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Sammanfattning  
 
Studien syftar till att undersöka upplevelser utav samverkan i organisationer som rör unga 

med en psykisk sammansatt problematik i Västra Götalands län. Vi undersökte hur samverkan 

fungerar med hänsyn till de aktuella lagar och riktlinjer som förekommer i de berörda 

verksamheterna och vilka hinder och möjligheter som existerar. Empiriskt material för studien 

inhämtades via målinriktade kvalitativa intervjuer med sju tjänstemän verksamma inom 

Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri och Statens Institutionsstyrelse. Studiens resultat 

visar att faktorer som missgynnar samverkan är brist på resurser såsom personal- och/eller 

tidsbrist, brist på kontinuitet i arbetet vilket påverkas av t.ex. hög personalomsättning och att 

riktlinjer och lagar som styr respektive organisation. De faktorer som främjar samverkan är 

kommunikation och tydlighet mellan instanserna, kännedom om varandras 

verksamhetsområden och personliga egenskaper.  

 

Nyckelord: Samverkan, kommunikation, resurser, Västbus, kännedom. 
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1. Inledning 
Personer som är aktuella inom den psykiatriska vården har ofta ett stort behov av insatser. Det 

vill säga insatser i form av psykiatrisk behandling eller omvårdnad men mycket ofta även 

olika typer av sociala insatser. Många av dessa personer har en komplex problembild som 

kräver flera professioners expertis i bedömning av insatser men också i själva omvårdnaden. 

När det gäller arbete med denna klientgrupp där så många olika aktörer från olika 

verksamheter är inblandade så krävs det att samverkan fungerar. Socialtjänsten är den 

myndighet som har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga som far illa, får det 

stöd och skydd som de är i behov av, men bär ej ansvaret för exempelvis det barnpsykiatriska 

området där Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) är huvudman. Inom fältet för socialt arbete 

arbetar flertalet yrkesverksamma med denna målgrupp som kräver en helhetssyn där 

socialarbetare kan bland annat ta hänsyn till den psykosociala problematiken. När det gäller 

gruppen barn och unga med psykiatriska problem finns indikationer på att en god samverkan 

kan vara särskilt svår att uppnå vilket gör att adekvata åtgärder för den unge uteblir.  

I SOU (2000:77) anger utredarna att den grupp av barn och unga som har en 

sammansatt problematik kräver insatser från såväl socialtjänsten som barn- och 

ungdomspsykiatrin. I en senare utredning SOU (2006:100) anger barnpsykiatrin att en viss 

grupp med barn och unga är särskilt svåra att bemöta. Det gäller de ungdomar som har 

självskadebeteende, psykotiska, utagerande eller har drogrelaterade tillstånd av psykotisk art. 

Naylor, Anderson och Morris (2003) skriver att många unga som befinner sig i samhällets 

vård har även en psykisk ohälsa som kräver vård från psykiatrin. Många av dessa unga har 

kognitiva svårigheter och kan vara utåtagerande mot sig själv och andra. En kombination av 

den unges problematik kan medföra att denna målgrupp blir svår att hantera vilket resulterar i 

en historia av upprepade avbrott i vårdplaceringar. Redan i propositionen till den kommande 

Socialtjänstlagen (prop. 1979/80:1, del A) framkommer det att vårdbehoven inom 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården ofta är sammansatta och det kan vara svårt att 

urskilja gränserna mellan vad som är social rehabilitering och vad som är sjukvård. 

Tveksamheter kring ansvarsfrågorna skall lösas genom överenskommelser mellan 

huvudmännen. Trots lagstiftarens intentioner att genom lagstöd verka för att samverkan 

mellan myndigheterna i dessa frågor ska ske kvarstår en del problem.  
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För knappt tio år sedan framkom det i SOU 2005:81 att det finns fall där barn och 

unga ej utreds utav psykiatrin trots att det finns ett behov av det. I utredningen står det att 

ansvaret hamnar på den institution där den unge är placerad, institutionen får då tillhandahålla 

psykiatriska insatser i form av behandling och utredning. Ofta verkställs dessa insatser genom 

konsultläkare som delvis är anställda av landstinget. Denna omkostnad inkluderas i den 

vårdavgift på institutionen som kommunen betalar. Kommunerna får därmed även betala den 

del som är en hälso- och sjukvårdsinsats som ska betalas utav landstinget. Vilket kan betyda 

att barn- och ungdomspsykiatrin undgår sitt hälso- och sjukvårdsansvar (ibid). 

Socialstyrelsen (2013) har visat att det finns exempel på goda erfarenheter av en 

etablerad samverkan men det finns även hinder som exempelvis otydlighet kring 

kostnadsansvar, problematik kring dokumentation med hänsyn till olika lagar, brist på 

resurser, tidsbrist samt olikheter i behandlings- och vårdideologi. 

Enligt Denvall och Jacobson (1998) kan många individer se fördelar med att olika 

aktörer med skilda kompetenser på ett smidigt sätt arbetar tillsammans för att täcka behoven 

inom ett visst område. Dock finns det även negativa inslag i samverkan som att en 

samverkansprocess innebär en långtgående förändring av arbetet och det kan vara svårt att 

veta vad slutresultatet kommer att bli. Detta innebär en förändring mot det okända vilket kan 

innebära osäkerhet kring arbetsuppgifter och mandat. Frågor kring vad man egentligen får 

göra och vad syftet med samverkan egentligen är utgör ofta en grund till oro och 

irritation. Författarna skriver även att det finns situationer där samverkansidéer i praktiken ej 

resulterat i önskvärda resultat. I mötet mellan olika kulturer, maktintressen, beroendeställning 

och synsätt etcetera uppstår det svårigheter kring samverkan. Denvall och Jacobson (1989) 

anger att dessa problem är frekvent återkommande i så kallade människobehandlande 

verksamheter. Darlington, Feeney och Rixon (2005) anger att personal inom socialt arbete 

och psykiatrin upplever att samverkan är nödvändig, men att bristande struktur och stöd i 

organisationen bidrar till att det ej går att etablera en god samverkan. Utan struktur, riktlinjer 

och en politik som stödjer och uppmuntrar institutionssamarbete så har arbetstagare svårt att 

initiera och upprätthålla tvärorganisatoriska relationer. Författarna redovisar dock att trots 

politik och lagstiftning som syftar till att etablera samverkan finns det flera fall där ett 

gemensamt arbete har misslyckats och förväntade resultat uteblivit. Socialarbetare bör ha en 

öppenhet och vilja att samverka med andra professioner och aktörer, under förutsättning att 

detta är av nytta för klienten. Men det finns uppenbart omfattande konflikter kring samverkan 

gällande aktuell målgrupp (Darlington, Feene & Rixon, 2005).  
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I Västra Götalandsregionen har en överenskommelse om samverkan träffats mellan 

hälso- och sjukvården och kommunerna i just den här frågan. Samverkansprojektet går under 

namnet Västbus och startade 2005. Enligt överenskommelsen ska respektive huvudmans 

verksamhets- och kostnadsansvar anges av lagstiftningen. I de fall där lagen ej ger en tydlig 

anvisning om vem som bär ansvaret skall frågan lösas genom överenskommelser 

huvudmännen emellan. Det hela syftar till att det enskilda barnets intressen aldrig får 

bortprioriteras på grund av skiftande verksamhets- eller kostnadsansvar. Enligt dokumenten 

som finns kopplat till Västbus (2012) ska ”en god samverkan bygga på god kunskap om 

varandras verksamheter och respekt för dess uppdrag”. All verksam personal bör ha en god 

kännedom om samarbetspartens förutsättningar och dess arbetsområde, och det är respektive 

chefs ansvar att etablera en samverkan och att den fungerar. Huvudmännen ansvarar för att 

dess personal skall erhålla kompetensutveckling samt att ett regelbundet utbyte utav 

erfarenheter ska ske mellan verksamheterna, detta för att skapa en gemensam utveckling av 

samverkan (Västbus 2012). 

Frågan är hur tjänstemännen i de olika verksamheterna upplever att samverkan fungerar? 

Har en reell samverkan etablerats? Upplever tjänstemännen att samverkan är av godo och 

underlättar för dem i deras arbete? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att undersöka tjänstemäns upplevelser av samverkan i sitt arbete med unga personer 

med sammansatt social- och psykiatrisk problembild. De verksamheter som undersöks är 

Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatrin (BuP) och Statens Institutionsstyrelse (SiS). 

 

1.   Hur fungerar samverkan i praktiken i förhållande till lagstiftning och med hänsyn till 

riktlinjerna från Västbus (2012)? 

2.   Vilka faktorer påverkar och gynnar samt missgynnar samverkan mellan 

myndigheterna? 

 
 

2. Forskningsområdet och kunskapsläget 
Nedan presenteras forskningsområdet och kunskapsläget som bedömts vara av relevans för 

studiens syfte samt för att ge förståelse för studiens frågeställningar. 

Inledningen ger en översikt kring samverkan avseende unga med en psykisk och social 
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problematik. Därefter följer forskning- och kunskapsområdet kring samverkan. Den sista 

delen innefattar en presentation av rådande lagstiftning och riktlinjer. 

