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Titel: Dubbel sjukdom- delat ansvar 

Titel: Comorbidity- shared responsibility 

Författare: Carolina Hedqvist Maguiña & Michelle Håkansson-Lööf 

 

Sammanfattning 

Vården av personer med samsjuklighet bygger på samverkan mellan de två huvudmännen 

kommun och region med delat ansvar. Samverkan i sin tur bygger på professionella inom 

dessa skilda organisationer. Syftet med denna studie var att undersöka professionellas 

upplevelse av samverkan gällande individer som lider av samsjuklighet i form av psykisk 

funktionsnedsättning och missbruk. Författarna har använt sig av kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade intervjuer med professionella inom kommun och region som sedan 

transkriberats och kodats samt tematiserats i enlighet med interpretativ fenomenologisk 

analys (IPA). Resultatet kunde sammanfattas i olika övergripande teman som påverkade 

samverkan vilka var professionellas upplevelser av; samsjuklighet, samverkansaktörer, 

vårdapparaten samt deras upplevelser av samverkansverktyg. Den teori som har använts för 

att analysera resultatet är nätverksteori ihop med begreppen byråkrati, doxa och 

professionalisering. Diskussionen konstaterar att professionellas upplevelser av samverkan 

kantas av olika typer av strukturer. Dessa påverkas av politiska beslut och även av den 

maktförskjutning från professionerna i spåren av NPM, new public management. Även 

resursbrister i olika former var försvårande för samverkan och att ansvaret över 

brukargruppen delades upp på olika huvudmän vilket försvårade möjlighet till helhetsbild. 

Professionellas upplevelser av brukaren och av varandra var även en påverkande faktor i 

samverkansarbetet och även resonemang kring vilken del av samsjukligheten som påverkade 

mest. Mest framträdande i studien var problematik med olika huvudmän, olika former av 

resursbrister i kombination med strukturella hinder samt professioners olika syn på brukaren. 

Denna studie belyser ur professionellas synvinkel en aktuell samhällsdebatt om delat 

huvudmannaskap. Relevansen av deras upplevelser är hög eftersom professionella är 

grundstenarna som samverkan och vården för personer med samsjuklighet bygger på. 

Nyckelord: Samsjuklighet, professionella, samverkan, psykisk funktionsnedsättning, 

missbruk. 

Keywords: Co-morbidity, professionals, collaboration, mental disability, addiction 

Antal ord: 19 988 
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1. INLEDNING 

Samsjuklighet i form av missbruk och psykisk funktionsnedsättning har påvisats vara vanligt 

förekommande bland individer i Sverige. En kartläggning av samsjuklighet konstaterade att 

majoriteten av individer som vårdats för missbruk även vårdats för en eller flera psykiatriska 

diagnoser (Socialstyrelsen, 2019a:7). Kartläggningen utmynnade i att Socialstyrelsen föreslog 

förbättring av vården för de som lider av samsjuklighet och betonade vikten av samverkan 

mellan kommun och region. Samverkan poängterades i både förslag tre gällande en 

utformning av ett standardiserat vård- och insatsförlopp för vuxna personer med 

samsjuklighet och i förslag fem gällande en riktad satsning på att implementera integrerade 

eller samverkande team (Socialstyrelsen, 2019a:61). Men det förutsätter att en sådan 

samverkan fungerar, både mellan professioner inom kommunen, inom regionen och dem 

emellan. Eftersom samverkan är starkt betonat för att arbetet mellan verksamheter ska 

fungera innebär det att höga krav sätts på de professionella som ska ingå i denna samverkan. 

Ansvaret över personer med samsjuklighet i Sverige vilar på både kommun och region, ett 

delat huvudmannaskap (Regeringen, 2020). 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453), 5 kap. 8a§ och Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL) (2017:30) 16 kap. 3 § ska region samarbeta med kommun när det gäller personer med 

psykisk funktionsnedsättning. Enligt SoL, 5 kap. 9a§ och HSL 16 kap. 3§ ska region och 

kommun ha en överenskommelse om samarbete gällande personer som missbrukar alkohol, 

narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopningsmedel eller spel om 

pengar. Juridiskt görs en uppdelning mellan klienter med psykiska funktionsnedsättningar 

och klienter med missbruk. Regeringen utfärdade år 2020 ett kommittédirektiv där en 

utredare utseddes för att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och 

stöd kan säkerställas för individer med samsjuklighet i form av missbruk och beroende och 

annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd (Kommittédirektiv, 2020:1). 

