brister i delaktighet i planeringen 

eller om det bara inte framgår av dokumentet. Nillson & Tillberg Matsson (2012) poängterar 

emellertid att klientens underskrift inte är detsamma som klientens delaktighet. De menar att 

kravet i riktlinjerna är att det ska framgå hur klienten haft inflytande på planeringen, men att 

Socialstyrelsen i sina tillsyner ofta mäter klientens delaktighet i andelen klienter som skrivit 

under planerna. De menar dock att en underskrift snarare är en symbol och ritual än faktiskt 

inlfytande; inga formella krav på underskrift finns heller. Dessutom anser de att en av alla 

parter underskriven genomförandeplan ger en illusion om att vara en överenskommelse 

mellan jämbördiga parter.  Det är emellertid ett myndighetsbeslut som ligger bakom insatsen 

och genomförandeplanen. Dessutom har klienter inte alltid förmåga att kunna göra rationella 

val och förstå konsekvenserana av sina handlingar, inom socialpsykiatrin och LSS (Nillson & 

Tillberg Matsson, 2012) Det senare torde gälla även personer med misssbruk. Implemente-

ringsprojekt av GIVP kan dock förbättra synliggörandet av klientens involvering, genom pro-

fessionellas beskrivningar; aktgranskningar har visat vid en projektuppföljning att det i högre 

grad framgick att klienterna själva varit involverade i (Piuva, Blom, & Sandström, 2008). 

2.2.2.3. Faktorer som främjar och hämmar delaktighet 

En viktig faktor som främjar delaktighet har redan nämnts: information. Andra faktorer kan 

kopplas till klienten, de professionella, respektive vara av organisatorisk karaktär. Främjande 

faktorer kopplade till klienten kan vara att denne behöver ha stabilitet i sitt mående, förmåga 

att ta emot information, göra medvetna meningsfulla val och kunna fatta beslut (Linhorst, 

Hamilton, Young, & Eckert, 2002). Kommunikativ förmåga är även viktig (Efraimsson litte-

raturöversikt 2005), liksom att denne är redo för förändring (Mee-Lee M.D., 2001). Almborg 
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(2008) visar att, att som klient vara yngre, ha högre utbildning, och vara relativt oberoende i 

personlig ADL
18

 kan relateras till att strokepatienter upplever högre delaktighet. 

Hos personalen behövs en attityd som främjar reell delaktighet (Mee-Lee M.D., 2001) och en 

vilja att dela makten (Efraimsson litteraturöversikt 2005), (Linhorst, Hamilton, Young, & 

Eckert, 2002).  Även professionella behöver vara redo för förändring (Mee-Lee M.D., 2001), 

samt ha god kommunikativ förmåga (Efraimsson litteraturöversikt 2005). God kommunikat-

ion framstår vara en avgörande faktor som flera studier illustrerar på olika sätt. Brukare inom 

LSS och psykiatrin menar att professionella behöver vara tydliga, säkerställa och kolla med 

brukaren att denne förstått, samt att det är viktigt att personalen lyssnar, visar respekt och kan 

skapa ett gott klimat, med lugn, värme och vänlighet (Lindquist & Gärdegård, 2009). 

Efraimsson (2005) visar i sin inledande litteraturöversikt att fackspråk och professionell ter-

minologi både kan hindra klienter att uttrycka sig, med sitt vardagsspråk, och minska förståel-

sen.  Professionellas språkanvändning är ett uttryck för makt och kräver en etisk reflektion 

enligt Oprie (1998, i Efraimsson, 2005, s.21). I de fall brukaren har bristande kommunikativ 

förmåga framhålls vikten av att lära känna klienten väl (Nillson & Tillberg Matsson, 2012). 

Kommunikation har nära koppling till relation och en god relation är något som framhävs 

vara av avgörande vikt för framgång i behandling och för planeringen i denna, inte minst 

inom missbruksvården (Gerdner, 2005; Lyly & Skoglund, 2002). 

Faktorer av mer organisatorisk karaktär rör främst kultur, ideologi (Linhorst, Hamilton, 

Young, & Eckert, 2002) behandlingssystem (Mee-Lee M.D., 2001) och om fokus ligger på 

klienten eller organisationen (Mee-Lee M.D., 2001; Efraimsson, 2005). Institutionella intres-

sen och ramar kan försvåra möjligheterna att uppnå vårdideologiska mål om patienters delak-

tighet i sin vård (Efraimsson, 2005). Borkman (1998) visar på ett mycket tydligt sätt hur ideo-

logi kan påverka klientens delaktighet. I en medicinskt inriktad behandling för missbruk var 

det oftast professionella som styrde behandlingsplaneringen. Borkman (1998) tolkar detta 

som en hierarkisk expertmodell där de professionella betraktas besitta expertkunskap.  I ett 

behandlingsprogram byggt på en social modell var istället klienterna själva direkt ansvariga 

för att utforma en behandlingsplan (”recovery plan”) med stöd av kamrater (dvs. andra klien-

ter och personal). Här var istället ömsesidigt lärande och socialt stöd grunden. Borkman 

(1998) konstaterar att den person som är ansvarig för planeringsprocessen i vartdera pro-

grammet samtidigt var den som sågs som ansvarig för att förändring hos klienten sker. En 

svensk studie visar emellertid att socialarbetare oftast anser att ansvaret för att en person 
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kommit in i missbruk, liksom för att ta sig därifrån ligger på klienten själv, alltså inte på den 

professionelle (Palm, 2004).  

Andra organisatoriska faktorer handlar om att det behöver finnas tillräckligt med tid för per-

sonalen (Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002), och att användningen av strukturerade 

bedömningsinstrument gynnar deltagande (ASI, MAPS) (Lyly & Skoglund, 2002), (CAN) 

(Nillson & Tillberg Matsson, 2012).  

2.2.2.4. Summering, möjligheter och utmaningar 

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att det både finns resultatmässiga fördelar för be-

handlingen/vården om klienten får vara delaktig och att klienter uppskattar att få vara det när 

de får vara det på ett reellt positivt sätt. Forskningen om huruvida klienter är delaktiga i reali-

teten visar dock att detta varierar; det finns positiva exempel och förbättringar sker, men det 

har funnits och finns fortfarande stora brister. Utmaningarna med delaktighet i vård- och ge-

nomförandeplaner visar sig vara att tillräckligt informera och på ett reellt sätt involvera de 

klienter som så önskar i utformningen och användningen av vård- och genomförandeplaner. 

För att gynna reell delaktighet behövs ett klientorienterat perspektiv, goda relationer, god 

kommunikation, tid, professionella som är beredda att dela på makten, en reflektion över 

ideologi och organisationskultur och detta i relation till praktiken, samt andra organisatoriska 

förutsättningar. Utmaningen är dessutom att få delaktigheten att framgå i dokumentation; 

dokumentation som redogör för mer än klientens underskrift. Möjligheterna när man lyckas 

med reell delaktighet är empowerment, stärkta klienter, samt att samarbete mellan klient, pro-

fessionella och andra viktiga personer utgör grunden för behandlingen/insatsen. Behandlings-

ideologi och attityder framstår som de starkast påverkande faktorerna. 

2.2.3. Samverkan  

Vad beträffar samverkan har ingen forskning funnits som direkt rör samverkan mellan den 

aktör som är ansvarig för vårdplanen/den övergripande planen och den som är ansvarig för 

genomförandeplanen. Istället hämtas forskning som rör samverkan, från studier som fokuserar 

på GIVP, vilket just är ett instrument för att främja samverkan och situationen för en klient då 

flera huvudmän är involverade, samt från äldrevården. 

2.2.3.1. Betydelse 

Studier kring GIVP visar att samverkan kring vårdplaner är fördelaktigt ur flera parters per-

spektiv. I Lindquist & Gärdegårds (2009) studie uttrycker politiker liksom chefer att de behö-

ver ett verktyg för att öka samverkan och GIVP anses av dem som ett sådant verktyg. Brukare 

finner också att omgivningen får bättre insikt och att de slipper upprepa sig, att alla kan höra 
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vad som överenskommits, när planeringen sker samordnat och samtidigt. I en liknande studie 

uppger professionella att de tycker att det är viktigt med samverkan mellan enheter och de 

flesta upplever att de vid samordnad planering haft ganska eller mycket stor nytta av de andra 

professionellas yrkeskunskap (Piuva, Blom, & Sandström, 2008). Inom äldrevården är erfa-

renheterna att inter- och intradisciplinära vårdplaneringar är gynnsamma, bl.a. då de äldre 

känt sig tryggare vid tvärdisciplinära än vid vanliga sådana (Efraimsson, litteraturöversikt 

2005). Ett annat exempel på att vårdplaneringar gynnas av flera professioners involvering, 

kommer från internationell forskning om ”nursing homes”, där felaktigheter i bedömningar 

minskar när socionomer och andra socialarbetare medverkar (Vongxaiburana, Thomas, 

Frahm, & Hyer, 2011); socialarbetare har en central roll i vårdplanering. 

2.2.3.2. Realitet 

Samverkan mellan aktörer och professioner framstår således vara centralt. Frågan följer hur 

det fungerar i verkligheten. Efter att GIVP införts på socialtjänsten, beroendevården och öp-

penpsykiatriska mottagningen i Sollentuna för personer med psykisk störning och missbruk, 

hade gynnsamma resultat uppnåtts. Exempelvis konstateras att: ”Skillnaden mellan GIVP och 

tidigare vårdplaneringar är att alla aktörer nu är involverade. I akterna finns också utförligare 

beskrivningar av gemensamma beslut” (Piuva, Blom, & Sandström, 2008, s. 17). I det projekt 

som Lindquist & Gärdegård (2009) utvärderat om samordnade vårdplaner, upptäcktes att 

antalet sådana hade ökat. Om samarbetet mellan Södermalms stadsdelförvaltning och 

socialpsykiatrin, som berördes av projektet, förbättrats av att införa samordnade 

vårdplaneringar eller om samordnad vårdplanering skaptats där gott samarbete redan funnits 

innan, kunde studien dock inte finna svar på. Fortsatt forskning om effekterna av samordanad 

vårdplanering, liksom om tillvägagångssättet och huruvida det är ett bra arbetssätt efterlystes. 

På äldreområdet finner Efraimsson (2005) i sin litteraturöversikt att det finns både positiva 

och negativa verkligheter angående samverkan. Hon hänvisar till en utvärdering av 

vårdplaneringar i Jönköping som visade att bristande samarbete förekom (t.ex. exkluderades 

vissa proffessioner/aktörer), men också att kontakten mellan vårdgivarna främjades av att man 

infört en rutin kring vårdplaneringar (s. 22). 

2.2.3.3. Faktorer som främjar och hämmar samverkan  

En rad olika faktorer framstår som främjande respektive hämmande på samverkan. Främjande 

handlar exempelvis om förståelse för andra vårdenheters resurser och villkor, liksom rutiner 

(äldrevård) (Efraimsson litteraturöversikt 2005), Från allmän samverkansforskning fram-

kommer vidare att samlokalisering/geografiskt närliggande verksamheter, adekvata gränser, 
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engagemang från alla berörda parter/organisationer, samt att gemensamma utvecklingsprojekt 

är främjande (Dannemark & Kullberg, 1999, i Piuva, Blom, & Sandström, 2008).  

Dannemark & Kullberg (1999, i Piuva, Blom, & Sandström, 2008) menar samtidigt att det 

finns risk för samverkansproblem då flera aktörer är inblandade. De hänvisar till hämmande 

faktorer såsom att gemensam grundsyn saknas, att ekonomiska intressena skiljer sig, hinder i 

organisationsstrukturer, oklar ansvarsfördelning, samt hög personalomsättning. I Efraimssons 

(2005) litteraturöversikt framkommer också att organisatoriska problem, såsom olika målsätt-

ningar, kan vara hämmande, liksom tidsbrist. Efraimsson (2005)  pekar även på att det finns 

forskning som visar att det finns olika uppfattningar om vad begreppet vårdplan står för och 

innebär. Hon hänvisar i sammanhanget till Malmberg (1997, i Efraimsson, 2005) som menar 

att olika språkbruk och förväntningar bland vårdgivare orsakar kommunikationsproblem.  

2.2.3.4. Summering, möjligheter och utmaningar 

Samtidigt som organisatoriska faktorer således är viktiga för samverkan är de för klienten 

mest gynnsamma vårdplaneringarna de som har patientfokus, ej organisationsfokus 

(Efraimsson, 2005). För professionella socialarbetare gäller det alltså att arbeta för samverkan 

genom att hantera dessa organisatoriska utmaningar samtidigt som de organisatoriska fak-

torerna inte får ta över fokus från klienten. Möjligheterna med samverkan framstår vara, en 

bättre situation för klienten, tydliggörande av ansvarsfördelning mellan aktörer och att pro-

fessionella kan ta hjälp av varandras kunskaper. Utmaningarna handlar om att uppnå samver-

kan då många parter ska samverka, engagera alla parter, samverka med aktörer med annan 

grundsyn, uppnå förståelse för varandras villkor och resurser, nå samma målsättning, samt 

olika språkbruk, tidsbrist, geografiska avstånd, samt hög personalomsättning. 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV 
Som teoretisk tolkningsram har jag valt att utgå från Lipskys teori om gräsrotsbyråkraten och 

Antonovskys teori om känslan av sammanhang, KASAM, vilket jag här redogör för. 

3.1. Gräsrotsbyråkraten 
I tidigare avsnitt har framkommit att det finns intentioner med vård- och genomförandeplaner 

från statligt håll som handlar om att planer ska göras och vara gynnsamma och funktionella 

verktyg för klienter, professionella och hela verksamheter. Det finns även intentioner om att 

klienter ska vara delaktiga och att enheter ska samverka kring planering, vilket kan ses som 

att verktygen ska gynna delaktighet och samverkan. Socialstyrelsens rapporter liksom forsk-

ningen tyder dock på att verkligheten inte överensstämmer med intentionerna alla gånger.  
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För att förstå detta problem har jag valt att använda mig av Michael Lipskys teori om gräs-

rotsbyråkraten och dennes handlingsfrihet, eftersom det är en teori som han utvecklade utifrån 

att vilja förstå problemet med låg implementering av politiska beslut (Stayaert, 2009). Social-

arbetare i socialtjänstens missbruksvård kan betraktas som gräsrotsbyråkrater eftersom de 

tillhör de tjänstemän som jobbar i public services som statens företrädare med daglig direkt-

kontakt med medborgarna (Stayaert, 2009). Socialarbetarens/gräsrotsbyråkratens uppgift är 

att utreda människors behov av hjälp från staten och/eller hjälpa människor att bli av med sina 

problem på statens uppdrag. I det arbetet ska denne just tillämpa de generella reglerna och 

samtidigt ta hänsyn till individen och varje situation. De behöver därför utrymme att göra 

egna bedömningar, vilket innebär att de har givits en viss handlingsfrihet (Johansson, 2003). 

Handlingsfriheten är de givna eftersom deras arbete är av den karaktären att mänsklig käns-

lighet behövs i observationer och bedömningar, och kan inte låta sig enbart styras av på för-

hand bestämda och snäva ramar (Lipsky, 1981). Detta innebär att gräsrotsbyråkrater själva 

kan bestämma hur de i detalj ska agera inom de generella ramar som ges ovanifrån. Konsekv-

enserna blir som Steyaert (2009) skriver, att: 

Policy can be discussed and written down higher up in government structures, but it only becomes 

real through the work of street level bureaucrats and the way they translate policy into action  

Eller med andra ord att:  

politiken inte utformas av de lagstiftande församlingarna, utan när gräsrotsbyråkrater möter medbor-

garna. (Johansson, 2003, s. 15) 

Lipsky menar att hans teori är en teori om hur gräsrotsbyråkrater som individer uppfattar sitt 

arbete i public service organisationer. För att förstå hur och varför public service organisat-

ioner ofta arbetar motsatt riktning mot sina egna regler och mål behöver inställningen till reg-

lerna hos organisationens arbetare undersökas, liksom vilka andra stressorer/påtryckningar de 

utsätts för (Lipsky, 1981).  

Utifrån Lipskys perspektiv blir det därmed viktigt och intressant att undersöka vilken inställ-

ning socialarbetare har till intentionerna om vård- och genomförandeplaner i missbruksvården 

och att undersöka vilka utmaningar de möter för att förstå hur de hanterar sin handlingsfrihet. 

Kännetecknande för gräsrotsbyråkrater är även att kontrollen över deras agerande är begrän-

sad. Därmed kan deras reella makt anses vara större än deras position formellt tillåter (Jo-

hansson, 2003 ). Intressant att notera är att forskare inspirerade av Lipsky, har hävdat att gräs-

rotsbyråkratens handlingsfrihet har minskat i takt med ökad användning av IT i public service 
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organisationer och att gräsrotsbyråkrati/”street-level bureaucracy” har förvandlats till ”screen 

level bureaucracy” (Steyaert, 2009). Evans (2010 i Steyaert 2009) menar emellertid att in-

formationsteknologi har begränsad möjlighet att påverka handlingsfrihet.  

