
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project − first cycle 

 
Socialt Arbete 

Social Work 

 

 
Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin 

- En narrativ analys av socialsekreterares upplevelser 

 
Anna Lindgren 

Emelie Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITTUNIVERSITETET  
Avdelningen för Socialt arbete 
Examinator: Yngve Mohlinn, yngve.mohlin@miun.se 

Handledare: Jessika Svensson, jessika.svensson@miun.se 

Författare: Anna Lindgren, anli1054@student.miun.se 

Författare: Emelie Nilsson, emni1200@student.miun.se  

Utbildningsprogram: Socionomprogrammet, 210 hp 

Huvudområde: Socialt arbete 

Termin, år: VT, 2015  



 
 

Förord 
 

Vi vill börja med att tacka de personer som deltagit i studien och delat med sig av sina erfa-

renheter. De har varit värdefulla för vår studie och utan er hade inte studien varit möjlig att 

genomföra. Vidare vill vi tacka vår handledare Jessika Svensson för stöd och handledning ge-

nom hela arbetet. 

Vi tycker det är viktigt att framhäva socialsekreterarnas perspektiv på samverkan och hur 

detta kan kopplas till ett klientperspektiv samt den strukturella nivån. Detta ämne är något 

som ligger oss varmt om hjärtat och hoppas att denna studie kan ge ytterligare kunskap om 

hur samverkan fungerar mellan socialtjänsten och psykiatrin ur socialsekreterarperspektiv. 
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Sammanfattning 
 

Missbruk och beroende kombinerat med psykisk sjukdom hänger ofta samman. Studier visar 

att 47 till 82 procent av de människor som befinner sig i ett missbruk/beroende har en psykisk 

sjukdom. Under 2013 genomfördes en lagändring vilket innebär att kommun och landsting är 

skyldiga att samarbeta kring denna målgrupp. Syftet med studien är att undersöka 

socialsekreterares upplevelser av samverkan med psykiatrin efter lagändringen 2013. Fokus 

ligger på vilka förändringar som skett och hur samarbetet fungerar idag. Fyra 

socialsekreterare intervjuades inom missbruksvården i en mellanstor kommun i Sverige. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer. Resultatet analyserades utifrån Danermarks teori om 

samverkan och samlingsbegreppet New Public Managements betydelse för området. För att 

analysera materialet användes narrativ analysmetod. Resultatet visade att den lagändring som 

ägde rum i Socialtjänstlagen samt Hälso- och sjukvårdslagen 2013 ses som en positiv faktor 

för samverkan mellan kommun och landsting. De positiva faktorerna som socialsekreterarna 

upplever är att det finns ett regelverk att hänvisa till samt den samordnade individuella planen 

som implementerats i det dagliga arbetet. 

 

Nyckelord: Missbruk, beroende, socialtjänst, psykiatri, samverkan, psykisk ohälsa 
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Inledning 

Missbruk kombinerat med psykisk sjukdom 
Under 2013 avled 589 personer tillföljd av sitt missbruk. Sedan mitten av 2000-talet har döds-

fall där en underliggande eller en bidragande orsak varit missbruk ökat och sedan 2012 har en 

kraftig ökning skett. Antalet narkotikarelaterade dödsfall har inte tidigare varit så höga som 

under 2013. En anledning till ökningen av narkotikarelaterade dödsfall hänger sannolikt ihop 

med att Socialstyrelsen har inkluderat smärtstillande läkemedel (http://www.can.se).  

Endast ett fåtal studier har genomförts i de skandinaviska länderna för att undersöka före-

komsten av missbruk kombinerat med psykisk sjukdom. Dock visar studier som genomförts 

att förekomsten av missbruk kombinerat med psykisk sjukdom i Sverige liknar dem som finns 

i internationella studier. Uppskattningsvis lever fyra procent av den vuxna befolkningen i 

USA i ett missbruk kombinerat med psykisk sjukdom. Studier i Norden (se exempelvis 

Gerdner, 2004; Tómasson & Vaglum, 1995; och Landhiem, Bakken & Valgum, 2002) visar 

att mellan 47 till 82 procent av de personer som ingick i någon form av missbruksbehandling 

samtidigt hade en psykisk sjukdom (Lundgren et al., 2014).  

Missbruk eller beroende har ett starkt samband med psykisk sjukdom, så kallad 

samsjuklighet. De psykiska symptomen kan vara en bidragande faktor eller en orsak till miss-

bruket/beroendet och vice versa (Johansson & Wirbring, 2005). De vanligaste åkommorna i 

kombination med missbruk/beroende är ångest- och depressionssjukdomar samt personlig-

hetsstörningar. Drygt 20 procent av de personer som har ett alkohol- eller drogmissbruk har 

diagnosen ADHD (Socialstyrelsen, 2014).   

De människor som har ett pågående missbruk kombinerat med en psykisk sjukdom har en 

högre sårbarhet. De har en högre självmordsrisk, har en större benägenhet till våld och brott, 

har en ökad risk för HIV-infektion och att de i högre utsträckning utnyttjar välfärdstjänster 

(Laudet, Magura, Vogel & Knight, 2004).  Återfallsrisken bland personer med samsjuklighet 

är högre än dem som endast lider av ett av problemen samt att dödligheten nästan är åtta 

gånger högre jämfört med den övriga befolkningen. Människor med denna typ av problematik 

drabbas oftare av hemlöshet då de sociala relationerna som vänner och familj oftast går 

förlorade. Jämfört med människor som endast lider av missbruk har denna målgrupp ofta 

somatiska sjukdomar, detta som en följd av levnadsomständigheterna och missbruket (Alborn, 

2012). 
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Samverkan mellan psykiatri och socialtjänst 
Forskning visar att separat behandlingen för missbruket samt den psykiska ohälsan är mest 

effektiv för att minska användandet av substansmedel samt för att förbättra det psykiatriska 

tillståndet. Dock är det viktigt att dessa sker parallellt i en samplanering (Morisano, Babor & 

Robaina, 2014). Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) är det hälso- och sjukvår-

den som bär det generella ansvaret för att förebygga och ta hand om de människor som är 

behov av vård. Missbruks- och beroendevården lyder under Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

De finns bestämmelser för hur kommuner skall förebygga missbruk och ge hjälp och stöd för 

personer som vill komma från ett missbruk. Att Socialtjänsten har ett ansvar för invånarna i 

kommunen, att stödja och hjälpa människor ur ett missbruk är grunden i att Socialtjänsten har 

ett ansvar i behandling mot missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 2014). 

Förändringar i lagen 
Under 2008 genomfördes en översyn av den svenska missbruks- och beroendevården av en 

särskild utredning, Bättre insatser vid missbruk (SOU 2001:35) den så kallade Missbruksut-

redningen. Ett syfte med utredningen var att undersöka hur kommunernas och landstingens 

ansvar för missbruks- och beroendevården kunde göras mer tydligare (SOU:2011:35). För att 

säkerställa att personer i ett pågående missbruk/beroende får adekvat vård skulle utredaren 

vidare undersöka om det fanns behov av eventuella lagförändringar samt hur ansvarsfördel-

ningen ska se ut mellan kommun och landsting (Prop. 2012/13:77). Utredningen kom fram till 

att: 

Den tydligaste ordningen skulle vara att samla ansvaret hos en huvudman, men 

sammantaget anser utredningen att den bästa lösningen är att kommunen och lands-

tinget har ett fortsatt delat ansvar för missbruks- och beroendevården (SOU 

2011:35) 

I juli 2013 genomfördes förändringar i Hälso- och sjukvårdslagen och i Socialtjänstlagen. 

Förändringarna innebär att landsting och kommun är skyldiga att gemensamt samarbeta med 

personer som har ett alkohol- och narkotikamissbruk, andra beroendeframkallande medel, 

dopingmedel eller läkemedel (Socialstyrelsen 2014). 

I regeringens proposition (Prop. 2012:13/77) framgår det av remissinstanserna att det råder 

skilda meningar gällande behandlingsansvaret. Ett flertal av remissinstanserna är överens om 

att en överflyttning av huvudansvaret till landstinget skulle medföra en mer medicinsk syn på 

missbruksproblematiken. Bland annat Sveriges läkarförbund och Svenska brukarföreningen 

upplever att beroendevården skulle bli mindre stigmatiserad samt fler skulle få hjälp i tidigare 

stadium. Detta utifrån att synen på missbruk och beroende har förändrats och uppfattas idag 
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som ett hälsoproblem. Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Svenska Läkaresällskapet 

anser att beroendesjukdomar tillhör psykiatrins diagnossystem och att en överflyttning av 

huvudansvaret till landstinget skulle ge bättre förutsättningar för en kombinerad metodut-

veckling inom psykologisk forskning, folkhälsoforskning och neurobiologisk forskning. 

Andra remissinsatanser (inga nämnda i propositionen) anser att en förflyttning av huvudan-

svaret till landstinget skulle innebära att den helhetssyn som finns inom socialtjänstens arbete 

skulle gå förlorad.  Sveriges kommuner och Landsting med flera anser att socialtjänstlagen är 

ett viktigt skydd för denna målgrupp och det anses inte lämpligt att psykosocial behandling 

skall regleras genom en skyldighetslagstiftning.   