Anledningen till att regeringen utfärdat detta kommittédirektiv är att samsjukligheten och 

vårdbehovet ökar, att det endast är ett fåtal huvudmän som erbjuder de insatser som 

rekommenderas i de nationella riktlinjerna för samsjuklighet samt att det saknas uppgifter 

gällande de sociala insatserna på nationell nivå. Individer med samsjuklighet bedöms av 

Socialstyrelsen som en särskilt utsatt grupp och när samordningen mellan olika aktörer brister 

riskerar de att få sämre vård (ibid:7). 

1.1 PROBLEMFORMULERING 
Individer som lider av samsjuklighet riskerar att falla mellan stolarna om 

samverkansnätverket runt dem fallerar. Flera olika professioner är inblandade i vården av 

samsjukliga och de måste samarbeta för att brukaren ska få adekvat vård. Samsjuklighet och 

medföljande problematik gällande insatser är viktigt att undersöka för att få en helhetsbild av 

det komplexa fenomenet. Ansvaret över brukargruppen är delat mellan kommun och region 

enligt lag, men med stor möjlighet till självständig utformning. Det är viktig att vård- och 

omsorgskedjan ska vara hållbar men den brister ofta (IVO, 2016:3). Denna studie undersöker 

hur kommun och region samverkar med utgångspunkt i samsjuklighet. Det är av klientens, 
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regionens och kommunens intresse att samverkan för personer som lider av samsjuklighet i 

form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk blir optimerad och individcentrerad. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka samverkan mellan professionella inom kommun och 

region gällande individer som lider av samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning 

och missbruk. 

- Hur upplever professionella inom kommun och region samverkansarbetet kring 

individer med samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk? 

- Vad är professionellas upplevelse av behovet av samverkan gällande individer med 

samsjuklighet? 

- Hur upplever professionella olika professioners samverkansförmåga samt olika 

perspektiv på brukargruppen? 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Uppsatsen avgränsas till samverkan avseende behandling av individer som lider av 

samsjuklighet gällande psykisk funktionsnedsättning. Avgränsningar till psykiska sjukdomar 

och funktionsnedsättningar görs i enlighet med SOU 2006:100. I tidigare forskningsfält finns 

flera studier som fokuserar på samsjuklighet mellan olika psykiska besvär och olika former 

av missbruk. I denna studie har den mest relevanta forskningen för frågeställningarna 

använts. Forskning som valts bort var sådan som hade för snäv avgränsning eftersom denna 

studie baserades på professionellas upplevelser och därmed egna tolkningar av vad som är 

missbruk samt psykisk funktionsnedsättning. Avgränsningen formades genom abduktion och 

fokuserades till substansbruk och olika psykiska tillstånd som sänkte funktionsförmågan hos 

individen. 

1.4 BEGREPPSDEFINITIONER 
I denna uppsats används begreppet psykisk funktionsnedsättning i enlighet med definitionen i 

Nationell psykiatrisamordnings SOU 2006:100, att en person har en psykisk 

funktionsnedsättning om denne har väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga 

livsområden, om dessa svårigheter är en konsekvens av psykisk störning, och om dessa 

begränsningar har funnits, eller kan antas komma att bestå, under en längre tid. Psykisk 

ohälsa är ett bredare paraplybegrepp för både mindre allvarliga psykiska problem och mer 

allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos (Socialstyrelsen, 

2019a:10). 

För missbruk och beroende används två diagnossystem: International statistical classification 

of diseases and related health problems (ICD) och Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (DSM). Inom svensk hälso- och sjukvård används främst ICD medan inom 

forskning och även inom psykiatrisk verksamhet kommer DSM till användning. Enligt ICD-

10 ska tre eller fler kriterier för beroende vara uppfyllda för att det ska klassas som en 

diagnos. ICD-10 finns även diagnosen skadligt bruk vilket innebär att bruk av psykoaktiva 

substanser som skadar hälsan fysiskt eller psykiskt. DSM-IV har diagnoserna beroende och 
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missbruk som sedan ersatts i DSM- 5 med paraplybegreppet substansbrukssyndrom 

