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Sammanfattning 
År 2020 uppmärksammades på nytt att det delade huvudmannaskapet inom missbruks- och 

beroendevården kan få konsekvenser för den enskilde i form av bristande tillgänglighet 

(Kommitédirektiv 2020:68). I dagsläget ansvarar regionen och kommunen gemensamt för 

missbruksvården, och har enligt Socialtjänstlag (SFS 2001:453) samt Hälso- och sjukvårdslag 

(SFS 2017:30) en skyldighet att samverka i vården av brukare med missbruksproblematik. I 

denna studie har syftet varit att undersöka professionella inom kommun och regions uppfattning 

avseende samverkan i relation till ensamkommande flyktingbarn och missbruk. Utöver detta 

var syftet att även studera professionellas konstruktion av ansvar samt brukaren i 

samverkansprocessen. För att uppnå syftet har professionella med erfarenhet av 

ensamkommande flyktingbarn och/eller missbruksproblematik intervjuats. Denna avgränsning 

motiveras av att samverkansbehovet i allmänhet har identifierats som stort avseende gruppen 

ensamkommande flyktingbarn, bland annat på grund av bristande nätverk i det nya landet, men 

även på grund av riskfaktorer i form av psykisk ohälsa och låg socio-ekonomisk status. Studien 

utgår från en socialkonstruktivistisk ansats och en abduktiv kvalitativ innehållsanalys har 

utförts med hjälp av en modell för samverkansanalys. Resultatet visar att professionella 

upplever nuvarande former för samverkan som tämligen välfungerande, men att ansvaret för 

bristfällig samverkan konstrueras som något som förklaras av faktorer som enskilda 

professionella inte rår över. Studiens fynd visar vidare på brukarkonstruktionens betydelse för 

att förstå samverkan mellan region och kommun samt personliga relationers relevans i 

samverkansprocessen när praktiskt stöd uppifrån konstrueras som bristfälligt. Utöver detta har 

strukturella förutsättningar relaterat till huvudmannaskapsfrågan samt tidsmässiga- och 

ekonomiska resurser porträtterats som betydelsefulla för att förstå fenomenet samverkan. 

Studien finner att inrättandet av samordnande tjänster är en möjlig väg till förbättrad samverkan, 

och en implikation för framtida forskning är att undersöka effektiviteten av sådana tjänster.  
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Inledning 

År 2008 upprättades ett kommittédirektiv (Kommittédirektiv 2008:48) av regeringen där 

utredaren gavs i uppdrag att se över huvudmannaskapsfrågan avseende missbruksvården. 

Utredningen bedömde bland annat att ansvaret i fråga om missbruks- och beroendevård måste 

tydliggöras för att komma till rätta med de problem som kan drabba den enskilde (SOU 

2011:35). År 2020 uppmärksammades på nytt att det delade ansvaret mellan missbruks- och 

beroendevården riskerar att resultera i negativa konsekvenser för individen i form av bristande 

tillgänglighet och samordning (Kommittédirektiv 2020:68). I vissa fall kan det leda till att 

individen faller mellan stolarna och inte får den hjälp eller det stöd som den enskilde behöver, 

och planen är att den nya utredningen ska publiceras i november 2021. Enligt Socialtjänstlagen 

(SoL, SFS 2001:453) 3 kap 7 § ska socialnämnden arbeta förebyggande med att motverka 

missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska även enligt 

SoL 5 kap 9 § sörja för den enskilde missbrukaren och se till att den enskilde får den hjälp som 

den behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Enligt SoL 5 kap 9a § ska kommunen ingå i en 

överenskommelse med regionen i fråga om personer som missbrukar. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslag (HSL, SFS 2017:30) 16 kap 3 § ska regionen ingå i en överenskommelse med 

kommunen avseende samarbete gällande frågor om psykisk funktionsnedsättning, missbruk 

samt barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet. Under senare tid har ökad 

specialisering inom välfärden lett till ett ökat behov av samverkan mellan aktörer för att möta 

komplexiteten i brukares behov då specialiseringen tenderar att skapa bristande kontinuitet och 

oklara ansvarsgränser mellan välfärdsaktörer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006:75ff; 

Mossberg, 2020:595). Då ansvaret för vården avseende individer med missbruk vilar på olika 

huvudmän aktualiseras frågan om samverkan. 

Bakgrund 

Sverige är ett land som blivit internationellt känt för att ta emot ett stort antal ensamkommande 

flyktingbarn (UNHCR, 2020:3). Mellan år 2000-2020 tog Sverige emot totalt 69 331 

ensamkommande flyktingbarn från en mängd nationer, där över hälften (35 369) togs emot år 

2015 (Migrationsverket, u.å.). Folkhälsomyndigheten (2017a:2) uppmärksammade mellan åren 

2014-2015 en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn som tvångsvårdas, något som 

åtminstone delvis förklaras av det ökade antalet flyktingbarn år 2015. Vidare menar de att barn 

som tvångsvårdas enligt lag (SFS 1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

(LVU) ofta har psykosociala problem. Folkhälsomyndigheten (2017a:2) rapporterade även 

2017 om en ökad oro kring ensamkommandes drogvanor och menar att narkotikabruk är utbrett 

inom gruppen. Det finns dock inga tecken på att missbruksproblematik skulle vara särskilt 

utbredd hos gruppen ensamkommande flyktingbarn jämfört med övriga ungdomar i Sverige 

(Dahlberg & Anderberg, 2017:24ff). Folkhälsomyndigheten (2017a:2; 2020) uppger att 

substansbruk är en av anledningarna vid ansökan om placering för ensamkommande i drygt tre 

av fyra fall och det finns tecken på att användningen av narkotika är ett problem hos en del 

ensamkommande flyktingbarn. Utöver detta menar de att det finns data som tyder på att den 

psykiska ohälsan är utbredd i gruppen samt att det är viktigt med förebyggande insatser.  

Wimelius, Eriksson, Isaksson & Ghazinour (2017) menar att ensamkommande flyktingbarn 

löper hög risk för psykisk ohälsa – i synnerhet posttraumatiskt stressyndrom, depression och 



Erik Jacobsen & Hannes Strömberg 

2 

ångest. Utöver detta menar författarna att ensamkommande flyktingbarn är en grupp som ofta 

blir föremål för stödinsatser, och arbetet med flyktingbarn ställer krav på professionellas 

förmåga att samverka. Professionella uttrycker att samverkan mellan berörda myndigheter och 

aktörer kring ensamkommande flyktingbarn är en framgångsfaktor i arbetet med att fånga upp 

narkotikamissbruk (Gullers Grupp, 2017). En del professionella menar vidare att det finns 

brister i arbetsprocessen efter att narkotikamissbruk har uppmärksammats i form av att ärenden 

inte tas vidare, att insatser inte aktualiseras eller inte finns tillgängliga. Utöver detta upplever 

professionella att bristerna ofta hänger samman med okunskap gällande regler och angående 

vilken hjälp som kan ges i sammanhanget. Ytterligare ett problem som uttrycks i kontexten är 

svårigheterna att kommunicera mellan olika aktörer på grund av rådande sekretesslagstiftning. 

För att kunna arbeta adekvat över gränserna mellan olika myndigheter krävs en effektiv 

informationsdelning (ibid.). Ensamkommande flyktingbarn kan ha en mängd professionella 

runt sig, och en viktig faktor för ett framgångsrikt arbete med dessa ungdomar är att 

professionella i deras omgivning drar åt samma håll (Dahlberg & Anderberg, 2017). 

Interventioner för ensamkommande flyktingbarn med narkotikaproblematik behöver vara 

multimodala och omfatta både den unge själv och faktorer i dennes omgivning (ibid.). Wimelius 

m fl. (2017) menar att det är avgörande för ensamkommande flyktingbarn att ha ett stabilt 

boende, att de kan upprätthålla tidigare relationer och kultur men också att de kan skapa nya. 

Det är även viktigt att de har tillgång till utbildning, praktik och framtidsmöjligheter för att 

kunna lämna tidigare negativa upplevelser bakom sig. Det är därför betydelsefullt att 

flyktingbarn får möjlighet att skapa pålitliga relationer till människor för att kunna skapa ett 

förutsägbart vardagsliv med stabila rutiner och stödinsatser. Utöver detta är 

brukarkonstruktionen, det vill säga professionellas berättelser och uppfattningar om brukaren, 

samt deras syn på gruppens problem relevanta faktorer för att förstå hur individer med 

missbruksproblematik bemöts och därmed hur insatser riktade mot gruppen utformas (Hunting, 

Grace & Hankivsky, 2015:101f; Selseng, 2017:87f). För att kunna uppnå stabilitet inom 

samtliga ovanstående områden går det att argumentera för att samverkan mellan professionella 

är avgörande. För att fördjupa förståelsen av samverkansprocessen kring målgruppen är det 

relevant att undersöka professionella inom kommun och regions uppfattning avseende 

samverkan.  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka professionella inom kommun och regions uppfattning 

angående samverkan samt konstruktionen av brukaren och ansvar avseende gruppen 

ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik. Detta kommer att göras utifrån tre 

frågeställningar. 

• Hur uppfattar professionella inom kommun och region behovet av samverkan 

angående ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik? 

• Hur upplever professionella nuvarande tillvägagångssätt för samverkan? 

• Hur konstruerar professionella sitt eget personliga ansvar i förhållande till andra 

aktörers ansvar avseende samverkan och hur konstrueras brukarens roll i 

samverkansprocessen? 
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Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till intervjuer med professionella som är anställda inom kommun 

och region i Mellansverige. På grund av svårigheter med att hitta respondenter som arbetar 

specifikt med målgruppen ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik har vi 

avgränsat oss till att intervjua professionella som arbetar med ensamkommande flyktingbarn 

och/eller missbruk. Respondenterna har erfarenhet av samverkan över huvudmannaskapets 

gränser. I denna studie definieras ensamkommande flyktingbarn i linje med 

Folkhälsomyndighetens (2017a) undersökning och omfattar individer upp till 21 år. Inom 

socialt arbete i Sverige är det vanligt att termerna ”brukare” samt ”klient” används för att 

beskriva individer som blir föremål för hjälpinsatser inom välfärden (Mossberg, 2020:595). I 

denna studie kommer termen ”brukare” användas i sammanhanget. 

Forskningsöversikt 
Nedan beskrivs den sökprocess som användes för att kartlägga forskningsfältet. Insamlad 

litteratur har sedan tematiserats i fyra huvudteman: korrelationen mellan psykisk ohälsa och 

missbruk, ensamkommande flyktingbarn, brukarkonstruktion samt samverkan. Dessa 

tematiseringar har identifierats då de relaterar till forskningsfrågorna för uppsatsen samt på 

grund av att forskningen inom området kretsar kring dessa teman. Den inledande tematiseringen 

avser att behandla prevalensen av psykisk ohälsa i kombination med missbruksproblematik. 

”Ensamkommande flyktingbarn – en heterogen grupp” redogör för att brukargruppen är 

heterogen i förhållande till psykisk ohälsa och substansmissbruk. Temat brukarkonstruktion 

lyfter hur synen på brukare kan få konsekvenser för utformningen av det sociala arbetet. 

Samverkanstematiseringen lyfter forskning angående behov och svårigheter med samverkan 

mellan aktörer tillhörande region respektive kommun. Dessa teman presenteras separat för att 

sedan avslutningsvis sammanfattas. 

Sökprocess 

Inledningsvis gjordes en tabell med två kolumner där relevanta sökord för vår studie listades på 

engelska samt svenska. När relevanta sökbegrepp hade identifierats gjordes sökningar på 

Uppsalas universitetsbibliotek, ub.uu.se med varierande kombinationer av sökorden. Exempel 

på sökning ser ut enligt följande:  

”(addiction OR missbruk) AND (samverkan OR collaboration OR cooperation) AND (health 

care OR sjukvård) AND (socialtjänst OR social services) NOT (äldre OR elderly)” 

Sökningarna filtrerades för att enbart visa sökträffar som var kollegialt granskade. Relevanta 

titlar urskildes genom överskådlig läsning av sökresultaten och irrelevant material sorterades 

bort genom gemensamma diskussioner om materialet. Den huvudsakliga anledningen till att 

studier valdes bort var att frågeställningarna och resultaten inte ansågs kunna fördjupa 

förståelsen av vår problemformulering. När relevanta titlar urskilts kedjesöktes referenslistorna 

i dessa för att identifiera ytterligare material. Sökningarna i Uppsalas universitetsbibliotek 

kompletterades med material från Folkhälsomyndigheten, Migrationsverket, Socialstyrelsen 

samt relevant internationell statistik. 

  

file:///C:/Users/erikg/Documents/Socionomprogrammet/Termin%206/Kvalmetod/Uppsats/ub.uu.se
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Korrelationen mellan psykisk ohälsa och missbruk 

Att synliggöra korrelationen mellan psykisk ohälsa och missbruk är relevant för att förstå att 

samverkansbehovet avseende individer med missbruk generellt sett är stort. I och med att det 

går att observera förekomst av psykisk ohälsa samt missbruk inom gruppen ensamkommande 

flyktingbarn anser vi att följande redogörelse är relevant för att förstå denna studies avgränsning 

(Folkhälsomyndigheten, 2017a; 2020).  

Socialstyrelsen (2019) menar att över hälften av de individer som vårdas för intag av 

beroendeframkallande substanser också vårdats för psykisk ohälsa under de senaste åren. De 

uttrycker vidare att samverkan mellan beroendevård, psykiatri och socialtjänst är avgörande för 

att komma till bukt med problematiken. Enligt lag ska samverkan ske i arbetet med individer, 

men ett problem i sammanhanget är den juridiska uppdelningen av huvudmannaskap och 

därmed ansvaret för individer med missbruksproblematik (Socialstyrelsen, 2019). Gerhard 

Larsson (SOU 2011:35:118ff) föreslår i sin utredning att den ideala uppdelningen av 

huvudmannaskap vore att samla ansvaret för missbruksvården hos regionen.  

Lundgren, Wilkey, Chassler, Sandlund, Armelius, Armelius & Brändström (2014) beskriver att 

samband mellan missbruksproblematik och psykisk ohälsa har observerats i USA, 

Skandinavien och internationellt. I USA observerades år 2019 att 9,5 miljoner individer lider 

av både missbruksproblematik och psykisk ohälsa (SAMHSA, 2021). 49,2 % av de individer 

som uppvisade missbruksproblematik hade också psykisk ohälsa i någon form och hos 18,4 % 

av alla individer med psykisk ohälsa observerades samsjuklighet avseende missbruk (ibid.). 

Öjehagen (2011:223) menar att förekomsten av samsjuklighet mellan missbruk och psykisk 

ohälsa har påvisats som stor vid internationella studier och bekräftar att samma höga korrelation 

går att identifiera i de nordiska länderna. Lundgren m fl. (2014:74ff) observerar att 18,6 % av 

individer som vårdas för missbruk i Sverige också uppvisar signifikant psykisk ohälsa. Richert, 

Anderberg & Dahlberg (2020) observerar att 34-54 % av individer mellan 13-21 år som vårdas 

för missbruksproblematik i Sverige också skattar problem med exempelvis 

koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, ångest och depression. 20 % av dessa rapporterar 

diagnosticerad psykisk ohälsa.  

Ensamkommande flyktingbarn – en heterogen grupp 

Folkhälsomyndigheten (2017a:1) fick tillsammans med Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga 

omfattningen av narkotikabruk inom gruppen ensamkommande barn och unga upp till 21 år. 