Regeringen var vid lagändringen medveten om att delat ansvar mellan två huvudmän, i 

detta fall kommun och landsting, är en utmaning. Risken med delat ansvar är att ingen av 

huvudmännen tar på sig ansvaret för vården eller delar av vården utan hänvisar till den andra 

aktören. Trots denna risk ansåg regeringen att de två huvudmännen själva skulle lösa de 

utmaningar som delat ansvar innebär. Utifrån de lokala behoven skall vården fördelas mellan 

aktörerna samt att samverkan säkerställs.  

Problemformulering 
Något som försvårar arbetet med klienter som har ett missbruk kombinerat med psykisk 

sjukdom är att socialtjänsten och landstinget drivs av två olika huvudmän. Problemet som kan 

uppstå är att människor med samsjuklighet skickas mellan dessa instanser vilket bidrar till en 

minskad möjlighet till samordnad behandling.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att systematiskt undersöka, analysera och redovisa hur socialsekre-

terare inom missbruksvården beskriver samverkan med psykiatrin utifrån den lagändring i 

Socialtjänstlagen som skedde under 2013. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Hur upplever socialsekreterarna att samverkan med psykiatrin har förändrats efter 

lagändringen 2013? 

• Hur upplever socialsekreterarna att situationen för klienter med missbruksproblem har 

förändrats efter lagändringen 2013? 

• Vilka för- och nackdelar upplever socialsekreterarna att det finns gällande samverkan 

med psykiatrin idag? 

 
 
 
 



4 
 

Kunskapsläget 

Behandling av samsjuklighet 
Morisano et al. (2014) har gjort en kritisk granskning av den forskning som finns gällande 

människor med ett pågående missbruk kombinerat med psykisk sjukdom, så kallad samsjuk-

lighet. Syftet med forskningsöversikten var att undersöka och redovisa hur effektiva olika 

behandlingsinsatser är för personer i ett pågående missbruk med en samtidig psykisk sjuk-

dom. Översikten baseras främst på studier i höginkomstländer. Efter sammanställningen av 

den forskning som Morisano et al. (2014) har granskat kommer de först och främst fram till 

att dessa människor tenderar att ha allvarligare hälso- och sociala konsekvenser, de har en 

svårare sjukdomsproblematik, det finns mer svårigheter gällande behandling samt att behand-

lingsresultaten är sämre jämfört med människor som inte har någon form av samsjuklighet. 

Vidare visar sammanställningen att separata behandlingar för missbruket och den psykiska 

sjukdomen är mer effektiv för att förbättra den psykiska sjukdomen samt att minska använd-

ningen av droger. För att behandlingen ska vara effektiv krävs det dock att missbruket och 

den psykiska sjukdomen behandlas samtidigt, det vill säga i en integrerad behandlingsplan. 

Genom att använda detta systemkoncept som Morisano et al. (2014) kallar det, görs det möj-

ligt att se sambanden mellan det som sker och att använda sig av evidensbaserade praxis för 

att hjälpa människor med samsjuklighet. 

Orsakssambandet mellan missbruk och en allvarlig psykisk sjukdom är alltjämt oklart. 

Laudet et al. (2004) har undersökt orsakerna till drogmissbruk bland personer med en psykisk 

sjukdom som befinner sig i en återhämtningsfas. Deltagarna i studien rekryterades via Double 

Trouble in Recovery (DTR) möten i New York. DTR är framtaget utifrån 12-stegsprogram-

met och är speciellt anpassat för människor med samsjuklighet som befinner sig i en tillfrisk-

nande process. Studien visar att de flesta började använda droger i tonåren. Den vanligaste 

orsaken till missbruket var viljan att passa in samt påverkan av vänner. Motivationen till att 

sluta med droger var konsekvenserna av missbruket och viljan att få ett bättre liv. Frestelser, 

ensamhet och trisstes var de vanligaste orsakerna till återfall. För att kunna leva ett nyktert- 

och drogfritt liv diskuterar Laudet et al. (2004) vikten av att hitta strategier för att hantera 

stress samt utveckla meningsfulla sociala relationer och aktiviteter. 
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Handlingsutrymme och prioriteringen inom socialtjänsten 
Den största delen av besluten inom socialtjänsten tas på tjänstemannanivå och som socialar-

betare kan det innebära dubbla roller. De dubbla rollerna kan innebära ett bekymmer utifrån 

att socialarbetarna ska fungera som ett stöd samt vägleda klienten och samtidigt vara en 

myndighetsperson (Marttila, Johansson, Whitehead & Burström 2012; Wörlen 2010). 

Marie Wörlen (2010) har undersökt hur socialsekreterare vid socialtjänsten och politiker upp-

fattar sitt handlingsutrymme över de beslut som fattas. Undersökningen inkluderar sex 

kommuner i Sverige. En majoritet av de socialsekreterare som deltar i studien uppger att de 

inte har ett gränslöst handlingsutrymme trots att den övervägande delen av lagar som 

socialtjänsten arbetar med är så kallade ramlagar. Lagar samt interna riktlinjer och regler på-

verkar handlingsutrymmet och det är dessa som styr tjänstmännens utrymme för beslut. En 

övervägande del av socialsekreterarna anser att lagstiftningen är mycket viktig för 

beslutsfattande. Vid prioritering av ärenden känner många socialsekreterare sig tvingade att 

prioritera tiden mellan olika ärenden.  

Det är kommunens ansvar att utforma mål och riktlinjer samt fördelning av resurser. I sin 

tur har socialsekreterarna som uppgift att arbeta efter dessa mål och riktlinjer inom sin 

verksamhet. För att denna ordning skall fungera poängterar Marie Wörlen vikten av en tydlig 

kommunikation och att kommunikationen når de olika verksamheterna inom socialtjänsten. 

Studien visar att socialsekreterarna inom individ- och familjeomsorgen upplever att de har en 

dålig insyn i det politiska arbetet. Minskade resurser inom socialtjänsten innebär generellt att 

behovsprövningen blir strängare och tilldelningen av resurser är ett villkor för att kunna 

bedriva socialt arbete och tillhandahålla biståndsinsatser. 

Marttila et al. (2012) har intervjuat 23 socialarbetare med inriktning på försörjningsstöd i 

Stockholm och undersökte bland annat hur de upplever sitt handlingsutrymme. För att lösa de 

strukturella problem som fanns försökte socialarbetarna i stor utsträckning att hitta 

individuella lösningar. Socialarbetarna diskuterade även vikten att reflektera över sitt 

handlingsutrymme som ett nyckelelement i yrkesrollen som socialarbetare. 
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Teoretiska perspektiv 

Teori om samverkan 
Danermark (2003) menar att kunskap och förklaringsmodeller, regelverk för organisationen 

och organisatoriska förhållanden är tre grundläggande faktorer som kan påverka samver-

kansgraden. Samarbete är något som vi människor dagligen gör i olika situationer. Samverkan 

är en annan typ av samarbete. Det handlar om ett samarbete mellan personer som har olika 

utbildning, arbetar inom olika organisationer och samverkar tillsammans mot ett gemensamt 

mål. Samverkan betyder medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med 

andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte. (Danermark 

2003).  

Danermark menar att en förhoppning med samverkan är att nå ett gemensamt resultat. Att 

samverka mellan organisationer kan upplevas som en svårighet det vill säga det kan vara svårt 

att förstå varandra om det inte finns någon kunskap om de andres agerande. Det kan även 

finnas skilda synsätt kring hur problemen skall angripas.  

Samverkan mellan organisationer kan påverkas av olika faktorer som gör att samverkan 

sinsemellan försvåras. Något som kan förebygga samverkansproblem är att redan i början av 

relationen klargöra vilka lagar och regelverk som finns att förhålla sig till och vilken roll 

aktörerna ska ha i samverkan. För att denna samverkan ska fungera enligt Danermark krävs 

det en tydlig och klar ledning, ett klart mål, resurstillgångar och att en identifikation 

genomförs av de skillnader som finns gällande synsätt, organisation och regelverk. 

Kommunikationen inom samverkan mellan olika organisationer är viktig för att uppnå en bra 

samverkan (Danermark, 2003). Detta är något som Payne (2008) även beskriver i sin 

kommunikationsteori. Den förklarar det komplexa i människors samspel och försök till att 

förändra olika mönster i beteenden. Teorin om kommunikation kan hjälpa oss att identifiera 

förtryck, avsaknad av jämställdhet och orättvisa.  

Det finns två olika sorters rollteori den ena kallas för en strukturfunktionalistisk rollteori 

som Payne (2008) beskriver. Den innebär att människor innehar olika positioner i samhället 

och beroende på kontexten som människorna befinner sig i tar de på sig olika roller. Hur vi 

tolkar rollerna som vi tar till oss påverkar hur vi hanterar förändringar. Payne refererar till 

Goffmans (1968) teori, den dramaturgiska rollteorin, som är den andra rollteorin. Där 

betraktas de roller som de professionella intar utifrån de sociala förväntningar som finns 

kopplat till en viss social status. Beroende på vilken roll som vi tar på oss skapas 

förväntningar. Dels från oss själva, vad vi ska prestera när vi kliver in i rollen och 
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förväntningar från omgivningen, exempelvis från en annan yrkesman. Med rollteori menas 

samspelet mellan människor och hur våra förväntningar och tolkningar påverkar oss till ett 

beteende. 