(Socialstyrelsen, 2019b:125f). När det gäller alkohol brukar man även tala om riskbruk trots 

att det inte är en diagnos. Det innebär ett högt genomsnittligt intag av alkohol eller 

intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden (ibid, 2019b:16f). 
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2. TIDIGARE FORSKNING OM SAMVERKAN OCH 

SAMSJUKLIGHET 

I detta avsnitt presenteras relevant tidigare forskning om samverkan samt samsjuklighet i 

form av missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Kapitlet inleds med en beskrivning för 

hur sökprocessen fortgått för att hitta relevant tidigare forskning. Efter det följer en 

redogörelse av fyra olika teman som kategoriserats under läsning av forskningen. Dessa 

teman är; heterogen samsjuklighet, samsjuklighet utifrån social kontext, kommunikation 

inom samverkan mellan professioner och professionellas konstruktion och kategorisering av 

brukaren. Tematiseringen skapades genom att se för uppsatsen lämpliga samband i de olika 

studierna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det tidigare forskningsfältet. 

2.1 SÖKPROCESS 
Sökprocessen påbörjades med användning av Uppsala universitetsbibliotek. Sökorden som 

användes varierade men oavsett användes kriterierna kollegiegranskad och inom ämnet 

“social welfare and social work”. Både svenska och engelska sökord användes från start för 

att utöka antalet träffar. Sökord användes i kombinationer och självständigt. Orden var 

följande; samsjuklighet, substance, substance abuse, substance use, mental, mental health, 

region, kommun, samverkan, comorbidity, co-occurring, multiple needs, complex needs, 

coordinated individual plan, case manag*, interprof*, dual diagnosis, interdisciplin*och 

cooperation. Vissa nyckelord i studierna återfinns flertalet gånger, exempelvis samverkan och 

drogmissbruk (substance abuse). Under sökprocessen påträffades nya möjliga sökord i 

litteraturen samt tidskrifterna. Nyckelorden användes tillsammans genom att navigera 

databasen till att visa vetenskapliga artiklar med en eller flera ord som ska vara med i 

exempelvis sammanfattningen eller i texten som helhet. Exempelvis; (interprof*) AND 

(mental) AND (substance). De studier som hittades under sökprocessens gång var främst 

ifrån Sverige, flertalet andra europeiska länder, USA och Australien. 

2.2 HETEROGEN SAMSJUKLIGHET 
Tidigare studier visar på ett tydligt samband mellan att ha psykisk ohälsa och även missbruk 

(Swendsen et al., 2009; Lundgren m.fl., 2017:68; Morisano m.fl., 2014). Kingston m.fl. 

(2016:527) litteraturstudie visade att brukare med pågående läkemedelsbehandling mot 

missbruk även hade en prevalens av aktuell psykisk störning mellan 47–100 % av fallen i de 

undersökta studierna. Särskilt vanliga var stämnings- och ångeststörningar, med en förekomst 

av pågående depression i mellan 27–85 % av underlaget. Värt att påpeka är att det finns stora 

olikheter mellan psykiatriska diagnoser och även olika typer av missbruksproblematik. 

Missbruk kan enligt SoL, 5 kap. 9a§ och HSL 16 kap. 3§ vara allt mellan spel om pengar till 

olika former av alkohol- och narkotikamissbruk. Kingston m.fl. (2016:532–535) delade i sin 

systematiska litteraturöversikt upp psykiatriska diagnoser i samsjuklighet med missbruk i 

grupper om humörstörningar, ångeststörningar, psykossjukdomar och andra psykiska 

störningar. Den första gruppen inkluderade depression, dysthymi, bipolär sjukdom och 

hypomani medan gruppen ångeststörningar inkluderade fobier, socialt ångestsyndrom, 

tvångssyndrom, generaliserat ångestsyndrom, PTSD och panikångest. Inom psykossjukdomar 



   

 

5 

 

nämns schizofreni och psykos. Inom de tre förstnämnda kategoriseringarna fanns även var sin 

undergrupp för övriga humör-/ångest-/psykosstörningar. Studier som mätte endast eller annat 

än de tre förstnämnda diagnoserna placerade Kingston m.fl. (2016:535) in under gruppen 

andra psykiska störningar. Det var studier som granskade ätstörningar, ADHD och 

personlighetsstörningar i form av borderline personlighetsstörning, antisocial 

personlighetsstörning o.s.v. 