3.2. KASAM 
Känsla av sammanhang (KASAM), är en teori av Antonovsky som ofta används inom socialt 

arbete, främst för att analysera och beskriva klienters mående. Det är ursprungligen en medi-

cinsk teori om faktorer som främjar hälsa. Det salutogena perspektivet innebär enligt Anto-

novsky att fokus bör ligga på hur en person hanterar de svårigheter denne möter, snarare än på 

svårigheterna i sig. Antonovsky insåg genom forskning att det som främjar hälsa och skapar 

en känsla av sammanhang är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, som innebär: Be-

griplighet – yttre och inre stimuli/stressorer är för en person förutsägbara och begripliga, samt 

information är sammanhängande, strukturerad och tydlig. Hanterbarhet – personen har till-

räckligt med resurser tillgängliga för att hantera de krav som ställs. Meningsfullhet – de krav 

som ställs upplevs som utmaningar värda investering och engagemang. Meningsfullhet kan 

ses som motivationsfaktor. Begreppens relation till varandra är central och de ska inte särskil-

jas. Kombinationen av dem skapar KASAM. Hög KASAM ger en individ bättre förutsätt-

ningar för att möta problem, liksom ökad tillit till sin förmåga att så göra (Antonovsky, 2005).  

Inte bara klienter möter svårigheter i livet, utan också socialarbetare har ofta en rad krav och 

problem att hantera i sitt arbete. Därför är det viktigt att de också förstår och kan hantera sina 

arbetsuppgifter, men även att de finner dem meningsfulla utifrån Antonovskys teori. Enligt 

Bergman & Blomqvist (2004) känner många socialarbetare att deras arbete är meningsfullt 

och begripligt. Däremot upplevs möjligheterna att hantera utmaningarna ofta vara bristfälliga. 

I den tidigare forskningen framkommer att socialarbetare har flera utmaningar att hantera i 

arbetet med vård- och genomförandeplaner, liksom att de hanterar dessa på olika sätt, ibland 

otillräckligt.  Det visas att syftet med en viss typ av plan inte alltid är tydligt för socialarbetar-

na, vilket kan tolkas som obegriplighet. Det finns heller inga klara svar på huruvida de finner 

vård- och genomförandeplaner vara meningsfulla verktyg. Därför kan det vara intressant un-

dersöka vilken begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet socialarbetare upplever i arbetet 

med vård- och genomförandeplaner, samt vad kombinationen resulterar i. På så sätt blir det 

relevant använda KASAM som teoretisk tolkningsram för att uppnå syftet med studien. 

Att gräsrotsbyråkraten har viss handlingsfrihet och ej är styrd, utan kan välja hur han/hon han-

terar arbetsuppgifterna och dess utmaningar, samt vad som gör arbetet begripligt och me-



 

23 

 

ningsfullt, skulle potentiellt kunna innebära att dennes KASAM ökar. Det är möjligt att tänka 

sig att om gräsrotsbyråkraten finner det vara begripligt, hanterbart och meningsfullt att arbeta 

med vård- och/eller genomförandeplaner ökar graden av känsla av sammanhang. Samt att 

detta därför får konsekvenser för hur denne arbetar med planerna och agerar inom handlings-

utrymmet. Det vill säga att graden av KASAM kan tänkas påverka om, varför och hur vård- 

och genomförandeplaner görs och används, liksom att om någon av komponenterna begriplig-

het, hanterbarhet eller meningsfullhet saknas för socialarbetaren, får det negativa konsekven-

ser för både socialarbetarens KASAM och uppdraget med vård- och genomförandeplaner. 

4. METOD 
I detta avsnitt redovisas studiens upplägg, hur den tidigare forskningen och empirin samlats 

in, samt hur empirin bearbetats. 

4.1. Forskning, bakgrundsmaterial 
Forskning har eftersökts i databaserna DIVA (forskningspublikationer), LIBRIS, Mittuniver-

sitetets bibliotekskatalog och Proquest Social Sciences. Sökord har varit vårdplan*, genomfö-

randeplan*, behandlingsplan*, missbruk*, socialtjänst* dokumentation* och kombinationer 

därav. Motsvarande termer på engelska och synonymer har använts i Proquest Social Sci-

ences, där endast artiklar som utsatts för ”Peer Review” eftersöktes. Urval gjordes utifrån titel 

och därefter abstracts. Forskning inkluderades som på något vis berör individuell planering. 

Då liten forskning fanns om sådan som berör missbruk hittades, har forskning även från andra 

discipliner inkluderats. Sökningar och genomgångar har även gjorts av material på Socialsty-

relsens hemsida, där sökorden vårdplan*, genomförandeplan*, behandlingsplan*
19

 använts. 

Fokus i redovisningen ligger på svensk forskning, som nämndes i forskningsavsnittet.  

4.2. Empiri 

4.2.1 Forskningsdesign/forskningsstrategi 

För att få svar på mina forskningsfrågor och uppnå syftet med studien har en kvalitativ forsk-

ningsansats valts, med kvalitativa intervjuer. Sådana är användbara när man vill åt människors 

upplevelser och perspektiv (Bryman, 2006), vilket varit min avsikt för denna studie då jag 

velat titta på arbetet med vård- och genomförandeplaner ur de verksammas perspektiv, liksom 

fånga deras erfarenheter. En tvärsnittsdesign (jfr Bryman, 2006) har valts eftersom jag velat 

studera flera socialarbetares upplevelser, vid en viss tidpunkt. 
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4.2.2. Urval av informanter 

Eftersom Socialstyrelsens (2011b; 2012a) rapporter visar att det skiljer sig om och hur vård-

planer används både mellan uppdragsgivande kommuner, mellan utförande HVB, samt mel-

lan utförande öppenvårdverksamheter, har det bedömts vara av intresse att få upplevelser från 

socialarbetare inom flera typer av verksamheter. Valet grundar sig också på ett intresse av att 

försöka få en bild av hur samverkan mellan uppdragsgivare och utförare kan upplevas av 

olika parter, samt öka sannolikheten att få en bredd av upplevelser.  

För att få kontakt med potentiella intervjupersoner i olika verksamheter har jag använt mig av 

telefon- och mailkontakt, samt ett missivbrev (se Bilaga A, Bilaga B). Påminnelse har skick-

ats i mail i de fall det behövts. Kontaktuppgifter hittades i ett inledande skede via webbsidor 

på internet, samt genom vad som brukar kallas nyckelpersoner (Bryman, 2006), dvs. i mitt fall 

studiekamrater som haft kontakt med relevanta verksamheter och personer. Efter de första 

intervjuerna blev ett snöbollsurval (Bryman, 2006) aktualiserat då det i samband med inter-

vjuerna framkom opåtänkta enheter som framstod relevanta att intervjua utifrån de intervjua-

des utsagor. Det finns vissa risker med snöbollsurval, såsom skevhet pga. att risken att perso-

ner tycker lika (Bryman 2006). Samtidigt har jag försökt få med ett brett spektrum/så många 

jag hittat av relevanta utförare inom det aktuella geografiska områdets gränser. Utförarna har 

varit både kommunala, privata och kooperativa; myndighetsutövande socialtjänst, HVB-hem, 

och öppenvårdsverksamheter (behandling, daglig sysselsättning, boende). Åtta personer inter-

vjuades totalt, varav två män och sex kvinnor, i olika åldrar, uppskattningsvis 30-60 år. De 

visade sig ha olika former och nivå av utbildning och erfarenhet av socialt arbete. 

4.2.3. Intervjuguide 

Jag har valt att använda en halvstrukturerad intervjuform, med en halvstrukturerad intervju-

guide, såsom Bryman (2006) och Kvale & Brinkman (2006) tillråder när man vill täcka in för 

studien relevanta teman och ha förslag på frågor, men samtidigt ge utrymme för flexibilitet. 

En intervjuguide (se Bilaga C) utformades med teman och frågor som bedömdes vara av in-

tresse och relevans för studiens syfte och frågeställningar. Den upprättades och redigerades 

utifrån litteratur, intresse och diskussion med handledare. Inledande frågor i guiden har valts 

som ska vara relativt lätta för informanten att svara på och samtidigt ge viktig bakgrundsin-

formation, för att, som Bryman (2006) rekommenderar, värma upp samtalet. Därefter har te-

man och frågor av för studien mer central karaktär valts. Till sist har några avslutande frågor 

ställts för att runda av samtalet och se om intervjupersonen haft något att tillägga som jag inte 

täckt in. Jag har försökt ställa öppna frågor för att minska risken för att leda in intervjuperso-
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nerna i vissa tankegångar och för att fånga hur de tänker/upplever något, vilket Bryman 

(2006) rekommenderar. Varje tema har därför inletts med en mycket öppen fråga, för att se-

dan fortsättas med mer preciserade frågor. 

Den första intervjun användes som en test för att se om guiden höll, likande en s.k. pilotstudie 

(jfr Bryman, 2006). Då den bedömdes göra det, med ett par tillägg av frågor som uppkom och 

ställdes under den första intervjun, och då den information som framkom i den första inter-

vjun bedömdes vara så pass intressant, relevant och av betydelse för studien, bedömdes inter-

vjuguiden och intervjun vara av tillräcklig kvalitet. Några frågor ströks dock efteråt för kom-

mande intervjuer (vilka inte heller användes i den första intervjun).   

4.2.4. Intervjuernas genomförande 

Inför intervjuerna förberedde jag mig genom att gå igenom intervjuguiden, markera viktiga 

ord i frågor osv., för att kunna använda guiden på ett bra sätt och vara mentalt förberedd på 

vilka frågor jag skulle ställa, samt kunna hålla en röd tråd i intervjuerna. Plats och tid för in-

tervjuerna har varit efter överenskommelse. De har i huvudsak skett på intervjuernas arbets-

platser, i annat fall på annan plats där informanten känt sig hemma/bekväm. Innan intervjuer-

na har informanterna tillfrågats om de förstått den information de fått om intervjun, om de går 

med på det som förklarats, samt getts möjlighet att ställa frågor. Detta för att iscensätta inter-

vjun såsom Kvale & Birnkmann (2009) uttrycker det. Detta också av etiska skäl för att säker-

ställa att personen kunnat ge ett informerat samtycke, och vara medveten om konfidentialitet. 

Jag talade även om att materialet inte kommer användas till något annat än studien. Eftersom 

jag valt att spela in intervjuerna, för att underlätta analys, har jag innan jag satt på diktafonen 

frågat om de samtycker till att intervjun spelas in, vilket också stått i missivbrevet. Innan och 

efter intervjun har jag även använt mig av allmänt småpratande för att skapa en relation och 

underlätta möte och dialog under intervjuerna, göra intervjupersonen bekväm, samt visa in-

tresse och tacksamhet. Då saker av intresse har framkommit i dessa samtal har de noterats vid 

tillfället eller efteråt, utifrån vad som varit lämpligt praktiskt och etiskt. 

Under intervjun har jag använt mig av min intervjuguide (se Bilaga C) som ledning.  Fokus 

har jag försökt hålla kring vård-/genomförandeplanen som arbetsverktyg, delaktighet, sam-

verkan, kompetens
20

. Tack vare att den semistrukturerade intervjuformen bedömts mest lämp-

lig för studiens karaktär, kunde jag vara flexibel med ordningen på teman och frågor och följa 

                                                           
20

 Kompetens fanns från början med som delfokusområde, men valdes bort i presentationen av studien för att 

avgränsa och fokusera uppsatsen. Min bedömning var att empirin gav mer svar på områdena arbetsverktyg, del-

aktighet och samverkan. Det framkom emellertid att kompetens  är ett relevant område att studera och att olika 

åsikter fanns även där, främst angående huruvida utbildning behövs och vilken. 
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samtalet och intervjupersonens uttalanden, vilket gav ett flyt. Min intention har varit att få 

personens berättelser och upplevelser att ta mest plats och komma fram, liksom Kvale & 

Birnkmann, (2009) menar är viktigt vid intervjuer. Jag har därför även ställt uppföljningsfrå-

gor, för att få fram betydelsen av det intervjupersonen sagt, då något mer antagits ligga bakom 

ett uttalande. Tolkningsfrågor (Kvale & Birnkmann, 2009) har också ställts för att förtydliga 

vad intervjupersonen menat då något framträtt som oklart. Under, liksom efter intervjun har 

jag kontrollerat mot intervjuguiden att jag täckt in alla frågor; dvs. tittat på vilka frågor jag 

ställt och vilka som täckts in /ändå/ av intervjupersonernas svar, samt tittat vilka jag eventuellt 

missat. Ibland har en avvägning behövts göras och mindre centrala frågor utelämnats, för att 

hålla intervjun inom tidsramarna och inte bli alltför lång. Intervjuerna har varit runt 60 minu-

ter. En var ca 30 min av tidsmässiga skäl. Efter intervjuerna har jag även skrivit ner reflekt-

ioner om saker som kommit fram under, före och efter intervjuerna, för att ha med till ana-

lysen, något Kvale & Birnkmann (2009) råder. 

4.2.5. Empirianalys  

För att underlätta en analys av den insamlade empirin, har jag valt att transkribera intervjuer-

na, dvs. skriva ut dem ord för ord genom att lyssna på dem om och om igen, eftersom flera 

(Bryman, 2006; Kvale & Birnkmann, 2009) ger detta råd, även om arbetet är tidskrävande. 

Effektiv tid tog en intervju ca 6 timmar eller mer att transkribera. 

Bearbetningen och analysförfarandet har därefter skett med metoder som fokuserar på me-

ning, eftersom det är betydelsen i socialarbetarnas uttalanden som varit av intresse, mer än 

språket (jfr. Kvale & Birnkmann, 2009). Främst har ett kodningsförfarande används. Dels har 

utskrifterna kodats utifrån om de handlar om arbetsverktyget, delaktighet, samverkan eller 

kompetens, dels utifrån koder som framträtt som gemensamma ämnen vid genomläsningar av 

intervjuerna. Flera genomläsningar har gjorts, och koderna markerats med olika färger och 

ord. Därefter skapades ett dokument med över och underkategorier utifrån de funna koderna, 

där intressanta stycken ur intervjuerna klipptes in, så att alla personers uttalande om en viss 

kod/kategori kunde läsas tillsammans. För att inte riskera att allt förmycket fragmentisera 

intervjupersonernas uttalanden, vilket Bryman (2006) och Kvale & Birnkmann (2009) menar 

är risken med kodning, eller missa helheten varje persons erfarenhter skapades också en tabell 

med vad alla personer sagt om alla kategorier, i koncentrat
21

. Det kan liknas vid en form av 

meningskoncentrering som Kvale & Birnkmann (2009) nämner. Därmed kan en eklektisk 

form av analysförfarande anses ha använts (jfr. Kvale & Birnkmann 2009). Efter 
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 Denna ligger till grund för tabell 1 som redovisas i resultatet, se Bilaga D. Ursprungstabellen rymde dock mer. 
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genomläsningar av tabell och skapat dokument kunde ytterligare gemensamma och 

särsklijande erfarenheter närmare bearbetas i relation till varandra. Utifrån det har jag valt ut 

det som jag ansett mest relevant utrifrån syfte och frågeställningar och presenterat i resultatet. 

Det som framkommit i bearbetningen av materialet har också jämförts med tidigare forskning 

och en tolkats utifrån de teoretiska ramarna. 

Vid presentationen av citat i resultatet har jag valt att ta bort upprepningar av ord, ord som 

läggs in i talspråk såsom: liksom, alltså, mm, för att ge större trovärdighet i skriftlig form åt 

det de professionella uttryckt muntligen, då analysen inte är fokuserad på språket. Detta för att 

inte riskera en ”oetisk stigmatisering” som Kvale & Birnkmann (2009, s. 204) uttrycker det. 

”I” står i citaten för mig som Intervjuare och de intervjuade presenteras med ett förnamn. 

4.2.6. Förförståelse 

Min tidigare erfarenhet av vård- och genomförandeplaner på kommer från tillfälligt arbete på 

ett HVB-hem för vuxna med missbruk. Min erfarenhet därifrån är att det ser mycket olika ut 

från kommun till kommun om vårdplaner skickas till HVB-hem och hur de ser ut. Erfarenhet-

en är också att enskilda socialarbetare har olika tankar om vad som ska ingå i en genomföran-

deplan. Min erfarenhet var att det är vanligt att det som i föreskrifter benämns som ”vårdplan” 

respektive ”genomförandeplan” får andra namn eller förväxlas, bland professionella, bestäl-

lare och utförare. Detta var också en anledning till att jag ville undersöka ämnet vidare. Till 

viss del har min förförståelse oundvikligen påverkat min tolkning av materialet, även om jag 

försökt vara medveten om denna vid analysen. 

4.2.7. Etik 

Att intervjua professionella socialarbetare har bedömts vara mindre etiskt känsligt än att in-

tervjua klienter, vilket först övervägdes (utifrån ett annat syfte).  Flera etiska aspekter har be-

aktats inför, under och efter intervjuerna. Samtyckeskravet (jfr Bryman, 2006) har tagits hän-

syn till genom att alla intervjupersoner har fått muntlig och skriftlig information om syftet 

med studien, liksom om intervjuförfarandet, inför och i samband med intervjun, för att kunna 

ge ett informerat samtycke till deltagande. De har även underrättats om att de har rätt att när 

som helst avbryta intervjun eller inte svara på någon fråga, om de skulle ångra sig under in-

tervjun. Intervjupersonerna har fått veta att materialet inte kommer att användas i andra syf-

ten, liksom att det kommer hållas konfidentiellt. Konfidentialiteten har jag säkerställt genom 

att förvara inspelningar och utskrifter utan tillkomst för obehöriga, samt lösenordsskydda 

transkriberingar och dolt identiteter liksom arbetsplatsers namn vid transkribering, såsom 

Kvale & Birnkmann (2009) rekommenderar. Alla namn i reslutatredovisningen är fingerade. 
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5. RESULTAT 
Här redovisas de viktigaste resultaten som trätt fram utifrån intervjuerna med socialarbetar-

na om deras upplevelser av att arbeta med vård- och genomförandeplaner. Deras uttalanden 

jämförs med den tidigare forskningen, samt tolkas utifrån de teoretiska ramarna. Resultatet 

disponeras under rubrikerna Vård och genomförandeplaner som arbetsverktyg, Delaktighet 

och Samverkan. I underrubriker till dessa redogörs för socialarbetarnas inställning, arbets-

sätt, möjligheter och utmaningar, samt analyserna utifrån gräsrotsbyråkraten och KASAM. 