 

Enligt Statens offentliga utredning “Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och 

unga” finns det undersökningar som redovisar att det förekommer ungdomar som placerats 

inom samhällets vård som även har psykiska problem, varav en mindre grupp utav dessa har 

allvarliga psykiska problem (SOU 2000:77). Utredarna menar att många av de ungdomar som 

omhändertas enligt Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) ej får adekvat 

hjälp för sina psykiska problem. Detta gäller exempelvis när socialtjänsten placerar ungdomar 

på institutioner där personalen saknar erforderlig kunskap för att möta ungdomarnas behov av 

psykiatrisk vård. När ungdomar då istället sänds till en barnpsykiatrisk klinik hänvisas de ofta 

tillbaka till institutionen då en allmän vårdavdelning ofta ej anser sig ha förutsättningarna att 

vårda en utåtagerande och störande ungdom (Ibid.). Bronstein (2003) skriver att det måste 

finnas förutsättningar för att samverkan skall kunna etableras. Exempel på det är att en 

arbetsplats har en kultur som förespråkar samverkan samt att det återfinns resurser för att 

kunna samverka. I en tidigare studie (SOU 1998) angavs att företrädare och 

institutionspersonal upplever att akut psykiatrisk hjälp till den unge endast är möjligt då 

institutionen har etablerat ett lyckat och nära samarbete med den lokala barn- och 

ungdomspsykiatriska kliniken. I rapporten framkommer det att den generella uppfattningen är 

att om samarbetet mellan de två instanserna fungerar dåligt blir den unge vanligtvis hänvisad 

tillbaka till institutionen direkt. Aronsson (2005) skriver att en utvecklad samverkan mellan 

myndigheter skulle innebära att den enskilde hjälpsökande får adekvat hjälp. 

 

2.1 Samverkan 

 
Begreppet samverkan är sällan exakt definierat och har därför blivit problematiskt att 

analysera, ett framgångsrikt partnerskap förlitar sig på bra system för ett interprofessionellt 

samarbete. Denvall och Jacobsons (1998) poängterar att samverkan betyder att verka, det vill 

säga att arbeta tillsammans, d.v.s. att en stabil relation har etablerats mellan minst två aktörer, 

exempelvis avdelning eller organisation. D'amour, Ferrarda-Videla, San Martin Rodriguez, 

och Beaulieu (2005) menar att samverkan etableras för att tillgodose en klients sammansatta 

behov och för att öka förståelsen för andra professioner men också för att tillgodose 

professionens eget behov. Trots höga förväntningar misslyckas många samverkansprojekt och 

det resulterar i att samverkan fungerar sämre än innan (Denvall & Jacobsons, 1998). En 
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effektiv samverkan inom vård och social omsorg kan vara särskilt svår att uppnå. Särskilt mot 

bakgrund av de stora skillnaderna i makt och arbetskultur mellan olika yrkesgrupper. 

Detsamma gäller den inneboende konkurrensen inom yrkeskategorier i samma 

verksamhetsområden (Lymbery, 2006). Darlington m.fl. (2005) menar att forskning har visat 

att om det finns en fientlighet mellan instanserna så påverkas allt samverkansarbete och 

effektiviteten kring arbetet uteblir. I människobehandlande organisationer råder ofta en 

konkurrens kring hur problem skall definieras, förstås och åtgärdas. Samverkansprocessen 

skall enligt Danermark (2005) ses som en process av lärande där frågor om inflytande, 

känslor och makt har betydelse. Detta i sin tur får konsekvenser för vilka mål som etableras 

samt hur insatserna utvärderas.  

Denvall och Jacobson (1998) menar att offentliga verksamheter eftersträvar att uppnå 

en autonomi. Dock sker en fortgående differentiering och utveckling av samhället. Med en 

ökad differentiering följer också integrationsproblem. Organisationerna blir mer beroende 

utav varandra till följd av specialisering. Aktörer som tidigare upplevt ett motstånd till att 

samverka måste arbeta med andra, vilket enligt författarna begränsas deras rörelsefrihet.  

 

2.2 Förutsättningar och hinder för samverkan 
 
Problemen kring samverkan kan åskådliggöras med utgångspunkt i olika teoretiska 

inriktningar exempelvis socialpsykologiska eller organisatoriska. Det kan även beskrivas 

utifrån strukturella förhållanden som lagstiftning och ekonomiska faktorer, otillräckliga 

resurser är en komponent som leder till att samverkan ej går att etablera och upprätthålla. 

Samverkan kan också beskrivas utifrån vad som sker mellan yrkesverksamma och hur 

verksamheten påverkar den enskilde, d.v.s. på individnivå, inter- och intrapersonellt (Denvall 

& Jacobsson, 1998). 

Danermark och Kullberg (1999) skriver att för att ett samverkansprojekt skall lyckas 

så är det viktigt att deltagarna redan från starten har en gemensam utgångspunkt. Men även 

enade referensramar och att det finns en metod för utveckla samarbetet samt att mål, etiska 

förhållningssätt och principer noggrant har diskuterats innan samverkansprojektet inleddes. 

Bronstein (2003) menar att professionerna har ett ömsesidigt beroende där alla skall göra sin 

del och förstår sin roll i det som är överenskommet. Bronstein refererar till Maslovs 

humanistiska perspektiv där förtroende är en grundläggande faktor för ett framgångsrikt 

samverkansarbete. Även organisatoriska och resursmässiga förutsättningar av vikt för att 

samverkan skall komma till stånd samt personalens motivation och upplevelser (Bronstein, 
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2003; Danermark, 2005). Vidare menar Danermark (2005) att andra faktorer som påverkar 

samverkan och dess förutsättningar är kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer. Det vill 

säga att olika yrkesprofessioner har skilda utbildningar, olika sätt att se på problem och 

förklara dem och därigenom ibland olika idéer kring hur problematiken skall hanteras. Det 

finns även formella och informella regler som avtal, regelsystem och anvisningar som skiljer 

sig åt beroende på arbetsplats. Den tredje aspekten handlar enligt författaren om 

organisatoriska situationer där yrkesverksamma innefattar olika positioner. Danermark (2005) 

menar att det är viktigt att dessa faktorer identifieras, lyfts fram och diskuteras för att 

samverkan skall kunna etableras och nå framgång. Samtidigt menar Danermark (2004) att 

ekonomiska resurser är ständigt återkommande i sammanhang kring samverkan och att 

viktiga samverkansprocesser hindras för att ekonomiska frågor ej kan lösas. Om en av 

aktörernas ansvar är större i de ekonomiska frågorna så har denna i sin tur större makt. För att 

denna makt ej skall utövas utifrån de ekonomiska aspekterna och för att underlätta processen 

krävs det ett kommunikationssätt som har en öppenhet, skiljer på sak och person, ett genuint 

lyssnande samt att undersöka nyttoaspekten kring det som diskuteras. 

Faktorer som kan försvåra samverkan är makt, inflytande och utbildning (Bolin, 

2011). Även hög personalomsättning, hög arbetsbelastning, vagt formulerade mål kring 

samverkans utförande, olika ekonomiska intressen och skilda organisatoriska strukturer kan 

påverka (Danermark och Kullberg, 1999). Axelsson och Bihari Axelsson (2007) återger 

hinder kring samverkan i form av osäkerhet i den egna yrkesrollen, olika regelverk samt 

organisationsideologi. Även tidsaspekten är viktig faktor. Bolin (2011) menar att det tar tid att 

samverka och vid en hög arbetsbelastning kan vara svårt för yrkesmän att avsätta tid till att 

samverka.  

 Danermark (2005) menar i det dagliga arbetet med arbetsuppgifter som upptar all tid 

och ork så kan det upplevas negativt när ledningen uppmanar till samverkan men resurser till 

samverkan ej medföljer. Praktiska frågor kring samverkan måste lösas, som möjligheter att 

avsätta tid som ej drabbar det dagliga arbetet. 

Danermark menar att myten om personkemin kan vara en förklaring till varför 

samverkan ej går att etablera men att den inte alltid är avgörande (2005). När inte 

förutsättningar finns så kan påfrestningar bli för stora hos de inblandade och irritation samt 

spänningar medför att samverkan blir besvärlig. Den avgörande orsaken till en fungerande 

samverkan är då inte frånvaro utav den rätta personkemin utan brist på mer grundläggande 

villkor. Påståenden kring personkemins betydelse överspeglar ledningens skyldigheter att 

skapa förutsättningar för att etablera samverkan (Danermark, 2005). 
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2.3 Lagstiftning 
 
Samverkan regleras i flertalet lagtexter bland annat i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 

kapitlet 1a §, där står det att i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa ska 

Socialnämnden samverka med samhällsorgan, organisationer och andra aktörer som berörs. 

Det står även att nämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd. 

Sedan 2010 har bestämmelser om Samordnad individuell plan (SIP) införts. Syftet med SIP är 

att främja samverkan mellan olika kommunala och landstingsinstanser (SKL 2014).  

Bestämmelserna ang. SIP återfinns i både Hälso- och sjukvårdslag (HSL, 3 f §) och 

Socialtjänstlagen (SoL, 2 kap 7 §) samt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 

2008:20, gällande rehabilitering och habilitering. Till exempel anges i Socialtjänstlagen att en 

sådan plan upprättas om den enskilde behöver insatser från både Socialtjänsten och Hälso- 

och sjukvården och om kommunen eller landstinget bedömer att en SIP behövs, för att den 

enskilde skall få sina behov tillgodosedda. Initiativet till en SIP kan även komma från den 

enskilde eller någon närstående. Den enskilde måste lämna sitt samtycke till att en SIP 

upprättas. Av planen skall framgå vem av huvudmännen som har det övergripandet ansvaret 

för SIP, vilka insatser som erfordras, vilka insatser som respektive huvudman ansvarar för 

samt om det finns åtgärder som skall tillämpas av någon annan än kommunen eller 

landstinget.  