 

New Public Management 
Mattisson (2013) beskriver i sin rapport, en underlagsrapport för en SOU, att sedan 1970-talet 

har offentliga organisationer förändrats över tid. Förändringar har skett med fokus på en kost-

nadseffektivitet det vill säga hur resurserna ska används. Forskning har därför inriktas på hur 

samhället på lokalnivå fördelar de resurser som finns att tillgå. Det centrala i New Public 

Management (NPM) är att formulera ett mål, följa att de uppfylls och vid behov revidera dem. 

New Public Management är ett samlingsbegrepp som innehåller grundläggande ut-

gångspunkter. Hörnstenarna i New Public Management är: privata företag ses som inspirat-

ionskällor, det spelar ingen roll om det handlar om kontext eller verksamhet och kunderna är 

medborgarna.  

Den utveckling som har skett genom New Public Management är att den har gått från 

byråkrati till marknad. Resultatet är det som är viktig och det som kontrolleras. Marknaden i 

sin tur kontrollerar de enskilda organisationerna. Genom att implementera detta i praktiken 

tvingas producenterna att tänka och agera på lång sikt, annars kommer de att förlora kunderna 

(medborgarna).  

Marie Wörlén (2010) skriver i sin artikel om kommunalt handlingsutrymme och beslutsfat-

tande att det på en politisk nivå finns skilda meningar på hur offentliga verksamheter skall 

bedrivas på ett effektivt, ändamålsenligt och rättvist sätt på en och samma gång. Prioriteringar 

inom den offentliga sektorn är ingenting nytt. Wörlén refererar till Bergmark (1995) som 

genomfört en studie inom socialtjänsten. Resultatet visar att barn och unga är en prioriterad 

grupp av socialsekreterarna eftersom att de är viktiga att satsa på inför framtiden och att små 

barn anses som försvarslösa. Människor som är i behov av ekonomiskt bistånd eller 

missbruksvård anses inte alls vara lika prioriterad.  

Det råder delade meningar kring om New Public Management har bidragit till positiva 

effekter för prestationerna inom den offentliga sektorn, vilken kvalité som presenteras för 

medborgarna samt om den haft någon betydelse gällande effekterna. Dock visar det sig att 

idéerna fortfarande är mycket inflytelserika i praktiken och har stor betydelse (Mattisson, 

2013). 
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Metod 

Metodologiska utgångspunkter 

Hermeneutisk utgångspunkt 
Den hermeneutiska inriktningen är präglad av humanvetenskapen och försöker tillskillnad 

från positivismen inte bara begripa utan även förstå ett visst fenomen. Hermeneutiken är en 

tolkningslära som innebär en tolkning av människors personligheter och handlingar (Thurén, 

2007). En kvalitativ dataanalys kan vara av hermeneutisk art utifrån att forskaren analyserar 

texter och ska få fram dess mening utifrån intervjupersonens perspektiv i den befintliga 

kontexten.  Hermeneutiken utgår från tolkningar vilket kan göra det vara svårt bevisa vad som 

är rätt. När en tolkning görs befinner sig forskaren på osäker mark utifrån att denne tolkar 

människors känslor och handlingar utifrån sina egna känslor och upplevelser (Bryman, 2002).  

Ett hermeneutiskt synsätt ansågs vara lämpligt utifrån studien syfte. Att välja en hermeneutisk 

utgångspunkt ger studien en möjlighet att inte bara förklara utan även förstå hur samverkan 

fungerar på tjänstemannanivå.  

Kvalitativ forskning 
Utifrån studiens syfte och frågeställningar, att undersöka hur socialsekreterare upplever sam-

verkan med psykiatrin efter den nya lagändringen i Socialtjänstlagen 2013, anses en kvalitativ 

studie vara den mest lämpliga för insamling av empiri. Syftet med den kvalitativa forskningen 

är försöka förstå världen utifrån undersökningspersonens synsätt (Kvale & Brinkman, 2014). 

Kvale et.al (2014) beskriver den kvalitativa inställningen på följande sätt:    

Att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade aspekterna av 

människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att uppfatta sig som 

personer- i kontrast till ”teknifierade” sätt att studera människolivet.  

Att samla in empiri genom kvalitativa intervjuer ger socialsekreterarna en större möjlighet att 

delge sina erfarenheter. Vilket kan ge en ökad förståelse för  hur samverkan mellan psykiatrin 

och socialtjänsten eventuellt har utvecklats och fungerar idag. 

Narrativ analys 
Termen narrativ används på olika sätt inom olika discipliner och innehar en mängd olika be-

tydelser. Den vanligaste synonymen till narrativ är historia, det vill säga berättelser. Berättel-

serna som framkommer i historien är sammansatta till en viss målgrupp som visar vilka dis-

kurser och värderingar som finns inom en viss kultur (Riesman, 2008). Genom att använda sig 
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av en narrativ analys ligger fokus på texternas mening, dess språkliga form samt de historier 

som kommer fram under en intervju (Kvale et al., 2014). Syftet med en narrativ analys och 

kvalitativ metod är mer att locka fram intervjupersonens egna perspektiv än objektiva fakta 

(Bryman, 2011). 

Målsättningen med denna studie är att undersöka socialsekreterarnas upplevelser av sam-

verkan med psykiatrin. Genom att använda sig av en kvalitativ studie med intervjuer kombi-

nerat med en narrativ analys får intervjupersonerna möjlighet att själva beskriva sina upple-

velser. Det som utgör råmaterialet i en narrativ analys enligt Bryman (2011) är: 

Hur människor organiserar och formar kopplingar mellan olika skeenden och den 

betydelse de ger dessa kopplingar. 

Berättelserna som kommer fram under datainsamlingen kan analyseras på olika sätt. Kvale et 

al. (2014) refererar till Labov (1972) som har tagit fram en standardram för narrativ analys. 

Denna standardram innehåller sex komponenter.  

1. Sammanfattning: Sammanfattar berättelsen 

2. Orientering: Innebär en beskrivelse av plats, tid, aktiviteter och aktörer för berättelsen. 

3. Komplicerande handling: De centrala delarna i berättelsen. 

4. Utvärdering: En utvärdering görs av de centrala detaljerna i berättelsen. 

5. Upplösning: Vändpunkten i berättelsen 

6. Coda: Sammanfattning och den narrativa tidsramen återförs till nuet.  

Vid en narrativ analys fokuserar forskaren på vilka aktörer som medverkar i berättelserna. 

Genom att använda sig av en narrativ analys ligger fokus inte bara på språket utan även hur 

och varför samt för vem historien är konstruerad (Riesman, 2008). Bryman (2011) beskriver 

fyra olika modeller för en narrativ analys; tematisk analys, strukturell analys, interaktiv analys 

samt performativ analys. Vi har använt oss av en tematisk och strukturell analys. Med 

tematisk analys läggs tyngden på det som sägs och inte hur det sägs. En strukturell analys 

lägger tyngden på att använda de narrativa mekanismerna för att öka trovärdigheten i 

berättelsen. Den narrativa analysen innebär inte att vi letar så mycket efter näringsbyggande 

enheter och enskilda citat utan använder oss av längre citat som ger en god bild av 

intervjupersonernas historier som framkommit.   

Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet innebär att resultatet från en undersökning skulle bli densamma om studien skulle 

göras om på nytt eller om det finns slumpmässiga eller tillfälliga betingelser som har någon 

påverkan. Validitet innebär att om de slutsatser som gjorts av en undersökning hänger ihop 
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eller inte. Inom den kvalitativa forskningen assimileras begreppen reliabilitet och validitet, 

innebörden av orden ändras inte utan det läggs mindre vikt vid frågor som rör mätning (Bry-

man, 2002). Svårigheterna med kvalitativa studier är att de överlag inte går att generalisera 

resultaten som framkommer. 

För att bedöma kvalitativa forskningar beskriver Bryman (2002) att finns det två grundläg-

gande kriterier som skall uppfyllas nämligen trovärdighet och äkthet. Trovärdigheten består 

av fyra delkriterier: 

Tillförlitligheten i den forskning som bedrivs är av stor tonvikt. Att det finns en tillförlitlighet 

i resultatet som framställs innebär att en säkerställning gjorts gällande att utförandet är i enig-

het med de regler som finns samt att en rapportering gjorts till de personer som visat sitt del-

tagande i studien. Efter att den första kontakten hade tagits med deltagarna till vår studie 

skickades ett informationsbrev där de etiska aspekterna påvisades och att deltagarna kan få ta 

del av det slutgiltiga resultatet i slutet av januari. 

Överförbarhet betyder att en kvalitativ forskning ofta går på djupet av det som studeras, det 

handlar inte så mycket om en bredd. Kvalitativa forskare uppmanas att redogöra större detal-

jer. Genom en fylligare beskrivning får andra personer en så kallad databas som skall vara ett 

hjälpmedel för att bedöma hur överförbara resultaten är till en annan miljö. 

