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Abstrakt:              

Denna studie undersökte samarbetet mellan landsting och Socialtjänst gällande unga 

vuxna mellan 18 till 25 som brukar ”nya drogtyper” i Gävles lokalsamhälle. En 

kvalitativ metod har tillämpats med semisstrukturerade intervjuer med fem 

professionella inom kommun och landsting för att få en djupgående förståelse för 

intervjupersonernas unika upplevelser av det rådande ämnet. Intervjumaterialet 

analyserades utifrån det teoretiska perspektivet organisationskultur. Studien visade 

på att samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst är problematisk och enligt 

intervjupersonerna kan det bero på de attityder och synsätt som finns hos de två 

huvudmännen. Samtliga deltagare redovisade att ytterligare samarbete krävs för att 

möta problematiken men det finns oklarheter i vem som skall ta ansvaret. 
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1. Inledning 

Under de senaste åren har det skett förändringar på drogmarknaden både gällande drogtyp 

och vart drogerna säljs. I Sverige säljs droger helt öppet på internet som ett lagligt substitut 

till de mer traditionella drogerna (cannabis, amfetamin, heroin, benzodiazepiner). 

Målgruppen för ”nya drogtyper” är mestadels ungdomar och unga vuxna (individer mellan 

18 till 25 år) eftersom det är lättåtkomliga via internet (Folkhälsomyndigheten, 2014) och 

oftast till en låg kostnad i jämförelse med andra droger (Helander et at., 2013). De ”nya 

drogtyperna” utgör en utmaning för det nationella systemet i Sverige då det är svårt att 

hinna kartlägga nya substanser i samma takt som de introduceras (Rikskriminalpolisen & 

Tullverket, 2013). ”Nya drogtyper” dyker ständigt upp för att kunna kringgå lagen och få 

så kallade ”legal highs” (Winstock & Ramsey, 2010). Vid misstanke om drogmissbruk kan 

Socialtjänsten ibland använda sig av drogtester för att upptäcka om klienter är påverkade 

av eller nyligen intagit narkotika (Beck & Villén, 2011). På senare tid byter droger skepnad 

då molekylstrukturen ändras vilket medför att Statens Kriminaltekniska Laboratorium 

(SKL) inte hinner med att narkotikaklassa alla varianter av exempelvis syntetiska 

cannabinoider. Detta innebär enligt Polisen i Stockholm att individer övergår från 

exempelvis cannabis till syntetiska cannabinoider för att de är svåridentifierade på 

drogtester och förundersökningen läggs ner på grund av att prover visar negativt eftersom 

de inte går att bevisa att personen i fråga är drogpåverkad (Tv4 nyheter, 17 mars 2014). För 

att kunna bemöta den utveckling som skett tillsattes Lagen om förbud mot vissa 

hälsofarliga varor (SFS 1999:42) för att kunna kontrollera substanser som ej uppfyller 

kraven för att bli kontrollerade under narkotikastrafflagen (Rikskriminalpolisen & 

Tullverket, 2010). Dessutom har Lag om förstörande av vissa hälsofarliga 

missbrukssubstanser (SFS 2011:111) tillsatts. Lagen ger åklagare/tullåklagare möjlighet att 

ta beslut angående att förstöra oklassade substanser som ändå är uppenbart är avsedda för 

missbruk. 

 

De ”nya drogtyperna” består ofta av syntetiska cannabinoider och forskning pekar på att de 

kan ge psykiska symptom så som hallucinationer och vanföreställningar. Dessa kan vara 

både akuta och kroniska, och uppstår oftast hos sårbara individer och/eller individer som 

redan är drabbad av psykisk ohälsa. För dem som redan har psykisk ohälsa så kan deras 

sjukdomstillstånd förvärras genom psykoser (Papanti et al., 2013) och panikattacker 

(Müller et al., 2010). Men det finns även fall, där personer som tidigare ej haft någon 
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psykisk åkomma som sedan drabbats av ångesttillstånd eller paranoia efter att ha brukat 

syntetiska cannabinoider (Benfrod & Caplan, 2011). Gällande psykiska tillstånd så som 

psykoser är det Psykiatrin som besitter ansvaret även när det psykiska tillståndet är en följd 

av narkotikamissbruk. Utremittering sker när situationen har blivit stabil igen (Landstinget 

Gävleborg, 2012). Men även om ”nya drogtyper” så som vissa typer av syntetiska 

cannabinoider kan ge psykotiska tillstånd, så har även Socialtjänsten ett ansvar. Enligt 

Socialtjänstlag (SFS 2001:453) så svarar varje kommun för socialtjänst inom sitt område, 

och har det yttersta ansvaret för att individer skall få det stöd och den hjälp som behövs. 

Detta utan att inskränka på det ansvar som vilar på andra huvudmän.  Lag (SFS 1988:870) 

om vård av missbrukare i vissa fall syftar till att hjälpa enskilda människor i att komma 

ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Lag (SFS 1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga kan också bli aktuellt för den som ej hunnit fylla 

20 år enligt 1 §. Detta skall då vara med stöd av 3 § som handlar om vård om den unge 

utsätter sin hälsa eller utveckling för en påtaglig risk för skada genom 

beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande 

beteende. Stronger och Miller (2013) har visat att när ”nya drogtyper” får medial 

uppmärksamhet kan detta leda till att problemet växer till i det närmaste en ”drogepidemi” 

i det lokala samhället. I Gävle rapporterar massmedia flitigt om att ”ungdomsdrogen tar 

över Gävle” och att exempelvis spice blivit den vanligaste orsaken till att unga vuxna 

besöker Kompassen i Gävle där stöd och rådgivning ges angående drogmissbruk. Vidare 

redogör Gävlepolisen att de beslagtar spice i stort sett var dag (Wikén, 2014, 6 februari). 

På kompassen påvisar de att ”det måste hända någonting” då de i nuläget känner sig 

maktlösa inför situationen och oroliga angående ökningen av ”nya drogtyper” eftersom de 

ser att det påverkar klienterna och får dem att må vansinnigt dåligt (Wikén, 2014, 5 

februari).  

 

Studiens författare har under sina handledda fältförlagda utbildningar inom Socialtjänst 

Gävle haft personliga erfarenheter av organisatoriska samarbetssvårigheter mellan 

Psykiatri och Socialtjänst. När en person är i uppenbart behov av vård/behandling anser 

Psykiatrin att ärendet tillhör Socialtjänsten eftersom det är uppenbart att personen i fråga är 

drogpåverkad. Medan Socialtjänsten anser att ärendet tillhör Psykiatri då drogpåverkan ej 

kan påvisas. Det kan resultera i att individer ”faller mellan stolarna”. Ett i det närmaste 

”klassikt” problem som också påtalas i forskningen. Till exempel anger Forsner & Forsell 

(2006) att detta kan bero på att de två huvudmännen ofta saknar gemensamt synsätt och 
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förhållningssätt. Otydlighet gällande fördelning av ansvar mellan Psykiatri och Socialtjänst 

kan resultera i bristande tillgänglighet, samordning och kontinuitet för klienten. Vilket 

medför hot för vårdens effekt och behandlingens resultat, som i sin tur kan leda till att 

personers motivation till att ta itu med sitt missbruk minskar eller att problemet eskalerar 

(SOU 2011:35). Vikten av att samarbete fungerar tillfredsställande poängteras särskilt av 

Bohlin (2007) som menar att en ökad dialog mellan de två huvudmännen behövs för att 

kunna vara behjälplig för de unga vuxna. Det är uppenbart att ett väl fungerande samarbete 

mellan de två aktörerna är en viktig del för att nå framgång i samhällets vård/behandling av 

personer med missbruks- eller beroendeproblem. Frågan är om, och i så fall på vilket sätt, 

detta samarbete förändras när ett tryck från ”nya drogtyper” uppstår i ett lokalsamhälle? 

Intensifieras och förstärks samarbetet eller rent av raseras detsamma? 

 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om, och i så fall på vilket sätt samarbetet mellan 

Psykiatri och Socialtjänst, i fråga om unga vuxnas behov av vård/behandling för 

missbruks- eller beroendeproblem, förändras när ett tryck från ”nya drogtyper” uppstår i ett 

lokalsamhälle. Vidare undersöks om samarbetet intensifieras eller om det rent av raseras 

och om samarbetssvårigheter utvecklas i förhållande till detta yttre tryck från ”nya 

drogtyper”.  

 

3. Frågeställningar 

– Förändras samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst när ett tryck från ”nya drogtyper” 

uppstår i ett lokalsamhälle och i så fall på vilket sätt? 

– Finns det samarbetssvårigheter mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxna 

som brukar “nya drogtyper” och i så fall vad beror det på? 