 

2.4 Teoretisk referensram 
Begreppen kommunikation, organisation och makt är centrala begrepp i samverkan och bildar 

en teoretisk referensram som kan vara underlag för en analys. Vi valde kommunikationsteori 

för att analysera kommunikationen mellan de berörda myndigheterna samt för att försöka 

förstå hur kommunikation kan främja eller försvåra samverkan. Organisationsteori valde vi då 

begreppet innefattar de riktlinjer och lagar som styr verksamheterna och som påverkar de 

yrkesverksamma, samt för att förstå hur faktorer som resurser etc. kan påverka 

samverkansarbetet. Makt handlar om hur olika yrkeskategorier kan ha tolkningsföreträde i 

vissa frågor och få ett ökat handlingsutrymme. Maktbegreppet är av relevans för att kunna 

studera de yrkesverksammas synsätt kring hur samverkansfrågor skall hanteras.  

2.4.1 Kommunikationsteori 
Socialarbetare har ett särskilt ansvar för unga som befinner sig i utsatta situationer. Dessa 

socialarbetare skall ha en öppenhet och vilja inför att samverka med andra professioner och 
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aktörer, under förutsättning att detta är av nytta för klienten (Akademikerförbundet SSR 

(2010).  

När yrkesverksamma socialarbetare möter andra människor interagerar de. 

Kommunikation handlar om samspel och hur människor förhåller sig till varandra. I socialt 

arbete syftar en professionell kommunikation till att tillgodose klienters behov samt att främja 

yrkets funktion. Socialarbetarens roll innebär förpliktelser att göra sitt bästa för att uppnå 

målen för socialt arbete och samtidigt också leva upp till professionens yrkesetiska mål i 

bemötandet av människor i utsatta situationer, främja jämlikhet och respekt (Eide och Eide, 

2006). Kommunikation bildar mönster och utgör grunden för relationen till andra. 

Kommunikationsmönster kan i sin tur ge uttryck för t.ex. makt, dominans och underordning. 

Kommunikationsteori kan vara behjälplig för att identifiera avsaknad av jämställdhet och 

förtryck (Svensson, Johansson och Laanemets, 2013). 

Professionella yrkesutövare är tvingande av olika anledningar att kommunicera med 

varandra för att på olika vis utbyta kunskap i respektive yrkesroll. Varje profession och 

organisation utvecklar sin egen vokabulär vid arbetsplatsen. Språket kan skapa missförstånd 

och barriärer i en professionell samverkan (Svensson et al, 2013).  

2.4.2 Organisationsteori 

 
Människobehandlande organisationer arbetar med människor som är i behov av exempelvis 

vård och omsorg och organisationens uppdrag innefattar bland annat att skydda människors 

välfärd, på olika sätt påverka deras levnadsförhållanden och att bedöma och sortera 

människor (Hjortsjö, 2005). Bolin (2011) menar att en del av det människobehandlande 

arbetet är den moraliska aspekten att bedöma vem som är berättigad till hjälp. I dessa 

bedömningar måste professionella dessutom ta hänsyn till vilka resurser som finns att tillgå. 

Att vara socialarbetare innebär att verka i någon sorts organisation, socialt arbete 

bedrivs alltid organiserat. Det finns andra sätt att organisera socialt arbete än det system vi 

använder oss utav idag med byråkratiskt ordnade organisationer. Organiseringen bygger på 

idéer som är av betydelse som intentioner, strategier och planer (Svensson, Johansson och 

Laanemets, 2013). 

Bolin (2011) skriver att för samverkan skall kunna etableras så krävs det att samverkan är 

förankrad på en politisk och ledningsnivå och därefter på en operativ nivå. 

Hjortsjö (2005) menar att professionernas yrkesverksamhet bygger på att de kan göra 

anspråk på olika problem, förklara orsakerna till dessa och därefter vidta åtgärder. Hasenfeld 
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(2010) menar att organisationer kan benämnas som professionaliserade när yrkesgrupper och 

dess ledare är inskolade i en viss professionell status och har specifika värderingar. 

2.4.3 Makt  

 
Makt är något som är centralt närvarande i alla sociala relationer (Johansson, 2007). Utåt kan 

maktutövandet innebära att organisationen hävdar att den har tolkningsföreträde i vissa frågor. 

Genom specifika arbetsuppgifter kan en grupp göra sig oersättlig i kontext till andra grupper. 

När en grupp är oersättlig får den därmed makt och inflytande som medföljs av ett ökat 

handlingsutrymme. Hasenfeld (2010) menar att organisationskultur innebär bland annat de 

normer och det beteende som förväntas utav anställda på arbetsplatsen. Dessa utgör en grund 

för kontakten med sina medarbetare och den miljö som skapas på arbetsplatsen. Hasenfeld 

(2010) menar att existerande normsystem inom organisationen fungerar som ett stöd för de 

anställda men kan medföra att beslut baseras utifrån dessa och att det aktuella behovet 

försummas. 

 

Vi kommer använda de tre begreppen kommunikationsteori, organisationsteori samt makt för 

att förstå och analysera vårt material. Organisationsteori syftar till att hjälpa till att förstå 

organisationernas arbetsuppgifter, struktur och mål samt de yrkesverksammas förutsättningar, 

där lagar och riktlinjer styr en stol del av deras handlingsutrymme. Kommunikationsteori och 

makt är begrepp som kan underlätta att förklara relationen mellan individer och vad som 

främjar eller försvårar samverkan. 

3. Metod  
Studien har haft en induktiv ansats då det empiriska materialet har väglett oss genom studien 

och därefter har relevanta teorier tillämpats. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) innebär ett hermeneutiskt tolkningssätt ett 

samspel mellan texten och de ingående delarna. Detta förhållningssätt betonar att texten och 

dess delar är beroende utav varandra. Vi har under studiens gång försökt säkerställa att 

studiens empiri även representerar intervjuerna som helhet, detta genom att växla mellan 

delarna och helheten. 

Studien rör hur yrkesverksamma som arbetar med unga som har en multipel psykisk 

och social problematik upplever att samverkan fungerar med andra viktiga aktörer.  

Vi har valt att göra en studie av kvalitativ forskningsansats genom att genomföra 

intervjuer med målinriktad/målstyrt urval som är den mest lämpliga metoden för att kunna 
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besvara de formulerade forskningsfrågorna. Studiens syfte var ej att generalisera resultatet 

utan studera respondenternas subjektiva upplevelser av samverkan då de besitter kunskaperna 

kring samverkan i dessa verksamheter.  

3.1 Urval 
Fokus vid genomförandet av intervjuerna har legat på sju utvalda personer. Av hänsyn till vår 

tidsram så valde vi att begränsa antalet intervjupersoner och valde dessa sju då vi ansåg att de 

var relevanta för att kunna besvara våra frågeställningar. Dessa sju personer arbetar med unga 

som har en social och/eller psykisk problematik och har alla har en mer eller mindre aktiv roll 

kring ungdomar som är placerade inom en SiS-institution och som även har en psykisk 

ohälsa. Dessa sju är anställda inom Socialtjänst, Barn- och ungdomspsykiatri samt Statens 

institutionsstyrelse i Västra Götalands län. Aktuella yrkesbefattningar var socialsekreterare, 

kurator, utredningssekreterare, enhetschef samt avdelningsföreståndare med varierande 

bakgrund och utbildningar. De tre verksamheterna valdes ut eftersom de samverkar inom 

Västbus och arbetar med den målgrupp som studien berör. Vi har gjort ett geografiskt urval 

där vi har fokuserat på samverkan inom Västra Götaland då denna region har etablerade 

riktlinjer sedan tidigare gällande samverkan.  

3.2 Tillvägagångssätt  
Första kontakten med våra intervjupersoner skedde via mail samt telefonsamtal där vi beskrev 

studiens syfte, ungefärlig tidsåtgång av intervjun och att respondenterna skulle förbli 

anonyma samt att de när som helst fick avbryta sitt deltagande. Efter vidare mail- och 

telefonkontakt sände vi ut intervjuguiden per mail till de som tackade ja till att delta. 

Intervjuerna skedde i personliga möten med informanterna på respektive arbetsplats, detta av 

rent praktiska skäl för informanterna och för att de skulle känna sig mer bekväma i 

situationen. Dock hade vi telefonintervju med en av informanterna på grund av tidsmässiga 

samt avståndsmässiga skäl. Samtliga av våra intervjuer genomfördes under samma vecka. Vi 

har valt att ej återge vilken specifik yrkesbefattning våra respondenter har på respektive 

arbetsplats, då vi ansåg att största möjliga anonymitet var en förutsättning för att de skulle 

våga vara så ärliga som möjliga i sina svar. 

Som underlag vid intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide som låg till 

grund för våra intervjuer. En semistrukturerad intervjuguide ger respondenterna en möjlighet 

att diskutera det de anser mest relevant (Bryman, 2010). Specifika teman berördes så som 

hinder och möjligheter för samverkan samt egna erfarenheter och upplevelser utav 

samverkan. Möjliga följdfrågor utanför intervjuguiden förbereddes samt att det fanns 
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förutsättningar för att byta ordning på frågorna om det skulle passa bättre för respektive 

intervjuperson. Intervjuprocessen var således flexibel och tonvikten låg på hur 

intervjupersonen uppfattade och tolkade frågorna. Det vill säga att intervjupersonerna hade 

större frihet att kunna utforma sina svar på sitt egna sätt. 