Pålitlighet innebär en beskrivning av hur tillvägagångssättet har gått till. Detta genom pro-

blemformulering, urvalsprocessen och vilken analysmetod som valts. Vi visar detta i vår 

metoddel där vi beskriver hur vi gått tillväga för att samla in data och hur analyseringen av 

den insamlade materialet gått till under forskningsprocessen. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskare agerat i god tro, att det inte går att 

uppnå fullständig objektiv forskning. Att visa på att forskaren inte medvetet låtit personliga 

värderingar påverkat utförandet och slutsatserna av studien. Detta har vi tagit i beaktning ge-

nom att vi är två som skriver denna uppsats. Vi har under arbetets gång tagit våra förutfattade 

meningar i beaktning. Som ett led i detta transkriberade vi varandras intervjuer.  

Planering och genomförande 

Urval 
Urvalet av intervjupersoner gjordes via ett målinriktat urval. Det målinriktade urvalet är stra-

tegiskt och försöker att skapa en överensstämmelse mellan urval och frågeställningarna i stu-

dien (Bryman, 2011).  
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Kriterier för att medverka i studien är att deltagarna arbetar inom missbruksenheten på social-

tjänsten, har mer än fem års erfarenhet inom enheten, har erfarenhet av att samverka med 

psykiatrin och att det är önskvärt att deltagaren har en heltidsanställning. 

Studien kom att inkluderade sex socialsekreterare inom socialtjänsten i en mellanstor 

kommun. Vi valde att intervjua socialsekreterare vid missbruksenheten utifrån att de dagligen 

arbetar med personer i ett pågående missbruk. De har en erfarenhet av samverkan med psyki-

atrin vilket stämmer överens med frågeställningarna. Utifrån studiens omfattning så har en 

avgränsning gjorts till en kommun, då vi har en etablerad kontakt på socialtjänsten där. Sex 

intervjuer var tilltänkta, två föll bort på grund av bristande erfarenhet. 

Det är svårt att i förväg veta vilken urvalsstorlek som behövs för att uppnå en teoretisk mätt-

nad (Bryman, 2011). Utifrån att vi valt att studera socialsekreterarnas upplevelser och med 

beaktande av tidsramarna för uppsatsen antog vi att det var tillräckligt med fyra intervjuer. 

Om materialet inte skulle uppnå en teoretisk mättnad efter transkribering och analys skulle 

fler intervjuer genomföras. Detta behövdes dock inte.  

Förberedelser 
Den tilltänkta avdelningen på socialtjänsten kontaktades via telefon för att undersöka intresset 

av att medverka i studien. Efter en första kontakt skickades ett informationsbrev ut via e-post 

till dem tilltänka deltagarna. Informationsbrevet innehöll information om studien syfte, tillvä-

gagångssätt för intervjuerna samt de etiska aspekterna. 

En intervjuguide skapades för att strukturera upp intervjuerna och för att göra det möjligt 

att få information om intervjupersonernas upplevelser kring samverkan med psykiatrin. Det 

som är viktigt att tänka på vid skapande av en intervjuguide är att forskaren får information 

om hur deltagarna upplever sin värld, i detta fall samverkan med psykiatrin (Bryman, 2011). 

Intervjuerna spelades in via en mobiltelefon och transkriberades. En pilotintervju genomför-

des för att säkra att de inspelade materialet innehöll en god ljudkvalitet. Genom inspelning av 

intervjuerna flyttas fokus mer till personen som intervjuas samt att det är lättare att ställa 

följdfrågor utifrån vi inte behöver anteckna i samma omfattning. 

Vi upplevde att det var svårt att förhålla sig objektiv under studien utifrån vår förförståelse. 

Vi fick hitta ett sätt att förhålla oss till detta för att kunna lägga våra egna värderingar åt sidan, 

för att studien ska bli så objektiv som möjlig. Bryman (2011) menar att det finns en förväntan 

att samhällsforskare ska vara objektiv i sin forskning men att det är svårt att genomföra i 

praktiken. Han refererar till Durkheim (1938) som menar att forskaren skall ha kontroll över 

sina värderingar och förutfattande meningar. Något som är svårt att uppnå inom dagens 
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forskning då medvetenheten om att forskaren skall ha kontroll över alla sina värderingar inte 

är möjligt. 

Databearbetning och analysmetod 
Metodvalet grundades på att vi så långt det är möjligt skall kunna samla in information om 

socialsekreterarnas upplevelse av samverkan med psykiatrin. Studien genomfördes via 

halvstrukturerade intervjuer.  

Genom en halvstrukturerad intervju är målet att få tillgång till berättelser utifrån 

intervjupersonens egna upplevelser med syfte att tolka innebörden av dessa fenomen som 

beskrivs i intervjun (Kvale et al., 2014). Vi ville att intervjun ska ha en viss struktur att vi som 

intervjuare hade möjlighet utforma frågor som kunde hjälpa oss att besvara våra 

frågeställningar men även kunna utnyttja flexibiliteten med halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna av deltagarna skedde på deras arbetsplats och tog mellan 30-40 minuter 

vardera. Vi intervjuade två socialsekreterare var och transkriberade därefter varandras 

intervjuer. Vi valde att transkribera varandras intervjuer med hänsyn till objektiviteten. 

Nackdelarna med att spela in intervjuer är enligt Bryman (2011) att det är en tidskrävande 

process samt att intervjupersonerna kan känna sig hämmade av inspelningen. Fördelarna är 

bland annat att forskaren inte missar viktiga detaljer i intervjun vilket leder till att analysen av 

materialet blir mer noggrann. Utifrån att vi valt att intervjua professionella yrkesutövare ansåg 

vi att fördelarna med inspelade intervjuer vägde upp nackdelarna. 

Vi har valt att använda oss av Gareth Williams tematiska metod som Reissman (2008) 

refererar till. Enligt Williams tematiska metod börjar analysen genom att ta en intervju i taget, 

ta ut relevanta episoder ur berättelsen och bilda en kronologisk ordning. Därefter ska 

forskaren undersöka och identifiera de underliggande hypoteserna och namnge dem. Sedan 

väljs särskilda fall ut för att redovisa generella mönster (Reissman 2008). 

För att lättare hitta skillnader och likheter i intervjupersonernas svar valde vi att skriva ut tran-

skriberingen och klippa ut samtliga svar från intervjuerna. På så sätt upplevde vi det lättare att 

få en överblick över intervjupersonernas upplevelser och vi kunde därefter börja bearbeta 

materialet till berättelser. Utifrån intervjupersonernas upplevelser valde vi presentera fyra 

berättelser: historien om samverkan med psykiatrin, sip-vändpunkten, klientperspektiv och 

nyckeln till framgång.  
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Etiska överväganden 
För individens och samhällets utveckling är det viktigt med forskning. Utifrån detta finns det 

ett krav på hur forskning bedrivs, det så kallade forskningskravet. För att undvika att 

individerna som deltar i den vetenskapliga studien inte utsätts för kränkning, psykisk eller 

fysisk skada och förödmjukelse finns det så kallade individskyddskravet. I en vetenskaplig 

undersökning är det viktigt att forskaren väger forskarkravet och individskyddskravet mot 

varandra för att kunna avgöra om den vetenskapliga undersökningen skall genomföras 

(Vetenskapsrådet, u.å.).   

Vetenskapsrådet inom humaniora och samhällsvetenskap har tagit fram forskningsetiska 

principer och dessa följdes i denna studie. 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna informeras om syftet med studien och hur 

den är upplagd, samt vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för den som deltar i stu-

dien (Kvale et al., 2014).  För att undvika att vilseleda intervjupersonerna informerades de om 

studiens syfte och vilka moment som skulle ingå innan de tog ställning om de ville medverka 

i studien. 

Samtyckeskravet innebär att de personer som är med i undersökningen har rätt att bestämma 

över sin medverkan. Samtycket innebär vidare att deltagandet i studien är frivilligt och att 

rätten att dra sig ur alltid finns där (Kvale et al 2014). Vid förfrågan om att delta i studien fick 

intervjupersonerna information om syftet med undersökningen och vi var tydliga med att del-

tagandet i studien var frivilligt och de hade möjligheten att inte medverka. 

Konfidentialitetskravet innebär att den information som framkommer och redovisas i studien 

inte ska kunna härledas tillbaka till intervjupersonerna. De uppgifter som kommer fram skall 

förvaras på ett sätt att obehöriga inte kommer åt dessa (Kvale et al., 2014). För att skydda in-

tervjupersonernas konfidentialitet användes fiktiva namn vid inspelning och transkribering av 

intervjumaterialet. 

Nyttjandekravet innebär enligt Bryman (2002) att de insamlade materialet endast får 

användas i forskningssyfte. Intervjupersonerna har blivit informerade om att det insamlade 

materialet endast kommer att användas i denna studie. Efter avslutad kurs när uppsatsen är 

klar kommer allt material som använts att förstöras. Vidare har intervjupersonerna fått 

information om att uppsatsen kommer att arkiveras på skolans databas för allmänheten. 