Kartläggningen genomfördes genom fyra delstudier som utförts med varierande metoder. 

Sammanställningen visar att gruppen är heterogen och det är svårt att uttala sig om ifall 

narkotikabruk är vanligare hos ensamkommande flyktingbarn än bland andra ungdomar. 

Folkhälsomyndigheten (2017b:3) finner i sina nationella hälsoregister att 0,8 % av 

ensamkommande flyktingbarn som ankom till Sverige innan år 2015 har vårdats för bruk av 

psykoaktiva substanser vid öppenvårdsmottagning jämfört med 0,3 % av övriga ungdomar. I 

en enkät till samtliga kommuner samt stadsdelsförvaltningar har landets socialtjänster 

gemensamt uppskattat att andelen ensamkommande som använder narkotika uppgår till mellan 

2 och 11 % med ett nationellt genomsnitt på 8 % (Folkhälsomyndigheten, 2017b:2). Vid öppna 

frågor som ställdes i samband med enkätundersökningen svarar socialsekreterare att ovissheten 

kring asylprocessen kan vara en bidragande faktor till missbruket inom gruppen samt att det 
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kan finnas ett stort mörkertal angående förekomsten av missbruk hos ensamkommande 

flyktingbarn. Vidare menar respondenterna att samverkan mellan aktörer är viktig för att 

komma till bukt med problematiken. Utöver detta utförde Gullers Grupp (2017) en 

fokusgruppsintervjustudie med professionella på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Studien 

konstaterar att det är svårt att uttala sig angående hur utbrett narkotikamissbruk är hos 

ensamkommande flyktingbarn jämfört med övriga ungdomar, men respondenterna menar att 

psykisk ohälsa, en utdragen asylprocess, brist på fritidsaktiviteter, stora boenden samt saknaden 

av en trygg bas är de största riskfaktorerna för att börja använda narkotika.  

Avslutningsvis gjordes en tvärsnittsstudie baserat på uppgifter i databasen IKMDOK inom 

ramen för Folkhälsomyndighetens kartläggning. Dahlberg & Anderberg (2017) menar i studien 

att ensamkommande flyktingbarn ofta beskrivs som en riskgrupp när det kommer till 

utvecklingen av psykisk ohälsa samt utvecklingen av alkohol- och narkotikaproblem. I 

kartläggningen framkommer att ensamkommande flyktingbarn i högre utsträckning än övriga 

ungdomar visar problem med sömn, depression och ångest. Utöver detta uppger 

ensamkommande att de i större utsträckning upplevt trauman än övriga ungdomar (se även bl.a. 

Bronstein & Montgomery, 2011:52ff; Fazel & Stein, 2002:366ff). Trots de traumatiska 

upplevelser många bär på tycks merparten ensamkommande flyktingbarn även ha stor 

motståndskraft eftersom de i stor utsträckning lyckas hålla sig undan kriminalitet, missbruk och 

psykisk problematik (se även Carlson, Cacciatore & Klimek 2012:259ff). Det här utgör en så 

kallad ”flyktingparadox” – trots psykosocial ohälsa inom gruppen är inte förekomsten av 

missbruk så hög som man skulle kunna anta. Dahlberg & Anderberg (2017) anser att det kan 

vara problematiskt att måla upp ensamkommande flyktingbarn som en riskgrupp som sätter 

särskilda prov på exempelvis socialtjänst och sjukvård. De menar att en riskgruppsdefinition är 

något vilseledande och kan riskera att gruppen stigmatiseras, vilket kan leda till 

kulturessentialistiska slutsatser där etnicitet och kultur överordnas som förklaringsmekanismer 

snarare än socioekonomiska förhållanden (se även Nordgren, 2017). Detta går i linje med 

resultaten från Herz (2018:445f) som i en svensk studie utfört intervjuer med ensamkommande 

flyktingbarn och menar att de konstrueras som ett allmänt hot av samhället grundade i 

kulturessentialtiska föreställningar. Kaukko (2017:140ff; 157ff) hävdar att forskningen ofta 

lägger fokus på sårbarhet och trauma i avseendet ensamkommande flyktingbarn men att 

professionella snarare lägger fokus på styrka och motståndskraft. I sin artikel tolkar hon 

ensamkommande flyktingbarn som både sårbara och motståndskraftiga. Hon intar ett 

intersektionellt perspektiv där barn ses som rättighetsinnehavare snarare än framtida vuxna eller 

medborgare. Genom att ta hänsyn till faktorer som etnicitet, kön och tidigare erfarenheters 

betydelse för uppfattningen av barndomen belyser hon komplexiteten i barns upplevelser. Hon 

menar att det är avgörande att gruppen bemöts med respekt för sin situation och att 

professionella inte ska anta att ensamkommande flyktingbarn har särskilda behov eller 

karaktärsdrag, utan att insatser ska baseras på individens upplevelse här och nu. Vidare menar 

hon att det är en fördel att fokusera på tillgångar hos ensamkommande flyktingbarn snarare än 

utsatthet och trauma.  

Johnson & Svensson (2020:10) har i en kvantitativ enkätstudie studerat alkoholvanor hos första- 

och andra generationens invandrare i jämförelse med övriga ungdomar i Sverige. De finner att 

det sker en så kallad ”kulturinlärning” i förhållande till alkoholkonsumtion, där invandrares 
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alkoholkonsumtion ökar i genomsnitt desto längre de befunnit sig i Sverige. Detta harmonierar 

med Ekblad (2011:601ff; 635; 641) som menar att missbruk bland utrikesfödda barn påverkas 

av både missbruksmönster hos majoritetsbefolkningen samt av mönstret från ursprungslandet. 

Hon menar vidare att en helhetssyn på individen samt förbättrad samverkan är viktiga faktorer 

för lyckad integration. Sammantaget anser hon att kunskapsläget avseende etnicitet och 

missbruksvård är bristfälligt. Hon efterfrågar en mer utvecklad samsyn och ett systemtänkande 

mellan myndigheter i flyktingmottagandet samt nya samverkansformer. Wimelius m fl. 

(2017:143) menar att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn är problematiskt avseende 

bristande nätverk mellan aktörer som är involverade i ungdomarnas liv. Utöver detta påpekar 

de ett behov av en tydligt artikulerad politisk vision avseende integration samt systematiska 

utvärderingar av hur mottagandet påverkar integrationen på sikt. Författarna menar vidare att 

kommunpolitik och kommunens praktiska arbete är viktiga områden för att förstå flyktingbarns 

integration i Sverige (Wimelius m fl., 2017:144). 

Brukarkonstruktion – ett tveeggat svärd 

Nordgren (2017:49; 53) menar att man inom socialt arbete, politiken och missbruksvården i 

Sverige har konstruerat kategorin ”den missbrukande invandraren” sedan slutet av 1980-talet, 

vilket kan vara ett resultat av ökade migrationsflöden under perioden. Han argumenterar att 

kategorisering kan få både positiva och negativa följder för marginaliserade grupper (Nordgren, 

2017:62f). Kategorisering är ett tveeggat svärd som kan möjliggöra riktade sociala 

interventioner för att stärka en grupps resurser, men det kan också definiera en grupp som 

socialt avvikande och problematisk med grunder i till exempel etniskt och kulturellt ursprung. 

Vidare menar Nordgren (2017:63f) att verkliga eller uppfattade ökningar i migrationsflöden 

kan orsaka att politiken fokuserar på ”problem hos invandrare”. Nordgren (ibid.) menar att 

diskussionen i Sverige fick nytt liv år 2015, vilket vi menar kan vara ett resultat av att flödet av 

ensamkommande flyktingbarn var relativt sett stor i jämförelse med åren före och efter 2015 

(Migrationsverket, u.å.). Det går att argumentera för att denna uppfattade och verkliga 

tillströmning av ensamkommande flyktingbarn kan ha bidragit till konstruktionen av 

ensamkommande flyktingbarn som en problemgrupp vilket bland annat syns i form av att 

gruppen konstrueras som särskilt sårbar för narkotika. Konstruktioner av människor som 

baseras på ett fåtal antagna kollektiva faktorer, till exempel om kulturella- och etniska 

identiteter, är problematiska ifall kategoriseringen appliceras på ett statiskt och essentialistiskt 

sätt (Nordgren, 2017:62).  

Selseng (2017:87f) menar att professionella inom välfärdssektorns definitioner och förståelse 

av individer med missbruksproblematik får konsekvenser för hur brukaren uppfattas. Därmed 

påverkas även välfärdstjänsters utformning och utförande av sådana definitioner. Hon menar 

att dessa förståelser varierar mellan professionella och grundas i kulturella, institutionella och 

sociala kontexter som reproduceras genom interpersonella interaktioner. Socialt cirkulerande 

berättelser bidrar till att producera professionellas uppfattning av brukaren. Genom att intervjua 

professionella inom välfärdssektorn i Norge observerar hon hur brukaren konstrueras för att 

sedan tematisera detta i fyra huvudsakliga kategorier; den beroende-, den opålitliga-, den 

förfallande- och den stigmatiserade brukaren. Konstruktionen av den beroende brukaren 

bygger på antaganden om att beroende är ett personligt problem, att brukaren behöver 

behandling för att bli kvitt sitt missbruk, att individen måste bli drogfri för att leva ett normalt 
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liv samt att socialarbetare inte kan hjälpa brukaren om brukaren inte blir fri från sitt beroende. 

Den opålitliga brukaren konstrueras genom antaganden om att missbrukares sug efter droger är 

starkare än behovet av att vara ärlig vilket gör dem opålitliga. Konstruktionen av den förfallande 

brukaren bygger på att det finns normala och avvikande sätt att leva sitt liv samt att 

substansmissbruk leder till att individer blir avvikande och skadade över tid. De skador som 

missbruket orsakar innebär enligt denna konstruktion att det blir svårare, om inte omöjligt, att 

hjälpa brukaren om missbruket har pågått under lång tid. Konstruktionen av den stigmatiserade 

brukaren skapas genom att missbrukare ses som stigmatiserade och diskriminerade. Denna 

konstruktion menar att stigmatisering bidrar till svårigheter för missbrukaren i och med att 

denne stöter på pessimistiska attityder hos andra människor, till exempel arbetsgivare. Selseng 

(2017:99f) menar vidare att konstruktionerna skapar ramar för hur brukaren förstås och därmed 

legitimerar och påverkar det sociala arbetets utformning. Bland annat menar hon att 

professionellas berättelser om brukare med missbruksproblematik är generaliserande vilket i 

sin tur osynliggör andra intersektionella faktorer som kön, ålder, och klass vilka också är 

relevanta för att förstå individen. Hunting m fl. (2015:101f) har framställt en intersektionell 

modell för social exkludering och inkludering. De menar att ”social inkludering” är ett 

omdebatterat och svårdefinierat begrepp, men de argumenterar att social inkludering är 

avgörande för att förbättra marginaliserade gruppers handlingsutrymme och värdighet. När en 

grupp definieras som socialt exkluderad riskerar individer i gruppen att stigmatiseras och 

diskrimineras, och för att motverka detta är det avgörande att lyfta fram samhälleliga och 

individuella resurser som stärker gruppens motståndskraft och därmed bidrar till gruppens 

förmåga att hantera utsattheten. Mossberg (2020:604) belyser behovet av medvetenhet 

avseende professionellas begreppsanvändning då de har betydelse för utformningen av socialt 

arbete i förhållande till målsättning och vilka välfärdstjänster som erbjuds. Hon menar vidare 

att hur professionella talar om brukare skapar associationer avseende karaktärsdrag vilka i sin 

tur blir betydelsefulla i konstruktionen av identitet, rättigheter och ansvar. För att hantera 

problematik avseende stigmatisering och diskriminering är det avgörande att professionella och 

brukare har en medveten diskussion avseende begreppsanvändning och problemgrupps-

definitioner. 

Samverkan – en utmaning i den moderna välfärdsstaten 

Flera studier visar på svårigheten att få till fungerande samverkan mellan aktörer inom 

välfärdssektorn. Antunes & Moreira (2011:129ff) har sökt finna olika erfarenheter och 

tillvägagångssätt för att uppnå integrerad vård utifrån en systematisk genomgång av litteratur. 

Studien omfattar ett urval på 24 studier från 16 europeiska länder inklusive Sverige. Antunes 

och Moreira (2011:131ff) fann ett flertal svårigheter med integrerad vård, däribland bristande 

samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. För att tackla problematiken fann 

de tre huvudsakliga tillvägagångssätt: strukturell förändring av berörda organisationer, 

förändring av arbetsstyrkans konstellation och ändring gällande organisationernas finansiering. 

Ett annat sätt att hantera samverkansproblematik är projektarbeten. Löfström (2010:141ff) 

undersökte i en intervjustudie tre projektarbeten mellan sjukvården, socialtjänsten och 

Försäkringskassan i Sverige. Projekten hade olika förfaranden men samtliga syftade till 

förbättrat samarbete och effektivitet samt att minska risken för att enskilda slussas mellan 

aktörerna. Resultatet visar på att samverkansprojekt kan öka integration mellan aktörer och leda 
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till ökad ömsesidig kunskap och förståelse. Integrationen sträckte sig dock inte bortom 

projektens gränser. Organisationernas grad av samverkan förblev densamma som innan 

projektet och de främsta svårigheterna gällde beslutsfattande och regler (Löfström, 2010:146ff, 

152). 

Widmark, Sandahl, Piuva & Bergman (2011:1ff) undersökte i sin studie vilka hinder det finns 

angående samverkan mellan professionella inom sjukvård, socialtjänst och skola. Detta gjordes 

genom fokusgruppsintervjuer med chefer och personal. Resultaten pekar på tre områden som 

utgör hinder för samverkan: ansvarsfördelning, förtroende för medverkande samt professionella 

möten. De professionella upplevde vissa områden mellan organisationerna som oklara och 

uttryckte osäkerhet i förhållande till andras uppdrag där bristen på klarhet utgjorde ett problem. 

Insatser från olika aktörer krävde olika grad av brukarproblematik för att aktualiseras vilket 

ledde till osäkerhet mellan professionella då det föreföll oklart vad som kunde förväntas av 

respektive aktör. Professionella upplevde i både Widmark m fl. (2011:4f) samt Wimelius m fl. 

(2017:151) att de stundtals kände sig isolerade i förhållande till medverkande organisationer 

och vidare saknade engagemang i ärendena. Detta förstärktes ofta av tidigare negativa 

erfarenheter med samarbetspartnern eller bristande kunskap om vad de kan bistå med. I det 

professionella mötet möts olika perspektiv, exempelvis medicinska och sociala, vilket kan 

utgöra hinder avseende förståelse mellan deltagande aktörer. Detta kan bidra till att samverkan 

upplevs som tidskrävande och ineffektivt (Widmark m fl., 2011:4ff). Wimelius m fl. (2017:153) 

lyfter att bristen på klara riktlinjer gällande ansvarsfördelning kan orsaka bristande 

kommunikation och ineffektivt arbete. Matscheck & Piuva (2020:7ff) redogör i sin studie för 

hur samverkan även med stödstrukturer i form av samordnade individuella planer (SIP) blir 

otillräcklig på grund av bristande deltagande av viktiga aktörer och svårigheter att fatta konkreta 

beslut. Ett resultat som talar för att det fortfarande råder oklarhet gällande ansvar och att SIP 

som stödstruktur ter sig ineffektiv i praktiken. För att en fungerande samverkan mellan 

organisationer ska komma till stånd krävs tydligare stöd och riktlinjer, engagerat- och delat 

ledarskap samt de enskilda deltagarnas motivation. Utöver detta kan det organisatoriska 

klimatet och dess kultur bidra till ökad förståelse mellan organisationer som i sig är viktigt för 

att få till en god samverkan (Fridell, Billsten, Holmberg & Ivarsson 2020:8; Widmark m fl., 

2011:7f; Wimelius m fl. 2017:155f; Ødegård & Strype, 2009:293).  