Till intervjuerna användes bandspelare för att spela in intervjupersonerna för att sedan 

transkribera materialet. Alla våra respondenter var medvetna om detta. Vi transkriberade 

samtliga sju intervjuer och använde oss av innehållsanalys för att koda materialet. 

Tillsammans har vi gått igenom materialet flertalet gånger för att säkerställa att vi ej har 

missuppfattat något eller tolkat materialet på skilda vis.  

Vi har under studiens genomförande använt oss utav litteratur, avhandlingar, rapporter 

och vetenskapliga artiklar för att kunna studera samverkan som begrepp. Vi har även studerat 

kunskapsläget kring samverkan gällande studiens målgrupp. I sökandet efter artiklar använde 

vi oss utav sökorden samverkan, collaboration, interprofessional collaboration, social work, 

psychiatric care, psychiatry, adolescence and youth. 

3.3 Analysmetod 
För att kunna analysera vårt material använde vi oss utav innehållsanalys. Innehållsanalys kan 

beskrivas som det manifesta innehållet i kommunikationen. Genom att koda av en texts 

mening i olika kategorier blir det möjligt att mäta hur ofta specifika teman uppkommer i 

texten. Då reduceras meningen i långa intervjuuttalanden till några få enkla kategorier. Att 

kategorisera intervjuer i en undersökning ger en överblick över stora mängder utskrifter samt 

underlätta jämförelser och hypotesprövning (Kvale, 2009). 

Innehållsanalys är inriktad på att få en bild av det påtagliga innehållet i det tema som 

är av intresse eller vad texten i sin helhet verka handla om. Det är önskvärt att komma fram 

till innebörder som ligger bakom de mer ytliga indikationerna på innehållet, d.v.s. det “latenta 

innehållet”. Genom att tolka den underliggande innebörden och meningen så kommer det 

latenta innehållet fram (Bryman, 2011). 

Genom att läsa igenom texterna flera gånger och skapa en helhetsuppfattning 

diskuterade vi gemensamt likheter och skillnader i respondenternas intervjuer. Återkommande 

nyckelord kunde urskiljas som var av betydelse för studiens syfte och frågeställningar. Dessa 

nyckelord bildade tre teman där adekvata citat användes vid analysen. 

3.4 Validitet och reliabilitet  
Som Bryman (2011) skriver finns olika ståndpunkter på huruvida reliabilitet och validitet bör 

inkluderas i kvalitativa undersökningar. Vi har tagit dessa i beaktning.  



 16 

Validitet innebär att studien undersöker det som är för avsikt att undersöka och inte andra 

begrepp eller problem (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra respondenters svar bygger på deras 

egna upplevelser och det finns en risk att de ej har talat sanning. Vi har dock presenterat de 

resultat vi har haft för avsikt att studera. Vi har under studiens gång haft ett tydligt syfte och 

tagit hänsyn till våra frågeställningar. Genom våra intervjuer använde vi oss av en 

intervjuguide anpassade efter studiens frågeställningar och dess syfte för att undersöka det 

som var avsett att mäta. Vi har under studiens gång noggrant transkriberat allt material och 

gemensamt diskuterat och säkerställt att vi ej har missförstått något.  

Med reliabilitet menas hur ett forskningsresultat kan reproduceras av andra forskare 

vid andra tidpunkter (Brinkmann & Kvale, 2009). Vi har redovisat de steg som vi använt oss 

utav i vår forskning för att säkerställa vår reliabilitet och göra studien reproducerbar. Vår 

närvaro vid intervjutillfällena kan ha påverkat respondenternas svar genom verbal 

kommunikation och kroppsspråk.  Författarna poängterar att det därav kan vara svårt att nå en 

hög reliabilitet. En av intervjupersonerna hade även kännedom om några informanter sedan 

tidigare vilket kan ha påverkat informanternas svar. Det kan även ha medfört att vi ställt 

annorlunda följdfrågor då vi kan ha haft en förförståelse. Dessa aspekter medför att andra 

forskare kanske skulle få andra resultat.   

3.5 Etiska överväganden 

Under genomförandet av studien har Vetenskaprådets forskningsetiska principer fungerat som 

vägledning (Vetenskaprådet, 2015.) 

Informationskravet har beaktats då informanterna har tilldelats information om studiens syfte 

och vad deltagandet kommer att utmynna i. I enlighet med ovannämnd princip så har 

informanterna delgetts att de när som helst kan avbryta sin medverkan i studien. 

Samtyckeskravet innefattar deltagarnas godkännande att delta i intervju och haft möjlighet att 

anpassa intervjuutförandet efter deras önskemål. 

Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna skall tilldelas största möjliga konfidentialitet. Vi 

har numrerat deltagarna för att kunna avkoda aspekter som kön och yrkesbefattning, detta för 

att tillförsäkra anonymitet. Då informanterna jobbar i en stor region och inom stora 

verksamheter finner vi det svårt att härleda vem som deltagit i studien. Endast uppsatsens 

författare har haft tillgång till det inspelade och transkriberade materialet som efter studiens 

genomförande kommer att raderas.  

Nyttjandekravet har säkerställts då informanternas utsagor endast kommer att användas för 

studiens syfte och vid färdigställandet av uppsatsen kommer materialet att raderas. 
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4. Resultat och analys 
Nedan presenteras studiens resultat och vår analys i ett gemensamt avsnitt under tre olika 

kategorier som varit av relevans i vår studie och som hjälpt oss att besvara studiens 

frågeställningar. Studiens första frågeställning besvaras utifrån riktlinjer och lagar och 

studiens andra frågeställning besvaras utifrån faktorer som främjar god samverkan samt 

faktorer som motverkar god samverkan. Till studiens analys kommer vi att använda oss utav 

det presenterade forskningsområde och kunskapsläget samt de teoretiska begreppen.  

4.1 Riktlinjer och lagar 
Våra respondenter har flera skilda lagstiftningar att förhålla sig till i sitt arbete och samtliga 

påtalar att detta ställer till särskilda svårigheter när det gäller samverkan. 

 

“Vi har ett eget regelverk, vi har egna råd och riktlinjer som skapar frustration 

hos många ibland… … Det är besvärligt när man är omhändertagen enligt ett 

LVU”(SiS 3). 

 

Hälso- och sjukvårdslag (HSL, 3 f §) och Socialtjänstlag (SoL, 2 kap 7 §) reglerar skyldighet 

att samverka när den enskilde är i behov utav samordnade insatser. I Västra Götaland finns 

även riktlinjer kring hur samverkan skall ske kring barn och unga med psykisk/psykiatrisk 

och social problematik. Trots dessa lagar och riktlinjer menar våra respondenter att det finns 

problem i relation till dess reella utförande. Kring genomförande av Västbus säger företrädare 

1 från Socialtjänsten: 

 

“Jag var nyligen på ett sådant ledningsmöte i Skaraborg… … Men jag tycker att 

man allt för ofta pratar om som det skulle vara liksom, inte som det är och då är 

det ingen vits tycker jag.” 

 

Företrädare från BUP och SiS är av liknande uppfattning: 

 

“Det finns en ambition och att det finns en vilja här i från alla aktörers sida att 

göra det. Och fast än det funnits så länge så blir det inte riktigt liksom ... … Att 

det flyterinte alltid på men det finns ändå som ett verktyg” (BUP 2). 

 

“Jag kan inte säga att det har varit en jättegrej men jag upplever att det har 

varit bra när man har dragit igång det” (SiS 2). 
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Respondenter anser att det fungerar som ett verktyg för att kunna samla berörda verksamheter 

men det finns en risk att Västbusmöten ändå bortprioriteras när arbetsbelastningen inom den 

egna verksamheten är för hög. Respondenterna menar att det finns en risk att det endast blir 

en pappersprodukt som ej fungerar i realiteten. 

Detta kan bero på organisatoriska faktorer som påverkar t.ex. skilda värderingar. Resultatet är 

att den reella vinsten av samverkan, att göra det bättre för de unga, inte riktigt infunnit sig. 

Verksamheterna står fortfarande och stampar inför det genomförande som ska komma till 

stånd. Som Denvall och Jacobsson (1998) skriver så uppstår det situationer där samverkan ej 

når önskvärda resultat.  

 

“Vad ska prioriteras och hur ska personal orka? Och då är ju klart, om vi säger 

nej då till Mariestads kommun om tre Västbusmöten, då kan man ju tänka att 

det här är ett dåligt samarbete och det är ju inte för att vi inte vill eller för att vi 

inte tycker att det är viktigt utan då har ju vår chef gått in och sagt att det kan vi 

inte gå på” (BUP 1). 

 

Som citatet indikerar så kan det vara svårt att prioritera Västbusmöten om det råder en hög 

arbetsbelastning. Dock uppger respondenter att de har resurser för att arbeta utifrån Västbus 

inom den egna verksamheten. Bolin (2011) skriver att även om samverkan är förankrad på 

politisk och ledningsnivå så måste tjänstemän på operativ nivå utföra arbetet. Endast en av 

respondenterna, respondent ett från BUP, återgav att det saknades personal på arbetsplatsen 

och att de ibland fick prioritera bort Västbusmöten. Företrädare för Socialtjänsten menar att 

det råder en tveksamhet framledes då arbetsbelastningen ökar hela tiden. 