14 
 

Resultat 
Intervjupersonerna i studien arbetar inom missbruksavdelning på samma socialkontor i en 

mellanstor kommun i Sverige. Samtliga intervjupersoner har en socionomutbildning och 

minst sju års erfarenhet av yrket. Av de fyra intervjupersonerna var det tre kvinnor och en 

man, åldrarna varierade mellan 30-52 år. 

Presentation av intervjupersonerna 
 

Peter 40 år har arbetat inom socialtjänstens missbruksvård i elva år. Han framställer samver-

kan med psykiatrin som något som utvecklats positivt; att det har förändrats över tid till det 

bättre. I Peters historia framkommer det att han anser att det fortfarande finns områden där 

exempelvis kommunikation mellan läkare och socialsekreterare kan förbättras, men att det 

sakta men säkert går framåt. Peter beskriver att han tycker att samverkan med psykiatrin har 

blivit viktigare med åren, ett måste när det gäller klienter med missbruk och psykisk sjukdom 

för att insatsen för klienten skall bli så bra som möjligt. 

Simone 30 år, har arbetat inom socialtjänstens missbruksvård i sju år. Hon framställer 

samverkan med psykiatrin som okej, där vissa delar inom psykiatrin fungerar bättre att sam-

verka med än andra. Exempelvis fungerar enligt henne avgiftningen sämre idag än vad det 

den gjorde för ett par år sedan, då det fanns en enskild avgiftning för människor med enbart 

alkohol och narkotikaproblem.  Hon beskriver vikten av klientfokus utifrån socialsekrete-

rarens perspektiv. 

Camilla, 52 år, har arbetat inom socialtjänstens missbruksvård i sjutton år. Hennes upplevelse 

är att samverkan med psykiatrin inte fungerade bra innan lagändringen 2013. Hon beskriver 

vidare att det var svårt att få en samplanering tillsammans med psykiatrin med hänvisning till 

att klienten har ett pågående missbruk. Särskilt svårt var samverkan om det var en klient som 

inte haft kontakt med psykiatrin tidigare. Camilla beskriver att dessa samverkanssvårigheter 

kan bero på bristande kunskap, ovana, osäkerhet i hur dessa ärenden skall hanteras från båda 

huvudmännen. Hon  påpekar samtidigt att samverkan med psykiatrin ofta är en förutsättning 

för att kunna hjälpa klienten på bästa möjliga sätt. 

Isabelle, 36 år, har arbetat inom socialtjänstens missbruksvård i tolv år. Hennes upplevelse är 

att samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten fungerar relativt bra. Ett problem som Isa-

belle upplever och berättar under intervjun är kostnadsansvaret för behandling för klienter 

med ett pågående missbruk och en samtidigt psykisk sjukdom. Vidare upplever Isabelle sam-
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verkan med psykiatrin som personbundet samt beroende på vilken klient det handlar om. 

Isabelle beskriver under samtalet även vikten av att se hela människan. 

Historien om samverkan med psykiatrin 
En förhoppning med samverkan är att nå ett gemensamt resultat, ett gemensamt mål. Enligt 

Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap 9a § skall socialtjänsten och landstinget samverka tillsam-

mans när behoven finns. Att komma från olika organisationer kan innebära en svårighet att 

förstå varandra, om det inte finns någon kunskap om de andres agerande. Det kan finnas 

skilda synsätt kring hur problemen skall angripas. (Danermark, 2003). De främsta aktörerna 

som framkommer i berättelsen om samverkan är socialtjänsten och psykiatrin, som ska verka 

för klientens bästa som mer spelar en biroll i denna berättelse. Historierna om samverkan med 

psykiatrin som framkommer i intervjuerna pekar på att det skett förändringar över tid. Tidi-

gare upplevde socialsekreterarna svårigheter gällande samverkan med psykiatrin. Peter fram-

ställer till exempel landstinget som relativt ointresserade till en samverkan innan lagändringen 

2013: 

Man fick lägga till mycket tid och mycket energi och mycket arbete för att upp-

rätta någon form av samarbete överhuvudtaget. Ibland så lyckades man ju inte få 

till något samarbete. Även om vi upplevde att det var nödvändigt med samarbete 

med psykiatrin, så var det inte alltid det lyckades upprätta något. Det var ostruk-

turerat. Det saknas ju lite struktur omkring samverkan och samarbete, man ringde 

och jagade varandra om man kunde få till något möte ihop… nackdelarna är att i 

de flesta fallen så, så sitter inte vi socialtjänsten med hela lösningen. (Peter) 

År 2010 kom något som Peter, Camilla, Simone och Isabelle beskriver som vändpunkten för 

samverkan mellan missbruksvården och psykiatrin som bidrog till en ökad struktur och tyd-

lighet. SIP, Samordnad Individuell Plan, skulle implementeras i socialsekreterarnas arbete. 

Den strukturerade individuella planen innebär att tjänstemannen har en skyldighet att komma 

till sip-träffarna oavsett vem det är som kallar till dem. Det kan vara psykiatrin, socialtjänsten, 

omsorgen eller klienten själv. Alla har en skyldighet att delta under dessa träffar. Den samord-

nade individuella planen introducerades 2010, men kom aldrig riktigt i bruk förrän 2012-

2013. Upplevelsen från Peter, Camilla, Simone och Isabelle är att lagändringen var en bidra-

gande faktor till en förbättrad samverkan mellan kommun och landsting. Detta till trots att 

själva lagändringen inte presenterats för tjänstemännen inom Socialtjänsten. Den samordnade 

individuella planen implementerades återigen och vart ett verktyg i socialarbetarnas vardag 

samt ett komplement till den nya lagändring som kom 2013. 
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Sip:en kom ju 2010 men det fungerade ju inte helt hållet då, men när lagändringen 

kom så tycker jag att vi började jobba mot samma mål. (Isabelle) 

Trots att den samordnade individuella planen upplevs som ett bra verktyg och ett komplement 

till samverkan, angrips än idag problemen på olika sätt. Socialsekreterarna upplever att sam-

verkan med psykiatrin fungerar bra på golvet men svårigheterna upplevs som större när de 

kommer ett steg upp i hierarkin. Det kan handla om chefsfrågor där socialsekreterarna inte har 

mandat att ta vissa beslut. Det kan ta lång tid innan en stadig kontakt med psykiatrin blir 

befintlig. Isabelle berättar: 

…Sen så tycker jag att vi har haft ett ganska bra samarbete när det gäller på perso-

nalsidan, med sjuksköterskor, svårigheten är oftast då man kommer ett steg upp och 

man börjar prata om delad kostnad, de bitarna. Och att det är lite personbundet 

också, att vissa har man samarbetat med länge, då är det dit man ringer. 

De sociala kontakterna kommer tydligt fram i berättelserna som viktiga för att uppnå en 

fungerande samverkan. Dessa sociala kontakter väger många gånger tungt när det gäller att få 

till en bra samverkan. Personer som varit välkända inom psykiatrin sedan tidigare, det vill 

säga personer landstinget känner sedan tidigare, har oftast en fördel med att få hjälp av både 

kommunen och landstinget. 

De personerna som varit välkända inom psykiatrin är det ju alltid lättare att samar-

beta kring. Men där man ser en samsjuklighet där psykiatrin inte varit inne, så är det 

ibland väldigt svårt att få med dem på banan, för personer som behöver utredas osv. 

(Isabelle) 

  

...Samarbetet är också väldigt personbundet idag och lite på vilken typ av klient det 

är. Samarbetet fungerar bättre med psykiatrin när det gäller klienter som är ganska 

väl fungerande, som kommer på tider, som inte är så utåtagerande, då kan jag tycka 

att man blir väldigt förvånad över hur många dörrar som öppnas.(Camilla). 

Att upprätthålla sociala kontakter, skapa sig ett nätverk med psykiatrin är en lyckad faktor till 

en bra samverkan. När problemen kommer upplevs det ligga på organisatoriska nivåer som 

vem gör vad, vem har mandat till att ta beslut osv. Klienter kommer och går men klienter där 

det finns en möjlighet till förbättring får mer insatser än de som är i behov av ännu mer stöd. 

Det är ju väldigt svårt för det är ju samarbetet som kan fungerar många gånger på 

tjänstemannanivå, där kan man ha en god dialog och ett samförstånd kring de här 

gemensamma klienterna, men där beslutsledet ligger på en högre nivå än oss. Så 

handlar det faktiskt om chefs och ledningsnivå och där är det ju inte alltid samma 
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linje, där är det ganska mycket olika tyckande och tänkande där kommunikationen 

inte alltid fungerar. Man kan ha jättegoda ambitioner som tjänstemän men sen så 

kommer det beslut uppifrån som man inte själv kan påverka. (Simone) 

Något som är gemensamt för historien om samverkan med psykiatrin är att det finns en 

ekonomisk aspekt i varje beslut som tas eller beviljas. Det ekonomiska är i sig är en or-

ganisatorisk fråga. Socialtjänsten styrs av hur mycket pengar det finns att tillgå i 

kommunen och hur dessa fördelas.  