5.1. Vård och genomförandeplaner som arbetsverktyg 
Den insamlade empirin är relativt spretig, vilket tyder på att socialarbetarna har olika erfaren-

heter och inställningar till arbetet med vård- och genomförandeplaner. Intentionen är att här 

illustrera spektrumet och variationsvidden av upplevelser i olika ämnen, men även att peka på 

likheter och gemensamma teman. Att presentera varje intervjupersons uttalanden i text var för 

sig, framstår därför och på grund av deras antal, inte vara överskådligt. En tematisk genom-

gång görs därför. Samtidigt är det intressant att kunna se varje och jämföra olika personers 

erfarenheter som helheter. För att inte tappa ”linjen” i var och ens inställning och erfarenheter, 

har jag därför valt att presentera en överskådlig tabell med socialarbetarnas ”profiler”, dvs. 

koncentrat av var och ens svar på utvalda frågor, se TABELL 1, Bilaga D. Tabellens innehåll 

fördjupas i den tematiska genomgången, bl.a. med talande citat. I denna finns även ämnen 

med som inte är med i tabellen, för att redogöra för dessa utan att göra tabellen oöverskådlig.  

5.1.1. Inställning och arbetssätt 

Materialet visar att inställningen till vård- och genomförandeplaner som arbetsverktyg varie-

rar. Många tycker att de är användbara redskap, precis som Socialstyrelsen (2010) menar att 

dokumentation ska vara; vilket även liknar flera professionellas uttalanden inom socialpsykia-

tri/LSS (Nillson & Tillberg Matsson, 2012). Men inte alla intervjuade, främst en är kritisk och 

uppger sig därför göra dem mer standardiserat. Detta stämmer in på och kan belägga att det 

ibland kan vara så som Lindquist & Gärdegård (2009) tolkar sitt resultat; att rutinmässig an-

vändning kan vara ett tecken på att man inte ser det som ett arbetsverktyg. Precis som i tidi-

gare forskning, ger empirin inget entydigt svar, utan socialarbetare har olika uppfattningar. 

Vidare ställdes frågan till socialarbetarna hur hög andel av deras klienter som de upplever har 

en plan (genomförandeplan för utförarna, övergripande vård- eller genomförandeplan för 

handläggarna). De flesta trodde att en viss andel hade en, vilket visar att detta är något de inte 

alltid har kontroll på. Svaren varierade från ”alla” till ”hälften”. Andelen verkar kunna hänga 

samman med hur högt de uppger att vård- och genomförandeplaner prioriteras; men endast 
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ibland med om de finner dem vara användbara verktyg (Se Tabell 1, Bilaga D). För många 

kommer planen mycket högt på listan och gör den, antingen för att de tycker att den är ett bra 

verktyg eller t.ex. för att det är ett lagkrav. Gemensamt är dock att de alla har saker de priori-

terar högre – för utförarna handlar det ofta samtal eller samvaro med klienter, och för hand-

läggare utredningar. Den person som inte ser vård-/genomförandeplaner som ett arbetsverktyg 

(Beatrice) prioriterar den högt just eftersom den är ett krav, men prioriterar mindre att göra 

den detaljerat, som berördes ovan. En person upplever att den skulle kunna vara ett bra verk-

tyg, men gör ändå inte genomförandeplanen, vilket hon menar beror på den övriga verksam-

hetens krav och att samvaro med klienter prioriteras (Elin). Upplevelsen av användbarheten 

som arbetsverktyg verkar således kunna kopplas till prioriteringen i några fall, andra inte. Där 

verkar istället utmaningar, såsom arbetsbelastning spela in (se 5.1.3. Utmaningar).  

Enligt förarbeten som tidigare redovisats ska klientens behov ligga till grund för vårdplaner 

(prop. 2000/01:80), men även till insatser generellt (4 kap 1§ SoL). Såsom de nationella rikt-

linjerna (Socialstyrelsen, 2007) rekommenderar, uppger de intervjuade handläggarna att de 

använder ASI för detta, men en av dem säger samtidigt att alla kollegor inte gillar eller använ-

der ASI i samma grad. Också Abrahamsson & Tryggvesson menar att användningen varierar 

mellan kommuner och handläggare. Här varierar alltså arbetssättet mellan individer. Det 

framkommer även i empirin att DOK, som också rekommenderas av Socialstyrelsen (2007), 

finns hos utförare, men uppges endast användas i begränsad utsträckning.  

Även planeringen varierar. Några exempel är att en genomförandeplan kan göras både av 

uppdragsgivare, gemensamt mellan alla utförare, och/eller en utförare. Ibland görs en, ibland 

två, ibland tre planer, se även tabell 1, Bilaga D. Sättet de görs på framstår skifta från rutin-

mässigt, till mer individuellt och detaljerat med olika typer av mål; både utifrån socialarbetar-

nas uppgifter om sina egna planer och arbetssätt och om deras upplevelser av andras sådana.  

Förutom att inställning och prioritering skiftar, visar socialarbetarnas erfarenheter alltså att det 

varierar om, hur, var och av vem, men även när och varför olika typer av planer görs och följs 

upp. Detta trots att lagar och riktlinjer säger att vårdplaner och övergripande planer ska göras 

både enligt lag vid HVB-insatser och enligt riktlinjer vid andra insatser, samt då genomföran-

deplaner enligt riktlinjer bör göras vid HVB-, liksom öppenvårdsinsatser. Att andelen och 

sättet de görs på varierar, är i likhet med resultat i tidigare forskning på olika områden och 

med rapporter från Socialstyrelsen om missbruksvården (se 2.2. Tidigare Forskning).  
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Efraimssons (2005) litteraturöversikt visar att kvaliteten på vårdplaner inom äldrevården kun-

nat kopplas till enskilda personer. Även några intervjuade i denna studie menar att sättet pla-

nerarna görs på och kvaliteten på dem varierar från person till person. Således finns en grund 

till att säga att arbetssätt med koppling till individuell planering inom socialtjänstens miss-

bruksvård kan variera mellan enskilda socialarbetare också enligt denna studie. Den tabell 

med profiler som redovisats, se Bilaga D, framstår som en illustration på hur en sådan variat-

ion kan te sig med avseende på vård- och genomförandeplaner. Detta belyses även av Anne 

när hon säger att: ” man har nog ganska olika tankar om hur det här ska gå till”. 

Av vilka anledningar finner socialarbetare vård- och genomförandeplaner vara användbara 

verktyg? Och vad påverkar om och på vilket sätt de göra/används? De som ser en användbar-

het ser en rad olika möjligheter; den kritiske pekar på en rad svårigheter. Men även de posi-

tiva inflikar ofta någon form av ”MEN”; förutom olika möjligheter finns en rad utmaningar 

att hantera enligt dem alla. De möjligheter som redovisas i det följande kan ses som anled-

ningar till att socialarbetare tycker att de är bra, av de som tycker så, och/eller faktorer som 

motiverar till att göra dem. Utmaningarna kan ses som faktorer som de har att hantera för att 

få dem gjorda och/eller faktorer som påverkar inställningen till verktyget, och kan påverka om 

och på vilket sätt de görs och används. En sammanställning av möjligheter och utmaningar 

redovisas i TABELL 2, se Bilaga E. 

5.1.2. Möjligheter 

De möjligheter socialarbetarna uppger sig se och ha erfarenhet handlar främst om tydlighet 

och konkretisering av insatsen, om uppföljning/ utvärdering. 

5.1.2.1. Planeringen blir tydlig och konkret 

En av de tydligaste anledningarna till att flera socialarbetare finner att vård- och genom-

förandeplaner är bra och möjligheterna med dem, är att det blir tydligt och konkret vad som 

ska göras och vem som ska göra vad. Det kan ses som att det finns socialarbetare som finner 

dem vara arbetsredskap för att de just fungerar såsom dokumentation är ämnad 

(Socialstyrelsen, 2010), liksom vårdplaner är ämnade att göra (prop. 2000/01:80, 

prop.2006/07:129); dvs. ämnad/e att underlätta planering och att klargöra ansvarsroller. Detta är 

något som Filippa sätter fingret på: 

Filippa: Jag tycker att den är väldigt användbar. 

I: Vad är det som gör att du tycker det? 

Filippa: Därför att det blir så konkret vad … ska vården innehålla, vad behöver klienten utifrån 
vården, genomförandeplanen, … på vilket sätt ska det liksom genomföras, vem har ansvaret för 
det här, vad ligger på klienten, vad ligger på utförarna, vad ligger kanske på mig som handläg-
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gare, så att det blir ju väldigt synliggjort, hur vården ska se ut och vem, uppdelningen, så på så 
sätt tycker jag absolut, den är jättebra. 

Även Elin anser att förväntningar blir tydligare genom den övergripande planen/beställningen 

från handläggaren. Även om hon arbetar i en verksamhet där en egen skriftlig genomförande-

plan sällan blir gjord, tror hon även att en sådan skulle göra arbetet tydligare än då planen 

bara är muntlig, samt att den skulle kunna användas för att se förändringar över tid. 

5.1.2.2. Uppföljning och utvärdering 

De intervjuade lyfter fram möjligheten till uppföljning och utvärdering genom verktyget, vil-

ket också är i enlighet med intentionerna i ovan nämnda statliga dokument. Flera nämner den 

fördelen att kunna följa utvecklingen för klient och socialarbetare tillsammans, något som 

Gustav tydligast uttrycker. 

Gustav: Jag tycker att den är jättebra. Dels för att, ja för att utan den är det svårt att utvärdera 
insatsen och utvärdera en förändring. Jag hade en uppföljning med en klient igår som hade en 
kontaktperson... Då var det jättebra, då hade vi den här planen och kunde gå igenom målen, vad 
har funkat, vad har inte funkat, varför har det inte funkat, hur ska vi få det att funka… 

I: Så det var väldigt bra? Så du kunde följa upp det?  

Gustav: Klockrent! Den var jättekonkret. Och även för han också.  

Men det finns också de som ser möjligheten att använda instrumentet som hjälp för den pro-

fessionelle att se till att han/hon gör sitt arbete, dvs. genom att checka av emellanåt och do-

kumentera om klienten inte fått det denne ska. Det blir till hjälp för minnet som Cecilia ut-

trycker det. Minneshjälp nämner också professionella i Lindquist & Gärdegårds (2009) studie 

som positiv funktion. Cecilia och Anne menar även att verktyget kan användas när klienter 

kommer tillbaka eller har haft insatser länge, för att se vad som planerats, fungerat respektive 

inte fungerat, samt om klienten fått det utlovade. Några förespråkar att planen ska vara le-

vande och revideras när behov uppstår. Det finns också en socialarbetare som ser dem som ett 

verktyg för att vid uppföljning kunna ställa krav; som handläggare krav på utförare, och som 

klient krav på insatserna. Det framstår därmed likna ett avtal. Detta står i kontrast till Beatrice 

som menar att krav ska kunna ställas och att var och en ska ta sitt ansvar utan ett dokument. 

Således upplevs vård- och genomförande i praxis kunna fylla några av de funktioner de är 

avsedda att göra genom att vara till hjälp för den professionelle och klienter. Det som dock 

ingen nämner direkt i denna studie som möjlighet är att vårdplaner ska leda till mer genom-

tänkta placeringar, något som förarbeten menar (prop. 2000/01:80). Däremot framkommer av 

några att verksamheten blir mer individanpassad, vilket liknar forskningsresultat från social-

psykiatri/LSS (Nillson & Tillberg Matsson, 2012) och skolan (Mårell-Olsson, 2012).  
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5.1.3. Utmaningar 

De tydligaste utmaningarna att hantera som upplevs framstår vara svårigheter med flexibilitet, 

mål, tid och arbetsbelastning, datasystem, en oklarhet kring begrepp, samt kultur och ovana. 

5.1.3.1. Icke flexibelt 

Framförallt en intervjuad socialarbetare finner inte genomförandeplanen vara användbar, var-

ken för sin egen del som professionell, eller för klienter.  Beatrice ser den inte som arbetsred-

skap i behandlingen då den inte är flexibelt nog i relation till verksamheten, eftersom det dag-

ligen sker saker som skulle kunna föranleda förändringar i genomförandeplanen om den ska 

vara detaljerad och individuell. Upplevelsen är att det blir krångligt att först behöva ändra 

genomförandeplanen innan man kan agera, vilket upplevs förespråkas ibland. Därför skrivs 

planer i verksamheten, eftersom det är ett måste, men relativt standardiserat med få individu-

ella faktorer och snabbt. Beatrice uttrycker att de i verksamheten nog gör vad som krävs av 

dem i praktiken, men att allt inte skrivs ner, vilket också är mitt intryck av denna intervju. Det 

viktiga menar Beatrice är att ha en levande dialog med klient och uppdragsgivare istället för 

ett levande dokument och genomförandeplanen blir istället den levande dialogen. 

Beatrice: … det är så svårt med ett arbete som är så flexibelt och som… det är så viktigt att fånga 
stunder och fånga möten och sådana saker [i], så är det så svårt att ha en plan att gå efter och att 
följa slaviskt. Det blir ju automatiskt så att man upprättar en genomförandeplan och att man hela 
tiden uppdaterar den utifrån, och hela tiden har kontakt med remittenten… 

 … 

Beatrice: Jag har inte hittat nyttan i att det ska bli ett, ett ja man brukar prata om levande doku-
ment … jag tror egentligen vi gör precis det som man ska göra, men vi skriver det inte.  

… 

Beatrice: … jag är liksom inte alls fientlig mot dokumentation och sådana saker, men ibland kan 
det kännas som att riktlinjerna säger att vi först ska springa till dokumentet, innan vi liksom går 
dit där det verkligen behövs, och det kan kännas knasigt.                      

Att genomförandeplanen inte är till nytta för klienter uttrycker Beatrice främst handlar om att 

de inte gagnas av ett dokument på ett akademiskt språk; många har svårt att förstå sådana do-

kument, t.ex. pga. att ett språk som de är ovana vid ofta används eller pga. koncentrationssvå-

righeter, eller läs- och skrivsvårigheter. Beatrice ser att vård- och genomförandeplaner kan 

vara bra ur ett rättighetsperspektiv, men att det viktiga för klienterna ofta är att de får det de 

blivit utlovade och att de inte bryr sig var eller om det är nedskrivet, att det kan vara tillräck-

ligt med en muntlig överenskommelse. I praxis upplevs alltså inte planerna alltid vara gynn-

samma, såsom intentionerna från statligt håll är, utan upplevs fungera bättre i muntlig form. 

5.1.3.2. Svårt att sätta upp, bryta ner och mäta mål 

Mål är en grundläggande punkt i planerna enligt alla riktlinjer. Mål upplevs emellertid vara en 

svårighet att formulera, bryta ner och mäta enligt de intervjuade. De menar att det varierar 
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vad som anses vara ett mål och att många gånger är målen så stora att de kan upplevas anting-

en ouppnåeliga, diffusa eller att det är svårt att veta hur de ska kunna uppnås. Detta kan illu-

streras av ett citat från intervjun med Anne: 

Anne: … det är ju ofta väldigt stora, grova [mål]: ”hjälpa klienten hålla drogfr[ihet], alltså det är ju 
på den nivån… 

… 

Anne: … Och det här med mål är ju ett svårt arbete, vi pratar ju om det alltid, det ska alltid vara 
mål överallt liksom, men hur får man fram dem, alltså det behöver man ju gå en särskild fyraårs-
utbildning [för] och det beror ju väldigt mycket på vilken metod man jobbar utifrån… 

… 

Anne: … det är inga självklarheter liksom inom hela öppenvården heller, det blir gärna väldigt 
konkret: ”följa personen när de ska [göra något]”, eller ”gå till handl[aren]”, ”följa med och gå till 
arbetsförmedling”, alltså det blir sådana saker, det är någonting man gör… det är ju inte en mål-
sättning i sig liksom! Men de kan inte skilja på det, så att vi har ju försökt att träna lite, för jag har 
ju jobbat lösningsfokuserat tidigare och då jobbar man jättemycket med mål, jag känner att jag 
har ju ganska mycket gratis i det tankesättet. 

Flera utförare menar att det är svårt att arbeta med mål som är för övergripande, men både 

handläggare och utförare också att det är svårt att bryta ner dem. Det finns heller inga närmare 

tydliga direktiv kring hur detaljerade de ska vara. Att mål lätt blir obegripliga visar också 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (2006) och brister i att kunna sätta bra mål i missbruksvården 

visar forskningen på (SKL, 2012b). Anne menar som citatet visar att det ofta talas om mål, 

men att få talar om hur man gör och att en särskild utbildning behövs. 