 

“Det har också gått lite inflation i Västbusmöte, för det är ju så kallat tvingande 

att gå. Då tycker jag, sett en tendens till att kalla det Västbus för då vet man att 

det blir av” (BUP 2). 

 

Västbusmöten är så kallat tvingande att delta vid, annars skrivs det en avvikelserapportering. 

Dock menar respondent två från BUP att det finns tillfällen då det ej finns utrymme för att 

delta vid alla de Västbusmöten som de blir kallade till på grund av exempelvis hög 

arbetsbelastning.  
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Bolin (2011) menar att yrkesverksamma inom organisationen måste ta hänsyn till de 

lagar som ska följas. Samtidigt kan det bli paradoxalt när det dagliga arbetet med 

innehållande arbetsuppgifter upptar all tid och ork. Det kan upplevas negativt när ledningen 

uppmanar till samverkan trots att resurser till samverkan uteblir. Huvuduppgiften i 

organisationer som rör unga blir ändå att bemöta den unges behov utifrån de förutsättningar 

som finns att tillgå.  

Respondenterna har nyligen börjat arbeta kring SIP och den övergripande bilden de 

ger är att de ser initiativet som positivt. 

 

“Att vi har möjligheten när vi känner att någonting är väldigt besvärligt, att vi 

kan tillkalla de berörda parter som bör samverka kring barnets speciella behov 

eller speciella situationer” (SiS 3).  

 

Även respondenten från socialtjänsten menar att SIP är ett bra initiativ. 

 

“Det liksom blir bättre för den enskilde, precis som all annan samverkan tänker 

jag” (Soc 2). 

 

Som citaten antyder så skapar det en slags motivation till att lyckas för att göra sin del och det 

blir en möjlighet till att klargöra den egna yrkesrollen. När samverkan kring den unge sker 

utifrån ett helhetsperspektiv och där alla bidrar med sin del gynnar det den unge som kan få 

samordnad och rätt hjälp från rätt instans. Ett första möte innebär som Danermark och 

Kullberg (1999) skriver att deltagarna får en gemensam utgångspunkt och enade 

referensramar.  

När en SIP har initierats så klargörs var aktörs huvudansvar. Samtliga av våra 

respondenter har ej jobbat specifikt med SIP under någon längre tid men anser ändå att SIP 

kan ge goda resultat om det efterföljs. 

 

“Då har vi ju alltid liksom först ett möte där vi gör en SIP med och sen har vi 

alltid ett uppföljande möte där vi tittar om alla har gjort det dom ska. Och då 

blir det ju liksom att man vill ju inte stå där med skammen att vi inte gjort det 

man ska göra så att det funkar väldigt bra” (BUP 2). 
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 “Att man har insyn i vad de andra verksamheterna också ska göra åt, det blir 

mindre dubbelarbete och det blir mer liksom ... … Man känner mer förtroende 

för att också andra verksamheter gör det de ska. Och att man liksom ser barnet 

mer i ett sammanhang och inte bara utefter sitt eget perspektiv” (BUP 2). 

 

När en SIP upprättas har aktörer möjlighet att skriftligen klargöra vem som bär ansvaret för 

vilken del av den unge och skapa sig en enhetlig bild. En SIP kan möjligen medföra ett möte 

där alla kan klargöra sin roll och de befogenheter de innehar. Där även den enskilde kan få 

klarhet i vem som bär ansvaret för vilken sakfråga och vart denne kan vända sig. Danermark 

(2006) menar att samverkan skall ske i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat 

problem eller syfte. En möjlig tolkning här kan vara att respondenterna upplever att SIP 

kommer att fungera som en trygghet till att andra instanser gör sin del i vad som är bestämt 

och att det finns möjlighet att få insyn i vad som sker i ett visst ärende. Detta kan minska de 

konflikter som kan uppstå vid diffusa ansvarsområden och oförståelse för varandras uppdrag. 

Som Svensson m.fl. (2013) menar så krävs en organisering utav arbetet för att kunna 

ha möjlighet till en samverkan. Olika organisationer har ett gemensamt uppdrag men 

annorlunda resurser att erbjuda. I och med att olika organisationer inte har samma regler att 

förhålla sig till kan det uppkomma irritationer parter emellan. Ungdomar som behöver 

psykiatrisk vård och ej blir omhändertagen enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 

(LPT) kan inte hållas kvar på sjukhuset mot sin vilja. 

 

“... BUP frågar exempelvis då ifall de vill vara där, då säger ofta barnen då för 

att de vill framförallt inte vara hos oss, då säger de ja det vill de, då blir de 

placerade frivilligt, vilket samtidigt gör att de kan gå precis när de vill” (SiS 3). 

 

Det blir ett glapp mellan den fria sjukhusvården och omhändertagandet enligt LVU. 

Problematiken här uppstår när huvudmännen har skilda lagstiftningar att ta hänsyn till och det 

ej finns någon enhetlig bild kring hur problematiken skall lösas. 

Det finns även organisatoriska aspekter som organisationskultur som medför problem. 

När SiS anländer till BUP med en bråkig och utåtagerande ungdom menar företrädare: 

“ … Där blir vi lite av en udda fågel också, det kan jag förstå att de reagerar 

som de gör, de vill inte ha oss i den miljön” (SiS 2). 
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Citatet ovan kan indikera att liknande problem som tidigare påpekats i t.ex. SOU (2000:77) 

kanske också finns i relation till Väsbus. Utredningen angav att det fanns allmänna 

vårdavdelningar som ej anser sig ha förutsättningar att vårda en utåtagerande och störig 

ungdom. Vilket möjligen kan förstås utifrån upplevda skillnader i organisationskultur.  Flera 

respondenter anger att det ibland uppstår konflikter om behandlingsansvaret för den unge. SiS 

som är ansvarig för placeringen när den unge är omhändertagen enligt LVU har i relation till 

BUP inget tolkningsföreträde i frågor som gäller psykiskt välbefinnande. Det kan alltså finnas 

en risk för att det blir en obalans i maktförhållandet. 

Respondenterna har inte gett en helt entydig bild av goda erfarenheter av riktlinjerna 

eller den lagstadgade samverkan. Men en sammanfattande bild av temat ger att 

respondenterna ändå tycker att det är svårt att få till en väl fungerande samverkan men när de 

lyckas så har det fungerat väl. Men menar att det är positivt att de finns och att det råder en 

vilja och goda intentioner hos aktörerna att lyckas i förlängningen. 

4.2 Faktorer som främjar god samverkan 
 
Samtliga av respondenterna menar att en god samverkan uppstår när kunskaper och insatser 

från var aktör integreras. Detta kommer då i förlängningen att gynna den enskilde unge. 

Intervjupersonerna återger att en samlad bild om den unge gör att det blir enklare att fastställa 

vem som bär ansvaret för olika delar av den unges liv, detta så att rätt insatser kan ges från 

rätt huvudman. Här har samverkansbegreppets betydelse stor inverkan.  

 

“Det är, när vi tar olika myndigheter då eller verksamheter möts för att ha 

barnet i fokus och se vem som gör vad och vem har ansvar för vad och att man 

känner till sitt eget ansvar, har respekt och ödmjukhet för andras ansvar” (BUP 

1). 

 

Samverkan kan enligt samtliga respondenter vara komplex och det krävs goda förutsättningar 

för att samverkan skall kunna etableras. Respondenterna menar bland annat att god 

kommunikation och att tydligt förmedla vad samverkan skall innefatta är viktigt att definiera. 

Samt kunskap kring varandras ansvarsområden och en personlig kännedom om varandra är 

faktorer som har omfattande påverkan kring hur samverkan kan möjliggöras. 

Respondenterna talar om vikten av att föra en dialog med varandra samt ökad 

tydlighet för hur sakfrågor skall hanteras. De menar att en god kommunikation vore önskvärt i 
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många samverkanssituationer för att etablera och bibehålla en god samverkan mellan 

instanser. 

“... Kan man prata med varandra så tycker jag att det fungerar generellt bra” 

(SiS 3). 

 

Respondenter från SiS menar även att det är viktigt att klargöra vad samverkan skall innehålla 

och vem som bär ansvaret för vad. Som Danermark och Kullberg (1999) skrivit så är det 

viktigt att deltagarna i ett samverkansprojekt redan från starten har en väl definierad 

utgångspunkt och mål för att samverkan skall lyckas. Resultaten indikerar att det kan råda 

brister i ansvarsfrågan när det gäller de unga och deras behov. 

“Han försöker göra suicidförsök etcetera och liksom vi konstaterar att han 

mår jätte, jätte dåligt. Vi tar kontakt med BUP och åker in med pojken dit. 

Man gör en bedömning och dom konstaterar att han mår dåligt för att han är 

inlåst. Eh och då finns det liksom inget alternativ, då ska han ju ändå med hit 

och vara inlåst” (SiS 2). 