– Krävs ytterligare samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxnas 

behov av vård/behandling gällande missbruks- eller beroendeproblematik och i så fall på 

vilket sätt? 
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4. Genomgång av litteratur och tidigare forskning 

4.1 ”Drogepidemi”  

Före andra världskriget var epidemisk narkotikamissbruk sällsynt och begränsat till små 

grupper eller korta perioder (Svenska Carnegie Institutet, 2004). Detta skulle dock 

förändras genom spridningen av olika droger världen över. För att förstå orsakerna till att 

en ”drogepidemi” uppstår och sprider sig genom samhället kan detta kopplas till 

efterkrigstiden (Israelsson & Gerdner, 2012). En av orsakerna var tendensen till att sprida 

sina drogvanor till andra, främst till nyfikna individer samt till sitt umgänge. Denna 

spridning kan fortgå i årtionden och under 1900-talet ökade antalet narkotikamissbrukare 

markant. Den andra orsaken kan vara att det dessutom saknas kompetens bland 

professionella för att hantera det nya missbruket samt brister på analysmodeller eller 

kartläggningssystem för att följa upp missbrukets spridning och dess effekt (Svenska 

Carnegie Institutet, 2004).  

 

Bejerot (1969) beskriver att Sverige mellan åren 1946-1960 omfattades av flertalet olika 

”drogepidemier”. Detta är någonting som kopplats samman med smittsamma epidemier 

som omfattar och drabbar en mängd individer. Vidare benämner författaren några 

karaktäristiska egenskaper för att förstå fenomenet ”drogepidemi”, dessa är bland annat 

dess snabba spridningseffekt, att de är begränsat till ett geografiskt område samt att vissa 

åldergrupper drabbas i större utsträckning. Bejerot (1969) framför även att: 

 

”Varje epidemi har således sin avgränsning i tiden. I vissa fall fördjupas ett 

epidemiskt missbruk, slår fast rot och blir stationärt; det ändrar då så småningom 

karaktär både till klientel och legal status … ” (s. 114). 

 

Bejerot (1969) menar också att allteftersom en ”drogepidemi” utvecklas så förändras även 

missbrukarnas åldersprofil, yngre individer dras in allt mer på grund av större mottaglighet 

beroende på personlighet, attityder och nyfikenhet. För att vidare förstå fenomenet 

”drogepidemi” framkom det i en studie gjord av Stronger och Miller (2013) att bland annat 

illegala substanser så som Metylendioxipyrovaleron MDPV även kallat ”badsalt” har fått 

stor medial uppmärksamhet i USA. Medierna rapporterade om en ökad oro för ungdomars 
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användning av ”badsalt” och att det utgör en ”drogepidemi”. Trots denna mediala 

uppmärksamhet menar Stronger och Miller (2013) att det finns lite vetskap om drogens 

prevalens och dess användare. Vidare fann författarna i sin undersökning att användningen 

av dessa substanser av målgruppen unga vuxna studenter vid ett universitet i USA var 

sällsynt och att andra droger och läkemedel var mer framträdande. Ändå fortsätter media 

att fokusera på rapporteringen av drogtypen “badsalt” och att detta blomstrar bland unga 

vuxna. Dessutom motiverar dessa strängare regleringar och tillämpningar. Författarna 

menar utifrån deras resultat att media ger en missvisad bild av att det skulle föreligga en 

”drogepidemi". Vidare framkommer det i en fallrapport gjord av Lajoi och Rich (2012) 

bland annat hur media rapporterar om komplikationer som “badsalt” kan resultera i. Det 

beskrivs även att substansen har utgjort en ny ”drogepidemi” i USA som har bidragit till en 

allmän oro som växer angående hälsa och användningen av ”badsalt”. Dock ifrågasätter 

författarna den potentiella påverkan som ”badsalt” har på ungdomar i USA eftersom 

populariteten av syntetiska cannabionider och andra syntetiska droger är mer frekvent 

inom denna målgrupp. Det framgår att kommuner och stater vidtar åtgärder för att förbjuda 

MDPV som är märkt som “not fit for human consumption” och att lärare, föräldrar och 

ungdomar bör få kunskap om den potentiella faran MDPV för med sig.  

 

4.2 “Nya drogtyper” 

I forskningen som finns angående ”nya drogtyper” så som vissa typer av spice som 

innehåller syntetiska cannabinoider finns diverse artiklar som behandlar frågan om 

svårigheter med att detektera dessa olika substanser via urinprov och kvalifikationer för att 

kontrollera substanserna är begränsad (Helander et., al 2014; Wells & Ott, 2011; Droginfo, 

2012). En av anledningarna till detta är enligt Wells och Ott (2011) att den kemiska 

strukturen kontinuerligt ändras och möjligheten för att detektera dessa syntetiska 

substanser i urin inte är fullt utvecklat. Det finns svårigheter att bevisa olaglig användning 

genom att de inte hunnit med att narkotikaklassa alla varianter av exempelvis spice. 

Dessutom kan drogerna öppet saluföras på marknaden som ”legal highs” och marknadsförs 

i olika maskerade termer som ”badsalt”, ”växt mat” och ”forskningskemikalier” för att dels 

försöka kringgå en rättslig process (Helander et al., 2014) Drogerna blir också förklädda 

genom att produkten får en etikett med texten “not for human consumption” (Seely et al., 

2012). Dock finns det vissa syntetiska cannabinoider som går att upptäcka i urinprover upp 

till 72 timmar efter senast användning (Wells & Ott, 2011). Svårigheter med att 
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drogpåverkan inte kan upptäckas vid rutinmässig drogtestning som kan utgöra en viktig del 

i behandlingen medför att den professionella står handfallen inför situationen och vet inte 

hur de skall agera även fast de noterar eller misstänker att klienten är drogpåverkad men 

drogtestet ej ger utslag (Helander et al., 2011). För Socialtjänst och hälso- och sjukvården 

har upptäckten av narkotikamissbruk via urintester stor betydelse dels genom när de 

bedömer exempelvis behandlingsform (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen har framfört 

rekommendationer om hur hälso- och sjukvård samt Socialtjänst bör, kan och i vissa 

undantagsfall använda olika drogtester för att upptäcka ett pågående eller ett nyligt intag av 

narkotika (Socialstyrelsen, 2014). Vidare framgår att urinprov som metod anses vara det 

bäst tillgängliga sättet att identifiera intag för att det kan följas över en längre tid än med 

andra provtagningsmatriser. Dock berörs inte ”nya drogtyper” i de nationella riktlinjer som 

socialstyrelsen utgett.  

 

Eftersom “nya drogtyper” så som vissa typer av spice är svåra att detektera på urinprov har 

de fått ett stort fäste bland unga vuxna i Sverige. Den som vill nyttja droger men ändå inte 

uppvisa ett positivt urinprov kan i många fall göra det (Droginfo, 2012). Drogerna används 

även för att det i kombination med ett lågt pris (Helander et al., 2011) ger en möjlighet till 

en laglig upplevelse av narkotika (Johnson, L. A., Johnson, R. L. & Alfonzo, 2011). Det är 

också vanligt förekommande att många som använder sig av så kallade legala droger tror 

tillika att preparatet är naturligt och säkert. Dock är ”nya drogtyper” i många fall kemiskt 

framställt och kan utlösa psykisk ohälsa så som ångest och psykoser. Fenomenet är särskilt 

vanligt bland sårbara individer som redan lider av psykisk ohälsa (Every-Palmer, 2011).  

 

4.3 Samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst 

Samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst är något viktigt och sker kontinuerligt i det 

dagliga arbetet hos de två organisationerna då individer i många fall är i behov av insatser 

från dem båda. Samarbete är någonting som är viktigt gällande sårbara klienter för att 

motverka socialt nedbrytande beteenden (Sestoft et al., 2014). För att tillgodose klienten 

den bästa vården/behandlingen ställs höga krav på samplanering men även kännedom 

gällande resurser och ansvar mellan de två organisationerna. Det skall även vara möjligt att 

se bortom professionernas gränser för att kunna tillgodose klientens behov. Dock saknar 

ofta Psykiatri och Socialtjänst ett gemensamt synsätt, då de bedriver sina verksamheter 

utifrån sina enskilda perspektiv. Detta kan således medföra att det saknas gemensamt 

http://search.proquest.com.proxybib.miun.se/indexinglinkhandler/sng/au/Every-Palmer,+Susanna/$N?accountid=12495
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synsätt på omhändertagande av personer med psykotisk problematik, trots att principer 

rörande detta återfinns i lagar och förordningar. För att uppnå bättre samarbete krävs 

systematisk samverkan som stöds av båda organisationerna. Enligt Forsner och Forsell 

(2006) kan detta uppnås i och med gemensam utbildning där personal från Psykiatri och 

Socialtjänst kan träffas kring detta problem för att utbyta erfarenheter och få ett mer 

gemensamt synsätt. Socialstyrelsen (2010) menar att detta skulle vara fördelaktigt eftersom 

ett gott samarbete resulterar i högre livskvalité för klienten, mindre chans att klienter 

“faller mellan stolarna” och en lägre samhällskostnad. I SOU 2006:100 konstateras bland 

annat att det finns behov av tydligare rutiner gällande ansvar och samarbete mellan 

Psykiatri och Socialtjänst. Arbetsfördelningen skall tolkas gemensamt när det exempelvis 

gäller vilka insatser som skall genomföras av landsting respektive kommun. För att 

motverka att klienter “faller mellan stolarna” gällande samarbete mellan Psykiatri och 

Socialtjänst så upprättades en lagstadga både i Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) 

och i Socialtjänstlag (SFS 2001:453). Detta innebär att en samordnad individuell plan 

(SIP) bör upprättas när en klient är i behov av insatser från både Psykiatri och Socialtjänst 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). 