Sammanfattning av forskningsfältet 

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att samsjuklighet avseende missbruk och 

psykisk ohälsa är vanligt förekommande. Det ligger nära till hands att hävda att samverkan 

mellan missbruksvård och psykiatri är avgörande för att hantera brukargruppen där 

samsjuklighet förekommer. Utöver detta finns det fog för att samverkan är viktig för att hantera 

heterogeniteten inom brukargruppen ensamkommande flyktingbarn. Det finns dock bristfälligt 

underlag angående omfattningen av missbruksproblematik hos ensamkommande flyktingbarn 

i Sverige, men det finns empiri som tyder på att missbruk förekommer inom gruppen samt att 

ensamkommande flyktingbarn är en riskgrupp avseende traumatisering, stigmatisering och 

psykisk ohälsa. Det finns också stöd i forskningen avseende ensamkommande flyktingbarns 

starka motståndskraft och förmåga att återhämta sig. Vidare är det relevant att påpeka att 

ensamkommande flyktingbarn är en heterogen grupp överlag och att mönster kring missbruk 

och psykisk ohälsa avseende gruppen varierar markant mellan individer. Utöver detta går det 
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att argumentera för att professionellas konstruktion av brukaren är relevant för att förstå hur 

välfärdsorganisationer utformar insatser och för hur brukare bemöts. Detta kan i sin tur få 

konsekvenser för brukarens förmåga att återhämta sig. På det interorganisatoriska 

samverkansfältet går det att konstatera att det finns ett flertal svårigheter med att få till en 

välfungerande integration av organisationer. För att tackla problematiken förekommer 

varierande strategier på strukturell och lokal nivå. Projektarbeten och stödstrukturer i form av 

till exempel SIP ter sig otillräckliga för en god samverkan. Studierna visar att professionella 

upplever bristande klarhet gällande ansvarsfördelning samt bristande insyn i vad medverkande 

aktörer kan bistå med. Det här kan i sin tur påverka hur väl organisationerna arbetar tillsammans 

inom delade områden och visar på betydelsen av det organisatoriska klimatet. 

Sammantaget går det att säga att samverkan mellan olika aktörer är särskilt viktigt för att stötta 

ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik. Utöver detta finns det underlag som 

tyder på att det är svårt att få till en välfungerande interorganisatorisk samverkan. Matscheck 

& Piuva (2020:12) menar att det finns utrymme för intervjustudier inom området samverkan 

för att fördjupa förståelsen kring samverkan mellan myndigheter i arbetet med individer där 

både beroendeproblematik och psykisk ohälsa föreligger. Vår studie är till viss del unik i 

relation till tidigare forskning som främst har redogjort för vilka svårigheter och behov som 

finns för att få till en fungerande samverkan mellan aktörerna på välfärdsområdet. Det vi vill 

undersöka tar en annan inriktning då vi undersöker konstruktionen av ansvar samt brukaren. 

Tidigare forskning är i större utsträckning utförd utifrån organisatoriska förutsättningar med en 

fenomenologisk ansats, där informanternas beskrivningar av det organisatoriska klimatet 

betraktas som sanna. Vi tar sikte på att förstå hur individer konstruerar det organisatoriska 

klimatet och hur dessa konstruktioner sedan genom sociala praktiker kan få följder för 

interorganisatorisk samverkan.  

Teoretiska perspektiv 
Nedan redogörs för de teoretiska perspektiv som är nödvändiga för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Inledningsvis presenteras socialkonstruktivismen och i anslutning till detta 

konstruktionen av missbruk och brukaren. Därefter presenteras en modell för samverkansanalys 

som kommer att användas vid presentationen av studiens resultat. Avslutningsvis redogör vi för 

begreppen gräsrotsbyråkrater samt handlingsutrymme.  

Socialkonstruktivism 

Berger och Luckmanns (1967:268ff) socialkonstruktivism lägger fokus på det subjektiva 

mänskliga handlandet i interaktion med andra. Människor externaliserar subjektiv mening och 

objektifierar sin omvärld samtidigt som dessa meningar internaliseras och tar form av en 

objektiv verklighet. I denna process blir symboler och inte minst språket viktig i konstruktionen 

av verkligheten och med andra ord vad som upplevs som kunskap (Berger & Luckmann, 

1967:276f; 280f; 287f; 313ff). Kunskapen upprätthålls sedan genom en social ordning som sker 

i mänsklig interaktion och beskrivs som en pågående process. Genom rutinmässigt agerande 

fastslås handlingar i vanor vilket bidrar till uppfattningen om hur en kan te sig samt vad som 

anses vara sant. Då handlingarna ömsesidigt uppfattas på ett liknande sätt av flera individer 

institutionaliseras de och institutioner beskrivs som att vissa handlingar eller vanor förväntas 
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utföras av vissa aktörer (Berger & Luckmann, 1967:119ff; 306ff; 313ff). Sammantaget 

konstrueras den sociala verkligheten genom subjektiv förståelse.  

Vi menar, utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, att det inom varje organisation finns 

ett organisatoriskt klimat som i enkelhet kan beskrivas som en sammansättning av moraliska- 

och kulturella värderingar samt praktiska tillvägagångssätt. Vi menar att det organisatoriska 

klimatet inom en organisation i slutändan är en summa av enskilda individers sociala 

konstruktioner, då vi tänker att dessa färgar enskildas sätt att handla och förhålla sig till 

organisationen. Med andra ord får sociala konstruktioner verkliga konsekvenser avseende 

organisationens prestation och tillvägagångssätt, då vi hävdar att enskildas konstruktioner 

påverkar och påverkas av vilket förhållningssätt individer har gentemot den egna 

organisationen och samverkanspartners. Interorganisatorisk samverkan kan ses som ett 

fenomen där olika organisationer möts, och därmed också olika organisatoriska klimat. I detta 

sammanhang kan man istället prata om interorganisatoriskt klimat. Det interorganisatoriska 

klimatet påverkas både av sociala konstruktioner hos individer inom den egna organisationen 

och samverkanspartners. Ett centralt begrepp för att förstå det interorganisatoriska klimatet är 

ansvar. Om samtliga samverkanspartners i ett givet sammanhang har harmonierande synsätt 

avseende ansvar skapar detta goda förutsättningar för en välfungerande samverkan. Ett 

harmonierande synsätt bygger på att enskilda besitter den kompetens som är nödvändig för att 

förstå sina samverkanspartners utifrån det handlingsutrymme som finns till respektive 

organisations förfogande. Detta ställer krav på transparens mellan organisationerna och dess 

samverkanspartners i syfte att konstruera ett välfungerande interorganisatoriskt klimat. 

Konstruktionen av missbruk och brukaren  

Selseng (2017:87f) menar att socialarbetares definitioner och uppfattningar av missbruk får 

konsekvenser för hur brukaren upplever sina problem och hur välfärdstjänster struktureras och 

levereras. Cirkulerande anekdotiska berättelser och uppfattningar om missbrukare skapar och 

återskapar kulturella föreställningar genom social interaktion som kan få följder för den som 

kategoriseras. Selseng (2017:89) menar vidare att konstruktionen av missbrukaren är central 

för att förstå missbruk som fenomen. Till exempel menar hon att uppfattningen om att 

opiatmissbruk är ett obotligt tillstånd tenderar att bli en självuppfyllande profetia. Exempelvis 

kan man tänka sig att professionellas förförståelse av ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik kan komma att färga de insatser som blir tillgängliga. Man kan tänka sig 

att detta skulle kunna leda till att man bortser från de resurser och den motståndskraft som finns 

inom gruppen till förmån för tankar om att särskilda stödinsatser krävs för gruppen. Sådana 

antaganden kan leda till att professionella underminerar kompetensen och handlingskraften hos 

ensamkommande flyktingbarn på grund av felaktiga antaganden. Man kan därmed påstå att 

brukarkonstruktionen är betydelsefull för hur brukaren bemöts och vilka insatser som beviljas 

i specifika fall. Konstruktionen av brukaren kan i sin tur få betydelse för hur professionella 

inom olika professioner ser på sitt ansvar i förhållande till brukaren och andra professionella.  

Modell för samverkansanalys 

I syfte att förstå komplexiteten avseende interorganisatorisk samverkan har Axelsson & Bihari 

Axelsson (2006) framställt ett teoretiskt ramverk. Komplexa behov i omgivningen ställer krav 

på specialisering av välfärdsorganisationer vilket leder till en uppdelning av ansvar och 
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arbetsuppgifter, så kallad funktionell differentiering, vilket på samhällsnivå orsakar strukturell 

differentiering (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006:77f). Den strukturella differentieringen 

leder till fragmentering av ansvar som i sin tur skapar ett behov av integration. Fragmentering 

av ansvar leder ofta till problem avseende effektivitet och kvalitet. Dessa problem beskrivs ofta 

som integrationsproblem. Integrationsproblem kan bland annat vara duplicering av funktioner, 

glapp mellan organisationer, inkonsekvent handlande samt inkontinuitet vilket i sin tur kan 

orsaka att brukare slussas mellan välfärdsorganisationer.  

Axelsson & Bihari Axelsson (2006:78f) beskriver tre huvudsakliga former av 

interorganisatorisk integration. Den första involverar hierarkiskt ledarskap, så kallad top-down 

styrning. Den andra typen av integration sker genom konkurrens på den fria marknaden vilket 

leder till kontraktbaserade relationer mellan organisationer. Den tredje beskrivs som 

nätverksintegration vilket innefattar mer eller mindre frivilliga försök till integration av 

organisationer som inte tillhör samma hierarki. Den tredje formen av interorganisatorisk 

integration är den som är mest lämplig för att förstå integrationen av välfärdsorganisationer då 

de generellt sett inte är marknadsorienterade. Axelsson & Bihari Axelsson (2006:78ff) menar 

att organisationer kan integreras både vertikalt och horisontellt. Vertikal integration innefattar 

integration av organisationsenheter på olika hierarkiska nivåer, medan horisontell integration 

beskriver integration mellan organisationsenheter på samma hierarkiska nivå. Olika former av 

samverkan får utifrån modellen olika betoning av vertikal- och horisontell integration.  

Axelsson & Bihari Axelsson (2006:79f) har identifierat fyra huvudsakliga tillvägagångssätt för 

att uppnå interorganisatorisk integration; samordning, koordinering, samarbete samt 

kontraktering1. Enligt deras modell är kontraktering ett tillvägagångssätt med låg grad av både 

horisontell- och vertikal integration och vid denna form av samverkan kan man nästan hävda 

att integration saknas. Koordinering kan beskrivas som en form av samverkan med hög grad av 

vertikal integration men en låg grad av horisontell integration, vilket betyder att samverkan sker 

främst genom att organisationerna har ett delat hierarkiskt ledarskap. Samordning definieras 

som en typ av samverkan med hög grad av både vertikal- och horisontell integration – det vill 

säga en kombination av delat hierarkiskt ledarskap och frivilliga överenskommelser och 

justeringar mellan organisationer. Samarbete kan definieras som en typ av samverkan som 

innebär en hög grad av horisontell integration men en låg grad av vertikal integration. Denna 

samverkanstyp bygger på en gemensam vilja att samverka och ställer krav på en kontinuerlig, 

frekvent och öppen kommunikation mellan organisationer. Alla dessa former av integrering kan 

bli effektiva i praktiken, men vilken som är mest effektiv varierar beroende på till vilken grad 

organisationerna är strukturellt differentierade. Axelsson & Bihari Axelsson (2006:80) menar 

att en låg grad av differentiering kan hanteras genom vertikal integration, medan en hög 

differentiering behöver hanteras genom en horisontell integrering av organisationer. Då 

välfärdsorganisationer ofta är föremål för hög grad av strukturell differentiering är de 

integrationsformer som lämpar sig bäst i detta sammanhang samarbete samt samordning. 

Förekomsten av samarbete och samordning inom välfärdsorganisationer kan dock variera 

beroende på den vertikala integrationen som till stor del är beroende av till vilken grad 

 

1 Vår översättning av begreppen co-operation, co-ordination, collaboration samt contracting.  
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regeringen är involverad i utformningen av dessa organisationer. Axelsson & Bihari Axelsson 

(2006:80f) menar vidare att det vanligtvis inte förekommer några gemensamma hierarkier inom 

välfärdsorganisationer vilket innebär att integration ofta sker horisontellt genom samarbete. 

Denna typ av integration sker ofta genom så kallade multidisciplinära team. Detta innebär att 

professionella från olika professioner träffas i små grupper för att samverka över formella 

organisationsgränser för att möta behov hos en specifik grupp av brukare. Det går att 

argumentera för att det i en svensk kontext går att dra paralleller till samverkansformen SIP 

avseende detta begrepp. Axelsson & Bihari Axelsson (2006:81f) beskriver multidisciplinära 

team som en komplex form av samverkan som för enskilda professionella kan upplevas som att 

man slits mellan kraven från teamet och den egna organisationen. De menar vidare att 

multidisciplinära team existerar i olika former där vissa är mer temporära och projektbaserade 

medan de i andra fall blir mer permanenta och etablerade som en del av organisationsstrukturen. 

Stabila och väletablerade multidisciplinära team som består över tid beskrivs som den mest 

framgångsrika formen av samarbete inom välfärdsorganisationer. I sådana team möjliggörs 

relationsbyggande mellan dess medlemmar vilket skapar större tillit och effektivitet i arbetet.  

Axelsson & Bihari Axelsson (2006:83) framställer vidare ledarskapets roll i att få till en god 

samverkan. De menar att det främst handlar om att implementera effektiva förutsättningar för 

integration. Detta är en svår uppgift, och hanteringen av samarbete verkar vara särskilt 

problematisk. Vid denna samverkansform som syftar till att öka den horisontella integrationen 

mellan organisationer kan försvårande faktorer vara strukturella hinder kopplat till 

administrativa gränser, skillnader i juridiskt och regelmässigt handlingsutrymme, olika budget 

samt olika tillgång till information och databaser. Andra hinder kan vara existensen av olika 

organisatoriska- och professionella kulturer samt skillnader i engagemang mellan 

organisationer. Axelsson & Bihari Axelsson (2006:84) menar vidare att strukturella hinder ofta 

är mindre komplicerade att hantera, och därför är den viktigaste ledarskapsstrategin för att 

förbättra samverkan att hantera faktorer kopplat till kulturella värderingar, intressen och 

engagemang hos professionella. Dessa barriärer måste hanteras inom varje multidisciplinärt 

team genom så kallad team building. Vi anser att detta stärker argumentet att kortvariga 

multidisciplinära team kan te sig ineffektiva i praktiken i förhållande till mer permanenta och 

långvariga lösningar.  

Gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme 

Lipsky (1980:3) definierar begreppet gräsrotsbyråkrater2 som offentliga tjänstemän vilka 

representerar olika organisationer och interagerar med samhällets medborgare inom ramen för 

deras arbete. Exempel på gräsrotsbyråkrater är bland annat poliser, socialarbetare och hälso- 

och sjukvårdspersonal. Den gemensamma nämnaren för gräsrotsbyråkraterna är att de är 

beslutsfattare avseende huruvida medborgare har tillgång till olika statliga tjänster och program 

eller bör bli fråga för tillrättavisande åtgärder. Med andra ord besitter gräsrotsbyråkraten makt 

att påverka enskilda individers situation på ett betydande sätt. Gräsrotsbyråkraterna befinner 

sig i den beklämda positionen mellan stat och enskild medborgare och tvingas i positionen att 

 

2 Översatt från street-level bureaucrats. 
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ta hänsyn till den enskildes önskemål samtidigt som den måste förhålla sig till de ramar och 

krav som den offentliga organisationen ställer på dem (Lipsky, 1980:4).  

Lipsky (1980:13) använder sig av begreppet handlingsutrymme3 och menar att 

gräsrotsbyråkrater har ett betydande handlingsutrymme avseende bestämmanderätten till 

insatsers och sanktioners utformning. Gräsrotsbyråkrater har utifrån sin profession ett 

handlingsutrymme att förhålla sig till i arbetet med de enskilda medborgarna. Hur 

handlingsutrymmet är utformat beror till viss del på den organisation som den professionella är 

verksam inom samt de lagar och regler som kommer från chefer, politiker och andra 

beslutsfattare (Lipsky, 1980:14). Lipsky (1980:14) och Svensson, Johnsson & Laanemets 

(2008:16f; 55) menar även att handlingsutrymmet influeras av professionella tolkningar och 

normer inom en organisation samt individuella faktorer som exempelvis hur man är som person 

och professionalitet. Utnyttjandet av handlingsutrymmet kräver ett visst ansvar samtidigt som 

det ger den professionella en viss frihet i sitt arbete.  

Metod 
Nedan redogörs det tillvägagångssätt som har använts vid datainsamling, urval samt analys av 

empirin. Utöver detta finns en reflektion kring denna studies trovärdighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och etiska- samt metodöverväganden. Avsnittet redogör sammantaget både för 

praktiskt tillvägagångssätt samt reflektioner kring studiens styrkor, svagheter och vad den kan 

tillföra till det aktuella forskningsfältet.  

Kvalitativ intervju som metod 

För att besvara ovanstående frågeställningar har vi utfört en kvalitativ intervjustudie med 

professionella inom kommun och region. Sohlberg & Sohlberg (2019:160ff) beskriver 

intervjuer som en frekvent använd metod för informationsinhämtning inom samhälls- och 

beteendevetenskapen där syftet med intervjuer oftast är att på djupet kartlägga människors 

avsikter, uppfattningar och erfarenheter. Då vi vill studera de professionellas uppfattningar och 

upplevelser av samverkan och samverkanspartners tänker vi att enskilda intervjuer är 

tillämpbara. Detta i form av semistrukturerade intervjuer utifrån en tidigare framställd 

intervjumall (se bilaga 2) som utformats i enlighet med Padgett (2017:115ff). Graneheim & 

Lundman (2004:111) samt Padgett (2017:145ff) trycker på vikten av den ickeverbala 

kommunikationen, exempelvis i form av kroppsspråk, skratt och pauser då dessa delar av 

interaktionen påverkar det budskap som intervjupersonen förmedlar. 

Matscheck & Piuva (2020:12) efterfrågar kvalitativa intervjustudier inom fältet samverkan 

vilket är något som talar för valet av metod. Vi tänker att en intervjustudie kan bidra med nya 

insikter angående framgångsfaktorer och fallgropar vid samverkansambitioner. Vidare menar 

vi att det organisatoriska klimatet är avgörande för en god samverkan och att det organisatoriska 

klimatet i slutändan konstrueras av professionella individer. Detta sätt att se på organisationer 

motiverar användandet av djupintervjuer som metod.  

 

3 Översatt från discretion. 
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Urval 

Padgett (2017:67) beskriver att en studies urvalsstrategi bör utformas på ett sätt som möjliggör 

att urvalet kan besvara studiens syfte och frågeställningar. I denna studie används ett strategiskt 

kriteriebaserat urval. Padgett (2017:68) beskriver kriteriebaserat urval som en typ av strategiskt 

urval där forskaren väljer respondenter utifrån tidigare bestämda kriterier. I vår studie har vi 

sökt professionella som har erfarenhet av interorganisatorisk samverkan och arbetar med 

missbruk och/eller ensamkommande flyktingbarn från både kommunala- (exempelvis 

socialtjänst) och regionala verksamheter (till exempel hälso- och sjukvården). Ett strategiskt 

urval lämpar sig inom kvalitativ forskning och det är fullt legitimt inom metoden att forskaren 

handplockar informanter (Ruth, 1991:280). För att nå respondenter inom regionen använde vi 

oss även av ett respondentdrivet urval där vi sedan tidigare hade personliga kontakter. I likhet 

med Padgetts (2017:68f) beskrivning av tillvägagångssättet ombads en kontaktperson att höra 

med sina kollegor om intresse fanns för deltagande i intervju. Padgett (2017:134f) menar att det 

i en ideal situation är eftersträvansvärt att intervjua så många respondenter att mättnad uppnås, 

det vill säga när forskaren gör bedömningen att fler intervjuer inte kommer att generera mer 

betydelsefulla data. Utifrån de tidsmässiga begräsningar som uppsatsen inneburit slutade vi 

med 9 informanter, 4 från socialtjänsten och 5 från hälso- och sjukvården. Vi upplevde att vi 

efter 9 intervjuer kunde identifiera liknande utsagor i materialet vilket bidrog till en upplevelse 

av mättnad. Visserligen går det inte att utesluta att fler relevanta fynd kunde ha identifierats om 

fler intervjuer hade utförts, men vi menar att insamlat material har kunnat bidra till 

betydelsefulla slutsatser. Urvalet i studien är rekryterat från Mellansverige. Informanterna 

bestod av 8 kvinnor och 1 man, åldern sträckte sig mellan 25-66 år och de hade 0,5-44 års 

erfarenhet inom sjukvård respektive socialtjänst. Samtliga informanter hade erfarenhet av att 

arbeta med missbruk och 6 av 9 informanter hade erfarenhet av att arbeta med ensamkommande 

flyktingbarn med missbruksproblematik. Av de 4 respondenterna från socialtjänsten som 

intervjuades var 2 av dem enhetschefer. I analysen kommer alla intervjupersoner utom 

enhetscheferna att betraktas som gräsrotsbyråkrater. 

Genomförande 

För att nå respondenter har vi mejlat till funktionsmailadresser hos socialförvaltningar i 

Mellansverige samt skickat en öppen förfrågan i Facebook-forumet ”Socionom”. Utöver detta 

har vi sökt informanter från regionen utifrån personliga nätverk. Graneheim & Lundman 

(2004:111) samt Padgett (2017:145ff) betonar vikten av de intervjuande och transkriberande 

processerna. Vi har utformat en semistrukturerad intervjumall (bilaga 2) för att ge 

intervjupersonerna utrymme att utveckla sina utlåtanden samtidigt som vi fått möjlighet att 

behandla centrala frågor samt eventuella följdfrågor som varit aktuella för att besvara de 

frågeställningar som undersöks i uppsatsarbetet. Intervjuerna varade i ca 60 minuter och har 

spelats in av bägge uppsatsförfattare med hjälp av programvaran Audacity. Transkriberingen 

har skett parallellt och vi har fördelat inspelat intervjumaterial jämnt mellan uppsatsförfattarna. 

Den praktiska transkriberingen har utförts utifrån gemensamt framställda riktlinjer avseende 

noteringar och skiljeteckensanvändning. Vid transkribering har intervjuerna anonymiserats för 

att försvåra identifikation av informanterna. På grund av rådande pandemi har intervjuerna 

utförts i videosamtal med hjälp av primärt Zoom och vid önskemål på Skype. Bägge 

uppsatsförfattare har deltagit vid varje intervju där den ena av oss hade en mer huvudsaklig 
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intervjuande roll och den andra deltog som en inflikande observatör. Vi har aktivt försökt 

undvika att överföra och lagra filer som innehåller information som går att använda för att 

identifiera respondenterna i molnbaserade tjänster. Bland annat har vi gjort detta genom att 

enbart lagra inspelade intervjuer lokalt och vid överförandet av filer (till exempel 

anonymiserade transkriberingar) har vi använt det krypterade chattnätverket Telegram.  

För att analysera materialet har vi inledningsvis kodat det empiriska materialet utifrån en 

induktiv kodningsprocess, för att i nästa skede sätta materialet i kontext med den teoretiska 

förförståelse som vi bar med oss in i uppsatsarbetet. Kodningen har skett parallellt och vi har 

granskat varandras kodapplicering för att gemensamt diskutera relevanta koder och sortera bort 

de koder som tett sig irrelevanta. Analysarbetet har skett i en växelverkan där vi har pendlat 

mellan att koda materialet i omgångar för att emellanåt stanna upp och gemensamt reflektera 

över vad materialet säger och vilka slutsatser samt teoretiska kopplingar som går att göra. 

Intervjutranskriptionerna har gåtts igenom ett flertal gånger av bägge uppsatsförfattare där 

förståelsen av materialet gradvis har fördjupats genom ömsesidig diskussion.  

Analysmetod 

Analysen genomfördes genom en kvalitativ innehållsanalys av det transkriberade materialet. 

Graneheim & Lundman (2004:111) beskriver hur kvalitativ innehållsanalys lägger fokus på det 

subjektiva och sammanhanget. Inledningsvis identifierades relevanta koder för att förstå 

materialet. I detta skede uppmärksammades 18 koder som användes för att strukturera 

innehållet i intervjuerna. Efter kodningen skedde ett försök att placera in dessa i kategorier, men 

då kategorierna var närbesläktade och därmed inte upplevdes som ömsesidigt uteslutande valde 

vi istället att kanalisera ned koderna till 5 övergripande teman. Vi uppfattade att ett mer 

övergripande synsätt kunde bidra till en fördjupad analys då det möjliggjorde synliggörandet 

av samband mellan intervjupersonernas utsagor i större utsträckning. Identifierandet av teman 

gjordes i enlighet med Braun & Clarke (2006). Braun & Clarke (2006:80ff) argumenterar för 

att många analysmetoder i grund och botten är tematiska, så även innehållsanalysen. De menar 

att ett tema är något som fångar viktiga aspekter i materialet i relation till studiens 

frågeställningar. Vad som räknas som ett tema är subjektivt och ställer krav på forskarens 

personliga omdöme, och de menar att man bör upprätthålla viss flexibilitet vid tematiseringen 

av ett material. Betydelsen av ett tema bedöms inte nödvändigtvis i kvantitativa termer – utan 

det handlar snarare om till vilken grad det fångar kärnfulla aspekter i materialet i relation till 

forskningsfrågan. Trots flexibiliteten i metoden trycker Braun & Clarke (2006:83) på vikten av 

att vara konsekvent i sin tematisering. Kvalitativ innehållsanalys kan vidare ta fasta på både det 

manifesta- och latenta innehållet, med andra ord vad intervjupersonen explicit säger men även 

underliggande implicita meningsskapanden (Graneheim & Lundman, 2004:111; Braun & 

Clarke, 2006:84). För att besvara frågeställningarna i denna studie är det relevant att ta hänsyn 

till det latenta innehållet i materialet. Padgett (2017:150) menar att den latenta analysen bör ske 

först efter att forskaren blivit välbekant med materialet.  

Vid analys av material med en socialkonstruktivistisk ansats är det viktigt att ta hänsyn till att 

budskapet i det empiriska materialet under analysprocessen tolkas vilket också innebär ett 

skapande av sociala konstruktioner (Graneheim & Lundman, 2004:111). Då vi analyserar 

materialet implicerar det att vi arbetar subjektivt i ljuset av våra erfarenheter och förkunskaper 
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som influerar vår förståelse. Graneheim & Lundman (2004:111) menar att detta är något som 

behöver beaktas och analysarbetet har i praktiken inneburit att vi har behövt ta hänsyn till vår 

egen subjektiva förförståelse.  

Braun & Clarke (2006:83f) beskriver analysprocessens utgångspunkter som antingen induktiva 

eller deduktiva. Det induktiva tillvägagångssättet antar en mer explorativ form där koderna 

framställs utifrån vad som framkommer i det insamlade materialet och påverkas således inte av 

teoretiskt inspirerade ramar eller förförståelse. Vidare beskrivs det deduktiva tillväga-

gångssättet som drivet utifrån teori eller det som är av analytiskt intresse. I analysarbetet har vi 

närmat oss det empiriska materialet genom abduktion. Metoden innehåller vissa drag av både 

induktion och deduktion, men Alvesson & Sköldberg (2017:13ff) menar att metoden är mer än 

en blandning av dessa. Abduktion tar sats ur empiriska data likt induktionen, men väger även 

in betydelsen av teoretisk förförståelse vilket mer liknar deduktionen. Abduktionen kan ses som 

en process där pendelrörelsen mellan teori och empiri blir avgörande för att fördjupa förståelsen 

av ett fenomen. Genom denna process går det att identifiera bakomliggande latenta mönster i 

materialet och det är därmed möjligt att närma sig empirin med teoretiska förföreställningar 

samtidigt som den teoretiska ansatsen utvecklas under processens gång. 

Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

Inom kvalitativ forskning är det vanligt att forskaren använder begreppen trovärdighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet snarare än validitet, reliabilitet och objektivitet som 

traditionellt används inom den kvantitativa forskningen (Padgett, 2017:210). Ruth (1991:277ff) 

använder förvisso begreppen reliabilitet och validitet även vid sina beskrivningar av kvalitativ 

forskning, men i detta avsnitt kommer dessa begrepp att ersättas med tidigare nämnda begrepp.  

Trovärdighet 

Padgett (2017:210) beskriver att en studies trovärdighet beskriver till vilken grad forskarens 

tolkningar och beskrivningar fångar respondenternas syn på forskningsfrågan. I enlighet med 

detta beskriver Ruth (1991:283) att trovärdighetsfrågan tar avstamp i forskarens vilja att utsätta 

sig för de kvaliteter som är relevanta för att förstå det fenomen som hen har för avsikt att studera. 

Han beskriver att det är viktigt att forskaren har den förkunskap och livserfarenhet som är 

relevant för att förstå studieobjektet. Detta är något vi har hanterat genom att göra en gedigen 

forskningsöversikt där vi har ringat in centrala aspekter av den aktuella forskningsfrågan för att 

fördjupa vår förståelse av ensamkommande flyktingbarn, samverkan samt missbruk. Bägge 

uppsatsförfattare har också bakgrund inom yrken och praktikplatser där vi sammantaget har 

arbetat med ensamkommande flyktingbarn och/eller missbruk. Vi har även erfarenhet av 

interorganisatorisk samverkan inom socialt arbete och en grundläggande förförståelse avseende 

de lagrum som är aktuella för att förstå juridiska aspekter av samverkan mellan myndigheter.  

Utöver detta beskriver Ruth (1991:283ff) att intersubjektivitetsproblemet är något som är 

viktigt att uppmärksamma i förhållande till en kvalitativ studies tillförlitlighet. För att hantera 

detta är det viktigt att forskaren kan avgöra vart gränsen för den egna upplevelsevärlden går i 

förhållande till studieobjektets upplevelsevärld. Vi tänker att en styrka i denna uppsats är att vi 

är två författare som gemensamt har väglett varandra i tolkningen av materialet vilket har 

bidragit till mer nyanserade och diversifierade tolkningar av det empiriska materialet. Ruth 

(1991:285) menar även att en studies trovärdighet kan utvärderas genom att ta hänsyn till i 
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vilken utsträckning tillvägagångssättet i analysen synliggörs i uppsatsarbetet. Detta har vi 

hanterat genom att vara så transparenta som möjligt i ovan redogörelse av analysmetod.  