 

I förhållande till begreppet selektiv perception kan citatet förstås utifrån att yrkesverksamma 

ser saker som olika viktigt, SiS gör bedömningen att den unges psykiska status är 

oroväckande medan BUP:s bedömning är att den unges suicidförsök är direkt kopplat still 

själva omhändertagandet enligt LVU. Resultaten indikerar att de professionella har skilda 

åsikter om var den unges aktuella behov ligger, och läget hamnar i status quo. För att 

samverkan skall fungera kring dessa unga krävs en dialog om de faktiska situationer som 

uppstår och förhållningssätt till att lösa dessa. Resultatet kan förstås såsom Eide och Eide 

(2006) och Danermark (2005) påtalat, d.v.s. för att tillgodose klientens behov krävs 

kommunikation som gäller att utbyta kunskaper kring varandras verksamhetsområden. 

Respondenter från SiS påtalar svårigheterna med att förstå vad andra instanser faktiskt 

vill ha hjälp med, likväl som de själva menar att det finns svårigheter att förmedla sin 

verksamhets hjälpbehov till de andra. Företrädare från BUP och Socialtjänsten 

uppmärksammar problemen med att ha åtskilda verksamheter att utgå ifrån när de skall 

samverka kring en ungdom som är i behov utav hjälp. 

 

“Kommunicera och vara tydlig i sitt budskap, det är inte lätt det heller” (Soc 2). 
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Resultaten kan möjligen tolkas som att det finns en kamp om vem av aktörernas förståelse 

kring den unges behov som ska företräda. Som Svensson m.fl. (2013) uppger kan språket 

skapa barriärer för samverkan. Samverkans utformning påverkas till stor del av förmågan att 

förmedla sitt budskap till de andra. Det kan alltså finnas en risk för att när aktörer är 

hjälpsökande och ej får den väntade reaktionen på sin information kan det lätt uppstå 

missförstånd. När syftet blir otydligt kan det skapa en irritation och oro hos de inblandande 

och samverkan uteblir till följd av att den unge ej får adekvat hjälp. Det kan finnas en risk att 

aktörerna hamnar i ett mönster av dålig samverkan med motstridiga intressen istället för en 

samsyn kring den unge. 

Respondenterna menar att det är viktigt att ha kännedom om varandras verksamheter, 

dess lagar och ansvarsområden för att en god samverkan skall kunna upprätthållas. En av 

företrädarna från BUP sade att om de har kännedom om andra huvudmäns regelverk och 

förhållningssätt så minskar risken i att hamna i: “Socialtjänsten gör inget, BUP gör inget och 

så.”. Den andra av BUP:s företrädare menade att det kan handla om olika förväntningar på 

respektive verksamhet. 

 

“Jag kan känna att det är svårt att få förväntningar på sig som ligger utanför 

det som är mitt uppdrag. Och jag kan säkert själv tycka att andra borde göra 

saker som kanske inte är deras uppdrag… ...Vi har för lite insyn i varandras 

verksamheter” (BUP 2). 

 

Danermark (2005) skriver att om huvudmännen har en insikt i andras arbetssituation så är det 

enklare att möta varandra och vidta rätt åtgärder för den unge i behov av hjälp. 

Företrädare från BUP samt SiS menar att mötesplatser där myndigheterna kan mötas för att 

prata kring personalomsättningar, organisationsförändringar och lagtext skulle underlätta när 

samverkan väl skall komma till stånd. 

 Ett uttalande av en företrädare för Statens Institutionsstyrelse angående 

samverkan mellan den egna verksamheten och Barn- och Ungdomspsykiatrin: 

 

“Men vi har nog lite lite förståelse för varandras verksamheter, vi tycker att de 

borde kunna hjälpa oss mer och de har lite förståelse för vad vi sitter i för 

situation när vi har deras behov utav hjälp … … Ungen hamnar i kläm för att vi 

vet inte vart vi ska vända oss och ingen vill riktigt ta ansvar i situationen så” 

(SiS 2). 
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När huvudmännen ej känner till varandras verksamheter och ingen vill ta ansvar för 

situationen den unge befinner sig i, så medför detta att den unge ej får adekvat hjälp. Som 

Denvall och Jacobsson (1998) återger så kan det uppstå olika maktintressen, 

beroendeställning och synsätt etcetera när samverkan skall etableras vilket gör att det kan 

uppstå bli mer problematiskt. Men respondenterna efterlyser samtidigt de andras kompetens i 

olika frågor. Bland annat menar företrädare ett från Socialtjänsten att “Vi har ju inte den 

kompetens som finns till exempel inom BUP.” Men också SIS är av likande uppfattning. 

 

“För de det rör då framförallt psykiskt mående så är det ju BUP som är 

proffsen, verkligen, och vi behöver dem jättemycket” (SiS 3). 

 

Ovanstående citat visar på det Denvall och Jacobsson (1998) skriver att organisationerna blir 

mer beroende utav varandra till följd av specialisering. Precis som Hasenfeld (2010) menar att 

organisationer är professionaliserade när yrkesgrupper är inskolade i en viss professionell 

status och innefattar dessa också specifika värderingar.  

Samtliga av våra respondenter anser att en större förståelse för varandras 

verksamheter och en kunskap skulle vara betydande för att samverka. Där en fungerande 

dialog och information kring varandras ansvarsområden och verksamhet skulle fungera som 

ett verktyg. Resultaten visar att upplevelsen hos respondenterna är att det är när samverkan 

skall ske runt den unge som densamme hamnar i kläm. Det vill säga att huvudmännen har 

skilda uppfattningar kring hur vården skall tillhandahållas. Likande problem, när det gäller 

ansvarsfrågorna, har visats i t.ex. SOU 1998:31. Det vill säga att när ansvarsfrågorna är 

otydliga faller unga med en social och psykisk problematik mellan Socialtjänsten och hälso- 

och sjukvårdens ansvarsområden. 

Respondenter från samtliga instanser har även uttryckt hur personliga egenskaper hos 

professionella ofta kan spela in vid samverkansproblematik. 

 

“Det är ju också något jag kan säga om samverkan, det är ofta personbundet, 

tyvärr… … Och då väljer man vilka man väljer att samarbeta med för man vet 

att de är intresserade och att de är bra på det” (Soc 2). 

 

Ytterligare ett citat indikerar på betydelsen av personliga egenskaper hos yrkesmän. 
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“... Det kan vara personbundet också tror jag, en del kanske upplever att vi är 

jättebra på att samarbeta här för att man har haft något ärende ihop och det 

har fungerat bra och någon annan upplever kanske tvärtom” (Soc 1). 

 

Ovanstående resultat visar att respondenterna anser att det är viktigt att skapa en relation med 

andra aktörer inom andra verksamheter. En sådan relation kan etableras när tidigare 

samverkansförsök har givit goda resultat. Dock finns det en risk att samverkan som är 

etablerad mellan enskilda yrkesmän går förlorad när någon exempelvis byter arbetsplats. 

Danermark (2005) skriver att den avgörande orsaken till en fungerande samverkan ej är 

frånvaro utav den rätta personkemin utan brist på mer grundläggande villkor. Påståenden 

kring personkemins betydelse överspeglar ledningens skyldigheter att skapa förutsättningar 

för att etablera samverkan. Författaren menar att ansvar kring samverkan kan ej åläggas den 

enskilda medarbetaren utan deras uppgift är att efter bästa förmåga delta i samverkan. 

Förväntningarna är ofta höga när samverkansprojekt inleds. Om de misslyckas så är aktörerna 

ofta sämre rustade än innan. Det kan vara så att tidigare erfarenheter medför att 

yrkesverksamma ej etablerar en samverkan om tidigare upplevelser har varit av negativ art. 

Vid hårt pressade arbetssituationer kan aktörer möjligen upplevas som stressade och ovilliga 

om de ej anser sig ha tid att delta vid möten och samverkansträffar. Om det råder en hårt 

pressad arbetssituation så måste arbetet prioriteras vilket kan medföra att andra känner sig 

negligerade om någon nekar till samverkan. Den yrkesverksamma kan därav få en uppfattning 

om sig som ovillig till att samverka (Danermark, 2005). Resultatet kan innebära att det blir 

svårare att inleda nya samverkansförsök när det finns upplevelser av dåliga erfarenheter sedan 

tidigare.  

 

4.3 Faktorer som motverkar samverkan 

 
Alla respondenter påtalar vikten av en fungerande samverkan som är till gagn för den unge 

men det finns återkommande faktorer som våra respondenter menar försvårar detta arbete. 

Respondent två från BUP sade att…  

 

“De flesta förstår att det är viktigt och att de flesta av oss kämpar för att det ska 

fungera med samverkan”.  
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Våra respondenter återgav att när det råder brist på kontinuitet så kan det medföra att det 

känns meningslöst att samverka. Samtliga av våra respondenter har benämnt att brist på 

resurser är ett av de återkommande stora problemen som gör att samverkan ej kan etableras i 

realiteten. 

 

“Det är ju, gräver ju stora hål om man ska lära upp nytt folk hela tiden och då 

är det ju också jättesvårt att samverka då... … Till slut tänker man nästan att det 

är ingen idé, hon kommer snart sluta i alla fall” (Soc 2). 

 

“Men det blir ju problem, barnen byter ofta socialsekreterare, en, två eller tre 

gånger under sin vistelse här, det är frustrerande… … Det blir liksom ingen 

kontinuitet” (SiS 3). 