 

4.4 Teoretiskt perspektiv  

Samarbetssvårigheter mellan Psykiatri och Socialtjänst är inget nytt fenomen (Forsner & 

Forsell, 2006). För att förstå detta används det teoretiska perspektivet organisationskultur. 

Törner (2010) definierar organisationskultur som ett socialt fenomen vilket skapas genom 

erfarenheter där kulturen i organisationen innefattar värderingar och både uttalade och 

outtalade normer. Den föregående definitionen av organisationskultur är den som används i 

denna studie. Organisationskulturen påverkas av individen och dennes uppfattning vilket är 

beroende på det sammanhang hen befinner sig i. Studiens författare innehar erfarenheter 

angående samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst och har upplevelser av negativa 

attityder mellan de två huvudmännen. Enligt Greve (1997) skapas attityder kontinuerligt i 

och med jargonger som finns inom organisationer. Författaren menar också att de som varit 

anställda längre påverkar de nyanställda med sina attityder och synsätt, och att det i sin tur 

färgar de nyanställda, vilket är en del av organisationskulturen. Författaren menar bland 

annat att människor delar grundläggande värderingar och föreställningar. Vidare påverkar 

det föregående professionellas förhållningssätt i och med att varje organisation har sin egen 

organisationskultur som påverkar hur de anställda tänker, reagerar och uppfattar både 
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verksamheten och dess omvärld (Greve, 1997). Inom både Psykiatri och Socialtjänst finns 

det självklart organisationskulturer och om de innebär negativa attityder gentemot varandra 

kan det skapa svårigheter i samarbetet. Därav följer att organisationskultur är relevant för 

studien ur ett teoretiskt perspektiv för att förstå samarbetet mellan de två verksamheterna 

och hur eventuella attityder kan påverka de verksamma inom organisationerna.  

 

5. Metod 

5.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

Studien utgår från ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv då författarna till 

studien har en kunskapssyn som innebär att kunskap inte är någonting som är konstant utan 

är föränderlig utifrån olika kontexter och människors syn på verkligheten. Studiens 

författare vill i och med denna uppsats förstå och ej endast begripa. Djupgående förståelse 

söktes gällande samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst angående unga vuxna som 

brukar ”nya drogtyper”. I och med detta är hermeneutiken ett passande 

vetenskapsteoretiskt perspektiv. Hermeneutiken handlar om att förstå människors 

handlingar, tankar och känslor och hur det formar verkligheten. Hur detta förstås är 

beroende på vilken förförståelse olika individer besitter. Med detta menas hur varje individ 

tolkar verkligheten utifrån exempelvis tidigare erfarenheter. Utan förförståelse går 

ingenting att förstå eftersom allt vi ser, hör, tänker och tycker bygger på vår egen 

förförståelse. Detta resulterar i att olika personer kan tolka samma situation på olika vis 

bland annat värderingar och sitt eget sammanhang (Thurén, 2007). Samarbete mellan 

Psykiatri och Socialtjänst är någonting som sker kontinuerligt i det dagliga arbetet (Sestoft 

et al., 2014). Dock saknas ofta ett gemensamt synsätt mellan de två huvudmännen (Forsner 

& Forsell, 2006) och otydligheter mellan Psykiatri och Socialtjänst kan i sin tur resultera i 

bristande tillgänglighet, samordning och kontinuitet för klienten (SOU 2011:35) vilket är 

något studiens författare upplevt under sina handledda fältförlagda utbildningar vid 

Socialtjänst Gävle. Thurén (2007) beskriver att när individer erhåller större förförståelse 

gentemot en företeelse så finns risk att detta påverkar hur situationer förstås. Dock menar 

författaren att en hermeneutisk cirkel bidrar till bättre förförståelse eftersom erfarenheter 

resulterar i att mer detaljer kan uppfattas än vad som annars hade gjorts, där människors 

fördomar utvecklas till verklig förståelse. Efter genomförande av nuvarande studie 

kommer författarna inneha större vetskap som säkerligen kan bidra till en annan bild av de 
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båda verksamheterna och följaktligen bättre förståelse som är mindre påverkad av 

förutfattade meningar. 

 

Det finns två viktiga kritiska aspekter att tänka på inom hermeneutiken, där första aspekten 

handlar om projektion. Det vill säga utan reflektion tillskriver andra individer sina egna 

egenskaper och antar att de upplever världen på samma sätt som en själv. Den andra 

aspekten handlar om att det ej går att kontrollera om tolkningen är korrekt eftersom det är 

något individuellt baserat på förförståelsen och alla har sina egna sanningar. Detta kan 

skapa problem ifall en individ godtyckligt och oreflekterat antar hur andra människor 

upplever omvärlden på samma sätt som en själv (Thurén, 2007). I och med detta bör 

studiens författare tänka på att ha ett öppet sinne inför de material som kommer insamlas 

under studien. 

 

5.2 Studiens ansats  

I valet av forskningsmetod finns två alternativ att välja, antingen en kvantitativ eller en 

kvalitativ ansats. Den kvantitativa är att föredra i en undersökning när strävan finns att 

mäta exempelvis företeelser som kan omvandlas till siffror som analyseras utifrån 

statistiska metoder. Utifrån denna metod kan siffrorna sägas vara den centrala 

analysenheten samt att den som forskar utgår ifrån tankar om olika kategorier som är 

centrala. Utifrån den kvalitativa metoden studeras individen i naturliga situationer i det 

verkliga livet och intresserar sig för hur personen upplever och tolkar sin verklighet. Till 

skillnad från den kvantitativa metoden anses det sagda ordet i den kvalitativa metoden vara 

central i analysmetoden samt att utgångspunkten ligger i subjektets perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2005). En kvalitativ studie har valts för att det är ett lokalt 

undersökningsområde och framförallt söks kunskap om professionellas erfarenheter av 

samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst. Utifrån intervjupersonernas berättelser av 

sina upplevelser bidrar det till en fördjupad bild av hur samarbetet fungerar mellan de två 

huvudmännen. Dock upplever studiens författare att det finns begränsad tillgång till 

forskning angående samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxna och 

”nya drogtyper” tillsammans. Vilket medför att en kvalitativ ansats är passande för studien 

på grund av att författarna anser att detta är outforskat och begränsat, vilket ofta är ett 

vanligt fenomen inom kvalitativa studier (Widerberg, 2002). Dessutom önskas en mer 
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specificerad och djupgående förståelse genom intervjuer för att få in deras upplevelser och 

erfarenheter av hur samarbete mellan de olika professionerna som arbetar med unga vuxna 

där situationer med “nya drogtyper” uppstår. Fördel med att använda sig av en kvalitativ 

studie är att det finns en ökad flexibilitet och det även kan ge en mer detaljerad information 

genom djupgående intervjuer.  

 

Studien har en kombination av ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. Studien följer 

ett induktivt förhållningssätt genom att empirin, mönster och begrepp i största del bygger 

på sina resultat och inte enbart förbestämda teman. Detta kan möjliggöra upptäckt av nya 

mönster i empirin som annars inte skulle upptäckas därav bör detta beaktas. Men studien 

utgår även från ett deduktivt förhållningssätt genom att den styrs av vissa frågor som är 

utformade mot bakgrund mot det teoretiska perspektivet organisationskultur (Larsson, Lilja 

& Mannheimer, 2005). Den deduktiva ansatsen anses kunna stärka objektiviteten eftersom 

utgångspunkten hämtas från befintliga teorier och i mindre grad påverkas av författarnas 

egna uppfattningar (Alvesson & Sköldberg, 2008).  

5.3 Urval   

Studiens syfte är att undersöka samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga 

vuxna som brukar ”nya drogtyper”. De personer som studien krävde som informanter var 

således psykiatripersonal (överläkare och om möjligt verksamhetschef) och professionella 

vilka arbetar inom Socialtjänst med unga vuxna som har myndighetsansvar över beslut om 

vård/behandling. Ett snöbollsurval användes inom Psykiatrin för att sedan bli guidade 

vidare till de som ansågs mest lämpliga utifrån studiens syfte. Dock uppstod svårigheter 

under studiens genomförande att få professionella från Psykiatrin att delta, det vill säga 

ingen anställd i chefsposition med kunskap och överblick av samarbetet med Socialtjänsten 

kunde medverka. Med anledning av det föregående ändrades studiens titel för att ej vara 

missvisande. I och med svårigheter att få någon professionell att medverka från Psykiatrin 

skedde vidare guidning till verksamhetschefen inom Beroendevården i landstinget 

Gävleborg. Denne person rekommenderade intervju med en specialist inom allmän 

medicin för att denne ansågs relevant för studien då Beroendevården är en part emellan 

Psykiatri och Socialtjänst och har därav upplevelser av de båda verksamheterna och hur 

samarbetet fungerar. Dessutom har den professionelle från Beroendevården varit verksam 

inom sjukvården under många år och kan utifrån sina erfarenheter tillföra ett 

landstingsperspektiv. För intervjupersoner från Socialtjänsten har studiens författare 
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således använt sig av är ett icke-slumpmässigt målinriktat urval. Anledningen till att två 

olika urvalsmetoder valdes beror på redan etablerade kontakter inom Socialtjänsten. Från 

Socialtjänst intervjuades fyra personer sammanlagt, tre arbetar/har arbetat som utredare 

som undersöker om en individ är i behov av insats i form av behandling för sitt missbruk.  