Forskning visar dock att det är viktigt att mål är lagom stora och arbetas mot i klientens takt 

(Lyly & Skoglund, 2002). Särskilt Elin och Cecilia instämmer i detta och Cecilia uttrycker: … 

där får man ju tänka till att man inte sätter för höga mål, för det är ju också lätt, och det tror 

jag man har gjort många gånger runt en klient”. Men som Gustav menar:” … man kan inte 

begära att någon ska bli drogfri eller nykter över en natt, utan man har ett kortsiktigt mål och 

sedan ett långsiktigt…”. Det framstår således vara viktigt att professionella möter klienter där 

de är och kan vara flexibla utifrån det vid planering av och arbete mot olika mål. 

Empirin i denna studie visar också att utmaningen med mål även handlar om att göra mål 

mätbara och att mäta dem, vilket ingen av den redovisade tidigare forskning markerat. De 

socialbetare som tydligast uttrycker komplexiteten med att mäta mål, men också intar mest 

skilda inställningar till att hantera detta är Anne och Beatrice. 

Anne: …”Jag vill ha bättre självförtroende”… det säger ju nästan alla, ”Men vad betyder det då?” 
Alltså ”Hur vet du om du har fått ett bättre självförtroende?” för annars så blir det ju inte mät-
bart, alltså självförtroende det är ju hur stort som helst o det är ju jätteolika för dig och för mig 
liksom, ”ja men då är det så här”, ja men då har det blivit mätbart  

… 
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Anne: Alltså ”Hur tänker du att det kommer märkas på dig att du har ett bra självförtroende?” ja 
men då kan det vara just sådana där saker som att ”jag har inga problem att ringa när jag ska 
ringa någonstans”, de brukar vara jättekonkreta, … eller bara sådana saker som att kunna gå 
förbi o med huvudet uppåt nere på stan'... 

I: Inte titta ner? 

Anne: ”Inte titta ner, utan jag kan se folk i ögonen och känna mig liksom lugn, då vet jag! Och jag 
kan ringa dit jag behöver och jag kan gå in på affären o handla, det skulle vara tillräckligt bra för 
mig”. Bra! Då har man ett konkret mål. 

 
Beatrice: … problemet med genomförandeplanen också är ju att, alltså problemet, genomförand-
eplanen ska ju, det ska ju vara mätbara mål och… hur mäter man kriminalitet? Hur mäter man att 
någon person har blivit mindre kriminell när vi vistas i en miljö där man uppenbarligen inte är kri-
minell? ... så att mätningen blir ju liksom väldigt svår om man ska tro att genomförandeplanen 
ska vara ett mätinstrument, för mig blir genomförandeplanen en fingervisning 

Det verkar på detta uttalande som att Beatrice inte ser någon poäng med att sätta upp delmål 

som kan behövas för att nå. kriminalitet- eller drogfrihet på lång sikt. Samtidigt var mitt in-

tryck att Beatrice och dennes verksamhet arbetar mycket väl med exempelvis självförtroende 

som Anne nämner, liksom kriminella beteenden, på konstruktiva sätt. Antingen stämmer utta-

landen och ageranden inte överens, eller är det just så att papper och praktik inte hänger ihop. 

En annan målrelaterad utmaning kan, utifrån en av intervjupersonerna (Diana), vara att som 

utförare lyckas nå upp till socialtjänstens förväntningar, vilka kan upplevas höga; liksom att få 

klienterna att se sina framsteg, när de har genomfört det som förväntades från början i planen. 

5.1.3.3. Tid och övrig arbetsbelastning 

Ämnet tid berör alla de intervjuade socialarbetarna på något sätt. De flesta som en utmaning 

pga. upplevd tidsbrist i relation till övrig arbetsbelastning. Detta gäller särskilt för handläg-

gare, vilket både de själva och utförare vittnar om; något som kan orsaka att planer ibland 

skrivs i efterhand, uteblir eller görs hastigt. Filippa poängterar att det tar tid att utarbeta planer 

detaljerat och att detta inte går ihop med övriga arbetsuppgifter och det befintliga antalet kli-

enter per handläggare. Hon betonar att detta orsakar problem för att upprätthålla rättssäkerhet. 

Därför, menar hon, ligger ansvaret på organisatörer att utöka resurser och se till att rätt förut-

sättningar finns. Men också på chefer att poängtera att det är mycket viktigt med vård- och 

genomförandeplaner, samt att hålla en levande dialog kring hur jobbet med dem ska utföras.  

Utförarna har mer skilda åsikter om tid, tidshantering och arbetsbelastning. Elin som säger att 

deras genomförandeplaner sällan görs, återkommer flera gånger till tid och arbetsbelastning 

som en utmaning. 

I: Vad är det som är utmaningen i att få dem gjorda liksom? 

Elin: Det kan vara tiden.  

I: Tiden? 
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Elin: Ja, det är en verksamhet som har, alltså vi har ju utvecklat den och det har tagit kraft och 
energi… Och det ska ros i land och det ska fungera. 

... 

Elin: Så det är mycket som har förändrats och då jag tror det tar längre tid, och då kanske man 
prioriterar, man prioriterar ju att vara tillsammans med klienterna. 

På frågan om varför hon tror att det varierar mellan olika missbruksverksamheter i Sverige, 

tror hon också att tidsbrist kan vara en anledning; hon tror att tid för planering kan vara en 

utmaning där ensamarbete förekommer, och hänvisar till en verksamhet där en annan inter-

vjuad jobbar. Denne intervjuade nämnde emellertid inte att hon tycker att det är svårt att göra 

planer pga. tidsbrist.  På frågan till Elin vad hon själv skulle behöva för att få till genomfö-

randeplaner svarar Elin mer struktur. Anne tycker istället att det inte tar särskilt lång tid att 

skriva ner genomförandeplanen på papper, eftersom det är något som ändå görs som en del av 

behandlingsarbetet i verksamheten. Något som många dock är överens om är att det är särskilt 

svårt att hinna med uppföljningar. Anne saknar främst helhetsuppföljningar, i form av ASI-

uppföljningar; något hon aldrig har sett, vilket hon tror beror på tidsbrist hos handläggare. 

Regeringen insåg att krav på vårdplaner innebär ökade resurskostnader, men tycker att detta 

borde kompenseras av de behandlingsmässiga vinster de ger (prop. 2000/01:80). Den synen 

verkar utifrån ovanstående inte ha genomsyrat alla verksamheter eller dess ansvariga, ef-

tersom tidsbrist med hög arbetsbelastning är en av de vanligaste nämnda orsakerna till att det 

upplevs vara svårt att göra planer och på ett bra sätt. Förutom graden av tillgänglig tid fram-

står tidsutmaningen även handla om hur tiden bäst disponeras och vilka arbetssätt som nyttjas. 

5.1.3.4. Datasystem 

Några upplever att det datasystem som används för att dokumentera genomförandeplanen är 

till hjälp, andra snarare till stjälp. Anne erfar på flera sätt att datasystemet inte är flexibelt nog 

för att göra och följa upp genomförandeplaner på ett bra sätt, vilket nedanstående citat visar.  

Anne: … där måste jag ju säga att jag tror att det här datasystemet vi har, faktiskt mer är till 
stjälp, för det är så fyrkantigt att det liksom är svårt att få in alla de här sakerna som är så viktiga 
att få med … det här med genomförandeplaner, och utvärdera sitt arbete, utvärdera med klienten 
är jätteviktigt, men datasystemet snubblar till det för mig, så att jag skriver det med mina anteck-
ningar ihop med klienten många gånger, det syns inte i genomförandeplanen och i revideringar 
och uppföljningar på det sättet.  
 …  
Anne: Och det, det är lite trist känns det som, det är egentligen inte skrivandet, utan det är många 
saker som jag inte vet i vilken ruta jag ska stoppa, för det finns ingen sådan ruta för det, utan det 
är verkligen en mall, otymplig är den.     

Detta påminner om Nillson & Tillberg Matssons (2012) resultat att genomförandeplanen kan 

upplevas som ett arbetsverktyg så länge mallen är anpassad till ändamålen. Annes upplevesle 

underlättas inte av att försök till förbättringar motverkats av systemansvariga. I verksamheten 
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Beatrice arbetar i används ett annat system och där har denne kunnat skapa sin egen mall för 

genomförandeplanen, vilken inte varit något problem för systemansvariga att införa. Därmed 

får även de som utformar mallar och datasystemkonstruktörer inverkan på planernas utseende.  

5.1.3.5. Begreppsförvirring 

 

Något annat som upplevs vara en utmaning enligt några socialarbetare, men också som fram-

står som en utmaning för mig som åhörare är ett dilemma med en otydlighet och förvirring 

kring namn och begrepp för olika typer av planer. Dels används samma begrepp för flera 

olika typer av planer och dels används olika begrepp för samma typ av plan. I figur 1 visas 

begrepp och namn på planer som florerar. En del intervjuade uppger namn och begrepp som 

förekommer i lagtexter och föreskrifter (”vårdplan” och ”genomförandeplan”) en del andra 

namn. Många använder dock flera begrepp under intervjuerna, eller begrepp som de vet inte 

är de formella .”Genomförandeplan” används på mest skilda sätt. Riktlinjerna säger också att 

denna är ett bör och på vilka sätt denna bör…, så här finns inga skarpa regler. I riktlinjerna 

finns emellertid inget namn på den planering som ska dokumenteras samband med handläg-

gningen av ett ärende vid andra insatser än HVB-hem (5kap 2§ SOSFS 2006:5), vilket kan 

tolkas som en grund till att olika namn används för denna. Att olika begrepp används verkar 

emellertid enligt socialarbetarna också kunna relateras till att planer uppges ha bytt namn över 

tid, liksom till utredningssystemet BBIC som används i barnavårdsutredningar, men även 

påverkat namn på planer för vuxna med missbruk. De intervjuade menar att begreppsförvir-

ringen gör att det är svårt att veta vad ett visst begrepp innebär och/eller att det påverkar 

kommunikationen mellan parter. Delar av detta illustreras nedan: 

Anne: … för där har det ju varit lite begreppsförvirring, att socialkontoret … för vuxna så jobbar de 
ju utifrån ASI, den utredningsmetoden, och för de yngre så jobbar de utifrån BBIC, och då ligger ju 
genomförandeplanen i det handläggaren gör, annars så ska det ju liksom göras där arbetet ska 
utföras.  

I: Ja hos utföraren, ja precis.  

Anne: Och det här har blivit krångligt där vet jag, för att då vill de egentligen ha genomförande-, 
övergripande genomförandeplaner, istället för det man då pratar om vårdplan eller arbetsplan, så 
att vad de kallar det just nu i sitt system, det vet inte jag, men jag tror att det nog kan vara så att 
det kom att heta två saker, att det finns både en övergripande- och en genomförandeplan. 

I: Ja, en övergripande vå[rdplan]? 

Anne: Fast de kallar det för genomförandeplan. 

I: De kallar den genomförandeplan? 

Vårdplan   Arbetsplan  Individplan                       Figur 1 

Genomförandeplan Handlingsplan  Gemensam genomförandeplan 

Behandlingsplan Övergripande genomförandeplan         Utförandeplan 
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Anne: Och det, det vart ju lite konstigt, om det blev så i slutändan det vet inte jag, men vi har sut-
tit liksom i arbetsgrupper kring det här, för att det vart, förvirrat. 

Att det är som Anne upplever det, beskriver även handläggaren Gustav: 

I: Det här med att göra vårdplan eller genomförandeplan, du kallar det här för genomförandeplan 
när du gör den här beställningen och skickar den till utföraren, men är vårdplan någonting annat 
för dig? Eller gör du det också? 

Gustav: Nej, men när man skickar iväg, i alla fall när det är öppenvården, vi som använder samma 
verksamhetssystem, då är det först att man skickar en beställning och sen gör man den genomfö-
randeplanen som jag kallar den. Men den är ju, i och med att man tittar på långsiktiga mål och 
problemområden, så blir den även en vårdplan. Den kallades för arbetsplan men nu heter den ge-
nomförandeplan.  

I: Man skulle kunna säga att på ett sätt så är det -? 

Gustav: Om man vi tittar på när… vi hade yngre, när det var BBIC så hade vi en vårdplan och en 
genomförandeplan.  Och sen var det en plan till, nu minns jag inte. Men sen … när man har kon-
takt med psykiatrin där, då är det individplan, då blir det en till.  

Hur begreppen används varierar också mellan olika kommuner enligt Diana. Förvirringen och 

otydligheten kring begrepp har även visats och förekommit tidigare, redan innan SOSFS 

2006:5 infördes (Länsstyrelsen i Kronobergs län, 2006). Beatrice önskan och lösning är att det 

endast fanns ett dokument som får tjäna som alla typer av behövda planer och gärna även som 

placeringsavtal.  Även om många begrepp och olika typer av planer nämns är det dock ingen 

intervjuad som nämnt att de har erfarenhet av en s.k. Individuell plan enligt (IP) LSS. 

5.1.3.6. Ovana; Kultur 

Andra utmaningar som framkommer är ovana och brist på träning; något som även Malmqvist 

(2001) menar påverkar kvaliteten på dokumentation. Filippa intygar att det är en utmaning i 

att bli bekväm med att göra genomförandeplanerna på detaljnivå och att tid för övning krävs. 

Socialarbetare behöver således god utbildning och träning för att kunna göra bra vård- och 

genomförandeplaner enligt deras egna upplevelser. ”Learning by doing” är de flesta överens 

om är lärosättet, men de har delad syn på huruvida utbildning behövs för att göra en vård-/ 

genomförandeplan. På frågan om vad de har för tankar om varför sättet och graden av an-

vändning av vård- och genomförandeplaner i Sverige varierar är ett vanligt svar också olika 

kulturer kring dokumentation hos personal. Detta liknar Malmqvists (2001) resultat att in-

ställning till dokumentation påverkar hur den används. I forskningen (t.ex. Lindquist & 

Gärdegård, 2009) förekommer kultur mest som påverkande faktor för klientens delaktighet. 

Sammantaget belyser dessa och tidigare nämnda utmaningar hur vård- och genomförandepla-

ner inte alltid upplevs som gynnsamma, användbara eller hanterbara i praxis. 
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5.1.4. Gräsrotsbyråkraten och KASAM 

Gräsrotsbyråkraten verkar agera relativt fritt inom och utom sitt spelrum; antingen gör 

socialarbetaren planer enligt direktiven eller inte. En analys görs här av begriplighet, 

meingsfullhet och hanterbarhet kring arbetsverktyget och hur det kan påverka användningen. 

5.1.4.1.  Begriplighet 

Alla intervjuade verkar förnuftsmässigt förstå kraven på intentioner om planer, begripa att de 

ska göra dem och åtminstone i någon grad varför. Även den kritiske säger: ”jag förstår tanken 

med dem”. Alltså verkar brist på begriplighet inte upplevas vara anledning till uteblivna eller 

brisfälliga tplaner. Däremot är begripligheten lägre kring vad planerna ska kallas, varför flera 

begrepp används och förväslas. 

5.1.4.2. Meningsfullhet 

Om det finns tillräckliga motivationsfaktorer för att vård- och genomförandeplaner ska 

upplevas vara värda tid och investering skiftar dock. De flesta finner mening med och gör 

dem,  medan den kritiske ej finner någon större meningsfullhet, men gör dem ändå, av anled-

ningen att följa påbud är en tillräcklig motivationsfaktor. Därmed behöver inte 

meningsfullheten påverka om man gör dem. Däremot hur och i vilken grad de sedan används; 

den person som inte finner mening gör dem standardiserat och reviderar dem sällan, de som 

finner större meningsfullhet gör dem mer detaljerat och individuellt. samt använder dem för 

kontinuerlig uppföljning.  

5.1.4.3. Hanterbarhet 

Det finns emellertid en socialarbetare som både begriper och finner mening med en 

genomförandeplan, men ändå inte gör någon. Här handlar det istället om att det är svårt att 

göra sådana pga. upplevd tidsbrist; hanterbarheten är  lägre. Därmed kan hanterbarhet bli 

utslagsgivande för om planer görs. Hanterbarheten av andra utmaingar såsom tid,  datasystem, 

träning och personalkulturer verkar också kunna påverka hur detaljerat planer görs, liksom 

följs upp. Om både meningsullhet och hanterbarhet med att göra detaljerade planer eller med 

att använda planer uteblir hos socialarbetaren, påverkar det förstås ännu starkare utfallet. 

Sammantaget påverkas även känslan av sammanhang. 

5.2. Delaktighet 

5.2.1. Inställning och arbetssätt 

Klientens delaktighet lovordas på något sätt av alla intervjuade, precis som de statliga intent-

ionerna och den tidigare forskningen inom flera områden gör. Viktigt! Ett måste! En rättighet. 

Det är det som är det stora för mig! är några av de intervjuades uttalanden i korthet. I den här 
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studien, liksom i tidigare forskning på olika områden, ger socialarbetare emellertid uttryck för 

att arbeta på olika sätt för att realisera delaktighet.  

Någon form av dialog är det vanligaste svaret på hur intervjupersonerna uppger sig arbeta för 

att klienten ska bli delaktig. Men även dialog verkar innebära olika grader och former av del-

aktighet. Det som upplevs behövas för att nå delaktighet varierar från att sitta ner tillsammans, 

till att ha en god relation och arbetsallians. Att ”sitta med” som några nämner, kan innebära en 

relativt låg grad av delaktighet, eftersom närvaro inte är detsamma som delaktighet (Lindquist 

& Gärdegård, 2009; Nillson & Tillberg Matsson, 2012). Denna inställning har även Beatrice. 