Marie Wörléns (2010) studie visar att människor som befinner sig i ett missbruk inte är 

en prioriterad grupp ur ett ekonomiskt perspektiv. New Public Management syftar till 

att effektivisera verksamheten ur en ekonomisk aspekt enligt Mattisson (2013). Men 

även att organisationer ska bli mindre byråkratiska och möjligtvis bli mer effektiva i 

nytänkandet i takt med samhällets utveckling.  

SIP-vändpunkten 
Missbruksutredning var en bidragande orsak till lagändringen 2013. I utredningen nämns att 

en huvudman endast skall vara ansvarig gällande missbruksvården. Sammantaget över hela 

utredningen blir slutsatsen att det bästa vore att dela ansvaret lika mellan kommun och 

landsting (SOU, 2011:35). 

…Redan där 2009, 2010 var det många utbildningar ex. kunskapshöjande och där vi 

var tillsammans då med personal från psykiatrin, det är ju liksom något nytt, så var 

det inte förr… Den här lagändringen och sip:en har nog bidragit till att det har blivit 

ännu mer tydligare. (Camilla) 

… Både psykiatrin och vi kanske är mer betänkta, vi tänker mer samverkan och sam-

arbete. (Peter) 

Camilla och Peter beskriver båda att den samordnade individuella planen bidragit till en 

struktur. De förmedlar att det fanns en otydlighet i arbetet ett mer ”vi” och ”dem” tänk innan 

lagändringen. Ledningen, cheferna, är aktörer och som spelar huvudrollerna i denna berättelse 

sip:en - vändpunkten. Ledningen har mandat att ta beslut gällande vad som ska implementeras 

i det praktiska arbetet och de har sociala kontakter till andra organisationer genom olika 

nätverksmöten som tjänstemännen ej har. Tydliga direktiv från ledningen verkar vara något 

som efterfrågas än idag. Både Simone och Camilla påpekar att det finns frågor som ledningen 

borde ta mer ansvar över, frågor som rör till exempel: 

“…Samarbetet kan många gånger fungera på tjänsteman nivå där man kan ha en 

god dialog och ett samförstånd kring de här gemensamma klienterna, men där be-
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slutsledet ligger på en högre nivå än oss, så det handlar faktiskt om chefs- och led-

ningsnivå och där är det ju inte alltid samma linje, där är det ganska mycket olika 

tyckande och tänkande där kommunikation inte fungerar, då man kan jättegoda am-

bitioner som tjänstemän men sen så kommer det beslut uppifrån som man inte själv 

kan påverka.”(Simone) 

Den samordnade individuella planen (SIP) kom att bli en vändpunkt för samverkan mellan 

kommunen och landstinget. Sip:en kom redan under 2010 och ett flertal utbildningar skulle 

genomföras för att på bästa sätt implementera det nya arbetssättet i det praktiska arbetet. 

…Jag tror den kom efter den lagändringen 2010. Men vi har ju inte jobbat med den, 

för vi hade någon utbildning där 2012 för det var väl just det att vi inte jobbade med 

sip:en så mycket.  1/1 2010 var det en ny lagändring och då var det krav på samver-

kan mellan kommun och landsting kring personer med psykisk ohälsa och funktions-

nedsättning, vi hade utbildning 2012, så första åren hände nog inte så mycket, det tar 

ju sådan tid att det ska sätta sig. (Camilla) 

Den samordnade individuella planen innebär att aktörerna som arbetar kring en klient har en 

skyldighet att delta i dessa möten. Detta medför att när behoven för samordnade insatser krävs 

finns det riktlinjer för hur det skall gå tillväga. Camilla, Simone, Peter och Isabelle berättar att 

de inte visste om denna lagändring. De är överens om att när den samordnade individuella 

planen fick sitt uppsving under 2012-2013 och att detta kan ha varit ett resultat av 

lagändringen.  

Ja den här lagändringen 2013 var ingenting som jag har uppmärksammat eller att 

den fått sådan stor uppmärksamhet här på vår avdelning, den var lite ny för mig. Att 

det fanns en ny lag som på något vis påtalade ännu mer vikten av samverkan. Men 

det som har gjort att frågan och behovet uppmärksammas är ju den där samordnade 

individuella planen, som handlar om samarbetet mellan landsting, kommun och psy-

kiatrin som samordnar insatser och ökar kvalitén, den gick vi utbildning för 2012. 

(Simone) 

…Det står i lagen om det  här med samverkan om samplanering i insatser för det kan 

man ju använda lite som eller man har lite mer på fötterna, om man har ett ärende 

där en person som behöver insatser även från andra huvudmän där man faktiskt kan 

hänvisa tillbaka till lagen. Det är ju jättebra men sen så är det ju problemet där igen 

att beslutnivån ligger ett steg högre än oss, vi kan ha jätte höga ambitioner men sen 

så funkar det inte längre upp i ledet. (Simone) 
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Ur ett klientperspektiv 
...För flera år sedan så fanns det ju avdelning, vissa platser som faktiskt riktade sig 

till personer som har ett beroende och missbruk och då var det lättare att få dem in-

lagda… (Isabelle) 

Ur ett klientperspektiv har samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin försämrats men på 

samma gång förbättrats. Isabelle upplever att det var enklare att samverka när det inom lands-

tinget fanns en speciell avdelning för missbrukare som var i behov av bland annat abstinens-

behandling. Detta bekräftas av Peter som upplever att det gick åt mycket energi och arbete för 

att upprätta en samplanering innan lagändringen och efter att den speciella avdelningen för 

missbrukare tagits bort. 

...Man fick lägga ner mycket tid och mycket energi och mycket arbete för att upprätta 

någon form av samarbete... Ibland lyckas man inte... även om vi upplevde att det var 

nödvändigt… (Peter) 

Ur ett klientperspektiv kom vändpunkten i och med lagändringen 2013 och den samordnade 

individuella planeringen som beskrivits i föregående avsnitt. Idag upplever Peter, Simone, 

Camilla och Isabelle att det enklare att samverka med psykiatrin med hänvisning till den sam-

ordnade individuella planen som implementerats i deras vardagliga arbete. Trots att det blivit 

enklare att samverka med psykiatrin upplever Isabelle, Camilla, Peter och Simone att det fort-

farande finns svårigheter och hinder när det kommer till samverkan med psykiatrin. 

...Vi har en tjej nu som är placerad och mycket talar för att hon har någon neuropsy-

kiatrisk diagnos, de misstänkter ADHD, och då skickar läkaren på behandlingshem-

met en remiss till vår läkare på neuropsykiatriska enheten. Men de skickar vidare 

remissen till allmän psykiatrin för att de tyckte att tjejen har för mycket psykospro-

blematik. Allmän psykiatrin skickar remiss till beroendemottagningen för de tycker 

att tjejen har för mycket missbruk och beroende mottagningen avslutar ärendet för 

att de inte tycker att de kan hjälpa eller göra en neuropsykiatrisk utred-

ning… (Isabelle). 

Mycket av de samverkansproblem som finns mellan socialtjänsten och psykiatrin upplevs 

vara oklarheter kring vem som bär ansvaret för vad, vilket drabbar klienten på ett negativt 

sätt. Isabelle, Peter, Camilla och Simone upplever att det är lättare med samverkan om klien-

ten varit aktuell inom psykiatrin sedan tidigare. De upplever långa väntetider inom psykiatrin. 

Hyrläkare och konflikter mellan psykiatrins avdelningar påverkar klienterna på ett negativt 

sätt. På det stora hela upplevs samverkan idag mellan landstinget och kommunen, ur ett kli-

entperspektiv, som mer positivt utifrån den nya lagändringen. Dock upplever Camilla, Peter, 
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Isabelle och Simone att det är klienterna med samsjuklighet som är det allra mest utsatta och 

det svårast att samverka kring.  

… Och det är ju med de här klienterna som är ganska så tunga, de som är aggres-

siva och som gör sig lite omöjliga, så där kan det vara ganska så svårt att få till nå-

got. Där tror jag att vi slitit ganska så mycket i de ärendena, att vi liksom inte får 

gehör kan man säga… (Camilla). 

New Public Management syftar till att effektivisera verksamheten, sätta upp långsiktiga 

mål och vara kostnadseffektiva (Mattisson, 2013). Genom att använda sig av New 

Public Management inom missbruksvården och psykiatrin skulle fokus ligga mer på 

långsiktiga lösningar. Där den mest effektiva insatsen används istället för den minst 

kostsamma för uppnå bästa resultat.  

Nyckel till framgång 
Peter, Isabelle, Camilla och Simone har en lång erfarenhet inom socialtjänstens missbruks-

vård. En samverkan med psykiatrin är i många fall nödvändigt för att klienten ska kunna få 

adekvat hjälp.  Alla fyra intervjupersonerna är överens om att det finns både för- och nackde-

lar med ett delat ansvar mellan kommunen och landstinget. Ingen av intervjupersonerna upp-

lever att den bästa lösningen skulle vara att ansvaret låg på en av dessa huvudmän. Återkom-

mande i intervjupersonernas berättelser är att det trots lagändringen 2013 krävs mer struktur 

och tydlighet för att en samverkan ska fungera. I deras historier lyfts vikten av att se hela 

människan i det dagliga arbetet och för att kunna skapa en förändring. 