 

Respondenter från Socialtjänst och Statens Institutionsstyrelse påtalar vikten av kontinuitet 

med samverkan i yrkesrollen. Existerar ingen kontinuitet i arbetet kan det bli problematiskt att 

upprätthålla en god samverkan parterna emellan. Företrädare från SiS menar att kontinuitet i 

arbetet med t.ex. Socialtjänst är viktig att eftersträva då de har ungdomar placerade hos sig i 

månader. Att då inte kunna upprätthålla en samverkan där i mellan föder en viss frustration på 

arbetsplatsen. Som Hjortsjö (2005) menar är det vid hög personalomsättning svårare att bygga 

om en kännedom om andra personer vilket medför att det ej blir någon kontinuitet i arbetet. 

En tolkning av resultatet innebär att respondenterna finner det meningslöst att ödsla tid på 

samverkan när det råder hög personalomsättning och det ej finns någon självklar person att 

vända sig till.  

Vidare påtalar samtliga av våra respondenter att avsaknaden av resurser är ett mycket 

omfattande problem som medför att samverkan är svårt att uppnå.  

 

”Egentligen så skulle vi behöva mer resurser och tid från alla håll, det skulle 

främja samverkan” (BUP 2). 

 

Att exempelvis ha möjlighet att ta sig tiden för att åka iväg på Västbusmöten eller 

samverkansträffar med andra instanser kan vara problematiskt att få till i praktiken. Även att 

insätta behandlingsformer och insatser som krävs för att de berörda unga skall få adekvat 

hjälp utifrån deras specifika behov är ytterligare aspekter som försvårar samverkan. Det kan 
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skapas en frustration när aktörerna påvisar vad de anser att den unge behöver men det är 

insatser som samverkanspartner ej kan erbjuda på grund av ex. ekonomiska förutsättningar. 

 

“Vi kan inte och vi kan inte, vi har inte möjlighet och vi hinner inte, vi har inte 

resurser” (Soc 2). 

 

Detta är något som respondent från SiS också benämner. 

 

“Det är väl det här med resurser, alltså pengar, socialsekreterarna tycker att de 

har inte tid att komma på alla möten” (SiS 1). 

 

Det som kan tolkas från citaten antyder så finns det en brist på resurser hos verksamheterna. 

Bolin (2011) skriver att med en minskad arbetskraft så minskar de fysiska mötena med andra 

instanser. När det råder en brist på resurser så måste de anställda prioritera sitt arbete. Detta 

kan medföra att de olika professionerna först och främst måste vara lojala sin organisation och 

arbeta med de arbetsuppgifter som främst faller inom ramarna för den egna organisationen. 

Som Danermark (2005) skriver så tar det tid att samverka och det är viktigt att det finns tid att 

avsätta som ej drabbar det dagliga arbetet. Med en ökad arbetsbelastning läggs mer ansvar på 

individen. Det kan uppstå irritation mellan de inblandade när förutsättningar för samverkan ej 

infinner sig, så som brist på tid och pengar (Danermark 2005). 

 

“Alla har väldigt mycket att göra, Socialtjänsten har sjukt mycket att göra, BUP 

har sjukt mycket att göra och vi har mycket att göra… … Framförallt i rollen 

som beredskap då så när man märker att barn mår jäkligt dåligt och behöver 

hjälp hos psykiatrin så är det väldigt svårt att få den hjälp som vi behöver ha… 

...Sen är det väl förmodligen såhär att psykiatrin har fått mindre resurser”  

 (SiS 3). 

 

Bolin (2011) skriver att personer som arbetar inom människobehandlande yrken måste ta 

hänsyn till vilka resurser som finns. Citatet ovan visar att våra respondenter till trots har en 

förståelse för andras pressade arbetssituation men det blir svårigheter att tillhandahålla extern 

hjälp när det är brist på resurser. Det kan vara så att barn- och ungdomspsykiatrin ej kan 

erbjuda hjälp till en utagerande ungdom när det råder brist på exempelvis personal. Den unge 

får då vårdas inom tvånget för LVU. 
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“Det krävs ju politiska beslut tror jag… … Om man kräver en sak eller klara 

direktiv hur man ska jobba så måste man ju också skicka med resurserna”  

(Soc 2). 

 

Den förste företrädaren från SiS säger att det kan bli problematiskt att insätta insatser för unga 

efter LVU-placering när hemkommunen ej har råd eller möjlighet att utsätta de insatser som 

SiS bedömt att den unge behöver vid hemkomst, det kan handla om exempelvis familjestöd 

eller kontaktperson. För att det skall kunna etableras individuellt anpassade vårdformer så 

måste det finnas resurser som möjliggör detta. Beslut kring resursfördelning stiftas på en 

politisk nivå. Det kan vara av vikt att föra en dialog kring betydelsen till resurser för 

individanpassade insatser för att främja den unges möjligheter till fortsatt rätt vård och 

omsorg. 

 

5. Diskussion  
 
Resultaten visar att samtliga av våra informanter ser samverkan som något positivt men de 

upplever att det är svårt att genomföra det i praktiken trots etablerade riktlinjer och lagstöd. 

Respondenterna anger SIP som ett positivt politiskt initiativ som de önskar ska främja 

samverkan i förlängningen. 

De faktorer vi funnit som främjar en god samverkan mellan olika instanser är 

kommunikation och tydlighet mellan professionerna. Alla respondenter har angett att 

kommunikation är en av grundstenarna i en fungerande samverkan. En god kommunikation 

och öppen dialog medför att det skapas naturligare samverkansformer och det blir enklare att 

tydliggöra arbetsuppgifter. Distinkta ansvarsområden medför att alla inblandade vet vad som 

förväntas utav dem. Som resultatet visat verkar det förhålla sig så att om det råder diffusa 

ansvarsområden kan det riskera att utmynna i att ingen tar ansvar för sakfrågan. Förhållandet 

kan då innebära att den unge inte får sitt behov av vård eller omsorg tillgodosett eller att 

insatsen tidsmässigt fördröjs. Respondenterna i studien kommer alla i kontakt med ungefär 

samma målgrupp men har skilda synsätt kring hur problemet ska lösas. Exempelvis så 

benämner våra respondenter svårigheterna kring att definiera vad som är den unges psykiska 

ohälsa och vad som är social problematik. Detta medför att det kan vara svårt att utmynna 

vilken aktör som bär behandlingsansvaret och vilket behov den unge har.  
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 En övergripande kunskap om den andres arbetsuppgifter och en insikt om de andra 

aktörernas befogenheter och hinder verkar också vara en viktig faktor för god samverkan. 

Möjligen kan det vara så att kunskap om andra organisationers handlingsutrymme också ökar 

förståelsen för vad den andra organisationen har möjlighet att bidra med. Resultaten 

signalerar att om kunskap finns, kan det medföra att organisationerna inte kritiserar varandra 

för bristande ansvar för den unges situation. Med en ökad förståelse för varandras 

professioner bör således hållbara relationer kunna skapas som gynnar alla tre parterna samt 

den unge själv. Vidare visar resultaten att de personliga egenskaperna är viktiga för 

samverkan. Tjänstemännen i respektive organisation uppger att det är enklare att samverka 

med vissa som ser möjligheter istället för hinder i samverkansprocessen. Det kan vara så att 

yrkespersoner har intention till samverkan, men när arbetsbelastningen ökar så finns risken att 

de måste prioritera bort detta till förmån för den egna organisationen. En sådan situation kan 

medföra att de enskilda tjänstepersonerna upplevs som ovilliga till att samverka. En möjlig 

lösning kan vara dialog. Det vill säga en dialog om arbetssituationen vilket kan leda till ökad 

förståelse som medför att allt ansvar ej åläggs individens personliga egenskaper, utan att det 

är de organisatoriska förutsättningarna som bör ses över. 

Organisatoriska faktorer som missgynnar en god samverkan var de olika lagar och 

riktlinjer som verksamheterna måste följa. I och med detta kan krockar mellan de olika 

aktörerna uppstå när lagar blir motstridiga och täcker in olika områden. Respondenter från SiS 

lyfte fram aspekten kring en nödvändig samverkan med BUP, där det finns olika 

tvångslagstiftning vilket kan bli oerhört problematiskt när en ungdom mår dåligt. Det mest 

önskvärda vore att samverkan fungerar på alla nivåer och i alla relationer.  Den brist på 

resurser som samtliga av våra respondenter påtalade medför att problematiken kring 

samverkan ökar. De berörda aktörerna önskar mer resurser som syftar specifikt till att främja 

en samverkan inom fältet. Vissa påpekade att de inte finner tid att gå på exempelvis de 

Västbusmöten som är tillägnade att främja samverkan. Risken är att samverkan uteblir för att 

det ej finns tillräcklig arbetskraft som kan tillgodose att lagar och riktlinjer följs. Det kan även 

finnas en risk att personal blir utarbetade vid för hög arbetsbelastning vilket kan medföra 

ytterligare personalomsättningar. 

Ytterligare en faktor som nämndes av flera respondenter var en brist på kontinuitet i 

samverkansarbetet. Med bristande kontinuitet blir det problematiskt att upprätthålla en god 

samverkan till andra instanser och vid hög personalomsättning kan det vara näst intill 

omöjligt att få till en bra samverkan. Hjortsjö (2005) menar att det vid hög 

personalomsättning är svårare att bygga om en kännedom om andra personer. Studiens 
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resultat visar att det medför en klar risk att samverkan faktiskt fallerar när individer som 

fungerat som nyckelpersoner lämnar arbetsplatsen.  