Något högre grad av delaktighet kan att ”komma med synpunkter”, som Filippa nämner, be-

traktas; vilket liknar den form av delaktighet som SoF säger ska dokumenteras i vårdplaner 

för HVB. Annes beskrivning av hur hon jobbar med att göra mål mätbara (se Vård och ge-

nomförandeplaner som arbetsverktyg; Utmaningar; Svårt att sätta upp, bryta ner och mäta 

mål) illustrerar dock en form av delaktighet där arbetet med planen än mer relateras till och 

utgår från klienten. En högre grad av delaktighet framstår även ”en ständigt levande dialog” 

vara, vilket t.ex. Beatrice förespråkar. Det som nämns (av Beatrice och Anne) och som kan 

tolkas som den starkaste graden av delaktighet, är önskan om att klienten är drivande i plane-

ringen och själv ger uppdrag för insatsens innehåll till socialarbetarna.  

Förutom möten samtal handlar planeringen om dokumentation. De rättsliga källorna säger att 

klienten ska underrättas om all dokumentation som finns om denne, och enligt forskning 

(Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002; Almborg, 2008) behövs information för delak-

tighet. Därmed kan det betraktas som ett problem att flera uppger att information inte ges in-

för och efter att vård- och genomförandeplaner görs.  Även om en del intervjuapersoner moti-

verar detta med att motstånd till planering hos klienten kan minskas, uppger människor inom 

äldrevård att de känt sig oförberedda och okunniga inför vårdplaneringar och att detta kunnat 

avhjälpas med mer information (Efraimsson, 2005). Däremot brukar mer information om 

själva insatsen ges enligt de intervjuade. Om klienten får ett eget exemplar framstår också 

variera, liksom i forskning om GIVP (Lindquist & Gärdegård, 2009; Nillson & Tillberg 

Matsson, 2012). En del menar att klienten får skriva under planen och godkänna, vilket re-

kommenderas i en proposition (prop. 2000/01:80), men det riskerar samtidigt att göra vård-

/genomförandeplanen till ett avtal, vilket Nillson & Tillberg Matsson (2012) anser problema-

tiskt. Ett avtal förutsätter jämbördiga parter menar de, vilket varken socialarbetare och männi-

skor med funktionshinder som de belyser, eller socialarbetare och klienter i missbruksvården 

som den här studien berör, är. Detta framhäver vikten av det som Socialstyrelsen (2010) skri-
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ver är viktigt i samband med dokumentation; att den professionelle behöver reflektera över 

hur klientens självbestämmande och integritet kan respektera, på grund av maktobalansen. 

Något som visar på just en maktobalans i de intervjuades uttalanden, är svaren på den ställda 

frågan om vilka valmöjligheter klienten har vid planeringen, vilket är viktigt att de har enligt 

Socialstyrelsens (2012b; 2012c) indikatorer. De intervjuades svar kan sammanfattas i Beatrice 

yttrande ”alla valmöjligheter inom ramen för var vi erbjuder”, vilket visar att klientens möj-

lighet att välja är begränsad. Det framstår som att dennes handlingsutrymme är mer begränsat 

än gräsrotsbyråkratens (jfr Lipsky, 1981). En annan dimension av maktobalansen i dialogen 

mellan socialarbetere – klient är att socialarbetarna uppger att de brukar ha en dialog med 

klienten om oenigheter uppstår och att de då når enighet. Så uppger också professionella hos 

Linhorst, Hamilton, Young, & Eckerts (2002). Deras studie menar dock att klienter inte alltid 

definierar situationen på samma sätt som professionella. Det är därför viktigt att socialrbetare 

är medvetna om att de inte på egen väg helt kan veta hur deras agerande påverkar klienten i 

verkligheten. Att det finns dilemman och en komplexitet i att arbeteta för delaktighet i vård- 

och genomförandeplaner, går vidare ej bara att se genom att relatera socialarbetarnas 

inställning och angivna arbetssätt till tidigare forskning och riktlinjer, utan verkar också vara 

en upplevelse de själva har. De former av möjligheter och utmaningar som framkommer går 

in i varandra och flera möjligheter uppges samtidigt vara utmaningar att hantera för att uppnå 

delaktighet. Dessa redovisas nedan och sammanfattningsvis i tabell 2, Bilaga E. 

5.2.2. Möjligheter  

De viktigaste möjligheterna som kunnat urskiljas och som jag valt att ta med här handlar om 

bättre resultat, klientens motivation, den professionelles makt, och klientens ansvar. 

5.2.2.1. Bättre resultat och ökad motivation hos klienten 

Möjligheterna med klientens delaktighet i planering som socialarbetarna i denna studie har 

erfarenhet av, i likhet med tidigare forskning är bättre behandlingsresultat (jfr. Gerdner, 

2005), ökad motivation hos klienten (jfr.Lyly & Skoglund, 2002).  Erfarenheten hos de 

intervjuade är att om man utgår ifrån vad klienten vill vid planeringen ökar klientens motivat-

ion till att sedan göra det jobb som behövs. Den som uttrycker detta tydligast är Diana: 

I: Vad ser du ser du för möjligheter med att klienten är delaktig i arbetet med genomförandepla-
nen? 

Diana: Att de får möjlighet att vara delaktiga i sin egen planering när det gäller tillfrisknande, gör 
ju också att de känner sig mera motiverade att jobba, och får de, ja som en vårdplan, eller be-
handlingsplanering eller vad man nu vill kalla det för, ”det här är vad socialtjänsten och [enhet D] 
förväntar sig att du ska uppnå”, då blir det oftast motstånd, du tappar motståndet om de får vara 
med och bestämma.  
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5.2.2.2. Att professionella inte utövar för stor makt; Klienten tar eget ansvar för sitt liv 

Möjligheter socialarbetare i denna studie också upplever är att den professionelle inte utövar 

oberättigad makt eller påverkan på klienten, samt att klienten själv kan ta ansvar för sitt liv.  

Motsatsen till att den professionelle tar kommandot och bestämmer är att klienten tar ansvar 

för sitt eget liv. Och det pratar många om som en väsentlig möjlighet med att klientens delak-

tighet i planeringen. Gustav uttrycker det som en nödvändighet: 

Gustav: … Det är ju klientens liv, inte mitt, sen kan jag gärna hjälpa till och vara ett stöd och 
öppna dörrarna men han måste kliva igenom det själv, så är det ju. Då är det viktigt att han vet 
vilka dörrar han går i.  

Hur man ser på klientens ansvarstagande, vilken typ av delaktighet, och på vilket sätt man 

anser att klienten ska ta ansvar för sitt eget liv, skiljer sig dock, som nämndes tidigare. Bea-

trice vill att klienten helst ska vara drivande, snarare än delaktig, då hon ser delaktighet ge-

nom närvaro är mer passivt. Filippa ser på ett något annorlunda sätt på ansvar. Hennes utta-

lande pekar på att hon ser planen liknande ett avtal, som möjliggör att hon kan ställa krav på 

utförare, men även klient att ta ansvar enligt den plan som ställts upp. Hon menar dock också 

att klienten kan påverka utformningen av vården vid planens tillkomst, samt kan ställa krav på 

vården utifrån den ”överenskommelse” som gjorts:  

I: Vilka möjligheter ser du med att klienten får vara delaktig i att upprätta den här planen? 

Filippa: Klienten kan ju påpeka det som inte fungerar, eller det som fungerar, vet vad som ingår, 
vet vem som har ansvar, så att den inte kan säga”, ja men det där visste jag inget om, det där var 
inte mitt ansvar”, så kan man också säga, ”nu har vi skrivit det här, du har godkänt det här, du var 
med på det här, det där låg på dig, det där låg på någon annan”, o liksom att man får ha en dis-
kussion, ”vad är det som gör att [det inte fungerar]?” 

Att vissa socialarbetare ser det som positivt att klienten är delaktig, för att de som 

professionella inte ska bestämma över klientens liv, samt inser att klienten själv måste göra 

resan, tyder på att de är beredda att dela på makten, vilket flera forskare (Efraimsson, 2005; 

Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, 2002) menar gynnar reell delaktighet. Det gör således  

att statliga intentioner om delaktighet lättare realseras.  Att socialarbetarna i empirin betraktar 

klienten som ansvarig för förändring vid missbruk ligger också i linje med forskning om 

socialarbetares inställning till detta i Sverige (Palm, 2004). Samtidigt ger alla intervjade 

socialarbetare uttryck för att det är de själva eller en annan professionell  som är ansvarig för 

planens utformning och hantering. Detta tyder utifrån Borkmans (1998) forskning, på att de 

mer arbetar enligt en medicinsk expertmodell, än en social modell i vilken klienten har ansvar 

för planens utformning tillsammans med kamrater och personal. Enligt Borkmans (1998) 

tolkning är det den som anses ansvarig för planen också den som anses ansvarig för 
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förändring hos klienten. Enligt detta sätt att se det blir den här studiens intervjuades 

uttalanden om klientens ansvar och deras eget arbetssätt motsägelsefullt. 

Något som inte framkommer i empirin, men som framkommer som en fördel med delaktighet 

i forskning inom socialpsykiatri/LSS, är att klienter stärks av delaktighet (Nillson & Tillberg 

Matsson, 2012), liksom bättre hälsa gör i forskning om strokepatienter (Almborg, 2008).  

Detta kan dock möjligen anses ligga nära ökad motivation och bättre behandlingsresultat. 

5.2.3. Utmaningar  

Precis som möjligheterna går in i varandra, gör också utmaningarna det. Detta kan förklaras 

av att det som anges som möjligheter också upplevs vara utmaningar. Ibland är det olika per-

soner som ser en faktor som utmaning respektive möjlighet, men ofta ser en och samma per-

son både möjligheter och utmaningar i enskilda faktorer. Utmaningarna handlar främst om 

motivation, ansvar, känsla av sammanhang, att möta klienter där de är, klientens funktions-

förmåga, tid/arbetsbelastning och klienters och socialarbetares inställningar. 

5.2.3.1. Klientens motivation; Få klienten inse och ta ansvar; Känsla av sammanhang 

Klientens motivation erfars av de flesta, samtidigt som en möjlighet, som en utmaning med att 

göra klienten delaktig, vilket inte framkommit i den redovisade tidigare forskningen. 

Intervjun med Henrik är en av dem som visar på detta: 

I: Vad är, finns det någon utmaning att få klienten delaktig i liksom upprättandet av planerna? 

Henrik: Ja det är ju motivationen i så fall, ja men motivationen att ta tag i sitt liv och förändra det. 
Det är ju där det kan vara, ja en ganska stor utmaning ibland, och ibland går det väldigt lätt för 
motivationen är väldigt hög, så är det ju, det är ju väldigt olika, man har ju väldigt olika förutsätt-
ningar, när de kommer. 

Närmare bestämt verkar denna utmaning handla om att motivera klienten till att ta ansvar för 

sitt eget liv, så att klienten ser möjligheter och vill vara med och påverka sin framtid genom 

planeringen. Gustav är en av flera som menar att klienter ofta lätt lägger över ansvaret på so-

cialarbetare, inte inser att de själva måste göra jobbet och säger: 

Gustav: … Det är kanske också ett problem när man gör upp om en plan, att man när man är på 
en behandling tror man att man ska bli behandlad, att någon annan ska lösa problemet, men så 
är det inte. Man ska göra en behandling själv. Jag träffade på en klient som beskrev det så himla 
bra: han satt de första tre månader[na] och väntade, [undrade] varför han inte blev bra, ”det är 
ingen som hjälper mig!”, tills han kom på att ”ja jag måste göra det själv”. Det är kanske det som 
är svårt med, när man gör en planering, också med en klient som inte varit med så mycket, att 
man tror liksom att det är mitt jobb eller behandlarens jobb att säga till vart han vill. Så ibland 
kan det vara svårt tycker jag att få med klienterna vart man vill och hur de ska ta sig dit. De lägger 
över ansvaret på andra. Fast ansvaret ligger på klienten i slutändan, så enkelt är det ju.  

Cecilia relaterar svårigheten med att få klienten motiverad och ta ansvar för sitt liv, till utma-

ningen i att få klienten att känna en känsla av sammanhang, vilket gäller allt arbete. 
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I: Ser du några utmaningar i att få dem delaktiga i det här? 

Cecilia: Det är en utmaning hela tiden, det är ju inte bara genomförandeplanen, utan det är ju en 
delaktighet i allt 
... 

I: Vad är största utmaningarna i det, till exempel? 

Cecilia: Att få dem att förstå att man faktiskt är någonting i ett sammanhang, ja känslan av sam-
manhang, det är ju det vi jobbar med här 
... 

Cecilia: Och att liksom ta ansvar för sitt eget liv 

5.2.3.2. Möta klienten där den är; klientens funktionsförmåga; språkanvändning 

Något som verkar vara viktigt för att gynna klientens motivation och förändringsprocess är att 

arbeta med mål i klientens takt och ordning, enligt både socialarbetare i denna studie och hos 

Lyly & Skoglund (2002) och Nillson & Tillberg Matsson (2012). Detta skulle kunna förstås 

utifrån forskningen av Mee-Lee M.D. (2001) som menar att det är viktigt att klienten är redo 

för förändring; om klienten är redo för förändring kan det tänkas vara lättare för klienten att ta 

ansvar och arbeta för förändring. Om inte, kan man tolka det som att det är den profes-

sionelles ansvar att jobba med att motivera klienten utan att göra våld på sin maktpostition. 

Detta upplevs dock inte vara helt enkelt att genomföra. En annan utmaning för delaktighet 

handlar om klientens funktionsförmåga. Detta kan enligt Gustavs erfarenhet handla om att 

klienten kommer berusad till planeringsmötet, vilket kan medföra att klienten exempelvis 

kommer med orealistiska förslag; men som Gustav också uttrycker, är onykterhet en del av 

den problematik arbetet handlar om att arbeta med. Det kan enligt Filippa också handla om att 

klienten har svårigheter att lyssna, ta in det som sägs, eller har funktionshinder som gör att 

socialarbetaren måste anpassa sitt arbetssätt för att klienten ska bli delaktig. Liknande menar 

Linhorst, Hamilton, Young, & Eckert, (2002). Ett sätt att inte anpassa eller inte möta klienten 

där denne är kan också användning av ett akademiskt språk anses vara, utifrån Beatrice 

upplevelser att klienter sällan gynnas av dokumenten eftersom de ofta är skrivna på språk som 

inte är anpassade, vilket redogjordes för tidiare. Detta påminner om det som framkommer i 

äldreforskning, att professionellas språkanvädning påverkar klientens delaktighet och kan 

vara ett uttryck för maktutövning (Oprie 1998 i Efraimsson, 2005). Vård- och 

genomföranadeplaner kan på så sätt liknas vid maktutövningsdokment.  

5.2.3.3. Tid/Arbetsbelastning  

Tid och arbetsbelastning återkommer som utmaning även under ämnet delaktighet. Och hur 

mycket tid socialarbetaren har för varje klient är en faktor som upplevs påverka klientens grad 

av delaktighet i planeringen, upplever Filippa. Detta visar även forskning på (jfr. Linhorst, 

Hamilton, Young, & Eckert, (2002). 
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5.2.3.4. Inställningen till vård och genomförandeplanens betydelse för klienten  

Frågan ställdes också om vad socialarbetare upplever att klienter tycker om att göra en vård- 

eller genomförandeplan. Även här framkom olika erfarenheter. De flesta upplever att klienter 

nog inte bryr sig så mycket om planen; att det för många ”bara är ett papper”. Anne är, till 

skillnad från andra, noga med att klienten ska få ett eget dokument eftersom hon anser att det 

är viktigt att klienten vet vilken dokumentation som finns om sig själv, och att det är klientens 

dokument. Även om hon menar att de brukar ta det och sedan veckla ihop och stoppa det i 

byxfickan. Att de flesta upplever att klienter inte bryr sig så mycket om det skrivna dokumen-

tet, behöver dock inte betyda att klienterna inte tycker att det är meningsfullt att göra själva 

planeringen. Lindqvist & Gärdegård (2009) fann att en del klienter med samsjuklighet tycker 

att det är bra med ett verktyg som klargör ansvar och kan användas till minneshjälp, om än 

alla inte önskar det eller vill delta i möten kring samordnad vårdplanering . Det finns också 

erfarenheter i empirin som visar på situationer där klienter har tyckt att planen varit till fördel. 

Vilken betydelse vård- och genomförandeplaner har i slutändan för förändring hos klienten i 

verkligheten, är dock socialarbetarna osäkra på. Därmed kan både klientens och socialarbeta-

rens inställning till betydelsen av vård- och genomförandeplanen för klienten betraktas som 

en utmaning, enligt en tolkning av materialet.  

5.2.4. Gräsrotsbyråkraten och KASAM 

Det sätt på vilket vård- och genomförandeplaner som verktyg används på, förefaller enligt 

upplevelserna både kunna främja och hämma klienters delaktighet. Socialarbetare verkar både 

arbeta på sätt som realiserar och inte realiserar intentionerna om klientens delaktighet. 