... men vi jobbar med individer, vi jobbar med en människa, vi jobbar med hela per-

sonen, då kan man inte dela upp personen i tårtbitar och säga att nu jobbar vi med 

detta och sen får du jobba med de andra delarna... (Simone) 

Samverkan mellan socialtjänsten och psykiatrin lyfts som en central del i berättelserna och 

beskrivs som viktigt utifrån att de önskar en helhetssyn. Socialsekreterarna upplever att det 

finns flera brister som måste åtgärdas för att en samverkan skall fungera bättre. Många av 

klienterna som Peter, Simone, Isabelle och Camilla möter i sitt dagliga arbete har någon form 

av samsjuklighet. För de klienter som har en etablerad kontakt med psykiatrin sedan tidigare, 

fungerar samverkan bättre. Isabelle beskriver i intervjun att de klienter som faller mellan sto-

larna 

... är de personer som inte fått någon diagnos där man ofta hänvisar tillbaka till det 

dåliga måendet och sömnproblem och ångest och att allt härrör till missbruket och 
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det finns väl i sanning det, för måendet blir inte bättre av missbruket med det är ju 

inte hela sanningen. 

Inom missbruksavdelningen på Socialtjänsten i kommunen där Peter, Camilla, Simone och 

Isabelle arbetar finns det tillgång till en psykolog trots att det inte faller inom dennes ansvar. 

...Jag har ju jättegoda erfarenheter att använda mig av vår psykolog som vi anlitar, 

som vi egentligen inte behöver göra, för att det är utanför vårt område, men där vi 

ser jättevinster och där han börjat jobba med personer som absolut inte är helt 

drogfria men där insatsen ändå fyller en funktion… (Simone) 

Peter, Camilla, Simone och Isabelle uttrycker en medvetenhet att det krävs någon form av 

nykterhet/drogfrihet hos klienterna för att psykiatrin skall kunna arbeta med den psykiska 

sjukdomen på ett adekvat sätt. Samtidigt finns det många aspekter som är av stor vikt för att 

samverkan skall fungera. Kunskap, erfarenhet, tydlighet och kontinuitet är några återkom-

mande ord i berättelserna “...  nyckeln är att fortsätta jobba för att försöka få samverkan mer 

tydlig…” (Peter). Kontinuiteten är viktigt för denna målgrupp för att skapa en relation och 

bygga upp ett förtroende. 

De kan vara läkare som åker runt som stannar på ställen i några veckor bara… De 

har svårt att bygga relation till patienterna, det går ju inte… samarbetet fungerar 

bra på golvet men det brister uppåt. (Simone) 

Även Camilla upplever detta som problematiskt  

Inne på själva avdelningen är det väl helt ok men så är det ju så när det gäller akut-

psykiatrin… de har hyrläkare där, så det kan jag se som ett bekymmer. 

Isabelle upplever att mycket handlar om otydlighet i uppdraget, det vill säga vem som har 

ansvar för vad och hur allt är organiserat. Hon tror även att det handlar om hur den profess-

ionella ser på sitt arbete, sina arbetsuppgifter och klienterna. Att analysera vart ansvaret ligger 

och att det ges möjligheter att samverka på ett annat plan. En annan aspekt som försvårar 

samverkan är att psykiatrin inte arbetar med uppsökande verksamhet på samma sätt som soci-

altjänsten. Upplevelsen är att det är mer styrt inom psykiatrin och att klienterna avslutas om 

de inte kommer till de planerade mötena. Det krävs tid för att skapa en relation och tillit till 

klienten och därav upplever Simone att det är viktigt att fortsätta komma i kontakt med klien-

terna som inte kommer på de inbokade mötena. 

Som utomstående upplever jag att det är mer styrt, vi är mer friare i vårt arbete. 

Man kan gå lite utanför sitt uppdrag ibland, men kan vara lite mer flexibel… 

Camilla, Peter, Simone och Isabelle är överens i sina berättelser om att det har skett en för-

ändring till de bättre bland annat genom lagändringen 2013 och möjligheten att genomföra en 
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samordnad individuell plan. Trots dessa förändringar kommer de fram i berättelserna att det 

krävs mer arbete från socialtjänsten, psykiatrin och högre instanser för att samverkan skall 

fungera bättre. Isabelle upplever att socialtjänsten och psykiatrin behöver samordna sig på ett 

annat sätt för att komma varandra närmare. Att arbeta mer i team och integreras i varandras 

arbeten kring klienterna för få en helhetssyn. Peter upplever att ett förtydligande i samverkan 

och ansvar kan vara en del i lösningen. Att missbruksenheten på socialtjänsten har tillgång till 

en egen läkare tror Camilla förbättra samverkan med psykiatrin. Ingen av intervjupersonerna 

har någon helhetslösning på denna komplexa problematik men alla berättelser lyfter att 

samverkan måste förbättras och tydliggöras för att klienterna skall få adekvat hjälp och att de 

under intervjuerna lämnat konkreta förslag på hur samverkan mellan socialtjänsten och 

psykiatrin kan förbättras. 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka hur socialsekreterarna vid miss-

bruksenheten inom socialtjänsten upplever om samverkan med psykiatrin före och efter 

lagändringen 2013. Studien innehåller fyra intervjuer av socialsekreterare inom samma 

socialtjänst. Det viktigaste i urvalsprocessen var att socialsekreterarna hade minst fem års 

arbetslivserfarenhet inom missbruksenheten samt erfarenhet av att samverka med psykiatrin. 

Antal informanter för denna studie anses vara rimlig för att kunna besvara syfte och frå-

geställningar och för att uppnå teoretisk mättnad.  

Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansågs en kvalitativ studie vara den mest 

lämpliga för insamling av empiri. Syftet med den kvalitativa forskningen är försöka förstå 

världen utifrån undersökningspersonens synsätt (Kvale et al,. 2014).  

Med en narrativ analys får socialsekreterarnas berättelser en central del i analysmetoden 

(Bryman, 2011). Intervjuguiden innehöll fyra frågor för att kunna besvara undersökningens 

frågeställningar. Tyngden i resultatet ligger på de citat som framkommer av intervjuerna, 

kring citaten skapas en ny historia över tid, med en komplicerande handling, vändpunkter och 

upplösning och delar som återkommer till nuet och till det vardagliga arbetet som sker inom 

missbruksvården. Med detta menas att en narrativ analys tar sikte på en historia över tid och 

beskriver intervjupersonernas upplevelser vilket var målet med denna studie.  

Nackdelen med en narrativ analysmetod är att den tidskrävande utifrån att det är mycket text 

som skall analyseras. Om vi hade fått gjort om studien hade vi förmodligen haft 
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uppföljningssamtal med informanterna för att kunna fördjupa sig mer i vissa delar. Ett 

uppföljningssamtal hade enligt Bryman (2011) lett till att äktheten i studien förstärkts.  

Det som upplevts som mest problematiskt i denna studie är själva analysen av intervjumateri-

alet. Att förstå och genomföra den narrativa analysen på ett korrekt sätt har varit både svårt 

och tidskrävande, men det har varit otroligt lärorikt.  

Resultatdiskussion 
Våra slutsatser pekar på att den lagändring som ägde rum i Socialtjänstlagen samt Hälso- och 

sjukvårdslagen 2013 ses som en positiv faktor för samverkan mellan landsting och kommun. 

Idag finns det ett regelverk att hänvisa till. Den samordnade individuella planen är också en 

stor bidragande faktor till en ökad samverkan mellan psykiatrin och missbruksvården. Den 

hänvisar till att det finns en skyldighet att delta i dessa nätverksmöten. I och med lagänd-

ringen 2013 bidrog den till att sip:en började användas mer och blev ett viktigt verktyg i det 

sociala arbetet. 

Delat ansvar- en bra lösning 
Idag finns det ett delat ansvar mellan kommun och landstinget att samverkan skall ske gäl-

lande människor i ett pågående missbruk med en samtidig psykisk sjukdom enligt Social-

tjänstlagen (SFS 2001:453). I de intervjuades berättelser framkom det att samtliga socialsek-

reterare var överens om att ansvaret över denna målgrupp skall vara delat utifrån den kom-

plexa problematik som finns. Socialsekreterarna anser att det krävs resurser från både lands-

tinget och kommunen för att kunna ge adekvat vård utifrån att det finns ett behov av både 

medicinska och sociala insatser. Det stämmer överens med den forskning som finns inom 

området. Den mest effektiva behandlingen sker genom att behandla missbruket och den 

psykiska sjukdomen var för sig men att det sker samtidigt i en integrerad behandlingsplan 

(Morisano et al., 2014). Vidare visar annan forskning att sociala aktiviteter, sociala relationer 

är av stor betydelse för tillfrisknande utifrån att ensamhet och tristess är vanliga faktorer till 

återfall (Laudet, et al., 2004).  

Resultatet av vår studie visar att de sociala kontakterna som finns mellan kommun och 

landsting spelar stor roll i samverkan. Genom att psykiatrin använder sig av hyrläkare och att 

det finns organisatoriska problem t.ex. omorganisering försvåras samverkan mellan kommun 

och landsting många gånger på grund av att kommunikationen inte når fram. Tillslut flyttas 

fokus från människorna som är i behov av hjälp av det kostnadseffektiva alternativet. Fokus 

ligger på den egna organisationen och hur den ska gå framåt. Samhället utvecklas och männi-
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skorna med den och anpassningar görs. New Public Management är ett resultat av den 

samhällsutveckling som sker (Mattisson, 2013). 