En generalisering av mängden psykiska sjukdomar är användbar för att kunna diskutera 

fenomenen på samhällsnivå, dock kan man utläsa i tidigare studier inom forskningsfältet att 

typ av psykiska problem och typ av missbruk varierar i korrelation. Swendsen m.fl. 

(2009:1125) visar med hjälp av data från ett nationellt representativt urval i USA att mentala 

problem är en riskfaktor för att utveckla substansmissbruk (enligt vedertagna diagnostiska 

manualerna DSM-IV missbruk och DSM-IV beroende med missbruk) över en tioårsperiod. 

Beteendestörningar och tidigare substansbruk var den starkaste och mest konsekventa 

riskfaktorn för utveckling av missbruk. Även den breda kategorin av stämnings- och 

ångeststörningar var förknippade med en uppkomst av substansberoende över påföljande 

årtiondet. Dock varierade förekomsten beroende på typ av sjukdom. Starkast samband med 

missbruk till följd av psykisk sjukdom hade bipolär sjukdom jämfört med andra affektiva 

sjukdomar. Fem av sju ångestsyndrom (paniksyndrom, specifik och social fobi, PTSD, 

separationsångest) kunde förutsäga åtminstone en form av framtida substansberoende 

(nikotin-, alkohol eller drogberoende). Nämnvärt är dock att personer med samsjuklighet i 

psykisk ohälsa och missbruk har ett svårare sjukdomsförlopp och sämre behandlingsresultat 

än personer med endast en patologi (Morisano m.fl., 2014:13). Webber m.fl. (2016:30) menar 

att rehabiliterande insatser måste se både psykisk ohälsa och missbruksproblem som två 

primära sjukdomar vilka ska ges behandling samtidigt för tillfrisknande. 

2.3 SAMSJUKLIGHET UTIFRÅN SOCIAL KONTEXT 

Den tidigare forskningen om samsjuklighet mellan psykiska problem och missbruk har visat 

att social bakgrund är en viktig faktor. Carrá m.fl. (2015:75f) skriver i sin litteraturstudie att 

tillgängligheten av droger har betydelse för missbruk, men även den sociala kontexten 

individen rör sig i. Individuella faktorer och omgivningsfaktorer i kombination kan sannolikt 

förklara prevalensen av dubbeldiagnoser. De refererar till att resultat från både Storbritannien 

och USA visar att vara man, ogift, ha låg socioekonomisk status och boende i en stadsmiljö 

var förknippat med ökad förekomst av narkotikamissbruk. Carrá m.fl. (2015:77) poängterar i 

sin studie vilken aspekt av samsjukligheten som är utgångspunkten i olika länder. De fann två 

huvudmodeller; länder där behandlingsprogram är ledda av den psykiatriska vården 

(Danmark, Tyskland, Polen, Norge, östeuropeiska länder) eller länder där behandlingen har 

utgångspunkt i missbruksvården (Tjeckien, Spanien, Frankrike, Nederländerna, Italien, 

Storbritannien). Skillnaden är att i de förstnämnda länderna har missbruksbehandling 

inkorporerats i och leds av psykiatrin. I de sistnämnda länderna togs de flesta samsjukliga 

brukarna om hand inom missbruksvården, förutom de mest allvarliga fall som skickades till 

psykiatrin. Sverige har ett delat huvudmannaskap för missbruks- och beroendevården. Det 

betyder att ansvaret för missbruksvården tillfaller socialtjänsten medan hälso-och sjukvården 
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ansvarar för den psykiatriska vården. Dessa institutioner ska erbjuda integrerad 

behandlingsmetod till personer med samsjuklighet (Socialstyrelsen, 2019:9). 

Semb m.fl. (2019:929f) utförde djupintervjuer i Norge på sju ungdomar som varit aktuella 

inom både missbruksvården och psykiatrin. Sex av ungdomarna intervjuades två gånger. 

Studien visar att ungdomarna med samsjuklighet uppfattar sig fast mellan motstridiga sociala 

världar (ibid:934). Den ena sociala världen som en utanför samhällets normer och den andra 

som tillhörande majoritetsbefolkningen. Forskarna formulerar detta som en “communal 

invalidation”, vilket på svenska kan översättas till kollektiv ogiltigförklaring (ibid: 937–941) 

där ungdomarna av sin omgivning blir socialt definierade som otillräckliga. 