Den fjärde var en professionell verksam på Kompassen som arbetar med frivillig 

rådgivning och behandling för individer som upplever att livet påverkas av alkohol/droger. 

Denne person ansågs vara av viktig för studien på grund av att denne har mycket god 

kunskap och erfarenhet inom området. Kontakt med intervjupersonerna etablerades först 

via mail eller via telefon.  

 

5.4 Intervjuer och tillförlitlighet 

Forsner & Forsell (2006) poängterar att synsätten inom Psykiatri och Socialtjänst ofta 

skiljer sig åt. I studien används därför en intervjuguide, semistrukturerad baserad på olika 

teman (se bilaga 3). Studiens författare eftersträvade en mer djupgående förståelse i 

undersökningen och möjligheten att ställa följdfrågor, därav var detta tillvägagångssätt 

lämpligt. Intervjuerna genomfördes i de två verksamheternas lokaler på grund av att detta 

ansågs som det bäst tänkbara av både författarna och de professionella. Därav har 

intervjuerna skett antingen i samtalsrum eller på den intervjuade personens kontor. 

Intervjuerna har spelats in för att säkerställa att all information kommer med. När 

intervjuerna inleddes presenterades tre olika temaområden för intervjupersonerna. Dessa 

var ”nya drogtyper” och arbetssätt, samarbete samt unga vuxna. Den definition av ”nya 

drogtyper” som används i studien förklarades. Tidsgränsen för intervjun var max en timme 

och förutom intervjupersonen och intervjuaren närvarade studiens andre författare som 

observatör. Denne skötte tekniken, lämnade ut informationsblad (se bilaga 2) och förde 

anteckningar. Studiens författare har varit inlästa på intervjuguiden då det är fördelaktigt 

att kunna hjälpa varandra ifall den som ställer frågorna eventuellt bli osäker eller missar 

frågor. Innan intervjun inleddes tillfrågades intervjupersonerna om det var ok med 

bandinspelning. Det informationsblad som överlämnades förklarade ytterligare studiens 

syfte, intervjupersonens rätt att avbryta sin medverkan om så önskades samt att denne 

genom sin namnteckning godkände punkterna som fanns i dokumentet (se bilaga 2). Kort 

efter avslutad intervju antecknade studiens författare upplevelser av genomförandet, var 

intervjun ägde rum och upplevelser av miljön. Vid detta tillfälle skedde även utbyte av 

tankar samt reflektion över vad som egentligen sades under intervjun.  
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Under studien genomförande har faktorer beaktats som handlar om trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet. Studien förstärks genom att låta andra samt handledare kritisk granska 

och diskutera uppsatsen. Intervjupersonerna har under genomförandet av intervjuerna blivit 

ombedda om förtydligande angående tolkningar och förståelse kring de utsagor som dem 

framförde på grund av att det ansågs viktigt att försöka beskriva situationen utifrån deras 

perspektiv. Citering och beskrivning resulterar förhoppningsvis till liv i texten och 

förstärkning av trovärdighet och pålitlighet (Widerberg, 2002). Vidare stärks studiens 

trovärdighet genom att endast en och samma person har genomfört intervjuerna vilket har 

minimerat risken för ändrad uppfattning under meningsutbytet som producerats under 

intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2005). De fem intervjupersonera kan inte sägas 

representera all personal inom landsting och Socialtjänst. Dock anses deras berättelser och 

uttalanden om samarbete gällande unga vuxna som brukar “nya drogtyper” vara 

betydelsefulla för studien. I studien beskrivs de utsagor och diverse mönster, skillnader 

samt likheter som framförs av intervjupersonerna gällande samarbete mellan Psykiatri och 

Socialtjänst. Dessutom analyserades empirin med hjälp av det teoretiska perspektivet 

organisationskultur och resultatet återkopplades till tidigare forskningsresultat. Det 

föreligger svårigheter att överföra resultatet från nuvarande studie till liknande situationer, 

miljöer och professioner på grund av att det som undersöks är av lokalt intresse för just 

Psykiatri och Socialtjänst i Gävle. Det som framgår av de professionella är unikt och deras 

erfarenheter kan i sin tur skilja sig åt från andra verksamheter och lokalsamhällen. 

Diskussion gällande studiens trovärdighet har förts under studiens genomförande för att ge 

en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som intervjupersonerna framfört. För att 

uppnå detta har inga förskingringar av deras utsagor eller omformuleringar av citaten skett. 

Samtliga positiva och negativa utsagor som framförts redovisas angående samarbete 

mellan Psykiatri och Socialtjänst. Det finns en förhoppning om att denna uppsats skall vara 

till fördel för de intervjupersoner som deltagit i undersökning och kunna bidra till ett 

förbättrat samarbete mellan de två huvudmännen.   

5.5 Analysmetod  

För att hantera och tolka de material som insamlats utifrån intervjuer utgick studien från en 

tematisk analys där materialet samlades in, organiserades och strukturerades utifrån teman 

som gemensamt trätt fram under intervjuerna. Analysmetoden är mycket användbar vid ett 

komplext och detaljrikt material (Braun & Clarke, 2006). Vid kodning av empirin 

kategoriseras detta in i teman och utifrån dessa kategoriseringar urskiljdes mönster. 
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Kodningen av olika uttalanden och citat skedde med hjälp av olika färger. I och med valet 

av att skifta mellan ett induktivt och deduktivt tillvägagångssätt gav det studiens författare 

möjlighet att både identifiera teman utifrån vad som framkommer i det insamlade 

materialet under analysens gång, men också att ha ett antal förbestämda teman för att 

kunna centralisera intervjuerna efter dem. Förbestämda teman var viktigt för att studiens 

författare skulle vara förberedda och medvetna om vilka teman som skulle vara i fokus 

under intervjuernas gång. I tematisk analys finns även möjlighet att upptäcka nya teman 

under intervjun ifall något nytt skulle upptäckas som var av särskild vikt för studien (Braun 

& Clarke, 2006). Tillvägagångssättet bör kunna bidra till en ökad tillförlitlighet i studien. 

För systematisering av empirin har den mall som Bryman (2011) presenterat använts. En 

manifest innehållsanalys användes sedan vid analysering av textmaterialet. Metoden att 

söka efter det manifesta innehållet i intervjuerna valdes eftersom denna var mest lämplig 

för att nå studiens syfte. Det som faktiskt sades och inte ordens bortomliggande mening var 

det som söktes i studien. Dessa valdes i sin tur att ställa mot varandra för att påvisa likheter 

och skillnader (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tabell 1 Huvud- och underteman som använts vid resultat och analys av empiri: 

 

Huvudtema Undertema 

Finns det samarbetssvårigheter mellan Psykiatri och 

Socialtjänst gällande unga vuxna och “nya drogtyper” och i så 

fall vad beror det på? 

 Personliga kontakter 

 Synsätt på 

klient/patient. 

 Hierarki 

 Attityder mellan 

Psykiatri och 

Socialtjänst. 

Förändras samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst när ett 

tryck från ”nya drogtyper” uppstår i ett lokalsamhälle och i så 

fall på vilket sätt? 

 

 Förändras 

 Förstärks 

 Förkastas 

Krävs ytterligare samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst 

gällande unga vuxnas behov av vård/behandling gällande 

missbruks- eller beroendeproblematik och i så fall på vilket 

sätt? 

 Krävs ytterligare 

samarbete? 

 På vilket sätt? 
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5.6 Etiska överväganden 

I studien tas noggrann hänsyn till Vetenskapsrådets etiska riktlinjer för forskning (2005). 

Informationskravet uppfylldes genom att de intervjuade personerna fick information 

angående studiens syfte redan vid förfrågan om intervju och senare återberättat för sig vid 

intervjuns start. Samtyckeskravet uppfylldes genom att de som intervjuats har haft full 

autonomi över sin medverkan. Information om frivilligt deltagande och möjlighet att 

avvika vid valfri tidpunkt om så önskas framgick vid förfrågan av intervju och innan 

påbörjad intervju. Vid detta tillfälle uppmärksammades även kravet på konfidentialitet, det 

vill säga att de intervjuade försäkrades att material så som bandinspelning skulle hanteras 

försiktigt och respektfullt. Materialet hanterades endast av författarna som genomfört 

studien och var otillgänglig för obehöriga. Efter transkribering ändrades namn och det 

bandinspelade materialet raderades efter studiens färdigställande.  I och med att materialet 

raderades så uppfylldes även nyttjandekravet. Vidare framgick det i informationsbladet 

som signerades av den som skulle bli intervjuad att materialet enbart skulle komma att 

användas för denna studie och inget annat. Denna studie är av stor vikt då studiens 

författare under sina handledda fältförlagda utbildningar kunde se att samarbete mellan 

Psykiatri och Socialtjänst var någonting komplext, särskilt gällande unga vuxna som 

brukar “nya drogtyper”. Under genomgången av tidigare forskning och litteratur har ingen 

studie uppringats som berör dessa komponenter tillsammans. Även de professionella som 

medverkat i studien har varit positiva och betonat att detta ämne är någonting som behövde 

undersökas. Under uppsatsskrivandet har även de ramar som finns angående 

tillvägagångssätt och metoder följts. Studiens författare har också följt handledarens 

instruktioner samt metodlitteratur för att studien skall hålla en så god kvalité som möjligt. 