Tillförlitlighet 

Padgett (2017:210) beskriver att en studies tillförlitlighet bedöms genom att ta hänsyn till hur 

forskaren har dokumenterat sitt tillvägagångssätt för att nå de slutsatser som framställs i 

forskningen. Ruth (1990:285ff) menar att man inom kvalitativ forskning kan uppfylla 

tillförlitlighetskriteriet genom att i så stor utsträckning som möjligt förhålla sig till öppna 

observationer under datainsamlingsprocessen och med andra ord sträva efter att bortse från den 

egna förförståelsen. Vi har förhållit oss till detta genom att vid datainsamlingen och den 

inledande analysprocessen iaktta en induktiv hållning där vi strävat efter ett empirinära 

tillvägagångssätt. I analysskedet uppstår en ny process där målet är att påvisa drag, begrepp och 

sammanhang mellan de berättelser som framträder i empirin (Ruth, 1990:287). Denna process 

är mer deduktiv och förutsätter att forskaren tolkar materialet utifrån sin teoretiska förförståelse. 

Ruth (ibid.) beskriver att tillförlitligheten i de slutsatser som dras i denna process kan stärkas 

genom att olika forskares tolkningar jämförs. Med andra ord utgör det faktum att vi är två 

uppsatsförfattare en styrka i fråga om att göra rimliga tolkningar av empirin i analysprocessen. 

Tillförlitligheten stärks också genom att denna uppsats granskats av handledare och 

medstudenter.  

Överförbarhet 

Avseende begreppet överförbarhet menar Padgett (2017:210) att detta relaterar till 

generaliserbarheten av studiens fynd till andra kontexter snarare än att i kvantitativ mening dra 

generaliserbara slutsatser avseende populationen. Ruth (1991:288) menar att en studies 

tillförlitlighet måste betraktas som kontextuellt förankrad. Det finns inga sanningar som är 

oberoende av vilken grupp som undersöks, social kontext, tidsepok och kultur. Vidare menar 

Ruth (1991:288) att det krävs att en kvalitativ studie är teoretiskt förankrad för att man ska 

kunna tala om någon typ av överförbarhet till andra kontexter. De teoretiska resonemangen bör 

dock alltid betraktas som kompletterbara och forskaren måste vara beredd på att omvärdera, 

nyansera och rekonstruera sin teoretiska ansats. Padgett (2017:212) beskriver att en viktig 

förutsättning som bidrar till en kvalitativ studies överförbarhet är att studiens kontext är 

beskriven på ett utförligt sätt vilket möjliggör att läsaren själv kritiskt kan göra sina egna 

bedömningar av en studies överförbarhet. Detta är något vi hanterat genom att genomgående i 

skrivandet sträva efter transparens avseende hur vi gått till väga vid problemformulering, 

forskningsöversikt samt datainsamling och analys.  

Etiska överväganden 

Denna uppsats förhåller sig till Vetenskapsrådets etiska överväganden i fråga om tillförlitlighet, 

ärlighet, respekt samt ansvar som utgörs av de fyra huvudkraven avseende individens skydd. 

Dessa benämns som informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). I enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002:7) har vi 

i ett inledande skede delat ut brev till deltagarna som innehåller information om studiens syfte, 

kontaktuppgifter, institutionsanknytning och frivilligheten i deltagandet. Samtyckeskravet 

förutsätter att deltagarna har fått information om studien och samtycker till medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002:9f). Vi samlade in skriftliga samtycken i samband med intervjuerna, 
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vilket gjordes genom att intervjupersonerna fick skriva under och skicka en bild till oss av deras 

underskrift. Även muntliga samtycken samlades in vid intervjuernas början i samband med en 

påminnelse om frivilligheten och rätten att avstå från medverkan i studien och intervjufrågor 

utan att behöva ange någon specifik anledning. Skulle det visa sig att en informant tar tillbaka 

sitt samtycke och begär att materialet vi har om denne ska tas bort är vi beredda att göra så. 

Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002:12f) följer vi genom att avidentifiera insamlat 

materialet för att undvika att deltagarna identifieras av utomstående individer. Inspelningarna 

av materialet omfattar enbart ljudfiler. Avidentifiering har skett både under arbetet med studien 

och vid presentation av resultatet. Vi har valt att lagra arbetet lokalt på datorer som endast vi 

har tillgång till och då anonymiserat material skickats mellan oss är det via den krypterade 

chattjänsten Telegram. I linje med nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14) avser vi enbart 

att använda materialet i vetenskapligt syfte.  

Vi förhåller oss medvetet till det faktum att migration är ett laddat ämne i den samhällspolitiska 

debatten, och vi har aktivt försökt undvika att måla upp ensamkommande flyktingbarn som en 

särskild problemgrupp. Detta har vi gjort genom att även lägga tonvikt vid de styrkor och den 

motståndskraft som går att påvisa hos ensamkommande flyktingbarn. Vidare har vi lyft fram 

det faktum att ensamkommande flyktingbarn är en heterogen grupp med variationer avseende 

karaktärsdrag och bakgrund för att inte ytterligare bidra till en entydig problemgrupps-

definition. Vi har även strävat efter att undvika uttryck av kulturessentialistiska antaganden då 

vi anser att den utsatthet som ensamkommande flyktingbarn upplever är en följd av socio-

ekonomiska förhållanden snarare än att den uppstår på grund av etnicitet och kultur.  

Metodöverväganden 

Archibald, Ambagtsheer, Casey & Lawless (2019:3ff) menar att användandet av 

kommunikationstjänster som Zoom i syfte att samla in kvalitativa data har både för- och 

nackdelar. Identifierade fördelar med användandet av Zoom inkluderade programmets enkla 

upplägg för användarna samt hur effektivt det är tidsmässigt för deltagarna. Tidsaspekten blir 

särskilt påtaglig då intervjuer utförs över större geografiska områden (Se även Deakin & 

Wakefield, 2014:608f). Vidare belyses kamerafunktionen som central då den möjliggjorde ett 

tillvaratagande av den ickeverbala kommunikationen. Nackdelar studien fann med användandet 

av Zoom avser bland annat att tekniska förkunskaper samt tekniska svårigheter skapade 

bristande kontinuitet i samtalet som i sig kunde leda till frustration bland deltagarna (Archibald 

m fl., 2019:3ff). Lo lacono, Symonds & Brown (2016:10f) fann att online-baserade 

intervjukonstellationer i vissa fall kunde leda till bättre data än personliga intervjuer. Då 

intervjupersonerna befann sig på självbestämda platser som var bekväma och i vissa fall 

praktiskt lägliga medförde det att de inte behövde stressa sig vidare vilket resulterade i att de 

hade mer tid för intervjun. Deakin & Wakefield (2014:609) menar dock att hemmet och 

arbetsplatser kan innebära distraktioner som kan störa intervjun och den data som genereras. 

Resultat och analys 
Nedan presenteras resultat och analys av insamlat material. Detta görs utifrån centrala teman 

som identifierats i intervjuerna. Temat “den omotiverade brukaren” redogör för 

brukarkonstruktionen och dess betydelse i samverkansprocessen. “Det är ju mer bara papper” 
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behandlar samverkansrutiner och dess utformning. “Det blir inte vi och dom” redogör för 

betydelsen av att ha kunskap och förståelse för andra professioner samt personliga relationers 

relevans för en god samverkan. “Samverkansprocessens ramar” skildrar strukturella 

förutsättningars betydelse för utformningen av interorganisatorisk samverkan. “En enad front” 

presenterar i huvudsak hur ansvarsfördelningen konstrueras vertikalt och horisontellt av 

informanterna. 

Den omotiverade brukaren 

Brukarkonstruktionen har identifierats som ett centralt tema i insamlat material. Detta tema 

benämns som ”den omotiverade brukaren” då brukarens motivation har konstruerats som en 

viktig faktor för att få till en god samverkan. Utöver detta har olika syn på brukarens 

problematik från respektive huvudman konstruerats som en svårighet avseende att gemensamt 

besluta om vilken åtgärd som är mest lämplig i specifika klientärenden. Detta blir ett problem 

särskilt om brukaren är omotiverad till insatser.  

Ensamkommande flyktingbarn är en brukargrupp som beskrivs som särskilt sårbar av de 

intervjupersonerna med erfarenhet av målgruppen. Delvis på grund av deras bakgrund och 

många beskriver att de kan ha med sig trauman från hemlandet men även trauman från flykten. 

Utöver detta beskrivs osäkerheten under asylprocessen som en stressfaktor för gruppen. 

Intervjupersonerna resonerar att utsatthet avseende psykisk ohälsa, socialt nätverk och ekonomi 

också kan innebära en sårbarhet för narkotikamissbruk. Missbruk konstrueras som ett symptom 

på utsatthet.  

IP2K: Men när de kom så var de små, de var ensamma, de kom från krig, har 

separerats från familj och vänner… Eller framförallt från sina föräldrar – familj då 

då. Och upplevt svåra [...] upplevelser som gör att livet var mer svårt, och skört, och 

att det var lättare att ta till droger för att må bra.  

Insamlade data tyder på att konstruktionen av brukaren kan ha betydelse för utformningen av 

samverkan kring en individ. Bland annat har det framkommit i 8 av 9 intervjuer att brukarens 

motivation spelar in i fråga om samverkan, och intervjupersonerna menar att det kan vara svårt 

att få till samverkan kring en individ som inte är motiverad till interventioner avseende sitt 

missbruk. Utöver detta har ett par intervjupersoner nämnt brukarens sociala kompetens som en 

framgångsfaktor avseende att professionella blir engagerade i ett specifikt klientärende.  

IP2K: Det är klart – är ungdomen motiverad så går det ju jättebra, då går det ju att 

samarbeta, för då kommer ju ungdomen på alla sina möten som den ska och det 

funkar allting – men det är när ungdomen inte är motiverad och när det är en 

kombination liksom av myndighetsförakt, psykisk ohälsa, missbruk och kanske 

inte… en ungdom som inte är.. liksom inte har social kompetens eller vad ska man 

säga såhär: ”likeable”! Ja, men då finns inte så mycket engagemang, och då tycker 

inte jag att samarbetet fungerar så bra som man skulle önska. 

Missbruk generellt sett beskrivs av intervjupersonerna som ett komplext problem där 

multimodala lösningar krävs för att bemöta de svårigheter som kan uppstå i arbetet med 

missbruksproblematik. Samtliga intervjupersoner menar att samsjuklighet avseende psykisk 

ohälsa och missbruk är vanligt förekommande. Majoriteten av informanterna belyser 
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förhållandet mellan psykisk ohälsa och missbruk som paradoxalt, det vill säga att det är svårt 

att avgöra vad som är hönan och vad som är ägget.  

IP1K: […] För det är viktigt för dem här personerna som har psykiatri och har 

liksom ett missbruk att de faller mellan stolarna, som man brukar prata om att det 

blir – som att psykiatrin tycker att det här är främst ett missbruk och slussar över 

dem till oss. Medan vi kan tycka att det är på grund av den här psykiatriska 

sjukdomen som ligger till grund. Och den behöver ju er hjälp för att man ska kunna, 

det är ju det som är roten till missbruket kanske.   

Ett par intervjupersoner från både kommun och region menar att om brukaren inte dyker upp 

på tider hos regionens öppenvård kan detta resultera i situationer då de avslutar brukaren 

avseende öppenvårdsinsatsen.  

IP3R: […] Kanske ibland oklarheter – vem är det som ska göra vad? Vem är det 

som ska kliva in? […] Alltså att det kan upplevas som att […] det nästan är att vi 

ibland får kliva tillbaka, alltså och avsluta just så att socialtjänsten ska gå in och göra 

sin del. Att om vi är kvar, då kanske den andra tänker att de har… de har ju liksom… 

jaeh.. sjukvården! Alltså så. […] Eller så kanske vi också tänker att: nämen han har 

soc! 

Representanter från regionen menar att detta ibland är en nödvändighet för att skapa samsyn 

och för att brukaren i slutändan ska få den hjälp och det stöd som den behöver. Representanter 

från socialtjänsten uttrycker dock en önskan om att regionen ska hålla klienter aktuella under 

en längre period och arbeta mer med brukarens motivation.  

IP2K: […] Men då kan ju liksom regionen avsluta då eftersom att en ungdom inte 

har kommit på fyra gånger, eller eftersom den säger att den inte är motiverad. Så att 

jag tycker liksom att ibland… Ibland hänger det mycket på vem behandlaren är. 

Såklart. Men ibland hade jag önskat att man hade lite mer möjlighet att ha en klient 

aktuell – trots att den inte är motiverad och inte vill ta emot hjälp. […] 

Konstruktionen av den komplexa relationen mellan psykisk ohälsa och missbruk kan bidra till 

svårigheter avseende att få till en samsyn gällande brukarens problematik. Detta kan innebära 

att brukaren faller mellan stolarna då det kan skapa komplikationer avseende ansvars-

fördelningen. Det här kan ses som att representanter för den ena huvudmannen pikar den andra 

huvudmannen för att framkalla en reaktion. Brukarkonstruktionen kan med andra ord få 

relevans genom att professionellas syn på en viss typ av problematik och en enskild individs 

situation i sin tur kan påverka utformningen av insatser. Om professionellas syn på brukarens 

problematik skiljer sig mellan olika professioner kan detta försvåra samverkan då det kan leda 

till att olika professionella har olika uppfattning om vad som är lämpligt och möjligt att göra i 

det aktuella klientfallet.  

Det är ju mer bara papper 

Samverkansrutiner är ett återkommande tema i denna studie. Detta tema behandlar delvis 

utformningen och förekomsten av samverkansrutiner samt konstruktionen av ansvar avseende 

stöd i samverkansprocessen.  
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Upplevelsen av samverkansrutiner såg något annorlunda ut beroende på vilken hierarkisk nivå 

intervjupersonen befann sig på. En enhetschef menade att de i sin kommun gjort ett stort och 

långvarigt projekt med olika organisationer i kommunen för att ta fram gemensamma 

samverkansrutiner och förbättra samverkan inom kommunen. Samma enhetschef menade också 

att det var viktigt att personer på ledande positioner inom organisationer tar sitt ansvar avseende 

samverkan genom att hålla en kontinuerlig dialog angående samverkan med anställda på andra 

hierarkiska nivåer.  

IP3K: […] Så det är ju ett arbete just nu att implementera, men även när det är 

implementerat så har vi erfarenhet, vet jag att, det ligger på oss chefer och ledare att 

lyfta saker med jämna mellanrum. Så att det kommer upp till ytan, för ofta, man gör 

något nytt, så följer alla det, men sen… Det är så levande verksamheter, det händer 

så mycket, så sen är det något annat som är i fokus. […] 

Alla utom två intervjupersoner beskriver att det finns skrivna rutiner och dokument avseende 

hur man ska samverka, medan de sista två var osäkra på förekomsten av styrdokument. De 

flesta av gräsrotsbyråkraterna framställer att rutinbeskrivningar mest blir papper som man inte 

riktigt har användning för i praktiken. Många intervjupersoner uttryckte att de kände en viss 

osäkerhet avseende vad som är formulerat i deras samverkansrutiner.  