Ogiltigförklarande strukturer beskrivs exempelvis som att de marginaliserade ungdomarnas 

åsikter och upplevelser inte lyssnas till. Normativt accepterade aktiviteter är inte 

nödvändigtvis tillgängliga eller anpassade för den marginaliserade gruppen. Exempelvis 

gjorde koncentrationssvårigheter, fysisk rastlöshet samt tidigare smärtsamma och 

förödmjukande skolupplevelser det svårt att avsluta gymnasiet och få tillgång till bättre 

levnadsvillkor samt högre status i samhället. Forskarna lyfter ännu en ogiltigförklarande 

struktur; den förenklade idéen i samhället om att individen har valmöjlighet och därmed 

ansvar över vilken väg i livet denne väljer. Retoriken om frihet i val kan ta bort fokus från 

mekanismerna i den hårda konkurrensen på arbetsmarknaden och i skolvärlden. Det 

tillskriver även individen skulden och skammen för att ha en sjukdom såsom psykiatriska 

diagnoser och/eller ett missbruk. Den empiriska analysen visade att ungdomarna hanterade 

ogiltigförklaringen genom både stöd och protest. Delvis stöd genom exempelvis 

internalisering av majoritetsbefolkningens normer och värderingar, delvis protest genom till 

exempel att betrakta sig själv som ett offer för samhället och andra. Exkludering och 

stämpling kan skapa hinder för att ungdomar med samsjuklighet ska återhämta sig från 

psykiska problem och missbruk. 

Priester m.fl. (2016:47) visar i sin litteraturstudie att strukturella hinder och personliga 

egenskaper är de två primära hindren för tillgång till behandling för individer med 

samsjuklighet. Den samsjukliges personliga övertygelser om behandlare, kulturella 

övertygelser och stigma relaterade till missbruk och psykisk sjukdom identifierades som 

hinder. 30 av 36 undersökta artiklar i Priesters (ibid:55) litteraturöversikt beskrev strukturella 

hinder för tillgång till behandling. Strukturella hinder beskrivs som faktorer och metoder som 

är rotade i sociala, politiska, juridiska och tjänstesystem som systematiskt hindrar tillgången 

till vård för vissa grupper av människor. Priester m.fl. (ibid) menar att generellt saknas 

specialiserade tjänster för att behandla personer med samsjuklighet. Ett till hinder för tillgång 

till behandling är en underidentifiering av samsjuklighet, med den bidragande faktorn att 

professionella inte har tillräcklig utbildning och kunskap för att identifiera både mental ohälsa 

och missbrukssjukdomar. Vidare fastställdes i en av studierna att vita fångar i kriminalvården 

med drogberoende var mer benägna att bli diagnostiserade med samtidig psykisk sjukdom 

och få psykisk rådgivning och läkemedelsbehandlingar som en del av sitt straff jämfört med 

icke-vita intagna (ibid:54ff). Priester m.fl. (ibid:47) framhäver behovet av fler studier inom 

fältet på marginaliserade delpopulationer, såsom äldre, icke-vita eller hbtq-befolkning. 
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2.4 KOMMUNIKATION INOM SAMVERKAN MELLAN PROFESSIONER 

Tidigare forskning inom samverkan visar på brister i kommunikationen mellan professioner. 

Specifikt rollen som biståndshandläggare kännetecknas av en svag professionell identitet och 

skillnader i professionell status bland de involverade professionerna har påverkan på 

samverkan (Dunér & Wolmesjö, 2014:1). Dessa skillnader ger även konsekvenser i form av 

bristande kommunikation mellan parterna inom samverkansarbetet. Komplexa behov hos 

brukare i kombination med specifika spetskompetenser hos professionella skapar behov av 

flertalet aktörer som behöver samverka gällande dessa brukare (ibid:364). De professionella 

som intervjuas i studien uttrycker att de slits mellan att se till brukarens åsikt om sitt eget 

behov och åsikter hos de andra professionella om behoven hos brukaren (ibid:363). 