Därmed är det också möjligt att säga att forskningskravet är uppfyllt.  

 

Andra etiska överväganden som beaktades vid intervjuernas genomförande var att försöka 

inneha ett objektivt förhållningssätt till de professionellas utsagor. Detta eftersom studiens 

författare kan påverka intervjuns utfall exempelvis genom att de besitter 

bestämmanderätten om hur frågor ställs och det kan i sin tur påverka empirin. I förhållande 

till det föregående har ledande frågor undvikits under intervjuerna. Studiens författare har 

under sina handledda fältförlagda utbildningar inom Socialtjänst Gävle uppmärksammat 

samarbetssvårigheter mellan specifikt Psykiatri och Socialtjänst. Där endast en ensidig bild 

om vad Socialtjänsten anser om samarbetet existerar. Därför finns en risk att 

Socialtjänstens utsagor tas som sanning och Psykiatrin döms efter förutfattade meningar. 
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Detta kan innebära etiska problem eftersom det eventuellt kan finnas svårigheter i att 

förhålla sig opartiskt. För att undvika det föregående var det viktigt att inneha en 

medvetenhet om det och ha en pågående dialog om situationen samt inneha en reflexiv 

hållning (Bryman, 2011). Vidare finns det etiska aspekter att ta hänsyn till gällande att en 

utav författarna hade haft sin handledda fältförlagda utbildning på Unga Vuxna 

Socialtjänst Gävle och kände till de professionella inom verksamheten sedan dess. De 

etablerade kontakterna kan ha påverkat att responsen från Socialtjänsten var stor och de 

professionella därifrån var villiga att delta i studien i sådan stor utsträckning. Hade det 

funnits ett liknande kontaktnät inom Psykiatrin hade utfallet gällande antalet 

intervjupersoner kunnat bli olikartat, vilket troligen kunnat bidra till en tydligare bild av 

Psykiatrins synsätt. 

 

5.7 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit jämt fördelad mellan båda parter. Tillvägagångssättet har varit 

att båda har bearbetat texten tillsammans och haft en gemensam dialog. Ansvaret för 

skriftlig bearbetning av arbetet har alternerats. Vem som har skrivit exakt vad är svårt att 

utpeka eftersom båda har varit lika delaktiga i skrivandet, dialogen samt i sökning av 

forskning och litteratur.   

6. Resultat och Analys  

De intervjupersoner som nedanför redogör för sina utsagor om samarbetet mellan Psykiatri 

och Socialtjänst består av fyra professionella från Socialtjänsten samt en allmänläkare 

inom Beroendevården som har erfarenheter och bidrar med ett landstingsperspektiv. Av de 

intervjupersoner som är verksamma inom Socialtjänsten arbetar tre personer med utredning 

gällande unga vuxna som har myndighetsansvar över beslut om vård/behandling. Dessa 

personer benämns som Utredare 1, Utredare 2 och Utredare 3. Den fjärde intervjupersonen 

från Socialtjänsten är verksam inom Kompassen som arbetar med frivillig rådgivning och 

behandling för individer som upplever att livet påverkas av alkohol/droger. Denne person 

benämns som Kompassen 1. Allmänläkaren inom Beroendevården arbetar med direkta 

medicinska behandlingar vid abstinens av alkohol och andra droger. Denne person 

benämns som Beroendevården 1. 
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6.1 Tema 1: Finns det samarbetssvårigheter mellan Psykiatri och Socialtjänst 

gällande unga vuxna som brukar “nya drogtyper” och i så fall vad beror det 

på? 

6.1.1Personliga kontakter 

Under intervjuerna framkom att personliga kontakter underlättar samarbetet mellan 

Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar “nya drogtyper”. Utredare 1 

beskriver att personliga kontakter ger en ”snabb ingång” samt att ”det var guld värt”. 

Samtliga Utredare ansåg att tillgång och kontakt med Psykiatrin berodde på vilken läkare 

eller personal som arbetade detta illustreras genom att Utredare 3 redogör: 

 

”Man måste hitta en person på varje avdelning, det hade ju vart absolut bäst. Men 

några guldkorn har jag och det har vi allihopa som jobbar här, som man vet att den 

här kan vi dra lite i och sen har vi en snabbare väg in. Men sen då? Då pluggar det 

igen någonstans”.  

 

Kompassen 1 förklarar att samarbetet fungerar ypperligt i och med goda kontakter på 

Psykiatrin. Dock tror hen ej att samarbetet är personbundet då hen framför: 

 

“Nej jag tror inte att det är personbundet så egentligen faktiskt för jag menar det är 

många av dom här som jag inte känner överhuvudtaget. Men man ringer och säger 

att man är från Kompassen och att den här ungdomen visar dom här tecknen och så 

vidare så tycker jag att jag har fått ett jättebra bemötande”.  

 

Det som framgick av intervjuerna var att personliga kontakter var av vikt för samtliga 

Utredare. Kompassen 1 resonerade annorlunda medan Beroendevården 1 ej kommenterade 

detta. 

6.1.2 Synsätt på klient/ patient 

Det återfanns åsikter angående om det finns ett gemensamt synsätt på klient/patient inom 

Psykiatri och Socialtjänst och hur det i så fall påverkar samarbetet med unga vuxna som 

brukar ”nya drogtyper”. Exempelvis framför Utredare 1 att: ”Jag tycker inte att det finns 

särskilt mycket gemensamt synsätt, det är min erfarenhet”. Hen beskriver att Psykiatrin 

ibland kan se en klient/patient som färdigbehandlad trots att: ”vem som helst ser ju att 

personen är sjuk”. Vidare framför Utredare 2 att det skilda synsättet beror på att 
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Socialtjänsten ser den psykiska ohälsan som behöver behandlas medan Psykiatrin anser att 

en klient/patient har uppenbara sociala problem som främst behöver tillgodoses. Utredare 3 

beskriver att synsättet är beroende på positionen inom verksamheten. Hen förklarar 

exempelvis att sjuksköterskor och socialarbetare förmodligen har samma synsätt, men att 

det skiljer sig åt i jämförelse med överläkare, politiker och chefer. Detta förklaras genom 

att de i högre positioner ej har samma förståelse då de ej kommer i kontakt med 

klienter/patienter på samma vis. Kompassen 1 anser att ett liknande synsätt existerar, 

medan Beroendevården 1 framför: 

 

”..Det är mer själva beroendet som sånt, som inte vi har ett gemensamt synsätt om 

och regelverk för. Men på nya drogerna så, som är varierande, handlar om kunskap 

allting”.  

 

Beroendevården 1 beskriver även att hen har upplevt ett väldigt förakt mot beroende inom 

sjukvården och kollegor kan se på problematiken som en karaktärsdeffekt och inte en 

sjukdom. Hen exemplifierar detta genom att säga: ”Du får skylla dig själv, ta dig i kragen, 

skärp dig, ryck upp dig”. Hen är dock även kritisk till Socialtjänstens synsätt på klienten 

och förklarar det genom följande: 

 

”Och minnas att dom jobbar med hjärnskadade patienter att man inte kan fråga 

patienten så mycket vad dom vill utan man måste rädda dom ur vaken. Man kan 

liksom inte lägga sig ner om dom ligger där och vad vill du göra nu då och hur 

hamnade du här liksom? Var det hål i isen eller? Upp med patienten, rädda dom 

liksom så, tänker jag. Han vill ju inte säga. Han är inte intresserad av nåt”. 

  

Det framkom från samtliga Utredare samt Beroendevård 1 att ett gemensamt synsätt 

saknades angående klient/patient mellan Psykiatri och Socialtjänst. Detta kan enligt dem 

generera i samarbetssvårigheter. 

6.1.3 Hierarki 

Hierarki var också en aspekt av samarbetssvårigheter som särskilt berördes av Utredare 1 

och Utredare 3. Utredare 1 upplevde att det blev ett maktmissbruk och att man inte 

ifrågasätter en läkares bedömning. Utredare 3 beskriver överläkarna på följande sätt: ”De 

skriver ut ett recept, de tar ett beslut på det där, sen gör inte dom något mer”. Vidare 
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beskriver hen att en hierarkisk ordning ”sätter käppar i hjulen” för samarbetets funktion 

samt att: 

 

“..det är ju överläkarna som tar själva beslutet..men att..du får alltid prata med en 

kurator eller sjuksköterskorna. Och då ger du den informationen och sen ska de 

förmedla det då kanske de missar hälften av informationen som ska fram typ den här 

jätteviktigaste delen”.  

 

Hen ger även en liknande bild av Socialtjänsten: “Det är ungefär som att vi inte ska störa 

våran högsta chef. Det ska gå genom alla led”. Kompassen 1 framför sin uppfattning om 

samarbetssvårigheter och vad hierarkier kan medföra:  

 

“Som jag uppfattar det så är det nog bra mycket svårare att få kontakt med en läkare 

inom Psykiatrin än vad det är att få tag på en sjuksköterska tillexempel. Det blir mer 

sjuksköterskan som får hålla kontakten från Psykiatrin och sen så kan man då om 

man har tur som sagt få samarbete med nån läkare så kan det funka”.  