Organisatoriska strukturer som påverkar 
Socialsekreterarna upplever att det skett en positiv utveckling sedan lagändringen 2013. Den 

samordnade individuella planen som utvecklades 2010 har implementerats i det dagliga arbe-

tet och är ett viktigt verktyg när det kommer till samverkan. Trots den positiva utvecklingen 

upplever samtliga socialsekreterare att det fortfarande finns brister i processen kring samver-

kan.  

Danermark (2003) nämner fyra viktiga aspekter när det kommer till samverkan. Den första 

aspekten är att samverkan kring människan sker både subjektivt och objektivt. För det andra 

finns det ofta en konkurrens mellan aktörerna hur de upplever och vill angripa problemet. Den 

tredje aspekten är att samverkan är en process som genererar nya kunskaper över tid vilket 

innebär att inte ha för höga ambitioner samt utveckla samverkansgraden utifrån de erfaren-

heter som kommer fram under arbetets gång. Den sista och en mycket viktig aspekt är led-

ningsfunktionen som måste vara tydlig i sitt sätt att styra verksamheterna. I socialsek-

reterarnas berättelser framkommer det tydligt att det saknas en struktur och att det oftast 

brister på ledningsnivå när det kommer till beslutsfattande. En svårighet till samverkan som 

socialsekreterarna uttrycker är att kommunen bedriver i en mycket större grad uppsökande 

verksamhet vilket hos psykiatrin nästan är obefintlig. Socialtjänsten anses ha det yttersta an-

svaret för de människor som bor i kommunen och ska verka för deras bästa. För klienter som 

är inskrivna inom psykiatrin är samverkan lättare än för de som inte tidigare varit aktuella. 

Det upplevs även som problematiskt från socialtjänsten att ett ärende kan avslutas inom 

psykiatrin på grund av bristfällig kommunikation mellan parterna men även mellan enheter 

inom psykiatrin.  

Socialsekreterarna som arbetar med denna målgrupp är van vid att klienterna kan upplevas 

som stökiga och inte passar tider. Men försöker man se igenom denna stökighet så kan ett 

oerhört behov finnas av stöd för att få ordning på tillvaron, att hjälpa klienten med verktyg. 

Oavsett vilken organisation man arbetar för måste tiden finnas. Idag ska allting vara mycket 

effektivt. Både kommun och landsting arbetar med människor. Ingen människa är den andra 

lik, vilket innebär att arbetet måste individanpassas och försöka se människa bakom all fasad. 

Att finna sin roll som Payne (2008) beskriver i sin rollteori är en viktig förutsättning för en 

god samverkan. Att det finns en återkoppling och en tydlighet kring vad som händer och vad 

som ska ske kring en klient. 
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I studien framkommer det att det kan ta mycket lång tid innan ett beslut fattas. Vissa frågor 

har tjänstemännen inte mandat att ta besluta kring vilket kan bidra till en väntan på beslut från 

ledningsnivå. Marie Wörlén (2010) har i sin studie undersökt prioriteringen inom 

socialtjänsten hos tjänstemän och politiker. Hennes studie visade att resurserna som tilldelas 

enheterna inom socialtjänsten ser olika ut. Vilket får betydelse gällande vilket 

handlingsutrymme socialsekreterarna har. Resurserna sätter även ramar för vilka insatser som 

finns att erbjuda. Resultatet visar även att socialsekreterarna anser sig vara politiskt styrda av 

lagar och regelverk och de upplever det svårt att göra någon skillnad i sitt dagliga arbete. Det 

sker sällan diskussioner om prioriteringsarbetet inom kommunen. 

Långsiktig lösning 
New Public Management (NPM) syftar till att gå ifrån byråkrati och rikta fokus mot kost-

nadseffektivitet och hur resurserna används med fokus på resultat (Mattisson, 2013). New 

Public Mangement innebär en marknadsanpassning som främst syftar till ekonomi och företag 

och inte alla gånger till den enskilda individen. Missbrukare är inte den mest prioriterade 

gruppen inom kommunerna och anses inte vara resursstarka. I och med New Public 

Management och den marknadsanpassning som har skett, sett till att det inom både kommun 

och landsting verkar finnas organisatoriska problem kan svårigheter uppstå kring samverkan 

mellan dessa organisationer. Dessutom anses denna målgrupp inte vara en prioriterad grupp ur 

ett ekonomiskt perspektiv (Mattisson, 2013; Wörlén, 2010).  

Det som framkommer av resultatet är att det från socialtjänstens sida på tjänstemannanivå 

finns ett klientfokus och en vilja till samverkan med psykiatrin. Vidare framkommer det även 

att det inte bara går att kategorisera människor utan ett arbete måste ske med hela människan. 

För att det ska kunna ske måste flera aktörer samverka med varandra. Resultatet av studien 

tyder på att genom lagändringen 2013 tänker socialsekreterarna mer samverkan redan i början 

av att ärende. Samverkan idag gällande klienter med en psykisk sjukdom och ett missbruk 

anses vara ett måste för att nå bästa möjliga resultat. 

Framtida utmaningar 
Det finns forskning kring människor med en missbruksproblematik kombinerat med en psy-

kisk sjukdom och det finns en samstämmighet hur behandling skall bedrivas (Morisano et al., 

2014). Dock saknas fortfarande kunskapen om orsakssambandet mellan missbruk och psykisk 

sjukdom (Laudet et al,. 2014 & Lundgren et al,. 2014). Vi tycker därför att det vore önskvärt 

att forskningen fokuserar på att hitta dessa samband mellan missbruk och psykisk sjukdom. 
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För att kommunen och landstinget skall kunna arbeta i ett preventivt syfte. Det vore intressant 

att hitta dessa samband, dock är det ingenting som vår studie presenterar. 

När det gäller samverkan på nationell nivå gällande psykiatrin och socialtjänsten är det viktigt 

att fortsätta skapa rutiner och arbetssätt för hur samverkan skall fungera. Det är viktigt att ha 

en öppen och rak kommunikation inom hela organisationen upp till politikernivå. Att skapa en 

samverkan som fungerar på långsikt kräver att aktörerna ständigt arbetar för att utveckla sitt 

arbetssätt och för en dialog sinsemellan för att kunna lösa denna komplexa problematik 

(Payne, 2008). 

Det är viktigt att forskning kring samsjuklighet fortsätter framåt och att modeller framställs 

för hur samverkan mellan olika organisationer ska se ut. Det är även viktigt att undersöka 

vikten av hur organisatoriska förändringar och marknadsanpassningar som New Public 

Management påverkar möjligheter till samverkan och situationen för medborgarna. 

Avslutningsvis vill vi att denna studie skall bidra till ökad förståelse ur ett socialsekreterarper-

spektiv gällande samverkan med psykiatrin. Arbetet mellan dessa två aktörer går framåt men 

det finns områden som fortfarande behövs förbättras. Vissa faktorer som påverkar samverkan 

mellan kommun och landsting ligger på organisatorisknivå mandat som tjänstemännen inte 

har. Genom socialsekreterarnas upplevelser och erfarenheter inom detta område skulle det 

kunna bidra till nya förslag för en ännu förbättrad samverkan mellan kommun och landsting. 
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Syftet med denna studie är att få en förståelse och redovisa hur socialsekreterare inom miss-
bruksvården upplever samarbetet med psykiatrin utifrån den lagändring i Socialtjänstlagen 
som skedde under 2013. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 
 

      Hur upplever socialsekreterarna att samarbetet med psykiatrin har förändrats efter 
lagändringen 2013? 

 
Hur upplever socialsekreterarna att situationen för klienter med missbruksproblem 
har förändrats efter lagändringen 2013? 
 
Vilka för- och nackdelar upplever socialsekreterarna att det finns gällande samar-
betet med psykiatrin idag? 

 

Frågor 

Kan du berätta om hur du upplevde samarbetet med psykiatrin innan lagändringen 
2013? 
Vilka för- och nackdelar fanns gällande samarbetet med psykiatrin? 
Hur upplever du att samarbetet var utformat?  
 
Kan du berätta om hur du upplever att lagändringen 2013 har implementerats i ert 
dagliga arbete med klienterna?  
På vilket sätt märker du av lagändringen?  
 
Kan du berätta om hur du upplever samarbetet med psykiatrin idag efter lagänd-
ringen? 

Hur upplever du att ditt arbete med denna målgrupp har förändrats i och med lagändringen 
2013?  
Vilka för- och nackdelar finns det gällande samarbetet med psykiatrin idag? 
Upplever du att det finns några gemensamma rutiner mellan landsting och kommun för hur 
arbetet skall ske med denna målgrupp?   
 
Kan du berätta om hur du anser att denna problematik skall hanteras för att denna 
målgrupp skall få adekvata insatser? 

Hur upplever du ansvaret gällande klienter med missbruk och psykisk ohälsa? Skall det vara 
delat mellan kommun och landstinget? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