Vårdplaneringen definieras som den samverkansprocess som förhindrar att individer faller 

mellan stolarna. Ändå upplever professioner att gällande individer med komplexa behov är 

det ofta vårdplaneringen som är oklar vilket skapar konflikter mellan primärvården och 

regionala sjukvården om hur rollerna ska vara fördelade (Larsson m.fl., 2018:648). Larsson 

m.fl. (2018) undersökte olika professioners självmedvetenhet, uppvisad tillgänglighet, 

villighet, trovärdighet och samverkan, både i relation till hur professionerna värderar 

faktorerna hos sig själva men även hos andra professioner som de samverkar med. Det 

empiriska materialet består av en enkätundersökning som över 1000 professionella deltog i; 

både professioner inom hälso-och sjukvård samt socialarbetare. Resultatet visade att 

primärvården var den profession med lägst villighet att samarbeta med andra gällande 

individer med komplexa behov vilket kan sänka förtroendet för dem hos de andra 

professionerna (ibid:656). Det uppstod en diskrepans mellan hur alla professioner såg sig 

själva och hur de såg på de andra professionerna, professionerna såg sin egen profession mer 

positivt än vad de andra gjorde. Även Widmark m.fl. (2011:4) påvisar i sin studie genom 

analys av empiri som uppkommit i fokusgrupper att professionella saknade en gemensam 

struktur och utförande i relation till samverkan. Nyckelord som uppgavs i samband med 

diskussion av fungerande samverkan var att lyssna till olika professioners expertis genom att 

konsultera varandra samt uppvisad tillgänglighet, medan en bristande samverkan ökade 

risken för brukare att falla mellan stolarna (ibid:4). 

I det svenska välfärdssamhället använder olika yrkesverksamma och organisationer något 

varierande språkbruk när de talar om individer som har diverse hjälpinsatser, specifikt inom 

sociala arbetets fält och inom hälso- och sjukvård (Mossberg, 2019:597). Exempelvis 

använder socialarbetare ordet klient, kund eller brukare medan hälso-och sjukvårdspersonal 

benämner individerna som patienter. Professionella som samverkar är i behov av att vara 

överens avseende hur brukare ska grupperas inom vårdapparaten och de kvalitéer som är 

kopplade till dem (ibid:598). Även brukare behöver i samband med samverkan medföra 

andra personers åsikter, exempelvis anhöriga, och sina egna språkliga kategorier för att 

samverkan ska utgöra en helhet. Väletablerade språkliga kategorier inom den professionella 

kontexten tas lätt för givet och kan antydas i konversationer, vilket stödjer det fortsatta 

användandet av språkbruket. Problemet är att olika professioner använder samma ord men 

menar olika saker, vilket skapar svårigheter för samverkan. Även det faktum att olika 

professioners bedömning av brukaren utgår från organisatoriska värderingar vilket ramar in 
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hur brukaren blir porträtterad (ibid:598). För att kunna ha en god samverkan och undvika 

missförstånd behöver alla delaktiga i samverkansprocessen vara överens om de språkliga 

kategoriernas mening (ibid:598). 

Även Basic (2018:204) lyfter konstruktionen av professionernas professionella identitet och 

hur den både konstrueras och rekonstrueras i interaktion med andra. Detta är en pågående 

process som märks av i vardagliga interaktioner som konflikter och rutiner. Detta kan leda till 

allianser mellan olika organisationer, men även till kommunikationssvårigheter med 

professioner som de professionella inte har någon större interaktion med. Basic (ibid:204) 

poängterar även att en hög nivå av tilltro mellan professioner kan leda till högre risktagande 

eftersom de vet vad de kan förvänta sig utifrån samverkansarbetet, vilket kan vara både 

positivt och negativt då professionella då inte utgår från sitt eget omdöme utan litar för 

mycket på andra professioner vilket kan skapa risker för de hjälpsökande individerna. 

2.5 PROFESSIONELLAS KONSTRUKTION OCH KATEGORISERING 

AV BRUKAREN 

Detta tema presenterar tidigare forskning om hur professionella konstruerar och kategoriserar 

brukare, både på ett eget professionellt plan och inom samverkan. Dunér och Wolmesjö 

(2014:363) poängterar i sin studie där empirin utgörs av workshop och fokusgrupper gällande 

interprofessionell samverkan att det är viktigt att socialarbetare är medvetna om att de ofta är 

ensamma om sin egen användning av kategorier, exempelvis deras språkbruk gällande 

hjälpsökande individer. Det språkbruk som de använder i relation till hjälpsökande är en 

bidragande faktor till hur individerna konstrueras och bidrar till konsekvenser gällande 

individens identitet, skyldigheter och rättigheter. Enligt forskarna (ibid:363) är det möjligt att 

socialarbetarnas språkliga framställning av brukare skulle kunna bidra till att 

brukarorganisationer får större påverkan inom professioners samverkan och att motdiskursen 

istället blir mer framträdande. 