 

Intervjuerna påvisar alltså att hierarkier inom organisationerna kan försvåra samarbetet. 

Detta är något som framkommer av Utredare 1 och Utredare 3. Dock återfinns ej medhåll i 

detta från alla intervjupersoner, exempelvis beskriver Kompassen 1 att det inte är något 

som hen erfarit men något som uppfattats.  

 

6.1.4 Attityder mellan Psykiatri och Socialtjänst 

I fråga om det finns attityder som försvårar samarbetet framför Beroendevården 1 att: “Ja 

det finns det”. Ytterligare tillägger hen att:  

 

”I Gävle hör jag att dom har det jättetungt...det finns väldigt mycket. Jag tror att 

problemet har blivit så stort att vi har blivit ganska nernötta i systemen och olika 

regelverk och vi gömmer oss bakom vår sekretess istället för att säga att vi har ett 

gemensamt problem”.  

 

Beroendevården 1 menar att samarbetssvårigheterna beror på “dubbla huvudmän, olika 

regelverk”. Dock betonar hen att kritik skall riktas mot systemen och ej de professionella 

eftersom det är systemen som brister. Detta medför enligt intervjupersonen att de 
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verksamma ej kan utföra sina arbetsuppgifter och att det i sin tur resulterar i att:”…det är 

patienten som förlorar, och anhöriga”. Enligt utredare 2 uppkommer det svårigheter i vem 

som skall göra vad i ärenden som berör båda huvudmännen. Utredare 1 upplever även 

dessa ärenden som problematiska då hen beskriver planeringen med Psykiatrin som en 

kamp på grund av att Psykiatrin exempelvis bryter planeringen utan förvarning.  

 

Kompassen 1 håller ej med om att det finns attityder som försvårar samarbetet. Hen 

berättar att: “Jag tycker inte det, jag vet att många tycker så men jag tycker inte det”. 

Vidare beskrivs hur Psykiatrin förut var svåra att samarbeta med gällande klienter/patienter 

med drogrelaterad problematik, men att detta är något som förändrats. Detta tror 

Kompassen 1 har att göra med att det alltid har funnits en tydlig uppdelning mellan 

kommun och landsting, men att landstinget (främst psykiatrin) nu har fått mer insikt och 

kunskap om missbruk. Hen menar dock att båda parter svävar i ovisshet gällande ”nya 

drogtyper”. Utredare 3 har en annan uppfattning och beskriver att: ” Så fort det handlar om 

droger för Psykiatrin så tar dom inte i det”. Vid förfrågan om attityder mellan Psykiatri 

och Socialtjänst så beskriver Utredare 3:  

 

”Ja det tror jag kan existera. Jag har inte själv vart i kontakt med det så men man 

hör ju hur det florerar runt omkring men jag tror att det kan nog förekomma väldigt 

mycket. Socialtjänsten gör inte sitt jobb för att motverka då Psykiatri gör ingenting 

utan det ligger på Socialtjänsten, pajkastning hela tiden mellan två myndigheter”. 

 

Utredare 2 framför att samarbetssvårigheter resulterar i att klienter/patienter hamnar 

emellan attityderna genom att jargongen mellan de två huvudmännen är: ”nej men ni får 

göra jobbet, istället för att man gör det här tillsammans”. Vidare beskrivs att 

samarbetssvårigheterna resulterar i frustration och maktlöshet.  

 

Samtliga intervjupersoner har gett sina bilder av de attityder som finns angående samarbete 

mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar “nya drogtyper” samt 

vad detta kan bero på. Det som framkommer är att alla förutom Kompassen 1 och Utredare 

2 anser att det finns attityder som försvårar samarbetet. Kompassen 1 menar på att det har 

varit så förut men blivit bättre, och Utredare 2 syftar på att det finns samarbetssvårigheter 

men att de ej handlar om de ”nya drogtyperna” utan att det är generellt mellan de båda 

huvudmännen.  
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För att analysera det som framkom i tema 1 angående om det finns samarbetssvårigheter 

mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar ”nya drogtyper” så 

används det teoretiska perspektivet organisationskultur. I intervjuerna framkom det att 

samarbetssvårigheter kan tänkas bero på personliga kontakter, synsätt på klient/patient, 

hierarkier och attityder mellan Psykiatri och Socialtjänst. Exempelvis har Utredare 1 och 

Utredare 3 erfarit samarbetssvårigheter och detta kan tänkas påverka deras inställning till 

kommande samarbeten med Psykiatrin då deras förförståelse blivit färgad vilket kan leda 

till föreställningar angående samarbetets funktion. Andra ärenden kan bli lidande för att 

personen kan ha en negativ inställning på grund av de upplevda erfarenheterna. Detta 

medför i sin tur samarbetssvårighet då personen ej är objektiv i mötet med den andre 

professionen. Andra professionella kan ha andra inställningar eftersom personen har 

upplevt positiva samarbeten vilket eventuellt kan leda till fortsatt välfungerande 

samarbeten. Exempelvis hade Kompassen 1 en annan uppfattning om attityderna än vad 

hens kollegor på Socialtjänsten framförde. Kompassen 1 uttalade att det finns attityder men 

att hen personligen motsätter sig dem. Detta kan bero på att hen har befunnit sig i ett annat 

sammanhang i och med att hen tillhör en annan subgrupp inom Socialtjänst där det 

möjligen kan återfinnas en mer positiv inställning till samarbetet med Psykiatrin. Fast än 

Utredarna och Kompassen tillhör samma organisation tillhör de olika subgrupper som 

skapar sin egen verklighetsuppfattning och förhållningssätt. Dock kan de professionella 

med en viss attityd påverka andra professionella inom organisationen eftersom det kan 

finnas en viss ”kultur” inom verksamheten. ”Kulturen” kan bestå av både outtalade och 

uttalade normer att anpassa sig efter för att uppleva samhörighet med personalgruppen 

inom både Psykiatri och Socialtjänst.    

 

6.2 Tema 2: Förändras samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst när ett 

tryck från ”nya drogtyper” uppstår i ett lokalsamhälle och i så fall på vilket 

sätt? 

6.2.1 Förändras 

Vid frågan om förändrat arbete vid tryck från ”nya drogtyper” gavs åtskiljaktiga svar då 

alla intervjuersoner var engagerade i frågan. Utredare 1 redovisar en diffus bild av 

förändrat arbete vid tryck från ”nya drogtyper”. Hen beskriver att arbetssätt förmodligen 

utvecklas utefter behov. Vidare förklaras att: man måste kanske vara snabbare med 

drogtester”. Utredare 3 återgav att de möter problematiken genom att: ”Ja vi skickar dom 
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på behandling så får dom hjälp av Psykiatrin på behandling”. Utredare 2 redovisar att det 

inte var de ”nya drogtyperna” som avgjorde hur samarbetet såg ut, utan att:  

 

”..nej jag tror inte att det är drogtyperna som är svårt, utan det är..vi kanske inte har 

samma syn på saker om vem som ska göra vad, att det blir mer den diskussionen”.  

 

Hen tillägger att: ”Jag tycker inte att vi har ändrat arbetssättet egentligen”. 

Beroendevården 1 redovisar att de:  

 

”..försöker skriva avvikelser när inte det fungerar eller vi blir orolig för nån då. Men 

annars tror jag mest att vi..att alla jobbar på. För det tvivlar jag inte på att någon 

gör. Socialtjänsten jobbar på med sitt och Psykiatri/sjukvården inser vårt..” 

 

Det som uppkom via intervjuerna tyder på att samarbetet i vissa fall förändras. Exempel på 

hur de arbetar med ”nya drogtyper” gavs från bland annat Utredare 3. Dock redogör 

Utredare 2 att arbetssättet inte förändras i frågan då det inte är de ”nya drogtyperna” som 

försvårar samarbetet, utan snarare att det uppstår diskussioner om vem som besitter 

ansvaret. 

 

6.2.2 Förstärks 

Vid förfrågan om förstärkt samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst uttrycker 

Kompassen 1 att Psykiatrin har varit hjälpsamma angående problematiken med ”nya 

drogtyper”: ”..När jag har haft kontakt med Psykiatrin så tycker jag dom har varit 

jättehjälpsamma..”. Resterande intervjupersoner har ej haft något att ange vid förfrågan 

om förstärkt samarbete vid tryck från ”nya drogtyper”. 

6.2.3 Förkastas
 

I frågan om samarbete eventuellt förkastas vid tyck från ”nya drogtyper” berättar Utredare 

3 att kommunen blir tvungen att ta det huvudsakliga ansvaret då överläkarna på Psykiatrin 

”tittar åt ett annat håll” beroende på att evidensbaserat underlag saknas. Utredare 3 

utvecklar att detta utgör en stor problematik samt att samarbetet gällande ”nya drogtyper” 

försvåras eftersom det ej finns utarbetade program som det gör för de ”klassiska drogerna”. 

Utredare 2 påpekar bristen på anmälningar från Psykiatrin och berättar att:  
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”Senast här om dan så.. fick vi läsa tidningen att en tjej hade tagit en överdos av 

spice, 22 åring, och då tänker man att det tillhör våran målgrupp. Men vart är 

anmälan liksom? Vi behöver veta vilka dom här är för att vi ska kunna hjälpa dom 

på något sätt”.  