Huruvida de finner delaktighet begripligt, hanterbart och meningsfullt verkar påverka hur de 

hanterar sin handlingsfrihet också på denna punkt. Känslan av sammanhang-är dock inte vik-

tig endast för socialarbetaren, utan även för klienten, utifrån citatet av Cecilia ovan. Vidare 

följer en analys av hur KASAM:s olika delar kan anses påverka delaktighet. 

5.2.4.1. Meningsfullhet 

Alla socialarbetare i denna studie anser klientens delaktighet i planering av insatser vara en 

positiv faktor och ser en rad möjligheter med delaktighet. Det kan förstås som att de upplever 

att det är meningsfullt att klienten är delaktig och önskar främja detta. 

5.2.4.2. Begriplighet 

Hur socialarbetaren förstår delaktighet i vård-/genomförandeplanen verkar ibland generera 

risk för maktutövning, som för klienten inte innebär reell delaktighet. Att framförallt en soci-

alarbetare i denna studie ser genomförandeplanen som en plan klienten ska ”gå med på” och 

som en överenskommelse det går att ställa krav utifrån på klienten, är ett tecken på detta. 
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Gräsrotsbyråkratens begriplighet påverkar således hur denne hanterar sin handlingsfrihet vad 

gäller klientens delaktighet., dvs. vilken form eller grad av delaktighet som nås. 

5.2.4.3. Hanterbarhet 

Att klienter inte alltid upplever sig delaktiga som forskningen visar, kan utifrån erfarenheter 

hos socialarbetare i denna studie också anas bero på att de tycker att det är komplext med del-

aktighet; att socialarbetaren inte alltid upplever sig kunna hantera utmaningar runt delaktighet 

för att klienten ska bli delaktig. Även om många förstår delaktighet som något som är viktigt 

för att det inte är de som ska eller kan bestämma över klientens liv, vill minska sitt maktinfly-

tande, är det inte helt lätt att realisera det, då många möjligheter samtidigt upplevs som utma-

ningar. Många upplever t.ex. att det är svårt att motivera klienten att själv ta ansvar, öka mak-

ten över sin eget liv. Att klienten ofta är beredd att ”kapitulera” (Beatrice), vilja/förvänta sig 

att socialarbetaren ska göra jobbet och ”behandla” klienten (Gustav), gör att denne blir extra 

känslig för socialarbetarens maktutövningsmöjligheter och att det blir extra viktigt hur social-

arbetaren hanterar sitt handlingsutrymme gentemot klienten när planeringar görs. Inte bara 

begriplighet, utan också hanterbarheten framstår påverka formen av delaktighet för klienten. 

5.3. Samverkan  

5.3.1. Inställning och arbetssätt 

Klientens delaktighet framstår enligt socialarbetarnas berättelser ligga mycket nära samverkan 

mellan aktörer. Enligt lagar och andra statliga incitament ska olika aktörer samverka i allmän-

het och vid planering, vilket alla intervjuade också säger sig anse vara viktigt, särskilt då flera 

aktörer är inblandade. Många framhäver emellertid vikten av att klient, uppdragsgiva-

ren/socialtjänstens handläggare och utförare arbetar tillsammans kring planering. Idealet ver-

kar i vissa sammanhang vara en symbios av företeelserna, såsom Beatrice uttrycker: 

Beatrice: … för mig är det ju A och O att man är tre som gör genomförandeplanen: man är remit-

tent, man är utförare och den som behandlingsplanen gäller… det går liksom inte å bygga någon 

genomförandeplan utan att alla tre finns med, för mig … blir det en lögn.   

Närheten mellan begreppen/företeelserna kan ytterligare illustreras av att några, på frågan om 

vad socialarbetaren tänker på när jag säger samverkan i samband med vård-

/genomförandeplaner, har svarat: ”menar samverkan du med klienten eller med andra aktö-

rer?”. Motsvarande svar har givits av någon på motsvarande fråga beträffande delaktighet.  

Enligt de intervjuade framkommer inte bara användningen av vård- och genomförandeplaner 

och klientens delaktighet variera, utan också arbetssätten och graden av samverkan kring pla-

nering. I figur 4 symboliseras olika modeller och arbetssätt för samverkan och/eller delaktig-
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het som framkommit i intervjuerna. Ibland sker samverkan och delaktighet synkront genom 

att utförare, handläggare och klient träffas samtidigt. Socialarbetare vittnar om en form av 

samverkan kring planering i öppenvården då flera aktörer är inblandade, i form av gemen-

samma planeringsmöten mellan olika aktörer och klient, där gemensamma genomförandepla-

ner skapas. Detta liknar GIVP för samverkan mellan olika huvudmän, som Lindquist & 

Gärdegård (2009) och Piuva, Blom, & Sandström (2008) studerat. Den form som socialarbe-

tarna i denna studie har erfarenhet av, har dock ingen funnen tidigare forskning visat på. Vi-

dare samverkar de professionella ibland för sig, genom ett, som Cecilia kallar det, ”proffs-

möte”, där flera aktörer närvarar, eller via telefon/mail. Det senare upplever några fungerar 

bra, men fysiska träffar föredras av de flesta. När endast en utförare är involverad sker plane-

ringen mellan denna, klienten och handläggare, med gemensam träff eller genom dialoger i 

olika led. Beatrice uppger sig också uppmana klienter att själv ta kontakter och vara spindeln i 

nätet med andra aktörer som är inblandade i dennes liv. Samverkan uppges dock inte alltid bli 

av, vilket även äldrevårdsstudier visar (Efraimsson, 2005). Även om flera möjligheter upplevs 

och motiverar socialarbetarna att samverka i denna och andra former, brottas de med flera 

utmaningar; vissa går hand i hand, se tabell 2, Bilaga E. 

 

5.3.2. Möjligheter  

De möjligheter med samverkan som framkommer är fördelning och medvetenhet om ansvar, 

att klienten gynnas, samförstånd och att det kan vara roligt. 

5.3.2.1. Fördelning och medvetenhet om ansvar 

 

 

P = professionell, socialarbetare eller annan  K = Klient 

P- utf = professionell I utförarverksamhet   S = Samordnare 

P- soc = Professionell, handläggare på socialtjänst  Figur 4 
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Vid samtal omkring samverkan i samband med vård- och genomförandeplaner poängteras 

särskilt att samverkan gör att ansvarsroller klarläggs och tydliggörs. Även om detta tangera-

des ovan under Vård och genomförandeplaner; Möjligheter; Tydligt och konkret, förstärks det 

under temat samverkan; det inte bara planen i sig utan främst samverkan som gynnar att med-

vetenheten om ansvarsfördelningen. Samverkan framstår gynna professionella, men även kli-

enter, vilket kan illustreras av följande citat av Henrik. 

Henrik: … jag har märkt att när det [gemensamma genomförandeplansmöten för öppenvården]  
funkar, när alla kommer, alltså det blir sådan otrolig skillnad! 

I: Vad är det som gör att, hur blir det då? 

Henrik: Ja eftersom alla är medvetna om sina egna uppdrag så, det här dubbelarbetet försvinner. 
Annars är det lite att man halkar in i varandras uppgifter och en del kan säga ”Ja men det är er 
sak å att göra”, det och ja det blir - 

I: Ansvarsrollerna blir tydligare liksom? 

Henrik: Ja mycket tydligare, det blir mycket tydligare och konkret. Och speciellt för de boende, så 
blir det ju, och att den boende också ser att vi, jo men att vi vet allihop vad alla ska göra. 

Att ansvarsroller klargörs är också en av de främsta fördelarna både professionella och klien-

ter upplever vid GIVP enligt Lindquist & Gärdegård (2009). Tydlig ansvarsfördelning är även 

en ingrediens i god vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2012c) och adekvata gränser behövs för 

att bra samarbete menar forskningen (Piuva, Blom, & Sandström, 2008). Att Henrik uppger 

att samverkan gör att dubbelarbete försvinner kan tolkas som det också ger ekonomiska vins-

ter. Förutom att samverkan bidrar till att fördela och medvetandegöra ansvarsområden skapar 

det överblick och helhet menar Anne. Elin ser även att om socialarbetare i olika verksamheter 

för en dialog kan de hjälpas åt att täcka behov som deras egna verksamheter ej kan fylla.  

5.3.2.2. Samverkan gynnar klienten  

Samtidigt som socialarbetarna ser möjligheter med samverkan för dem själva som profession-

ella, ser de fördelar med detta för klienten. Förutom att klienten vet att aktörer samverkar och 

vet vad de ska göra, upplevs klienten av någon bli mer delaktig när gemensamma planerings-

möten hålls. Erfarenheten är också att klienten upplever det positivt att bara behöva gå på ett 

möte; klienter i forskningen har upplevt detsamma (Lindquist & Gärdegård, 2009). 

5.3.2.3. Samförstånd; Roligt 

En annan möjlighet med samverkan och gemensam planering, som inte framkommit i forsk-

ningen är att samförstånd underlättas; att alla vet vad behovet är och arbetar mot samma mål. 

Genom att de professionella är samstämmiga kan de lättare möta klienten på samma sätt och 

vara tydlig mot klienten, något särskilt Gustav uttrycker. Han menar att samförstånd är lättare 

att uppnå om klienten närvarar. Dessutom menar han att samverkan gör att man kan ”slå flera 

problem i en smäll” genom att arbeta med flera problem samtidigt. En annan fördel med sam-
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verkan enligt Diana är att det kan göra arbetet tillfredsställande för den professionelle. Hon 

menar att det är roligt att samverka eftersom man jobbar med samma saker. Detta kan tänkas 

ligga nära samförstånd, eftersom brist därpå torde försvåra och göra arbetet mindre trivsamt. 

Att det skulle finnas fördelar med att flera olika discipliner samverkar är inget som de inter-

vjuade berör, såsom exempelvis äldrevårdsforskning visar (Efraimsson, 2005). 

5.3.3. Utmaningar  

En del uttrycker att samverkan i vissa fall fungerar jättebra, i andra fall i varierande grad.  

Socialarbetarna i öppenvårdsverksamheterna uttrycker i samma andetag som de säger att ge-

mensamma planeringar verkligen är gynnsamma då en klient har flera insatser, att sådana ofta 

inte genomförs. ”när det fungerar som det ska…” yttrar Henrik. Det finns några ”MEN”. Ut-

maningar relaterade till att samverka kring planeringen uppges handla om att samla ihop olika 

parter samtidigt, att uppnå samförstånd, datasystem och sekretess. 

5.3.3.1. Att samlas 

Att få alla aktörer som ska samverka att samlas framstår vara den mest framträdande faktorn 

som utmanar samverkan kring planering enligt socialarbetarnas erfarenheter. 

I: Vad tänker du då, vad är utmaningen i att få till de där mötena? 

Henrik: Ja, det är egentligen att människor har, det är ju så många inblandade, och det är att få 
ihop en tid, där alla kan komma som är det svåraste 

I: Som är det svåraste 

Henrik: Och ibland kan man känna har det gått så lång tid, nu får jag bok[a], då till exempel bokar 
vi ett möte med handläggaren och det kanske blir … ekonomihandläggaren, och så får det vara så, 
då tar man i alla fall det mötet och blir ganska nöjd med det 

Att denna utmaning handlar om att hitta en gemensam tidpunkt är de flesta överens om. Detta 

kan kopplas till det forskningen säger om att det är svårare att få samverkan att fungera när 

många parter är inblandade (Dannemark & Kullberg i Piuva, Blom, & Sandström, 2008); de 

gemensamma mötena med flera aktörer verkar enligt intervjuuttalanden vara svårare att få till 

än trepartsmöten. Det kan även kopplas till hämmande faktorer som forskningen tar upp 

såsom tidsbrist (Efraimsson, litteraturöversikt, 2005) liksom stora geografiska avstånd (Dan-

nemark & Kullberg i Piuva, Blom, & Sandström, 2008). Även Elin belyser att geografiska 

avstånd påverkar. Frågan är dock om det är tiden det är brist på utnyttjandet av den eller om 

det är samordningen som är det svåra, eftersom förhoppningen är att en samordnare ska kunna 

avhjälpa svårigheten att få till gemensamma genomförandeplansmöten i öppenvården. En 

annan synpunkt kommer från Beatrice, som håller med om att utmaningen med samverkan 

med handläggare och klient kan vara att få till ett gemensamt möte, men menar att detta är 

något som professionella måste se till att göra eftersom det är deras arbetsuppgift. 
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5.3.3.2. Att uppnå samförstånd 

Att det blir lättare att nå samförstånd genom samverkan kring planering framstod ovan som en 

möjlighet och motivationsfaktor. Samtidigt visar det sig vara just en utmaning att nå detta 

enligt samma intervjuade som uppgett det förra.  

Gustav: Jag vet inte, det är nog det att få alla att sträva åt samma håll, och att alla tar ansvar, och 
det bygg-, jag har någon liten tanke om att det ofta är [så] att man inte har, ja samma bild, och 
ibland kan ju klienterna säga olika saker till olika med, det är inte alls ovanligt att man säger det 
frivården vill höra till frivården och det socialsekreteraren vill höra till socialsekreteraren, och till 
beroendeenheten kanske man säger en helt annan sak, det blir ju så…, nätverksmöten är ju fak-
tiskt bra där man kan ha med alla, det är jättebra. 

Filippa belyser att en av flera utmaningar som kan uppstå under vägen med att samverka, kan 

vara, förutom brist på samförstånd mellan professionella, att klienten inte kommer överens 

med viss personal. Detta berörs inte direkt av redovisad forskning men brist på samförstånd 

ligger nära försvårande faktorer såsom skilda målsättningar, brist på förståelse för andra vård-

enheters resurser och villkor (Efraimsson, 2005, litteraturöversikt), saknad gemensam 

grundsyn och olika ekonomiska intressen (Piuva, Blom, & Sandström, 2008). Efraimssons 

(2005) hänvisning till forskning som menar att det inom äldrevården finns olika uppfattningar 

om vad begreppet vårdplan står för och att olika språkbruk och förväntningar bland 

vårdgivare kan skapa kommunikationsproblem, ligger också nära svårigheten med 

samförstånd. Det är aktuellt här eftersom en otydlighet kring begrepp också upplevs kring 

vård- och genomförandeplaner i missbruksvården. Faktorer som av intervjuade i den här stu-

dien uppges vara utmaningar att hantera för bra samverkan, som inte funnits i tidigare forsk-

ning är datasystem och sekretess.  

5.3.3.3. Datasystem försvårar helhet och kommunikation 

Cecilia upplever att samverkan försvåras av att det inte går att läsa vad andra samarbetsaktö-

rer skriver kring en klient i dokumentationssystemet. Av liknande inställning är Anne, som 

upplever att de gått bakåt i utvecklingen, både då ett gemensamt dokument för en gemensam 

genomförandeplan inte kan skapas i det nya systemet och då gemensamma träffar sällan hålls 

längre, vilket försvårar överblick. Hennes frustration över detta uttrycks nedan. 

Anne: … Jag saknar ju fortfarande helhetsinsatsen, … vi har haft träffar med dataavdelningen 

också, – men herregud hur svårt ska det kunna vara?! Men det är det tydligen, så då får man göra 

det i rummet istället, men det blir ju liksom inte skrivit någonstans, man kan ju liksom inte skriva 

det någonstans och det tycker jag är synd, för det var en otroligt bra start för ett, bra samarbete, 

alla insatser emellan. 

5.3.3.4. Sekretess försvårar 

Sekretess lyfts fram som utmaning för samverkan av Diana på så sätt att det kan vara svårt att 

få tillgång till uppgifter från en annan aktör, som skulle underlätta arbetet med klienten. Sam-
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tidigt lyfter en annan socialarbetare fram att klienter vanligtvis inte är emot eller tycker att det 

är jobbigt att professionella kommunicerar och tar del av uppgifter för arbetets skull, utan 

snarare blir upprörda över att professionella kommunicerar för lite med varandra och får olika 

svar av olika parter. Således verkar problemet snarare handla om en icke fungerande kommu-

nikation mellan aktörer, eller att man inte finner vägar att kommunicera och hantera sekretess-

bestämmelser på ett för klienten gynnsamt sätt. 

Möjligheten att ta hjälp av varandras kunskaper är inte något som lika klart framkommit hos 

denna studies intervjuade. Däremot har någon uttryckt att denne skulle vilja bli bättre på att se 

vad andra aktörer gör, vilket skulle kunna förstås som att man vill ta del av och utnyttja 

varandras kompetens och arbetsinsatser. Forskningen visar också att hög personalomsättning 

är en utmaning för parter att samverka (Dannemark & Kullberg i Piuva, Blom, & Sandström, 

2008). Detta kan förstås utifrån att några intervjuade i denna studie menar att goda relationer 

behövs för samverkan och att samverkan gynnas av personliga relationer; om personer ofta 

byts ut är det svårare att bygga personliga relationer.  

5.3.4. Gräsrotsbyråkraten och KASAM 

Också när det gäller samverkan agerar gräsrotsbyråkraterna olika inom handlingsutrymmet.  

5.3.4.1. Begriplighet och meningsfullhet 

Att begripa och finna mening med samverkan kring planering verkar inte vara något större 

problem utifrån socialarbetarnas perspektiv i denna studie. Möjligtvis kan man göra tolkning-

en att det är svårt att begripa vad en viss plan kallas eller innebär och att det kan påverka sam-

verkan på så vis att kommunikationen försvåras. Att hantera samverkan verkar vara svårare. 

Då får det ibland bli tillräckligt meningsfullt att hantera det som det går. 