IP2K: Det finns! Så många skrivna rutiner och riktlinjer för samverkansgrejer, men 

jag vet faktiskt inte. [...] Eftersom vi handläggare är inte involverade så blir ju det 

bara ett papper på något vis.  

Utöver detta menade en del intervjupersoner att cheferna är tydliga med att de ska samverka, 

men att de emellertid upplever bristande praktiskt stöd avseende tillvägagångssätt för 

samverkan. 

IP2R: [...] Våra chefer har alltid sagt att vi ska samverka, att vi ska samarbeta, det 

finns ju där hela tiden men det är ju mycket hur som är mera på individnivå menar 

jag. [...] 

Sammanfattningsvis går det att argumentera för att ledningen inom respektive organisation bär 

ett ansvar avseende att få till en god samverkan. Detta ansvar kan tas genom att implementera 

effektiva förutsättningar för integration. Samverkansrutiner och styrdokument kan ses som ett 

försök från överordnade inom den egna organisationen att integrera organisationer horisontellt. 

Styrdokument blir i detta avseende ett instrument för att hantera strukturella och administrativa 

hinder organisationerna emellan. Dock framträder skrivna rutiner som ett trubbigt verktyg i 

praktiken då dessa inte i samma utsträckning kan komma åt den mer svårhanterade 

integrationsproblematiken kopplad till kulturella värderingar, intressen och engagemang hos 

professionella. Ansvaret för den horisontella integrationen hamnar i praktiken i många fall på 

gräsrotsbyråkrater men i själva verket bör ledande personer inom respektive organisation 

ansvara för att skapa relevanta stödstrukturer och rutiner för att få till en god praktisk 

samverkan. Detta är ett ansvar som till viss del tas av individer på ledande positioner, men 

ibland inte till den utsträckning som är nödvändig vilket förflyttar en del av ansvaret till 

gräsrotsbyråkrater. Bristande stödstrukturer ställer större krav på engagerade och kompetenta 

gräsrotsbyråkrater. 
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Det blir inte vi och dom 

Personliga relationer samt kunskap och förståelse för andra professioner har observerats som 

viktiga beståndsdelar för att förstå samverkan. Detta sammanfattas genom tematiseringen ”det 

blir inte vi och dom”.  

Samtliga intervjupersoner menar att det är viktigt att deras samarbetspartners besitter 

professionell expertis inom sitt område samt att de har kunskap och förståelse för sitt eget samt 

andra professionellas handlingsutrymme. Kunskap och förståelse för andra professionella 

framställs som viktigt för att kunna få en helhetsbild av de hjälpinsatser som finns tillgängliga 

i syfte att anpassa dessa till den enskildes behov. Informanterna menar utöver detta att bristande 

kunskap i detta avseende kan leda till orimliga förväntningar på andra professionella vilket i sin 

tur kan vara en försvårande faktor i samverkansprocessen.  

IP1K: [...] Jag tänker eftersom handlingsutrymmet är ju ändå en del av min yrkesroll 

och då är det ju viktigt för att de ska förstå vilken roll jag sitter på, mina möjligheter 

eller mina hinder på samma vis som jag behöver nog veta det om dem också. 

Majoriteten av intervjupersonerna menar att det kan behövas åtgärder för att öka kunskapen om 

andra professioners handlingsutrymme för att förbättra förståelsen för varandras möjligheter 

och begränsningar. De intervjupersoner som förespråkar denna typ av åtgärder menar att 

ansvaret för dessa ligger på chefsnivå. 

IP4K: [...] Om man ser att det verkligen finns brister mellan en 

beroendevårdsinstans och en socialtjänst att det inte funkar, då måste de, chefer på 

dem enheterna liksom ta tag i det och liksom träffas och ha samverkansmöten och 

hur ska vi ha ett bättre samarbete, lära känna varandra, vad gör vi, vad är våra 

uppdrag och så. [...] 

Utöver detta beskriver intervjupersonerna att tillit till andra professionella är en viktig del för 

god samverkan. De menar att detta är något som kan uppstå genom goda personliga relationer 

till samverkanspartners. Personliga relationer porträtteras också som något som kan bidra till 

ökad kunskap och förståelse för andra professioner. Intervjupersonerna menar utöver detta att 

covid-19 har bidragit till att det blir färre kontaktytor med andra professionella vilket 

informanterna menar har försvårat relationsbyggandet till andra professionella.  

IP5R: Jag tycker att den är bra. För har man träffat någon och man också har även 

diskuterat liksom hur man ser på den grupp som man jobbar med och så vidare så 

får man ju en lite ökad förståelse och att man får framförallt: det blir inte vi och dom. 

Utan det blir mera gemensamt. Det blir samverkan på en djupare nivå tycker jag när 

man får personlig kontakt. 

Att ha långvariga personliga relationer med professionella inom andra organisationer har av en 

del informanter också beskrivits som en framgångsfaktor avseende att upprätthålla en god 

kommunikation och ett gott samarbete. Personalomsättning inom människobehandlande 

organisationer har porträtterats som ett problem i detta avseende då personliga relationer går 

förlorade vilket kan försvåra samverkan om viktiga nyckelpersoner lämnar organisationen.  
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IP2R: Jo, absolut. Så bygger det väldigt ofta på relationen mellan individer. Säg att 

jag har jobbat si och så länge på en arbetsplats, jag kanske har jobbat i tio år där då 

har jag fått x antal personer på kommunen som jag har god relation till. Slutar jag 

min tjänst så får nästa person börja om igen. Så att det bygger väldigt mycket på 

personliga relationer, vilket är ganska synd ibland, att det inte finns kanske några 

naturliga formella kontakter. 

Intervjupersonernas utsagor visar på vikten av personlig kontakt ansikte mot ansikte och att 

detta kan ha ett egenvärde i relationsbyggandet. Bristen på fysiska möten som covid-19 har fört 

med sig kan bidra till hur professionella konstrueras som “vi och dem”. Avsaknaden av nära 

och täta samarbeten ger mer utrymme för att konstruera andra professionella med hjälp av 

generaliseringar. Det vill säga att bristande kontakt kan bidra till att man har svårare att se andra 

professionella som individer vilket i sin tur kan minska möjligheten att skapa ömsesidig tillit 

till andra professionella. Personliga relationer kan vara en bidragande faktor till god horisontell 

integration, då människor övertid bygger ömsesidig tillit och rimliga förväntningar på varandra. 

Långvariga relationer kan också bidra till att öka kunskapen och förståelsen för andra 

professioners handlingsutrymme och kompetens. Att utveckla långvariga personliga relationer 

till andra professionella försvåras delvis genom att nuvarande former för samverkan ofta är 

tillfälliga i och med att de är kopplade till ett specifikt klientärende. Det här kan innebära att 

man vid varje ny samverkanssituation måste gå igenom en så kallad team-building-fas vilket i 

sin tur kan bidra till ineffektivitet vid integrationen av organisationer. 

Samverkansprocessens ramar 

Strukturella förutsättningar är ett centralt tema i insamlat material. Inom detta tema ryms 

utsagor om huvudmannaskapet, andra samhälleliga förutsättningar samt ekonomiska och 

tidsmässiga resurser.  

Det råder delade uppfattningar hos informanterna i frågan om det delade huvudmannaskapet. 

En majoritet argumenterar dock för att ett odelat huvudmannaskap vore att föredra. Vilken 

huvudman som är mest lämplig varierar mellan intervjupersonerna, och en del anser att det 

dubbla huvudmannaskapet är en bra lösning då de trots delat ansvar upplever en tydlig 

ansvarsfördelning avseende respektive huvudmans ansvarsområde. En farhåga med att 

omstrukturera organisationerna till ett samlat huvudmannaskap är att det skulle ställa stora krav 

på respektive organisation att ställa om. Omstruktureringsprocessen skulle kunna bli 

omständlig och resurskrävande i sig vilket på kort sikt skulle kunna försämra den vård och 

service som ges av respektive huvudman.  

IP4K: [...] Det skulle kräva väldiga liksom, förflyttningar av kunskap. Alltså att vi 

skulle kunna liksom behöva… då skulle vi behöva anställa helt andra yrkesgrupper 

inom socialtjänsten, alternativt inom sjukvården skulle de behöva ha helt andra 

yrkesgrupper för att täcka upp för den bristen på kompetens då så jag... jag tror att 

den förändringen i sig skulle ta väldigt mycket kraft från grunduppdraget. Jag tycker 

att vi borde kunna samverka på ett sätt som gör det bäst för klienten. [...] 

Utöver denna problematik har vi även tidigare redogjort för det faktum att professionella från 

respektive huvudman menar att regionen ibland avslutar brukare från öppenvårdsinsatser för att 

skicka signaler om att andra insatser behöver sättas in till representanter hos den andra 
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huvudmannen. Denna problematik förstärks ytterligare av det faktum att den ena huvudmannen 

ansvarar för tvångsåtgärder enligt lag (SFS 1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 

(LVM) och LVU (SFS 1990:52) medan den andra huvudmannen har lag (SFS 1991:128) om 

psykiatrisk tvångsvård (LPT) till sitt förfogande. Intervjupersoner från socialtjänsten menar å 

ena sidan att regionen bör arbeta mer för att motivera brukare till öppenvårdsinsatser, medan 

informanter från regionen å andra sidan menar att socialtjänsten i vissa fall bör vara snabbare 

med att bevilja insatser i form av slutenvård. Detta fenomen kan tolkas som att representanter 

från de olika huvudmännen ibland pikar varandra genom att inte bevilja en viss insats eller 

genom att avsluta en insats. Det här kan ses som en typ av katt- och råttalek där det inte sker 

någon god kommunikation mellan de olika huvudmännen. En intressant reflektion i 

sammanhanget är att professionella å ena sidan menar att man bör respektera andra 

professioners expertis, men å andra sidan kan denna katt- och råttalek ses som ett uttryck för 

att andra professionellas bedömningar inte respekteras till fullo. Här kan det delade 

huvudmannaskapet bli ett särskilt strukturellt problem som lägger grunden för en 

misstänksamhet avseende att den andra huvudmannen inte beviljar vissa insatser för att spara 

ekonomiska resurser. 

Det delade huvudmannaskapet kan också innebära vissa svårigheter avseende tidsmässiga 

resurser. En del informanter menar att samverkan kan bli svårt då många verksamheter som kan 

bli aktuella samverkanspartners i missbruksvården ofta har långa väntetider och hög 

arbetsbelastning. Detta porträtteras som ett problem eftersom missbruksvård är beroende av 

brukarens motivation till insatser, och denna motivation beskrivs som något som kommer i 

pulser med toppar och dalar.  

IP1K: […] Och sen det här med att man kan skicka remiss, att det också kan vara 

väldigt lång väntetid. Exempelvis om man ska skicka remiss till [vårdenhet], och det 

beror ju också delvis på Corona nu, satt det förstår jag med och att de ju också är 

begränsade i sin samverkan men att det kan ta, ja, men uppemot… uppemot ett 

halvår nu, och jag tror när man jobbar med missbruk, ett halvår är väldigt mycket 

tid. För man jobbar mycket utifrån klientens motivation och det är ju väldigt kopplat 

till nuet på något vis och att det kan svikta väldigt mycket tidsmässigt. Det är väl lite 

speciellt med missbruk just.  

Bristande resurser i form av långa väntetider kan vara en särskilt försvårande faktor i arbetet 

med missbruksproblematik. När en brukare har hög motivation är det viktigt att möta individen 

med insatser snabbt då man som professionell inte kan veta hur länge motivationen håller i sig. 

Om det då är lång väntetid till en viss typ av insats kan detta innebära att motivationen dalar 

innan insatsen kommer till stånd.  

Sammantaget kan man argumentera för att strukturell differentiering är ett förekommande 

fenomen i den moderna välfärdsstaten. I korthet kan man säga att komplexa behov hos 

samhällets individer ställer krav på att välfärdsorganisationer funktionellt differentieras för att 

kunna möta mångfacetterade behov hos sin befolkning. Ett exempel på funktionell 

differentiering är den mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Avseende 

missbruksproblematik framkommer det i våra intervjuer att hälso- och sjukvården ansvarar för 

de medicinska behoven hos en individ med missbruk, medan socialtjänsten ska ansvara för det 
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sociala – det vill säga i princip allt som inte involverar sjukvård. Den funktionella 

differentieringen orsakar i sin tur strukturell differentiering – det vill säga när den funktionella 

differentieringen sker på samhällsnivå. Det delade huvudmannaskapet kring missbruksvården 

innebär också en fragmentering av ansvar vilket i sin tur innebär ett behov av integrering. Den 

integrering som sker mellan hälso- och sjukvård samt socialtjänst sker delvis vertikalt i form av 

lagstadgade krav på samverkan och samordnade individuella planer. Den vertikala 

integrationen av organisationer sker alltså främst i form av politisk styrning. Den horisontella 

integrationen sker framför allt genom så kallade multidisciplinära team, vilket ställer höga krav 

på enskilda professionellas inställning och engagemang i förhållande till samverkan. Att en 

samsyn på brukarens problematik etableras mellan olika professioner konstrueras som en 

framgångsfaktor för en fungerande horisontell integration. 

En enad front 

I analysarbetet har ansvarskonstruktionen av professionella i förhållande till andra aktörer varit 

en avgörande beståndsdel för att besvara studiens frågeställningar. Detta är något som bearbetas 

primärt under detta tema.  

I samtliga intervjuer framkommer att informanterna främst ser att ansvaret för en god 

samverkan ligger hos gräsrotsbyråkrater i specifika samverkanssituationer. Informanterna 

konstruerar den ideala samarbetspartnern som en engagerad individ med god samarbetsvilja 

som besitter professionell expertis samt har kunskap och förståelse för andra professioner och 

en vilja att hjälpa brukaren på bästa möjliga sätt. Informanterna tillfrågades både hur de 

upplever sina faktiska samarbetspartners och hur de skulle beskriva den ideala 

samarbetspartnern. Konstruktionen av den ideala samarbetspartnern harmonierade i många fall 

med informanternas beskrivningar av den faktiska samarbetspartnern. Gräsrotsbyråkrater inom 

andra organisationer beskrivs av flera informanter som “kollegor”.  

IP5R: Ja, jag tycker ju att de besitter dem redan väldigt mycket. Att de är empatiska, 

lyhörda och ser det liksom ur ett helhetsperspektiv. Att man är inte bara en 

beroendeproblematik utan att det finns så mycket mera, och det tycker jag båda sidor 

jobbar med och för.  

Samtliga intervjupersoner menar att samverkan i dagsläget är relativt sett välfungerande, och 

vissa uttrycker att de har sett förbättringar avseende samverkan över tid. En del av de 

gräsrotsbyråkrater vi intervjuat menar dock att arbetsledningen skulle kunna ta ett större ansvar 

när samverkan inte fungerar. Detta ansvar kan tas i fråga om utformandet av stödstrukturer samt 

i fråga om att skapa förutsättningar för att öka kompetensen avseende andra professioners 

handlingsutrymme. 

IP2K: [...] Jag tycker att det är svårare när det är två olika huvudmän. Men jag tror 

att det skulle kunna funka om det var lite mer prioriterat uppifrån faktiskt.  

E: Och med uppifrån vad menar du då mer specifikt? 

IP2K: Ja, men alltså om man tänker sig såhär: chefen för stadsdelen och chefen för 

den specifika mottagningen säger till oss medarbetare såhär: ”nu har vi ett möte här, 
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alla ska vara med på det, det är såhär vi ska samverka”. Men det enda man får är 

såhär: ”ni ska samverka”. 