 

Bristen på anmälningar från landstinget är också någonting Beroendevården 1 påpekar. 

Hen beskriver att sjukvården ej utför sitt ansvar gällande anmälningar och att detta kan 

bero på begränsad kunskap. Beroendevården 1 berättar även att samarbetet och 

kommunikationen brister mellan Psykiatrin och Socialtjänsten vilket resulterar i att 

klienten/patienten blir budbärare mellan de två huvudmännen. 

 

Det som framkom via intervjuerna tyder alltså på att samarbetet förkastas i vissa fall då det 

finns en problematik i vem som erhåller ansvaret över ärendet, brist på anmälningar och 

underlag gällande arbetssätt med ”nya drogtyper”. Det finns en delad bild bland 

intervjupersonerna om samarbetet förändras eller ej. Väldigt lite tyder på att samarbetet 

förbättras i och med tryck från ”nya drogtyper”. 

 

Utifrån det teoretiska perspektivet organisationskultur analyseras tema 2 som handlar om 

samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst förändras när ett tryck från ”nya drogtyper” 

uppstår i ett lokalsamhälle. Intervjupersonernas utsagor skiljer sig åt i denna fråga och 

utifrån organisationskultur är det då möjligt att detta är någonting som ej diskuteras i vid 

utsträckning. Hade förändrat-, förkastat- eller förstärkt samarbete vid tyck från ”nya 

drogtyper” varit ett mer omdiskuterat ämne är det mer troligt att utsagorna hade varit 

liknande varandra. Detta i och med de professionellas förhållningssätt oberoende 

organisation, har och skapar sin organisationskultur som senare påverkar hur de tänker, 

reagerar och uppfattar både sin egen verksamhet och andra verksamheter.  

 

6.3 Tema 3: Krävs ytterligare samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst 

gällande unga vuxnas behov av vård/behandling gällande missbruks- eller 

beroendeproblematik och i så fall på vilket sätt? 

6.3.1 Krävs ytterligare samarbete? 

Vid förfrågan om ytterligare samarbete mellan Psykiatri och Socialtjänst gällande unga 

vuxna som brukar ”nya drogtyper” berättar Utredare 1 att: ”Ja det kan utvecklas mycket 
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mycket mer”, Utredare 2 framför att: ”..det finns önskemål om det” och Utredare 3 anger 

att: ”Haha ja, det tycker jag”. Vidare beskriver Utredare 3 att:  

 

”..det här funkar inte, alltså det funkar inte. För nån av oss och det blir 

påfrestningar, irritation och det är ett vardagligt samtalsämne. Psykiatrin, 

samarbete med kommun”.  

 

Samma intervjuperson uttrycker även att det hade varit fördelaktigt med direkt 

kommunikation med överläkare då det skulle kunna effektivisera arbetet. Utredare 2 

beskriver att samarbetet med Psykiatrisk öppenvård fungerar när en klient/patient väl är 

inskriven. Men hen berättar vidare om samarbetet mellan de två huvudmännen i stort och 

redogör: ”Ja det är säkert nått som behöver hända, nån behöver väl ta tag i det. Frågan är 

vem”. Kompassen 1 beskriver att: ”Det kan alltid bli bättre, utvecklat. Att man har klara 

tydliga vägar” och Beroendevården 1 beskriver att samarbetet mellan landsting och 

Socialtjänst på följande sätt:  

 

”Det jag kan tycka det är våra dialoger. Ofta skickar vi patienten som budbärare.. 

patienten ska inte behöva göra det utan professionalitet tänker jag och det är vi som 

ska sköta kommunikationen med varann.. det är vår sak det, att ha dialog med 

varann så det tycker jag kunde bli bättre. Utvecklingspotential”. 

 

De tre Utredarna är överens om att ytterligare samarbete krävs mellan Psykiatri och 

Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar ”nya drogtyper”. Kompassen 1 menar på att 

samarbete alltid kan bli bättre, och Beroendevården 1 beskriver att det finns 

utvecklingspotential.  

 

6.3.2 På vilket sätt?
 

Intervjupersonerna har olika idéer om på vilket sätt behovet av ytterligare samarbete skall 

uppfyllas. Utredare 1 betonar att det är av vikt att de två huvudmännen: ”förstår varandras 

professioner”, hen uttrycker att: ”..jag tror att man skulle behöva träffas mer 

regelbundet”. Utredare 2 redovisar önskemål om ökat antal anmälningar från Psykiatrin 

vid misstanke om drogpåverkan.  Hen beskriver också att det är av vikt då: ”det ju enklare 

att samarbeta om man vet vilka det handlar om”. Beroendevården 1 har en liknande 

uppfattning då hen beskriver att samarbetet skulle kunna förbättras genom: ”Mer 
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anmälningar till Socialtjänsten och det säger Socialtjänsten också”. För ytterligare 

samarbete beskriver samma intervjuperson att det är av vikt att: ”Sprida kunskap..”. 

Utredare 2 belyser att information till Psykiatrin angående Unga Vuxna Socialtjänst Gävle 

hade varit av vikt för utökat samarbete. Hen beskriver att både chefer och läkare bör 

tilldelas samma information så de vet hur de skall gå till väga vid misstanke om 

drogpåverkan. Utredare 3 redovisar: 

 

”Jag tror helt ärligt att folk måste vakna upp, landsting som kommun” och att: ”..det 

har varit på tal i så många år just det här med att Psykiatrin måste bli mer 

hjälpsamma”.  

 

Samma intervjuperson redogör även att attitydförändringar krävs genom: ”att se personen 

och inte se drogen”. Vidare utvecklar Utredare 3 att fokus skall ligga på individens behov 

och inte den psykiska sjukdomen. Vid förfrågan om hur dessa attityder skall kunna 

förändras beskriver hen:  

 

”Hehe ja då ser vi nog på en 20 årsplanering framåt för att ändra dom attityderna.. 

Vi kan tycka att vi vill påverka och förändra men jag tror att det kan vara väldigt 

svårt att ändra attityden uppåt”. 

 

Samtliga intervjupersoner besitter idéer om hur samarbetet skall kunna förbättras. En 

majoritet är överens om att kunskapsbrist är en anledning till bristande samarbete och att 

det är i denna fråga där förstärkning är mest behövlig. Vidare framgår behov och önskemål 

om fler anmälningar till Socialtjänsten från Psykiatrin. 

 

För att analysera tema 3 som behandlar om det krävs ytterligare samarbete mellan Psykiatri 

och Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar ”nya drogtyper”, används det teoretiska 

perspektivet organisationskultur. Samtliga Utredare från Socialtjänsten samt 

Beroendevården 1 hade i många fall liknande synsätt på samarbetet mellan Psykiatri och 

Socialtjänst även om de hade olika idéer om vad de kom ifrån och hur de skulle lösas.  

Detta kan förstås genom att professionella inom organisationer kan ha olika idéer och 

synsätt beroende på att ”kulturen” skiljer sig och vidmakthålls genom interaktioner.  

Professionella besitter även egna verklighetsuppfattningar utifrån erfarenheter och de 
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tankar samt känslor som det resulterar i, som i sin tur kan påverka samarbetet och dess 

funktion.  

7. Diskussion 

Studiens resultat är av vikt för att belysa komplexiteten i samarbetet mellan Psykiatri och 

Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar “nya drogtyper” och för att lyfta fram de 

tankar och idéer professionella besitter för att uppfylla ett starkare samarbete. Studiens 

syfte var att undersöka om, och i så fall på vilket sätt samarbetet mellan de två 

huvudmännen, i fråga om unga vuxnas behov av vård/behandling för missbruks- eller 

beroendeproblem, förändras när ett tryck från ”nya drogtyper” uppstår i ett lokalsamhälle. 

Vidare undersöktes om samarbetet intensifieras eller om det rent av raseras och om 

samarbetssvårigheter utvecklas i förhållande till detta yttre tryck från ”nya drogtyper”. 

Studiens resultat tyder på att samarbetet ej enligt både Utredare och Beroendevård 

förändras eller förkastas. Samarbetet förkastas i och med att arbetssättet delvis ej förändras 

för att möta de ”nya drogtyperna” på grund av att exempelvis Utredare 3 uttrycker att det 

är tidskrävande att ens få kontakt med Psykiatrin och att överläkarna tittar åt ett annat håll 

så länge ingenting är evidensbaserat. Enligt studiens resultat finns upplevelser av att 

ansvaret då faller på kommunen. Svenska Carnegie Institutet (2004) framför att 

professionella vid ”drogepidemier” kan ha svårigheter med att hantera och möta trycket 

från ”nya drogtyper” då det kan saknas kompetens och att det föreligger brister i att följa 

upp missbrukets spridning och dess effekt. Dock tyder studien på att samarbetssvårigheter 

existerar oavsett tryck från ”nya drogtyper” eller ej. Exempelvis framför Beroendevård 1 

att bristerna föreligger i systemen och dess olikheter inom de två huvudmännen. Vidare 

påpekar Utredare 1 och Utredare 2 att hierarkier påverkar och därigenom är det någonting 

som kan ha inverkan på Psykiatrins tillgänglighet.  