5.3.4.2. Hanterbarhet 

Hur socialarbetarna väljer att samverka verkar bero på vad som är meningsfullt och funktion-

ellt/hanterbart utifrån den verksamhet de jobbar i. Om man som utförare själv är ansvarig för 

hela insatsen väljer man att samverka med handläggare på socialtjänsten/annan uppdragsgi-

vare och klient, om man är flera utförare runt en klient behövs samverkan med flera.  

Om samverkan blir av kan relateras till om utmaningarna är hanterbara; en gemensam tid-

punkt för att samlas kan hittas och möjlighet att ta sig till mötet finns. Hur bra samverkan se-

dan fungerar, verkar bero på hur socialarbetarna hanterar utmaningarna med att nå samför-

stånd och sekretess. Hur socialarbetaren använder och har möjlighet att använda ett datasy-

stem påverkar också vilken samverkan man kan ha mellan träffar, när flera parter använder 
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samma datasystem. Hanterbarheten kan således ses som mest utslagsgivande när det gäller 

gräsrotsbyråkratens sätt att samverka kring planering. Det är dock viktigt att ha i åtanke att 

alla tre faktorer är viktiga för helheten och känslan av sammanhang enligt Antonovsky 

(2005), dvs. samverkan i detta fall. 

6. DISKUSSION 

6.1. Sammanfattning 
Intentionerna från statligt/rättsligt håll är att vård- och genomförandeplaner ska användas i 

socialtjänstens missbruksvård för alla insatser, och forskning visar att individuell planering 

ger bättre resultat vid behandling av tungt missbruk (Gerdner, 2005). Socialtjänstens tillsyner 

och rapporter har visat, att det varierar över Sverige emellan olika kommuners handläggande 

socialtjänstmyndigheter, mellan olika öppenvårdsverksamheter, samt mellan olika HVB-hem, 

om och på vilket sätt vård- och genomförandeplaner utformas och används. Hur socialarbetare 

upplever att det är att arbeta med vård- och genomförandeplaner i svensk missbruksvård har 

dock inte funnits så många svar på i den tidigare forskningen. Därför var intentionen med 

denna uppsats att ge svar på den frågan, samt undersöka vilka möjligheter och utmaningar 

arbetet upplevs rymma utifrån socialarbetares perspektiv. Särskilt relevant var att fokusera på 

vård- och genomförandeplaner som arbetsverktyg, klientens delaktighet och samverkan mel-

lan aktörer. Berättelser från intervjuade socialarbetare visar att det finns en variation och 

komplexitet i hur socialarbetare upplever att det är att arbeta med vård- och genomförande-

planer som arbetsverktyg, kring delaktighet, samt samverkan, i praxis. 

Sammanfattningsvis visar socialarbetarnas erfarenheter om vård- och genomförandeplaner 

som arbetsverktyg, att många ser dem som ett sådant, men inte alla; samt att socialarbetarna 

prioriterar olika högt att göra dem liksom hur detaljerat och individualiserat de ska göras. 

Dessutom varierar upplevelsen av hur många klienter som har en gjord planering, mellan 50 

och 100 %. Möjligheterna med arbetsverktyget handlar om att det kan vara ett tydligt och 

konkret hjälpmedel för planering och uppföljning, samt att det kan göra att verksamheten in-

dividualiseras. En upplevd utmaning är att ”verktyget” inte är flexibelt och användbart i den 

dagliga verksamheten varken för professionella eller klienter, alltså snarare ett onödigt krav 

som följs för att det är ett krav, inte ett verktyg. Andra utmaningar som framkommer handlar 

om att det är svårt att konstruera, bryta ner och mäta mål som är anpassade till klienten, tids-

brist i relation till övrig arbetsbelastning, begreppsförvirring, att det finns olika personal-

kulturer kring dokumentation, samt om ovana och brist på träning i att göra dessa planer. 
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Angående delaktighet är upplevelserna genomgående att delaktighet är centralt, både för in-

satsen som helhet och i den individuella planeringen. Erfarenheterna tyder emellertid på att 

olika arbetssätt används för att realisera delaktighet – både sådana som kan främja och hämma 

reell delaktighet. Möjligheterna och utmaningarna framstår särskilt komplexa på detta område 

eftersom möjligheterna många gånger också upplevs som utmaningar. Möjligheterna upplevs 

exempelvis vara bättre behandlingsresultat, att klientens motivation ökar, att klienten kan ta 

eget ansvar för sitt liv och känna ökad känsla av sammanhang, samt att den professionelle inte 

utövar makt genom att bestämma över klientens liv. De upplevda utmaningarna å sin sida 

handlar om att få klienter motiverade, få dem inse behovet av eget ansvar, att inte utöva makt 

som professionell, använda ett till klienten anpassat språk, möta klienten där den är i sin pro-

cess och utifrån dess funktionsförmåga, tid och arbetsbelastning, liksom professionellas och 

klienters inställning till betydelsen av en vård-/genomförandeplaner för klienten. 

Erfarenheterna om samverkan i samband med vård- och genomförandeplaner är sammantagna 

att samverkan är viktigt och bra vid planering. Det framstår dock som att samverkan mellan 

aktörer inte ska skiljas för mycket från klientens delaktighet. De bästa planeringarna upplevs 

bli till när samverkan sker samtidigt som klienten är delaktig och både samverkan och delak-

tigheten främjas av att de sker synkront. En möjlighet som upplevs med samverkan vid plane-

ring är just att klienten gynnas. Andra är att ansvarsfördelning tydliggörs, att samförstånd kan 

nås och at arbetet blir roligt för professionella. Vanliga utmaningar handlar om att åstad-

komma samverkan, dvs. att samlas och att nå samförstånd, men även om problem runt datasy-

stem och sekretess. Även på detta område går möjligheter och utmaningar hand i hand. 

Studien illustrerar hur socialarbetare intar olika inställning och arbetssätt gällande vård- och 

genomförandeplaner. Utifrån teorier om gräsrotsbyråkraten kan detta tolkas som att socialar-

betare utnyttjar sin möjlighet att agera självständigt inom och utom sitt handlingsutrymme när 

det gäller att arbeta utifrån påbuden om vård- och genomförandeplaner i socialtjänstens miss-

bruksvård. Graden av begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet framstår påverka om pla-

ner görs och hur, vad de kallas, om reell delaktighet främjas eller ej, samt om samverkan blir 

av och i vilken form; därmed även påverka socialarbetarnas känsla av sammanhang. Samman-

fattningsvis pratar socialarbetare om att vård- och genomförandeplaner och sättet de används 

på, både kan vara bra och inte för professionella, liksom positiva och negativa för klienter. 

6.2. Resultatdiskussion 
Att arbeta med vård- och genomförandeplaner i socialtjänstens missbruksvård som socialarbe-

tare framstår utifrån deras egna erfarenheter, som en komplex uppgift. Mycket av hur intent-
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ionerna om vård- och genomförandeplaner i socialtjänstens missbruksvård behandlas verkar 

utifrån denna studie bero på den enskilde socialarbetaren; på vilken mening denne finner, hur 

denne begriper sin uppgift och hur han/hon hanterar utmaningar som uppstår. Detta kan tän-

kas ge en viss förståelse för varför (de goda?) intentionerna om vård- och genomförandepla-

ner inte alltid realiseras. En del i detta är att det ofta finns andra saker som prioriteras högre än 

vård- och genomförandeplaner, vilket verkar vara kopplat till typen av arbete – för handläg-

gare är det uppgifter relaterade till utredning, för utförare är det samtal/samvaro med klienten 

som prioriteras. En intressant aspekt är även att vård- och genomförandeplaner inte alltid upp-

levs vara gynnsamma för klienter, eller för att göra ett bra förändringsarbete. Detta är intres-

sant eftersom tidigare forskning menar att behandlingsplanering vid missbruk är förmånligt 

vid behandling (Gerdner, 2005).  

Bredden och variationen i inställningar och upplevelser av arbetssätt tyder som konstaterats 

på att socialarbetaren som gräsrotsbyråkrat utnyttjar sitt handlingsutrymme på vitt skilda sätt 

liksom tar möjligheten att agera både inom och utom sitt handlingsutrymme. Som också visats 

verkar detta få det konsekvenser för vård- och genomförandeplaners tillkomst eller icke till-

komst, liksom deras utseende, klientens delaktighet och samverkan mellan aktörer. Detta, 

liksom att socialarbetarna och tidigare forskning visar att kvalitet och arbetssätt varierar mel-

lan socialarbetare, kan tolkas som att ett stort ansvar ligger på den enskilde socialarbetaren 

angående vård- och genomförandeplaners realisering.  

Vidare anas att om en klient t.ex. flyttar eller byter insats eller handläggare/socialarbetare som 

kontaktperson, kan förvirring uppstå; det skulle kunna försvåra för klienten att begripa vad 

som sker och hur, och det i sin tur påverka klientens möjlighet att hantera situationen. Särskilt 

om det är en klient som fann en mening i att vara involverad i en plan och flyttar till en kom-

mun/får en handläggare som inte agerar på likvärdigt sätt. Problem borde uppstå när kombi-

nationen av den professionelles inställning till vård-/genomförandeplanen inte matchar klien-

tens. T.ex. i det fall då den professionelle inte ser någon vinst med att göra och följa upp en 

detaljerad individuell plan tillsammans med klienten och möter en klient som uppfattar sig 

gynnas av detta, och ser en mening i det. Eftersom forskningen visar att professionella och 

klienter kan betrakta en situation olika, kan socialarbetaren aldrig ta för givet vad en viss kli-

ents inställning är. Därmed behövs försiktighet när slutsatser dras, och det bör undvikas att 

”dra alla över en kam”. Detta särskilt då forskning från andra områden visar att det både finns 

klienter som tycker att det är bra med en plan och de som inte gör det (Lindquist & 

Gärdegård, 2009). Både att säga att de inte är bra med en vård-/genomförandeplan för någon 
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klient alls, liksom att säga att det är bra när en klient inte tycker det, blir därmed maktutöv-

ning. Därmed inte sagt att det kan vara bra indirekt att ha en plan för klienten, genom att de 

professionella kan göra ett bättre jobb. Detta verkar dock variera enligt socialarbetarna själva.  

I praxis framstår vård- och genomförandeplaner inte endast fylla avsedda funktioner utan 

också oavsedda, exempelvis maktutövningsinstrument, ett onödigt måste och ett förvirrat och 

oklart dokument. De avsedda funktionerna de tycks fylla är planeringsdokument, ansvarsför-

delningsdokument/samverkansdokument, utvärderingsdokument. Om det för klienten blir ett 

livsförändringsdokument förblir dock oklart och är inget denna studie kan säga något om. 

Maktutövning eller inte verkar inte enbart handla om, om, utan också om hur planer görs. 

Delaktighet är ett fint begrepp som alla socialarbetare i studien menar är en viktig företeelse 

vid planering, men som i praktiken rymmer komplexitet och sättet socialarbetare realiserar 

delaktighet skönjer ibland tecken på maktutövning. Detta tyder på att det verkligen krävs, som 

Socialstyrelsen (2010) menar, att socialarbetare reflekterar över och väger in etik i sitt hand-

havande av vård- och genomförandeplaner  

Samverkan vid planering är enligt socialarbetarnas gynnsamt i synnerhet när många aktörer är 

inblandade. En form som det talats varmt om, när den fungerar, är gemensamma genomföran-

deplansmöten mellan klient och olika aktörer inom kommunal socialtjänst, med skapandet av 

en gemensam genomförandeplan. Kanske skulle en GIVP, gemensam individuell vårdplan, 

eller genomförandeplan, tillrådas även när en klient har insatser från flera aktörer inom 

samma huvudman, inte bara när han/hon har insatser från flera huvudmän, som lagen nu säger  

En faktor som också påverkar arbetssättet, och kvaliteten på planerna i sig framstår enligt so-

cialarbetare, vara de IT-dokumentationssystem som används av arbetsplatsen, vilket är ett 

tecken på ökad så kallad ”screen-level bureaucracy”. Med dagens tekniska innovationer fun-

derar jag på om det inte skulle vara möjligt att utnyttja dessa ännu mer, även inom socialtjäns-

ten. Kanske kan virtuella former av vård- och genomförandeplaner skapas som är mer anpas-

sade och lättlästa för klienten, kanske t.o.m. på ljud, eller varför inte animerade? Åtminstone 

på ett språk som klienten förstår. Samt på ett för personalen flexibelt och lättanvänt sätt. 

Kanske kan ”screenen” få ytterligare påverkan i framtiden, men på ett mer positivt sätt? 

Något som kan uttydas utifrån resultatet och den teoretiska tolkningsramen i denna studie är 

att lagstiftare och politiker inte endast kan ge socialarbetare direktiv att göra och använda 

vård- och genomförandeplaner. Utan socialarbetarna måste också ges resurser som gör att de 

utmaningar som arbetet upplevs rymma, upplevs hanterbara. Särskilt eftersom det är så att när 
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möjligheterna också visar sig vara utmaningar beror realiseringen av möjligheterna på hante-

ringen av utmaningarna. Och det är just möjligheterna som de på högre nivå har intentioner 

om. Exempelvis behöver socialarbetare, enligt denna studie, ges tid, lagom stor övrig arbets-

börda, samt träning och enligt vissa, utbildning, i hur de ska göras. Dessutom behöver det 

säkerställas att socialarbetare begriper liksom finner uppgiften meningsfull. 

En tolkning av resultatet i studien kan också generera några handlingsföreskrifter till olika 

parter. Både socialarbetare, chefer, datatekniker, politiker, lagstiftare och forskare behöver ta 

sitt ansvar. Socialarbetare behöver exempelvis vara medveten om och hålla sig inom de givna 

rättsliga ramarna, öva på att göra bra vård- och genomförandeplaner, arbeta för klientens del-

aktighet och samverkan mellan aktörer, samt reflektera över hur detta bäst görs, lyfta upp-

levda dilemman och svårigheter till högre nivåer, samt hålla sig uppdaterade om vad forsk-

ningen säger på området. Chefer behöver se till att socialarbetare har tillräckligt med tid och 

utöka resurser eller ge avlastning vid behov, se till att personalen får utbildning och träning i 

att använda vård- och genomförandeplaner, välja lämpligt dokumentationssystem och/eller 

mall för vård-/genomförandeplanen, hålla ett levande samtal bland de professionella om hur 

de bäst görs, lyssna på socialarbetares upplevelser och höja dilemman och behov till högre 

nivåer. Dataansvariga och systemutvecklare behöver arbeta i dialog med socialarbetare och 

anstränga sig för att det ska vara tekniskt möjligt att anpassa systemen efter behov. Politiker 

behöver också se till att tillräckligt med resurser finns för att socialtjänsten ska kunna arbeta 

på ett rättsäkert och rättvist sätt, förstå att arbetet är komplext, samt lyssna och föra en ständig 

dialog med både socialarbetare, varandra och lagstiftare. Lagstiftare behöver i sin tur också 

föra en ständig dialog med olika aktörer på fältet, socialarbetare och forskare, och också förstå 

de möjligheter och utmaningar som finns med arbetet. Forskare behöver också ta sitt ansvar 

för att utvärdera det arbete som görs, samt forska för förbättringar. De behöver också se till att 

andra parter nämnda här medvetandegörs om nya forskningsrön. 

Några forskningsämnen och studier som skulle vara intressanta att vidare belysa är att studera 

vilken effekten av vård- och genomförandeplaner är för klienters väg till att bli fria från miss-

bruk, och upplevelsen av att göra vård- och genomförandeplaner ur klienters perspektiv. Vi-

dare att ytterligare utforska varför intentionerna om vård- och genomförandeplaner i social-

tjänstens missbruksvård inte alltid realiseras.  

Avslutningsvis vill jag säga att mitt övergripande intryck av intervjuerna är att alla socialarbe-

tarna söker göra sitt bästa för att ge människor med missbruk möjlighet till ett bättre liv; för 

en del inbegriper det att göra bra och detaljerade vård-/genomförandeplaner, för andra inte.   
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BilagaA  Missivbrev utförare 
 

Hej! 

Här följer en inbjudan till att delta i en studie om vård- genomförandeplaners användning inom social-

tjänstens missbruksvård. 

Att det finns en planering med mål och syfte för vården, samt en överenskommelse mellan hjälpare 

och klient om hur detta ska uppnås är viktigt i förändringsarbete inom missbruksvården enligt bl.a. 

Fahlke& Alborn (2012). Socialtjänstlagen säger också att det ska finnas en planering för vården (5 kap 

9 SoL), särskilt vid placering i HVB-hem (11 kap 3§SoL) och föreskrifter säger att det bör finnas en 

genomförandeplan för hur vården ska utföras (6 kap SOSFS 2006:5). Samtidigt visar rapporter från 

Socialstyrelsen (t.ex. Socialstyrelsen 2011) att det varierar mycket i vilken grad och hur vård- respek-

tive genomförandeplaner utformas och används mellan olika kommuner och mellan olika HVB-hem 

och öppenvårdenheter. Därför är det intressant få en upplevelse hur det dagliga arbetet med vård- och 

genomförandeplaner ser ut. Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka hur socialarbetare 

inom olika enheter ser på arbetet med att utforma och använda vård- och genomförandeplaner i miss-

bruksvården, bl.a. gällande möjligheter och utmaningar.  Det skulle därför vara värdefullt att få ta del 

av dina erfarenheter som utförare. Dina erfarenheter är betydelsefulla då de kan bidra till ny kunskap. 