Brukarrepresentanter är brukare som företräder brukargrupper på möten anordnade av ett 

strategiskt samverkansråd för exempelvis psykisk ohälsa. På mötena företräds de 

människobehandlande organisationerna (MBOR) av ospecificerade professioner inom hälso-

och sjukvård samt socialtjänst (ibid:716). Mossberg (2016:721) uttrycker i sin 

observationsstudie om brukarmedverkan inom svensk psykiatri och socialtjänst att 

brukarrepresentanter hamnar i ett dilemma då de kategoriseras av professionella som 

idealiska och samtidigt otillräckliga. Brukarperspektivet ansågs som värdefullt och 

nödvändigt av de professionella men endast under vissa förbehåll, brukaren behövde vara 

medveten om procedurer men lider samtidigt av psykisk ohälsa och har inte full insikt i 

socialtjänstens arbete. Brukargruppen delas alltså upp i två kategorier, den ideala brukaren 

och den inadekvata brukaren (ibid:721). Representanterna för MBOR, vilket var 

professionella inom hälso-och sjukvård samt socialarbetare, uttryckte svårigheter med 

brukares deltagande då brukarna ibland mår bättre och ibland sämre, vilket ledde till att de 

ofta hade svårt att delta kontinuerligt i diverse samverkansmöten och det försvårade 

samverkan (ibid: 722). MBOR menade även att det fanns en risk för att 

brukarrepresentationen endast var för legitimitetsskäl, att representationen i sin helhet var ett 
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exempel på tokenism (Mossberg, 2016:723). Tokenism är när man utför handlingar som är 

resultatet av att låtsas ge fördel åt grupper i samhället som ofta behandlas orättvist för att ge 

sken av rättvisa utåt (Cambridge, 2021). Resultatet visar att även brukarrepresentanter delade 

denna upplevelse men använde den makt som deras medverkan gav för att höras bland de 

professionella vilket skapar problem inom samverkan. De professionella brottades med 

dilemmat att tillmötesgå brukarrepresentanternas åsikter och samtidigt undvika tokenistisk 

involvering av brukarrepresentanterna samt att inneha en professionell överblick. 

Resultatet på en observationsstudie som undersökte konstruktionen av brukare i 

samverkanskontext visar på att brukarrepresentanterna upplevde att de professionella såg 

deras grupp som en typ av person och att brukarna förde en kamp mot ett samhälle som var 

oförmöget att möta deras behov på ett sätt som samtidigt respekterade dem som medborgare 

(Mossberg, 2019:603). De professionella ansåg inte i lika hög grad att strukturella brister var 

kopplade till kategoriseringsprocessen utan istället var individualiteten kopplad till 

individuell frihet och udda livsstilsval. Olika positioner framkommer vid manövrering av 

dilemman, brukarrepresentanterna positionerades som lekmän medan de professionella 

hävdade tolkningsföreträde utifrån sin professionella identitet vilket indikerade en viss 

överlägsenhet gentemot brukarrepresentanterna (ibid:603). Detta skapar konsekvenser för 

samverkan då det blir svårt att samverka när olika grupper positionerar sig olika samt har 

olika syn på diverse delar i samverkansarbetet. 

2.6 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSFÄLTET 

Sammanfattningsvis kan man dela upp uppsatsens aktuella forskningsfält i två delar, den ena 

berör främst samverkan inom samt mellan institutioner och professioner medan den andra 

fokuserar på förekomsten och särdragen av psykisk ohälsa och missbruk i kombination. 

Kunskapsluckor man kan ana i forskningsfältet är just kombinationen av de två fälten; 

upplevelser av samverkan avseende samsjuklighet gällande psykisk funktionsnedsättning och 

missbruk. Genom att studera detta i relation till valda teorier kan man få fram andra resultat 

vilket kan öka förståelsen för professionella som samverkar gällande samsjuklighet. 