Helander et al (2011) menar att myndigheter står handfallna inför situationer med “nya 

drogtyper” och i detta fall kan det överstämma med vad som framkommit i studien.  

Professionella beskriver att de är frustrerade och att de känner sig maktlösa när samarbetet 

inte fungerar vilket medför att klienter och de anhöriga blir de som drabbas. För att uppnå 

ett välfungerande samarbete krävs dialog och kommunikation mellan olika parter. Detta är 

också någonting som skulle kunna resulterat i mindre attityder. Mer kunskap om den 

andres profession skulle även kunna minska de föreställningar och attityder som finns om 

den andre och hade varit fördelaktigt vid epidemier av ”nya drogtyper”. Kompasen 1 
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framförde att både Socialtjänst och Psykiatri svävar i ovisshet inför situationen. Utifrån 

resultatet föreligger ett tankemönster utifrån ”vi” och ”dem”, exempelvis finns svårigheter 

att arbeta tillsammans angående klienter/patienter vilket framgår av Utredare 1. Detta 

framkommer tydligare när Beroendevården 1 uttryckte att Socialtjänsten jobbar på med sitt 

medan Psykiatri/sjukvård arbetar med sitt på eget håll. Enligt Beroendevård 1 blir effekten 

av detta att klient/patient delvis blir budärare mellan de två huvudmännen vilket medför att 

klient/patient är den som förlorar i frågan. Dock uttrycker Kompassen 1 att hen anser att 

samarbetet fungerar bra och att Psykiatrin är hjälpsamma angående klienter som brukar 

”nya drogtyper”.  

Forsner och Forsell (2006) redovisar att gemensamt synsätt mellan de två huvudmännen 

ofta saknas och att det kan försvåra samarbete och resultatet i denna studie stärker detta 

argument. Det är också tydligt att ytterligare samarbete krävs och intervjupersonerna 

besitter olika idéer om vad som bör förändras men det finns svårigheter i att ge konkreta 

exempel då det är “någon” som måste göra “någonting” och vem någon är verkar vara 

oklart. Det som har varit fördelaktigt med studien är att ämnet är väldigt aktuellt och 

intervjupersonerna har haft ett gediget engagemang angående ämnet. Studiens författare 

anser att det studerade är av stor relevans för socialt arbete eftersom professionella inom 

området dagligen möter klienter med missbruk- och beroendeproblematik samt att många 

unga vuxna är en särskild mottaglig grupp för “nya drogtyper” (Helander et at., 2013). 

Dessutom har detta varit ett problem som existerat under en längre period och studiens 

författare ställer sig frågande till varför det till synes inte har blivit bättre? Vem är 

egentligen någon och vem skall egentligen ta ansvaret för att samarbetet skall bli bättre? 

Svårigheter med studien var att studiens författare ej fick någon professionell från 

Psykiatrin att medverka, vilket bidrog till att de ej kunde framföra sitt perspektiv. Studiens 

författare anser att Beroendevården hade större kritik mot landstinget än kommunen och 

resultatet kan tänkas ha sett annorlunda ut om Psykiatrin hade framfört sina utsagor. 

Studiens fördel är att den ger en djupgående förståelse och tydlig bild av samarbetet mellan 

Psykiatri och Socialtjänst gällande unga vuxna som brukar ”nya drogtyper” just i Gävles 

lokalsamhälle. För att förmå mer kunskap inom området vore det fördelaktigt med 

ytterligare forskning. Ett förslag vore en kvantitativ ansats med ett slumpmässigt urval av 

olika Socialtjänster, Psykiatri respektive Beroendeenheter över landet. Detta för att få svar 

på om likande problem finns mellan huvudmännen inom andra geografiska områden.  
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Bilaga 1 

Förfrågan om intervju 

Hej, våra namn är Helén Engberg och Mari Nyholm och vi studerar till socionomer vid 

Mittuniversitetet i Östersund. Vi studerar nu sjätte terminen vilket innebär självständigt 

arbete i form av C-uppsats. I fokus för undersökningen står unga vuxna och deras behov av 

vård/behandling för missbruks- eller beroendeproblem. Syftet med undersökningen är att 

undersöka, om samarbetet, och i så fall på vilket sätt, samarbetet mellan Psykiatrin och 

Socialtjänsten förändras när trycket från ”nya drogtyper” såsom ”spice” etc. ökar i ett 

lokalsamhälle av Gävles storlek. För undersökningens genomförande är vi i stort behov av 

information. Vi vänder oss därför nu till dig som arbetar med unga vuxna med vår 

förfrågan om en intervju. Förfrågan angående intervju skickas till Psykiatri och Unga 

Vuxna Socialtjänst Gävle. Tidsåtgången för intervjun beräknas till maximalt en timme och 

kan äga rum någon gång mellan den 24 april till 29 april eller 2 maj till 6 maj. Allt 

intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt. Medverkan är naturligtvis helt frivillig 

och du har rätt att avbryta intervjun när som helst om så önskas. Vi hoppas naturligtvis på 

din medverkan och vi tror att undersökningens resultat kan vara av intresse för dig och er 

verksamhet.  

 

Har du ytterligare frågor eller redan nu kan tänka dig att medverka i studien. Hör av dig 

till: 

Helén Engberg                                                     Mari Nyholm 

Telefon:                                                               Telefon:  

E-post:                     E-post: 

 

Stort tack och med vänliga hälsningar, 

Helén Engberg och Mari Nyholm 
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Bilaga 2 

Information till dig som skall bli intervjuad 

 

Studiens syfte 

Syftet med undersökningen är att undersöka, om samarbetet, och i så fall på vilket sätt, 

samarbetet mellan Psykiatrin och Socialtjänsten förändras när trycket från ”nya drogtyper” 

så som ”spice” etc. ökar i ett lokalsamhälle av Gävles storlek. 

 

Intervjupersonens rätt 

Deltagande i denna studie är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när 

som helst under studiens gång. Du har även rätt att avstå från att svara på frågor och du kan 

under intervjun välja att avbryta när som helst om så önskas. 

 

Intervjupersonens konfidentialitet 

All information du utger kommer att hanteras konfidentiellt. Material kommer insamlas 

genom bandupptagning och skrift för att öka studiens tillförlitlighet. Detta material 

kommer enbart hanteras av oss två som intervjuar och kommer på grund av 

konfidentialiteten vara otillgänglig för obehöriga. Materialet kommer förstöras direkt efter 

utförd analys och i den färdiga uppsatsen kommer namn ändras. 

 

Användning av intervjumaterial 

Intervjumaterialet kommer enbart användas till denna C-uppsats som vid färdigt tillstånd 

kommer att finnas tillgänglig på internet men även sändas till dig. 

Härmed intygar jag att jag tagit del av ovanstående information innan påbörjad intervju: 

Datum……………………………. 

Underskrift…………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

Basuppgifter 

-  Namn 

- Verksamhet 

- Antal år inom verksamheten 

- Yrke 

- Antal år inom yrket 

 

Tema 1: ”Nya drogtyper” & arbetssätt 

- I Gävles lokaltidningar beskrivs ”nya drogtyper” så som vissa typer av ”spice” som ett 

stort problem bland de unga vuxna. Tycker du det ger en rättfärdigad bild av situationen 

eller överdriver media? 

-     Finns det ett tryck från ”nya drogtyper” som exempelvis vissa typer av ”spice”? 

-  Skapar ”nya drogtyper” andra problem än de ”klassiska drogerna”? 

-  Upplevs ”nya drogtyper” som ett problem? 

 Vad kan man göra åt problemet? 

 Kan du göra någon förändring i ditt arbete? 

 Vad kan man göra på organisatorisk nivå? 

-     Påverkar ”nya drogtyper” det rådande arbetssättet 

-  Finns det några hinder i hur man arbetar med ”nya drogtyper”? 

 

Tema 2: Samarbete. 

- Hur tycker du samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst fungerar gällande ”nya 

drogtyper”? 

 Vad fungerar bra? 

 Vad fungerar mindre bra? 

-  Försvårar ”nya drogtyper” samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst? 

 Vad är det som gör det svårt? 

 Finns det ett gemensamt synsätt? 

-  Finns det attityder mellan Psykiatri och Socialtjänst som försvårar arbetet med unga vuxna 

som använder ”nya drogtyper”? 
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 Hur påverkar dem? 

 Kan dessa förändras och i så fall hur? 

- Anser du att samarbetet mellan Psykiatri och Socialtjänst måste bli bättre gällande unga 

vuxna som använder ”nya drogtyper”? 

 Hur ska samarbetet kunna bli bättre? 

 Vad måste hända för att samarbetet ska bli bättre? 

 

Tema 3: unga vuxna 

- Upplever du unga vuxna som särskilt mottagliga för ”nya drogtyper”? 

- Upplever du att klienter ”faller mellan stolarna”? 

 Vad beror det på? 

 Görs det något åt det, i så fall vad? 

- Upplever du att din verksamhet förändrar sitt arbete när det gäller unga vuxna som 

använder ”nya drogtyper” eller sker ingen förändring? 

- Vad gör din verksamhet för att fånga upp unga vuxna som använder ”nya drogtyper”? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