Avseende de enhetschefer vi intervjuat så beskriver de sig själva som ansvarstagande individer, 

och de menar att de har ett ansvar avseende att hålla frågan om samverkan levande.  

E: [...] Tycker du i praktiken att individer tar sitt ansvar för att få till en god 

samverkan? 

IP3K: Inte nödvändigtvis alltid, men just nu är vi inne i en period här i 

[Kommunnamn] kommun, så vi, verkligen är inne på det, så, just nu är det verkligen 

så! Det är jätteroligt… så. Vi har kommit igång alla enheter. [...] Vi sitter i 

ledningsgruppen där, 10 stycken, så vi har verkligen gått all-in för det här, så just nu 

fungerar det jättebra! 

Detta harmonierar till viss del med gräsrotsbyråkraternas konstruktioner av enhetschefers 

ansvarsområde. Det vill säga att både gräsrotsbyråkrater och enhetschefer menar att personer 

på ledande positioner inom organisationer har ett ansvar och i de flesta fall tar sitt ansvar för 

att skapa ramar för en välfungerande interorganisatorisk samverkan. Det råder dock delade 

uppfattningar om ifall enhetschefers arbete för en god samverkan får praktisk relevans för 

gräsrotsbyråkraten. Gräsrotsbyråkrater konstrueras av både enhetschefer och andra 

gräsrotsbyråkrater som individer som tar sitt ansvar för en god samverkan, och de porträtteras 

som välvilliga i de allra flesta fall i frågor som rör samverkan. Det går inte att se några större 

tendenser till att intervjupersonerna konstruerar gräsrotsbyråkrater inom andra organisationer 

som ansvariga för bristande samverkan. Som tidigare nämnts är resurser och tidsbrist något som 

konstrueras som betydelsefullt i avseendet bristfällig samverkan. Utöver detta har bristande 

stödstrukturer och otillräckliga samverkansrutiner beskrivits som faktorer som försvårar 

samverkan. På grund av dessa brister konstrueras de individuella gräsrotsbyråkraternas 

engagemang och vilja till samverkan som avgörande för att få det att fungera i praktiken. 

Tidigare nämnda brister kan också innebära att personliga relationer till andra professionella 

får större betydelse för hur väl samverkan fungerar. Detta kan bli särskilt tydligt när viktiga 

nyckelpersoner av olika anledningar slutar arbeta inom en organisation, då nästa person som 

tar vid tjänsten måste “börja om på ruta ett” för att skapa ett fungerande samverkansnätverk. 

Det går att observera konstruktionen av en enad front i ansvarsfrågan mellan gräsrotsbyråkrater 

från olika organisationer. I det här avseendet konstruerar gräsrotsbyråkraterna sig själva som 

att de tar sitt ansvar i praktiken men att andra personer högre upp i hierarkin skulle kunna 

prioritera samverkan i större utsträckning. Med andra ord konstrueras den horisontella 

integrationen som välfungerande, men att integrationen på vertikal nivå konstrueras som en 

faktor som kan orsaka bristande samverkan. 

Diskussion 
Nedan förs inledningsvis en diskussion kring studiens resultat i relation till dess syfte och 

frågeställningar. Därefter presenteras vår studie i ljus av tidigare forskning. Utöver detta 

diskuteras studiens teori- och metodval. Avslutningsvis presenteras studiens implikationer för 

socialt arbete. 
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Summering 

Syftet med denna studie har varit att undersöka professionella inom kommun och regions 

uppfattning angående samverkan avseende gruppen ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik. Utöver detta har vi undersökt konstruktionen av ansvarsfördelning 

angående målgruppen samt konstruktionen av brukaren. För att tillgodose studiens syfte har vi 

utgått från tre frågeställningar. De två första behandlar uppfattningen av samverkansbehov 

avseende ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik samt upplevelsen av 

nuvarande tillvägagångssätt för samverkan. Den tredje frågeställningen avhandlar hur 

professionella konstruerar sitt eget personliga ansvar i förhållande till andra aktörer samt 

konstruktionen av brukarens roll i samverkansprocessen. 

Sammantaget går det utifrån empirin att hävda att samverkansbehovet avseende 

ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik är stort. Intervjupersonerna menar 

att samverkansbehovet i förhållande till missbruk är betydande med tanke på den komplexa 

problembild och samsjuklighet som kan förekomma hos brukargruppen. Informanterna 

uppfattade nuvarande modeller för samverkan som till viss del välfungerande, men bristande 

stödstrukturer och samverkansrutiner påtalas som försvårande omständigheter avseende 

samverkan. Intervjupersonerna menar att en god samverkan i dagsläget till stor del bygger på 

den enskilde professionellas förhållningssätt och kompetens i en samverkansprocess. 

Avseende konstruktionen av ansvar har vi funnit att professionella anser att de drar sitt strå till 

stacken i fråga om att få till en god samverkan. Intervjupersonerna beskriver sina 

samverkanspartners som tillmötesgående och i vissa fall porträtterades professionella inom 

andra organisationer som kollegor. Avseende de brister i samverkansprocessen som har 

identifierats av våra informanter förklaras dessa av faktorer som den enskilde professionella 

inte rår över. Bland annat har bristande stödstrukturer och frånvaro av stöd avseende praktiska 

tillvägagångssätt för samverkan identifierats som försvårande faktorer. Det framkommer dock 

att samverkansrutiner och styrdokument finns tillgängliga, men dessa verkar få föga praktisk 

relevans för gräsrotsbyråkrater. Utifrån detta kan man fundera på om skriftliga 

rutinbeskrivningar är ett adekvat verktyg för att få till en god samverkan. Det blir även intressant 

att ställa sig frågan angående vem som ansvarar för att gräsrotsbyråkrater ska ha koll på 

praktiska tillvägagångssätt för samverkan – är det gräsrotsbyråkraten själv eller är det främst 

dennes chefers ansvar? Informanterna påtalar även begränsade resurser samt otillräcklig 

ömsesidig kunskap och förståelse för andra professioners handlingsutrymme som försvårande 

faktorer. Utöver detta nämns brukarens motivation som en framgångsfaktor vid 

samverkansambitioner.  

Ett tveeggat svärd 

Avseende konstruktionen av ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik hade 

informanterna en uppfattning om brukargruppen som i stor utsträckning harmonierade med den 

framställning av målgruppen som framkommer i tidigare forskning och grålitteratur. Utifrån 

insamlat material går det att dra slutsatser som talar för brukarkonstruktionens betydelse för 

utformningen av samverkan. Brukarens motivation har påtalats som central och betydelsefull 

för att få till en god samverkan, och intervjupersonerna menar att en omotiverad brukare löper 

högre risk att “falla mellan stolarna”. Utöver detta har det framkommit att vissa brukare i 
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intervjuerna konstrueras som mer ”likeable” och socialt kompetenta vilket har beskrivits få 

följdeffekter i form av att professionella kring brukaren visar ett högre engagemang i arbetet 

med brukaren. Selseng (2017:87f) har i sin studie observerat fyra huvudsakliga konstruktioner 

av brukaren; den beroende-, den opålitliga-, den förfallande- och den stigmatiserade brukaren. 

Informanterna uttrycker en medvetenhet som ligger väl i linje med Selsengs (ibid.) 

observationer avseende den stigmatiserade brukaren. Brukargruppen beskrivs i insamlat 

material som stigmatiserad samtidigt som de uttrycker att målgruppen är utsatt och att det finns 

ett särskilt samverkansbehov i synnerhet avseende missbruk. Detta kan ses i ljuset av Nordgren 

(2017:62f) som menar att kategorisering är ett tveeggat svärd som dels kan bidra till 

stigmatisering i form av att en grupp definieras som socialt avvikande, dels kan bidra positivt 

till utvecklingen av interventioner. I insamlat material framkommer heterogena beskrivningar 

av brukare och intervjupersonerna undviker svepande och generaliserande uttalanden, vilket 

kan tolkas som ett medvetet undvikande av att konstruera brukaren utifrån kulturessentialistiska 

antaganden. Informanterna uttrycker en human bild av brukaren med respekt för dennes 

självbestämmanderätt och förståelse för brukarens situation. Selseng (2017:99f) samt Mossberg 

(2020:604) menar att brukarkonstruktionen kan få konsekvenser för hur interventioner för en 

viss brukargrupp utformas. Vi anser att de konstruktioner som uttrycks i insamlat material kan 

vara bidragande faktorer till ett professionellt förhållningssätt som kan medverka i att stärka 

den enskilde brukarens position vid utformningen av insatser. Utöver detta går det att 

argumentera för brukarkonstruktionens betydelse för en välfungerande samverkan. Om 

brukarkonstruktionen harmonierar mellan olika yrkesgrupper skapar detta goda förutsättningar 

för interprofessionellt samarbete.  

En utmaning i den moderna välfärdsstaten 

Samverkan är en utmaning i den moderna välfärdsstaten. Forskningsöversikten belyser att stöd- 

och riktlinjer, engagerat- och delat ledarskap, enskilda professionellas engagemang, det 

organisatoriska klimatet samt kunskap och förståelse mellan organisationer är viktiga faktorer 

för en god samverkan (Fridell m fl., 2020:8; Widmark m fl., 2011:7f; Wimelius m fl. 2017:155f; 

Ødegård & Strype, 2009:293). Detta är något som bekräftas av resultatet i vår studie. Utöver 

dessa faktorer är ett centralt tema som framkommit i denna studie vikten av personliga 

relationer för en god samverkan. Informanterna menar att goda relationer till 

samverkanspartners är något som bidrar till en större förståelse och ökat förtroende för andra 

professionella. Det här är en faktor som inte lyfts fram i samma utsträckning i tidigare 

forskning, men i denna studie konstrueras personliga relationer som ett potentiellt smörjmedel 

vid samverkansambitioner och de porträtteras som särskilt viktiga när adekvata stödstrukturer 

saknas. Ekblad (2011:601ff; 635; 641), Wimelius m fl. (2017:151) samt Widmark m fl. 

(2011:1ff) poängterar att bristen på samsyn avseende en brukares problematik är något som 

försvårar samverkan. Utöver detta menar Wimelius m fl. (2017:153) att brist på klara riktlinjer 

och ansvarsfördelning kan utgöra hinder för en god samverkan. Det går att observera tendenser 

till konstruktionen av bristande samsyn även i vår studie. Informanterna uttrycker att 

avsaknaden av samsyn kan leda till att man avslutar en insats för att få den andra huvudmannen 

att agera. Det här kan få följder för brukaren som riskerar att falla mellan stolarna när 

huvudmännen saknar samsyn avseende vilken intervention som är mest lämplig för tillfället. 
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Antunes & Moreira (2011:131ff) fann i sin systematiska litteraturöversikt tre huvudsakliga 

tillvägagångssätt för att tackla svårigheter avseende en fungerande integrerad vård: strukturell 

förändring av berörda organisationer, förändring av arbetsstyrkans konstellation samt 

förändring avseende organisationers finansiering. I linje med detta har i denna studie 

strukturella förutsättningar identifierats som ett centralt tema som är relevant för att förstå 

samverkan och ansvarskonstruktionen. Det som har framkommit är bland annat att det delade 

huvudmannaskapet konstrueras som ett hinder på grund av att denna strukturella förutsättning 

i sig innebär att missbruksvården i Sverige finansieras av två skilda budgetar. Det här framställs 

som ett problem då det kan bidra till minskad tillit mellan professionella eftersom olika budgetar 

kan leda till misstänksamhet i relation till att samarbetspartners inte är villiga att sätta in vissa 

åtgärder i syfte att spara ekonomiska resurser trots att vårdbehov föreligger. Utöver detta har 

behovet av att inrätta tjänster som hanterar samverkan påtalats som en potentiell faktor som kan 

bidra till förbättrad samverkan, vilket skulle innebära en förändring av arbetsstyrkans 

konstellation. Informanterna ställer sig positiva till exempelvis SIP-samordnare, en tjänst som 

enbart förekom inom de kommunala verksamheterna. SIP beskrivs som en användbar men 

administrativt krävande stödstruktur. Att rekrytera en SIP-samordnare skulle potentiellt kunna 

bidra till att minska problematiken med SIP som även Matscheck & Piuva (2020:7ff) 

belyser. Utöver detta har informanter belyst att en förändring i huvudmannaskapsfrågan skulle 

innebära att socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården också behöver förändra sina 

organisationsstrukturer för att möta potentiella nya juridiska förutsättningar. Med andra ord kan 

man säga att en förändring i huvudmannaskapsfrågan skulle innebära både hinder och 

möjligheter i fråga om att leverera adekvata vårdinsatser. De hinder som identifierats handlar 

om att omställningsprocessen till en huvudman skulle kräva förflyttning av kompetens mellan 

organisationer vilket skulle försämra förmågan att tillgodose individers behov på kort sikt. 

Möjligheter handlar om att ett enat huvudmannaskap skulle innebära en tydligare 

ansvarsfördelning inom missbruksvården. 

Konstruktionen av ansvar som träder fram i insamlat material målar upp en bild som tyder på 

att den horisontella integrationen av organisationer är tämligen välfungerande. Detta bland 

annat då samverkanspartners på gräsrotsnivå konstrueras som ansvarstagande individer med en 

god vilja att samverka. Ansvaret för bristande samverkan konstrueras som något som ligger 

delvis på andra professionella gräsrotsbyråkrater, men ansvaret för bristande samverkan 

porträtteras som att det främst ligger ovanför gräsrotsnivån. Detta synliggör en problematisk 

vertikal integration av organisationer, något som även Löfström (2010:146ff; 152) har 

observerat i sin studie. 

Teoridiskussion 

En socialkonstruktivistisk ansats har bidragit till att synliggöra hur professionella konstruerar 

ansvar. Vi menar att konstruktionen av det egna ansvaret kan få följder för hur man bemöter 

andra professionella i samverkanssituationer. Dessa teoretiska glasögon har gjort att vi fått syn 

på betydelsefulla latenta faktorer vid interorganisatorisk samverkan. Utöver detta har 

socialkonstruktivismen som ansats synliggjort betydelsen av brukarkonstruktionen avseende 

utformningen av sociala interventioner. Detta är observationer som inte hade varit möjliga 

utifrån en annan teoretisk ansats. 
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Det teoretiska ramverk som Axelsson & Bihari Axelsson (2006) tagit fram har möjliggjort en 

kontextualisering av studiens empiri och de teoretiska begreppen har varit användbara vid 

förståelsen av det insamlade materialet. Man kan dock kritisera modellen för att vara 

övergripande och förenklande vilket kan medföra att forskaren går miste om andra faktorer på 

detaljnivå som kan vara av betydelse för att förstå samverkan utifrån en specifik organisation. 

Denna svårighet i att fånga upp nyanser kan anses kompletteras av det socialkonstruktivistiska 

perspektivet och valet av kvalitativa intervjuer som metod. 

Metoddiskussion 

Kvalitativ intervju som metod har medfört att vi har kunnat identifiera nyanser och observera 

fenomenet samverkan på detaljnivå. Man kan dock kritisera metoden för att forskarens 

förförståelse av ett fenomen kan komma att färga de utsagor som observeras i studien. Det här 

problemet kan ytterligare accelereras på grund av det faktum att vi var två intervjupersoner i 

samtal med en informant vid varje given intervju. Det går inte att utesluta att detta skulle kunna 

ha bidragit till ett socialt tryck i intervjusituationen som kan ha färgat empirin, dock var detta 

inget som vi upplevde i intervjusituationen och vi tror att denna problematik kan anses vara 

hanterad genom utformningen av intervjufrågor. Vi upplevde att detta faktum snarare utgjorde 

en styrka vid analysen av materialet då bägge uppsatsförfattare kunnat skapa en gemensam 

uppfattning om materialets innehåll redan under intervjuernas gång.  