Avslutningsvis så har studien uppmärksammat en rad hinder kring samverkan när det 

gäller unga med samverkande psykiska och sociala problem. Det är viktigt att sådana hinder 

avtäcks om och när samverkan inte fungerar mellan olika myndigheter och aktörer i sociala 

frågor. Om brister uppmärksammas främjas också möjligheten till förbättring för den 

enskilde. De unga som har dessa problem behöver aktörer som har en enad bild genom 

samverkan, kring deras behov. En enad bild kring den unges situation kan innebära tydligare 

ansvarstagande för organisationernas områden men också att möjligheterna att lösa eventuella 

samverkansproblem som uppstår längs vägen.  

Vidare är det tydligt att många arbetsplatser har en hög arbetsbelastning och därmed 

svårt att hinna med sina arbetsuppgifter. På många plan är det svårt att förstå varför inte mer 

resurser satsas på möjligheter till samverkan. Finns inte tillräckligt med resurser så finns 

risken att detta resulterar i organisationer som är tvingande till att endast se till sina egna 

arbetsområden. Det kan bidra till att helhetsbilden om den unge går förlorad i 

människobehandlande organisationer och de unga står utan adekvat hjälp och stöd. Vi anser 

att studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade. Våra intervjupersoners upplevelser 

har bidragit till att urskilja de barriärer som finns kring samverkan mellan instanserna. Studien 

har studerat de yrkesverksammas upplevelser gällande samverkansarbetet kring unga med en 

sammansatt psykiatrisk och social problembild som visar på att det finns unga som hamnar i 

kläm när huvudmän ej kan enas kring hur problematiken skall hanteras.  

De metodologiska svagheter som vi kan finna i vår studie är att resultatet kanske hade 

blivit annorlunda om vi hade inkluderat ett större antal i studien. Om vi hade valt en 

kvantitativ forskningsansats hade fler personer kunna inkluderas i det insamlade materialet 

och studien kan ha uppnått högre reliabilitet i och med resultatet hade baserats på flera svar. 

Nu valde vi några få informanter för att vi ville få fram var och ens upplevelser och 

erfarenheter kring en samverkansprocess, som i lika hög grad inte kunnat besvaras genom 

exempelvis enkäter. Vid en intervju hoppas vi att informanterna pratar av egna upplevelser 

och inte förvränger svaret som annars kan upplevas enklare vid en enkät. Vi upplever att vi 

fick möjlighet att kunna gräva mer på djupet vid intervjuer och ha möjlighet till följdfrågor 

vid intressanta eller oförstående svar. Vissa informanter utgav sig att inte ha så stor erfarenhet 

utav samverkan mellan olika instanser som vi i själva verket trodde. Där kanske man hade 

skulle tagit en annan kontakt med någon inom berörd verksamhet för att erhålla mer 

information. En semistrukturerad intervjuguide som vi användes oss utav anser vi är det bästa 
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sättet och en mer specifik intervjuguide hade kunnat hindra intervjupersonerna att lägga till 

övriga kommentarer som kan vara av vikt för vår studie. Innehållsanalysen fungerade bra som 

analysmetod till vårt transkriberade material, denna process tog ett tag och var lite knepigt att 

få till i början men det var den metoden som passade oss bäst.  

 

Ett förslag till fortsatt forskning gäller implementeringen av SIP. Hur och på vilket sätt 

har det lagstadgade SIP främjat samverkan? Har den fått en avgörande betydelse för utökad 

samverkan mellan de olika organisationerna när det gäller barn och unga med psykosocial 

utsatthet? 
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7. Bilagor 

7.1 Informationsbrev  
 

Hej! 

Vi är två socionomstuderande som läser på Mittuniversitet i Östersund som för närvarande 

skriver vår C-uppsats kring samverkan mellan olika myndigheter i Västra Götalands län i 

frågor om unga. För att kunna utföra denna undersökning behöver vi komma i kontakt med 

personer som arbetar med unga 13-17 år, t.ex. enhetschefer, samverkansansvarig eller 

socialsekreterare. Vår förhoppning är att någon yrkesverksam inom er myndighet har 

möjlighet att deltaga i denna undersökning. 

Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan mellan myndigheter sker 

kring unga mellan 13 – 17 år som behöver tvärprofessionell kompetens från olika 

myndigheter. Vi är intresserade att intervjua yrkesverksamma som arbetar med unga, främst 

de som har kontakt med Socialtjänsten och/eller Barn- och ungdomspsykiatrin samt Statens 

Institutionsstyrelse. Vi vill studera vilka förutsättningar eller hinder som finns kring 

samverkan gällande dessa unga. Genom intervjuerna vill vi studera hur yrkesverksamma 

upplever att samverkan fungerar mellan myndigheterna i kontext till lagstiftningen, rutiner 

och eventuella riktlinjer inom respektive myndighet.  

För att genomföra vår studie har vi valt kvalitativa intervjuer med personer som jobbar 

med ungdomar som har en sammansatt social och psykiatrisk problematik. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas. Urvalet kring informanter har skett med ett 

målinriktat urval där vår förhoppning är att er myndighet kan bidra med erfarenheter kring 

samverkansfrågor. Ert deltagande är betydelsefullt för att uppmärksamma och synliggöra 

yrkesverksammas upplevelser kring samverkan mellan myndigheter. 

Undersökningen kommer att ske i intervjuform där informanten får svara på frågor 

kring samverkan. Informanten kommer även att lämnas utrymme att dela med sig av egna 

erfarenheter och åsikter. Tidsåtgången för intervjun beräknas att vara ungefär en timme. Innan 

slutgiltigt inlämnande av C-uppsats lämnas en möjlighet att tillgå ett exemplar av studien.  

Intervjupersonerna kommer att avidentifieras vid studiens publicering. Det inspelade 

och transkriberade materialet kommer att makuleras. Intervjupersonens deltagande i 

undersökningen är helt frivillig och kan när som helst välja att lämna studien utan närmare 

motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en C-uppsats vid 

Mittuniversitet i Östersund. 

 



 37 

Vi hoppas att ni finner studiens syfte relevant och önskar att delta. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Sundsvall och Skövde, 26 november 2014. 

 

Emma Manngård, Mailadress: emma1201@student.miun.se Mobil nr: 0725383963 

Caroline Danielsson, Mailadress: cada1101@student.miun.se Mobil nr: 0736184657 

 

7.2 Intervjuguide  
 

Bakgrundsinformation kring intervjuperson 

 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad var det som gjorde att du valde denna utbildning? 

 Vilken är din yrkestitel? 

 Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Vad är roligast med ditt arbete? 

 Hur länge har du arbetat vid arbetsplatsen? 

 Vad fick dig att välja den här arbetsplatsen? 

 

Samverkan 

 

 Vad betyder begreppet samverkan för dig? 

 

 Kan du beskriva dina egna upplevelser kring samverkan i din yrkesprofession? 

 

 Hur tror du att andra aktörer uppfattar samverkan med er verksamhet? 

 

 Hur fungerar samverkan med Socialtjänsten/BUP/SiS kring ungdomar som har en 

social problematik och en psykisk ohälsa? 

o Vad fungerar bra med samverkan? Vilka faktorer främjar samverkan? 

o Vad fungerar dåligt med samverkan? 

mailto:emma1201@student.miun.se
mailto:cada1101@student.miun.se
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 Vilka förutsättningar respektive hinder upplever du existerar kring samverkan till 

andra aktörer i dagsläget? Varför? 

 

 Hur tror du att samverkan skulle kunna förbättras för att ha möjlighet att gynna den 

unge? Hur skulle detta kunna gå till rent praktiskt?  

 

 Tycker du att det är något som är viktigt att eftersträva? 

 

Lagstiftning 

 

 Känner du till SIP (Samordnad individuell plan)? (Hälso- och sjukvårdslagen, 3f§ 

samt Socialtjänstlagen 2 kap, 7§.) 

 

 Hur väl anser du att verksamheten följer den senaste implementeringen utav 

lagstiftningen (SIP)? 

 

 Tycker du att SIP har främjat samverkan mellan myndigheterna? 

 

 Ser du några fördelar med en samordnad individuell plan? 

 

 Finns det några nackdelar med SIP? 

 

 Har era rutiner på arbetsplatsten förändrats sedan införandet av SIP? 

 

 Känner du till Västbus - Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i 

Västra götalands län? (Samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt 

psykisk/psykiatrisk och social problematik). 

 

 I lagstiftningen anges respektive huvudmans verksamhets- och kostnadsansvar och 

enligt Västbus får barnets intressen aldrig åsidosättas på grund av att skilda huvudmän 

har olika verksamhets- och kostnadsansvar. Finns det exempel där patienter/klienters 

behov har åsidosatts trots huvudmännens ansvarsområde i er verksamhet? 
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Organisation 

 

 Anser du att ni har tillräckligt med resurser vid er arbetsplats för att kunna arbeta efter 

dessa riktlinjer? 

 

 Främjar organisationen samverkan mellan myndigheter? 

 

 Pågår det ett utvecklingsarbete kring samverkan utifrån Västbus?  

 

 Har du något exempel där god samverkan etablerats inom verksamheten, där 

lagstiftning och riktlinjer har varit till gagn för den enskilde?  

 

Avslutning 

 

 Finns det något som vi har missat och har du ytterligare något som du vill tillägga?  

 Har du någon fråga att ställa oss? 

 

 