Erbjudandet och min förfrågan till dig gäller om du skulle vilja delta i en kvalitativ intervju i ämnet. 

Intervjun kommer att spelas in, för att sedan kunna analyseras. Dina svar och dina resultat kommer 

dock att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Tidsåtgång beräknas till ca 30–60 min 

och intervjun sker på en plats och vid en tidpunkt som vi kommer överens om. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och om du skulle tacka ja, har du rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. 

Jag som genomför projektet heter Maria Gustafsson och är socionomstudent vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Projektet sker under handledning och kommer att läggas fram som akademisk c-uppsats 

vid Mittuniversitetet. 

Om du är intresserad av att delta och vara med på en intervju, eller har ytterligare frågor får du gärna 

kontakta mig! 

Mvh  

Maria Gustafsson 

magu0900@student.miun.se 

070-532 06 50. 

Referenser: 

Fahlke Claudia; Alborn Sven-Eric (2012). Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning. 

Malmö: Liber  

Socialstyrelsen (2011). Lägesrapport 2011 – Hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrel-

sen.  

mailto:magu0900@student.miun.se
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BilagaB  Missivbrev handläggare 
 

Hej! 

Här följer en inbjudan till dig som handläggare på socialförvaltningen att delta i en studie om vård- 

genomförandeplaners användning inom socialtjänstens missbruksvård. 

Att det finns en planering med mål och syfte för vården, samt en överenskommelse mellan hjälpare 

och klient om hur detta ska uppnås är viktigt i förändringsarbete inom missbruksvården enligt bl.a. 

Fahlke& Alborn (2012). Socialtjänstlagen säger också att det ska finnas en planering för vården (5 kap 

9 SoL), särskilt vid placering i HVB-hem (11 kap 3§SoL) och föreskrifter säger att det bör finnas en 

genomförandeplan för hur vården ska utföras (6 kap SOSFS 2006:5). Samtidigt visar rapporter från 

Socialstyrelsen (t.ex. Socialstyrelsen 2011) att det varierar mycket i vilken grad och hur vård- respek-

tive genomförandeplaner utformas och används mellan olika kommuner och mellan olika HVB-hem 

och öppenvårdenheter. Därför är det intressant få en upplevelse hur det dagliga arbetet med vård- och 

genomförandeplaner ser ut. Syftet med föreliggande studie är därför att undersöka hur socialarbetare 

inom olika enheter ser på arbetet med att utforma och använda vård- och genomförandeplaner i miss-

bruksvården, bl.a. gällande möjligheter och utmaningar.  Det skulle därför vara värdefullt att få ta del 

av dina erfarenheter som handläggare. Dina erfarenheter är betydelsefulla då de kan bidra till ny kun-

skap. 

Erbjudandet och min förfrågan till dig gäller om du skulle vilja delta i en kvalitativ intervju i ämnet. 

Intervjun kommer att spelas in, för att sedan kunna analyseras. Dina svar och dina resultat kommer 

dock att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem. Tidsåtgång beräknas till ca 30–60 min 

och intervjun sker på en plats och vid en tidpunkt som vi kommer överens om. Ditt deltagande är helt 

frivilligt och om du skulle tacka ja, har du rätt att när som helst avbryta ditt deltagande. 

Jag som genomför projektet heter Maria Gustafsson och är socionomstudent vid Mittuniversitetet i 

Östersund. Projektet sker under handledning och kommer att läggas fram som akademisk c-uppsats 

vid Mittuniversitetet. 

Om du är intresserad av att delta och vara med på en intervju, eller har ytterligare frågor får du gärna 

kontakta mig! 

Mvh  

Maria Gustafsson 

magu0900@student.miun.se 

070-532 06 50. 

Referenser: 

Fahlke Claudia; Alborn Sven-Eric (2012). Handbok i missbrukspsykologi: teori och tillämpning. 

Malmö: Liber  

Socialstyrelsen (2011). Lägesrapport 2011 – Hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrel-

sen.  

mailto:magu0900@student.miun.se
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BilagaC  Intervjuguide 

 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

Vad är syftet med den verksamhet du jobbar i? Vem får ni era uppdrag ifrån? Hur många kli-

enter finns det plats för? 

Vad är dina arbetsuppgifter på din nuvarande arbetsplats?  

Hur länge har du jobbat där? 

Vilken erfarenhet av socialt arbete har du i övrigt? 

Vilken utbildning har du? 

 

Vårdplaner/Genomförandeplaner (– som arbetsredskap) 

Om jag säger orden vårdplan och genomförandeplan vad tänker du då? 

 

Hur skulle du beskriva ditt och verksamhetens arbete med genomförandeplaner? 

 

- hur bestäms mål, delmål och vägar för att nå målen vid upprättandet av planer-

na? 

- hur används genomförandeplanen efter upprättandet? 

- Används någon rutin eller verktyg för hur de ska upprättas och användas? 

(- Används något strukturerat bedömningsinstrument för att utreda vårdbehovet 

och  i så fall kopplas detta sedan till vad som ska ingå i planen?) 

 

Vilka möjligheter ser du med att upprätta en vård/genomförandeplan? 

Vilka utmaningar ser du med att upprätta en vård/genomförandeplan? 

Vilka nackdelar ser du med att upprätta en vård/genomförandeplan? 

Hur högt står det på din prioriteringslista? 

För hur stor andel av era klienter skulle du säga att det finns en vårdplan/genomförandeplan 

upprättad idag enligt din uppfattning? 
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Hur ser du på vård/genomförandeplanen som arbetsredskap? (Användbart?)  

Finns det något annat sätt som ni planerar vården för enskilda individer på din arbetsplats?  

Hur upplever du att verksamhetens organisatoriska ramar påverkar utarbetandet av 

vård/genomförandeplaner?  

I flera rapporter från socialstyrelsen framkommer att det varierar mycket mellan olika kom-

muners socialtjänster och mellan olika HVB- samt öppenvårdsverksamheter om och hur vård-

/och genomförandeplaner används, vad tänker du att det kan bero på? 

Delaktighet 

Om jag säger ordet delaktighet i samband med vård/genomförandeplan, vad tänker du då? 

 

Hur skulle du beskriva klientens delaktighet i upprättandet respektive användningen av 

vård/genomförandeplaner i er verksamhet? 

Finns några rutiner för hur klienten ska göras delaktig i arbetet med en vård/g? 

Jobbar du själv på något särskilt sätt för att involvera klienten i detta  

Vilka möjligheter ser du med att göra klienten delaktig i arbetet med vård/genomförandeplan? 

Vilka utmaningar ser du med att göra klienten delaktig i arbetet med vård/genomförandeplan? 

Vilka nackdelar ser du med att göra klienten delaktig i arbetet med vård/genomförandeplan? 

Hur ser du på klientens roll? 

Vilken betydelse har klientens delaktighet? 

Vad behövs för att klienten ska kunna vara delaktig i vårdplaneringen enligt din uppfattning? 

 

Vilken information ges till klienten om processen med vårdplanering? 

Hur stora valmöjligheter har klienten av vilka mål som ska sättas, hur de ska uppnås? (metod, 

Hur gör du när oenighet uppstår mellan dig och klienten om vilka mål som ska 

gälla?  

Vad är din upplevelse av klienters syn på vård/genomförandeplaner och på deras egen roll i 

detta? 

Hur bestäms när en insats ska avslutas? 

Finns några organisatoriska faktorer som påverkar klienternas delaktighet? 
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Samverkan 

Om jag säger ordet samverkan i samband med vård/genomförandeplan, vad tänker du då? 

 

Hur skulle du beskriva er samarbete med uppdragsgivaren/utföraren när det gäller arbetet med 

vård- och genomförandeplaner? 

Hur ser du på och relationen mellan uppdragsgivarens vårdplan och er genomförandeplan?  

Får ni ta del av den andres part plan? I hur stor del av fallen? 

Hur ser du på kvaliteten i dessa planer som den andre parten upprättar? 

När det gäller det vård av barn i HVB-hem ska handläggaren på socialtjänsten upprätta både 

vårdplan och genomförandeplan. Vad tänker du dig om scenariot att det skulle vara så även 

inom missbruksvården för vuxna? 

Följs planerna upp under och/eller i slutet av behandlingen? 

Hur påverkar de organisatoriska förutsättningarna samverkan? 

Vilka möjligheter ser du med i samband med arbetet med vård/genomförandeplaner?  

Vilka utmaningar ser du med i samband med arbetet med vård/genomförandeplaner?  

 

Kompetens 

Om jag säger ordet kompetens i samband med vård/genomförandeplan, vad tänker du då? 

 

Vilken kompetens anser du en socialarbetare behöver för att upprätta en 

vård/genomförandeplan? 

Om en nyutexaminerad socionom skulle börja hos er, hur ser ni då till att denne lär sig att 

upprätta och använda vård/genomförandeplaner? 

Hur har du utvecklat din kompetens/färdighet i detta?  

Hur påverkar kompetensen relationen till klienten? Och huruvida denne görs delaktig? 

Hur påverkar kompetensen förändringsarbetet? 
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Extra/eventuella frågor 

Ser du något som skulle kunna förbättras i fråga om arbetet med vård/genomförandeplaner? 

Är det något du skulle behöva för att ditt jobb med vård/genomförandeplaner? 

Kan du se någon skillnad över tid angående användningen av vård-/genomförandeplaner? 

(Krav på vård- respektive genomförandeplaner har kommit efter hand under årens lopp) 

 

Förändringsarbete 

Vad innebär förändring/förändringsarbete enligt dig? 

Vad är enligt dig viktigt för en förändring/förändringsprocess? 

Vilken roll spelar vård/genomförandeplanen för förändringsarbete upplever du?  

Hur anser du att din verksamhet medverkar till att förändra människors livssituation? 

Vilken roll spelar klientens delaktighet vid i förändringsarbete? 

Vilken roll spelar samverkan vid i förändringsarbete? 

Vilken roll spelar kompetens vid i förändringsarbetet? 

 

Avslutande frågor 

Har du något du vill tillägga som du tycker inte har kommit fram tidigare? 

Finns det någon fråga ytterligare du anser jag borde ha ställt? 

Tack 
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BilagaD  Tabell 1. Socialarbetares användning och syn på vård- och genomförandeplaner som verktyg. Profiler 

 Utförare Handläggare 

Intervjuperson Anne Beatrice Cecilia Diana Elin Henrik Filippa Gustav 

Ö g/V
22

 Ö g V Ö g Ö g Ö g Ö g Ö g/ V Ö g/ V 

G
23

 (G) - (G) - - (G) (G) (G) 

g
24

 g25 g g - g g - g 

Användbart ar-

betsverktyg? 

JA NEJ Ja, helt ok JA Ja JA JA JA 

 

- På vilket sätt 

g: Bra för planering 

och utvärdering m. 

klient. 

 

Själv-utvärdering för 

prof. 

 

G: skapar helhet 

medvetandegör 

ansvarsroller. 

Planering & be-

handling sker bäst 

genom levande 

dialog. En plan 

hindrar flexibilitet. 

Svårt mäta mål. 

Papper på akade-

miskt språk, gynnar 

ej klienten 

g: Bra för minnet Tydliggör för-

väntningar för 

personal & klient.  

klientens behov 

klargörs tidigare 

g: om den an-

vänds kan nog 

tydlighet ökas, 

användas för 

uppföljning 

 

Ö: tydliggör 

förväntningar på 

utförare, verk-

samhet indivi-

danpassas 

G: Bra  

 

 

 

 

G: ansvarsroller 

tydliggörs och 

blir konkreta, 

dubbelarbete 

försvinner 

Ö g: Planera vården 

– blir tydligt 

Ansvarsroller tyd-

liggörs. 

alla medvetna om 

överenskommelse, 

krav kan ställas vid 

utvärdering 

Östvart utvär-

dera annars 

- Möjligheter Se ovan -- Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan Se ovan 

- Utmaningar Mål 

Datasystem 

Se ovan Datasystem. Uppnå mål.  

Få klienter se 

framsteg 

Tidsbrist g: hinna uppfölj-

ningar G: Samlas 

 

Bli bekväm göra 

planer på detaljnivå, 

Arbetsbelastning 

Tidsbrist 

Arbets-

belastning 

Uppskattad andel 

klienter som har 

en plan 

Alla ”alla”26, utom en 

ny, ska finnas för 

alla 

Alla, förutom nya Alla tror jag Det fattas Alla ska ha 70 % tror jag Mindre än 50 % 

tror jag 

 

Prioritetsnivå 

g: Hög, Viktigt 

 

tar ej mkt tid skriva, 

planering görs ändå i 

behandlingen 

 

Behandlingssamtal 

viktigare 

g: Hög; ett krav 

 

Jag gör det snabbt, 

och ganska stan-

dardiserat 

 

Levande dialog 

viktigare 

g: Viktigt, 

 

Gillar inte att sitta 

vid datorn, men 

jag gör dem, först 

samtal med klient 

 

Samtal viktigare 

Ö g: Hög, Ganska 

viktigt 

 

ska göras inom 1-

2 v 

g: görs ej 

 

Samvaro med 

klienter, annan 

journalföring 

viktigare 

g: viktigt 

 

viktigt vänta tills 

klienten ”landat” 

1-2 v 

Ö g: Hög 

 

LVM, akuta ärenden 

viktigare 

Ög: Borde vara 

högre. Men: 

”vad ska inte 

prioriteras?” 

 

Utredning, 

ordna insats 

viktigare 

                                                           
22 Ö g= Övergripande genomfröandeplan från socialtjänstens handläggare, som en del av ett uppdrag/beställning. V= vårdplan på motsvarande sätt 
23 G= Gemensam genomförandeplan för flera aktörer. Parenteserna står för att den görs ibland 
24 g= genomförandeplan hos utförare 
25 Den typ av plan som personen pratar mest om och arbetar mest med har getts en mörkare bakgrund. En färgad ram har getts när personen talar mycket också om en gemensam genomförandeplan 
26 Efter intervjun berättar IP att IP gjort 3st samtidigt som intervjun pågått. 
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Betydelse för för-

ändringsarbete/ 

för förändring hos 

klient 

-- Ingen Bra för utvärde-

ring, men viktigt 

att se på det som 

har fungerat 

Osäker på om den 

spelar så stor roll 

Inte jätteviktig En grund, men 

mycket mer 

viktigt arbete 

sker praktiken än 

på pappret 

Kan betyda mycket 

för en del, inget för 

andra 

Osäker 

Förslag på för-

bättringar
27

 

Förbättrat datasy-

stem 

Ett dokument som 

kan tjäna som alla 

typer av planer, 

även fylla andra 

syften, behöver ej 

vara levande 

Titta på g oftare 

med klienten. Titta 

på gamla g när 

klienter återkom-

mer, Se mer vad 

andra aktörer gör. 

Mer samarbete 

med soc. 

-- Mer struktur 

 

Bättre samverkan 

med landstinget 

Uppmana klien-

ten att ta kontakt 

när den vill följa 

upp sin gfpl 

Ansvariga på högre 

nivå behöver utöka 

resurserna/minska 

arbetsbelastningen 

för ökad rättssäker-

het. 

Chefer poängtera 

vikten av gfpl, 

arbetssätt, hålla en 

levande dialog  

-- 

 

Tankar om varför 

graden och sättet 

VPL och GFPL 

används på varie-

rar 

-- Personalkulturer 

kring dokumentat-

ion; 

 brist på träning; 

  samvaro med 

klienter prioriteras 

Personalkulturer 

kring dokumentat-

ion  

Vinstsyften, bryr 

sig ej/ okunnighet 

kring lagkrav och 

klienters bästa 

Tidsbrist Brist samverkan 

angående ge-

mensamma G 

Ovana med gfpl för 

öppenvård 

 

Klienter med kom-

plex problematik, 

där nya saker händer 

innan man hinner 

göra en sak färdig 

 

Relativt nytt 

 

Organisations-

kultur 

 

Tid 

 

 

                                                           
27 Ingen fråga som ställts, men saker som kommit fram i intervjuerna ändå, vilket betyder att det även kan finnas andra förslag 
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BilagaE   Tabell 2. Upplevda möjligheter och utmaningar med 

vård och genomförandeplaner 
 

Tabell 2 visar en sammanställning av socialarbetarnas erfarenheter av möjligheter och utma-

ningar med att arbeta med vård och genomförandeplaner som arbetsverktyg, med samverkan 

och delaktighet. 

TABELL 2. Upplevda möjligheter och utmaningar med vård och genomförandeplaner 

 Arbetsverktyg Delaktighet Samverkan 
Möjligheter Tydligt, konkret  

(vad, hur, vem) 
Bättre resultat  Ansvarsfördelning 

 Uppföljning/utvärdering Motivation Klienten gynnas  

 Verksamhet individan-
passas 

Minska professionellas. 
makt 

Samförstånd 

  Klient tar eget ansvar Roligt 

Utmaningar Icke flexibilitet Motivation Att samlas 
 Mål  Få klienten ta ansvar 

 
Nå samförstånd 

 Tid 
Arbetsbelastning 

Känsla av sammanhang Datasystem 

 Datasystem  Möta klienten där den är Sekretess 

 Begreppsförvirring Klientens funktionsför-
måga 

 

 Ovana  Språk   

 Kultur Makt  

  Tid  

  Klientens och socialar-
betarens inställning 

 

 