Utöver detta har rådande pandemisituation inneburit att samtliga intervjuer utförts via digitala 

kommunikationsmedel. I slutändan upplevde vi inte att detta har påverkat resultatet nämnvärt, 

utan det har snarare underlättat vid rekryteringen av informanter på grund av att 

distanssituationen bidragit till en större tidseffektivitet bland annat i fråga om uteblivna restider. 

Att utföra intervjuer med digitala kommunikationsverktyg skulle också kunnat orsaka 

svårigheter i form av tekniska komplikationer, dock är detta inget som förekommit i större 

utsträckning vid utförandet av intervjuer och vi anser inte att resultatet har påverkats av denna 

omständlighet.  

Urvalet hade en relativt homogen geografisk spridning vilket kan ha påverkat resultatet och det 

går inte att utesluta att variationer mellan kommuner och regioner förekommer i fråga om 

samverkansrutiner och upplevelsen av samverkan. Utöver detta rekryterades majoriteten av 

informanterna från regionen från samma vårdenhet vilket kan ha bidragit till ett mer homogent 

resultat än om urvalet haft större spridning. Detta är en faktor som kan ha bidragit till 

upplevelsen av mättnad i materialet efter 9 intervjuer. En annan omständlighet avseende urvalet 

var att endast 6 av 9 informanter hade direkt erfarenhet av att arbeta med målgruppen 

ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik, dock hade samtliga informanter 

erfarenhet av att jobba med missbruk. Detta har inneburit att avgränsningen till 

ensamkommande flyktingbarn och resonemang kopplade till målgruppen till viss del har gått 

förlorade. Vi hade i den ideala situationen önskat att samtliga informanter hade erfarenhet av 

ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik, men på grund av tidsmässiga 

begränsningar gjorde vi bedömningen att rekrytering av informanter utan erfarenhet med 

ensamkommande flyktingbarn specifikt kunde fungera kompletterande i datainsamlings-

processen. Utöver detta kan studiens urvalsstrategi kritiseras för att bidra till studiens resultat 

då man kan tänka sig att individer som är villiga att ställa upp på en intervju avseende 
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samverkan är mer positivt inställda till samverkan än den generella populationen. Sammantaget 

går det att argumentera för att vi trots dessa begränsningar kunnat nå relevanta slutsatser främst 

avseende samverkan inom missbruk generellt sett, men vi har även kunnat fånga upp nyanser 

angående samverkansprocessen gällande ensamkommande flyktingbarn med missbruks-

problematik.  

Implikationer för socialt arbete 

Samverkan är en central aspekt för att hantera den ökade specialiseringen inom välfärdsstaten 

och det är nödvändigt att professionella som arbetar inom människobehandlande organisationer 

besitter god kompetens avseende samarbete för att kunna hantera mångfacetterade sociala 

problem. Avseende samverkan inom missbruksvården så är detta en fråga som varit högaktuell 

under 2010-talet, och samverkan kommer sannolikt att vara ett ämne som fortsatt står i centrum 

inom moderna välfärdsstater. Ett tecken på detta är inte minst den pågående utredningen 

avseende missbruksvårdens huvudmannaskap. Förändringar i välfärdens struktur och 

globalisering är faktorer som kan få implikationer för enskilda professionella genom att det kan 

komma att ställa krav på professionellas förmåga att samverka. Här kan relationsbyggande 

interventioner där professionella får möta andra professioner vara behjälpliga i att skapa 

kunskap och förståelse för varandras ömsesidiga handlingsutrymme. Vi tänker att 

interventioner av detta slag också kan bidra till att skapa harmonierande ansvarskonstruktioner 

mellan enskilda professionella vilket i sin tur kan möjliggöra ett hälsosamt interorganisatoriskt 

klimat och en god samverkan med brukaren i fokus.  

En praktisk implikation i relation till ansvarskonstruktionen rör att etablera en samsyn mellan 

samverkande aktörer avseende brukares problematik. Vi menar att brukarens medverkan vid 

definitionen av sin situation underlättar i samverkansprocessen då det är enklare att möta 

brukarens hjälpbehov om brukaren själv medverkar vid utformningen av insatser. 

Brukarinflytande i vårdplaneringen kan i sin tur bidra till en mer utpräglad samsyn avseende 

professionellas bedömningar av brukaren då den enskilde får stå i centrum vid definitionen av 

sin problematik. En annan implikation för socialt arbete som framkommer i denna studie är den 

om att inrätta tjänster avseende samordning. Informanter som representerar kommunen har 

redogjort för att det ofta inom socialtjänster finns så kallade SIP-samordnare eller motsvarande 

tjänster – en tjänst som inte återfinns i de regionala verksamheter som studerats. SIP-

samordnare arbetar med administrativa frågor kring samordnade individuella planer och 

fungerar som ett praktiskt stöd i samverkansprocessen. Att tillsätta tjänster av detta slag kan 

bidra till minskad administrativ börda på andra professionella vilket frigör resurser till det 

praktiska klientarbetet. Det framkommer i materialet att anställda inom regionen anser att 

tillsättandet av SIP-samordnare eller motsvarande vore önskvärt i större utsträckning även inom 

regionala verksamheter. Utifrån denna studie går det inte att uttala sig om effektiviteten av att 

implementera en sådan tjänst, men däremot ger samstämmigheten i respondenternas åsikt i 

frågan fog för att undersöka eventuella effekter av att tillsätta samordnande tjänster inom 

människobehandlande organisationer.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
Uppsala Universitet, 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

 

Till Xxxx xxxxxx 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 

högskolepoäng vid Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala 

Universitet. I examensarbetet undersöker vi samverkan mellan kommun och region 

avseende ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik. Detta gör vi genom 

att intervjua professionella som har erfarenhet av interorganisatorisk samverkan.  

Du tillfrågas därför som anställd på XX i XX kommun om du vill delta i denna studie med 

en intervju. Detta då du har erfarenhet av samverkan med region/kommun avseende 

missbruksproblematik eller ensamkommande flyktingbarn i allmänhet och 

ensamkommande flyktingbarn med missbruksproblematik i synnerhet. 

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring 

avbrytas, samtycke kommer att inhämtas från samtliga inblandade personer. Det 

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det 

under arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och 

presenteras på ett sådant sätt att de inte går att härleda till intervjupersonerna.  

Uppsala den xxxxxx 

Med vänliga hälsningar 

Erik Jacobsen    

Socionomstudent   

Telefon: 070 404 85 25   

E-post: Erik.Jacobsen.2799@student.uu.se   

Hannes Strömberg 

Socionomstudent 

Telefon: 070 443 68 96 

E-post: Hannes.Stromberg.2310@student.uu.se 

Handledare: 

Stina Lindegren,  

Doktorand & Handledare 

Telefon: 072 999 96 97 

E-post: Stina.Lindegren@soc.uu.se 

mailto:Erik.Jacobsen.2799@student.uu.se
mailto:Hannes.Stromberg.2310@student.uu.se
mailto:Stina.Lindegren@soc.uu.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
Presentation av projektet 

Intervjun ingår i en C-uppsats inom socionomprogrammet på Uppsala universitet. Uppsatsen 

avser att undersöka samverkan mellan aktörer från kommun respektive region som arbetar 

med missbruksproblematik och/eller ensamkommande flyktingbarn. Du har tillfrågats att 

delta i denna intervju utifrån din erfarenhet att arbete med tidigare nämnda målgrupp.  

 

Deltagandet är frivilligt och du kan närsomhelst utan särskild förklaring avbryta ditt 

deltagande och vi vill påminna dig om att du inte behöver svara på de frågor du inte känner 

dig bekväm med. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi kommer åt det 

under arbetets gång. De inspelade intervjuerna kommer att transkriberas och presenteras på ett 

sådant sätt att de inte går att härleda till dig och vi kommer att radera det inspelade materialet 

när uppsatsen är slutförd.  

 

Intervjufrågor 

Ålder? 

Kön? 

Antal års erfarenhet inom socialtjänst/sjukvården? 

Har du någon gång kommit i kontakt med ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik i din yrkesroll? 

• Hur lång erfarenhet har du av det? 

• Hur vanligt är det att du kommer i kontakt med ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik? 

• Upplever du att ensamkommande flyktingbarn är särskilt utsatta avseende 

missbruksproblematik? 

o Om ja; vad tror du att det beror på? 

o På vilket sätt? / Kan du utveckla? 

o Om nej; hur kommer det sig? 

• Hur skulle du beskriva samverkansbehovet kring ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik? 

o I vilken utsträckning upplever du att samverkan kommer till stånd avseende 

brukargruppen? 

 

Har du erfarenhet av att arbeta med missbruk? 

• Hur lång erfarenhet har du av det? 

• Vad är särskilt utmanande med att arbeta med missbruk? 

• I vilken utsträckning upplever du att samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och 

missbruk förekommer? 

• Hur skulle du beskriva samverkansbehovet kring missbruk? 

Har du erfarenhet av att arbeta med ensamkommande flyktingbarn? 

• Hur lång erfarenhet har du av det? 

• Vad är särskilt utmanande med att arbeta med ensamkommande flyktingbarn? 

• I vilken utsträckning upplever du att ensamkommande flyktingbarn är drabbade av 

psykisk ohälsa? 
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• Hur skulle du beskriva samverkansbehovet kring ensamkommande flyktingbarn? 

Har du någon erfarenhet av interorganisatorisk samverkan i din nuvarande yrkesroll? 

• Med vilka andra myndigheter/organisationer/institutioner? 

• I vilket sammanhang? 

• I vilka former, exempelvis i projekt, SIP eller specifikt fall? 

Hur ser du på interorganisatorisk samverkan? 

• Har du upplevt situationer där du anser att samverkan är särskilt nödvändigt? 

o Kan du ge exempel på en sådan situation? 

▪ Vad är anledningen till att du anser att samverkan var särskilt 

nödvändigt i den situationen? 

o Upplever du att samverkan kommer till stånd i dessa situationer? 

▪ Om ja; Exempelvis? 

▪ Om nej; vad tror du förhindrade att samverkan kom till stånd? 

• Finns det situationer där du anser att samverkan är onödigt? 

o Exempelvis? 

Vilka faktorer anser du är avgörande för att få till en god interorganisatorisk samverkan? 

• Exempelvis: Ansvarsfördelning, förtroende för medverkande, professionella möten, 

förväntningar, riktlinjer, ledarskap, målsättning? 

• Vad kan du göra för att få till en god samverkan? 

• Vad kan dina samarbetspartners göra för att få till en god samverkan? 

• Vad kan brukaren göra för att få till en god samverkan?  

Har du något exempel på en situation där samverkan har fungerat särskilt bra? 

• Om personen tar ett exempel utanför uppsatsens avgränsning:  

o (Har du något exempel på en situation där samverkan avseende 

ensamkommande flyktingbarn/missbruk/ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik har fungerat särskilt bra?) 

o (Har du något exempel på en situation där samverkan med 

sjukvården/socialtjänsten har fungerat särskilt bra?) 

• Vilka faktorer tror du bidrog till en god samverkan i den beskrivna situationen? 

o Vad gjorde du för att bidra till att en god samverkan kom till stånd i den 

beskrivna situationen? 

o Fanns det något dina samverkanspartners gjorde för att få till en god 

samverkan i den beskrivna situationen? 

o Fanns det något brukaren gjorde för att få till en god samverkan i den 

beskrivna situationen? 

Vilka faktorer anser du försvårar interorganisatorisk samverkan? 

• Exempelvis: Ansvarsfördelning, förtroende för medverkande, professionella möten, 

förväntningar, riktlinjer, ledarskap, målsättning? 

• Kan du se något i ditt beteende som försvårar interorganisatorisk samverkan? 

• Finns det något dina samarbetspartners gör som försvårar samverkan? 

• Finns det något brukaren gör som försvårar samverkan? 

Har du något exempel på en situation där samverkan har fungerat särskilt dåligt? 
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• Om personen tar ett exempel utanför uppsatsens avgränsning:  

o (Har du något exempel på en situation där samverkan avseende 

ensamkommande flyktingbarn/missbruk/ensamkommande flyktingbarn med 

missbruksproblematik har varit bristfällig?) 

o (Har du något exempel på en situation där samverkan med 

sjukvården/socialtjänsten har varit bristfällig?) 

• Vilka faktorer tror du bidrog till en mindre bra samverkan i det aktuella fallet? 

o Vad kunde du ha gjort för att bidra till samverkan skulle ha fungerat bättre i 

den beskrivna situationen? 

o Fanns det något dina samverkanspartners kunde ha gjort för att få till en bättre 

samverkan i den beskrivna situationen? 

o Fanns det något brukaren kunde ha gjort för att få till en bättre samverkan i den 

beskrivna situationen? 

Om vi lämnar tidigare konkreta exempel och istället reflekterar mer generellt; vilka 

egenskaper har den ideala samarbetspartnern enligt dig? 

Vem eller vilka bär ansvaret för att få till en god interorganisatorisk samverkan? 

• Vad baserar du denna uppfattning på? 

• Vad kan den/de ansvariga göra för att fullfölja sitt ansvar? 

• Anser du att dessa aktörer tar sitt ansvar i praktiken? 

o Om ja; vad beror det på tror du? 

o Om nej; vad beror det på tror du? 

• Följer din organisation några särskilda riktlinjer eller styrdokument avseende 

interorganisatorisk samverkan? 

o Om ja; vet du ifall dessa överensstämmer med de riktlinjer som finns hos 

samverkanspartners? 

o På vilket sätt? 

o Om nej; innebär detta några svårigheter? 

▪ Vilka? 

• Kan ansvaret ligga på politiker och lagstiftare?  

o På vilket sätt? 

Hur ser du på det delade huvudmannaskapet på missbruksområdet?  

• Om enat: vem bör ha huvudmannaskapet.  

Tycker du att det är viktigt att samverkande professioner har kunskap om ditt generella 

handlingsutrymme i din yrkesroll?  

• Varför/varför inte? 

• Hur upplever du samverkande professioners kunskap om ditt handlingsutrymme i din 

yrkesroll? 

o Vad tror du har bidragit till denna upplevelse? 

o Behövs åtgärder för att öka samverkande professioners kunskap om ditt 

handlingsutrymme? 

▪ Isåfall vad?  

▪ Vem ansvarar för dessa åtgärder? 

Tycker du att det är viktigt att du har kunskap om samverkande professioners generella 

handlingsutrymme?  
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• Varför/varför inte? 

• Hur skulle du beskriva din kunskap om andra samverkande professioners 

handlingsutrymme? 

o Vad har bidragit till din kunskap om andra professioners handlingsutrymme? 

o Behövs åtgärder för att öka din kunskap om andra professioners 

handlingsutrymme?  

▪ Isåfall vad?  

▪ Vem ansvarar för dessa åtgärder? 

Nu börjar vi närma oss intervjuns slut. Är det något du vill tillägga? 

• Har några tankar dykt upp under intervjuns gång som du vill nämna här? 

• Finns det någon ytterligare fråga du tycker att vi borde ha ställt? 

• Kan vi höra av oss dig om vi skulle komma på något mer vi undrar? 

 