Det befintliga forskningsfältet visade relevant material, dock saknade majoriteten av 

materialet teorier och forskarna i det valda materialet har istället utgått från metoder, tidigare 

forskning och begrepp i undersökningarna. Det finns både för- och nackdelar med de valda 

studiernas förhållningssätt, exempelvis beskriver flera av studiernas insamlingsmetod inte 

fullt ut hur datainsamlingen gått till och i fokusgrupper framgår det inte hur många de var i 

varje grupp. Enligt Padgett (2017:111) beror stor del av resultatet på storleken på dessa 

fokusgrupper kan göra att värdefull information kan gå förlorad i och med samspelet med 

andra. Studierna om missbruk förbiser substansernas sociala funktion, vid användande av 

medicinska perspektiv går konsumtionen av diverse substansers sociala och kulturella 

dimensioner bort (Johansson & Wibring, 2008:55). Genom att inte se till denna kontext 

konstrueras missbrukaren på ett endimensionellt sätt. 

Forskningsfältet visar på att de artiklar som berör samverkan har främst sociologiskt 

perspektiv medan de artiklar som fokuserar på missbruk och psykisk ohälsa har ett 

kombinerat perspektiv gällande psykologi, medicin och sociologi. Denna uppsats hamnar i 
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mitten av det befintliga forskningsfältet då det kombinerar båda delarna, samverkan samt 

samsjuklighet. I det befintliga forskningsfältet saknades de professionellas upplevelse av 

samverkan kring just samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk, 

vilket är det som denna studie syftar till att undersöka. Ämnet samsjuklighet valdes för att det 

finns många tidigare studier som visar på prevalens av missbruk och psykisk ohälsa. Denna 

uppsats ska fokusera på hur professionella upplever samverkan eftersom samverkan är ett 

bärande element i vården av individer med komplexa behov.   



   

 

11 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel redovisas relevanta teorier som används för att analysera uppsatsens empiri. 

Kapitlet handlar om systeminriktad praktik och professionalitet som inleds med nätverksteori. 

Därefter följer de tillhörande begreppen byråkrati, professionalisering och doxa för att få 

utökad förståelse för professionellas syn på samverkan i relation till den egna och andra 

professioner. 

3.1 NÄTVERKSTEORI 
Nätverksteori kan inkluderas under systeminriktad teori och praktik. Systemteori har i fokus 

att föra samman sociala interventioner och individuella hjälpinsatser (Payne, 2015:239). I det 

sociala arbetets praktik, till skillnad från professionella inom hälsovård eller klinisk 

psykologi, betonas individens sociala omgivning. Systemteori är av nytta eftersom det 

synsättet ser till både sociala faktorer och psykologiska funktioner hos människor (Payne, 

2015:239ff). Nätverksteori innehåller terminologi för att kunna förklara och även analysera 

interpersonella relationer. Payne (2015:260f) skriver att i det sociala arbetet används 

nätverksanalys mest för att undersöka och förstå arbete i olika omsorgsnätverk. 

Nätverksarbete handlar om att koppla människans interpersonella relationsarbete med 

samhällsinriktad makropraktik. På så sätt kan ett partnerskap formas mellan brukargruppen, 

lokalsamhället och ett flerprofessionellt yrkesfält. I denna uppsats kan samverkan förstås och 

analyseras utefter nätverkstermer genom att professionella kan ses ingå i ett socialt nätverk 

och att organisationerna är sammankopplade i strukturer. Individer med samsjuklighet och 

deras sociala nätverk kan även förstås utifrån nätverksteori. 

I nätverksterminologin talas det om grundkomponenterna noder och länkar. Noder kan vara 

enskilda individer men det går även att utgå från att noder är familjer, organisationer eller 

städer i en nätverksanalys. Länkar i det sociala nätverket är interaktioner mellan noderna. I 

praktiken utgörs länkarna av utbyte av information, tjänster och varor. Flödet är processen 

som länkarna utgör och de har olika intensitet. Formen på nätverket är noder och länkar som 

är sammankopplade i en bestämd struktur. Formen utgörs även av ett avstånd mellan 

noderna, geografiskt, temporalt och socialt. Länkarna har olika riktningar mellan noderna och 

noderna kan även ligga på olika nivåer. Nätverksteori kan användas för att granska relationer 

mellan olika samhällsaktörer, istället för egenskaper. Oavsett om det gäller sociala eller andra 

nätverk ingår varje individ i flera olika (Engdahl & Larsson, 2011:151ff). Ett socialt nätverk i 

en psykologisk och sociologisk mening kan tillhandahålla resurser för hälsa och socialt stöd. 

Exempelvis har studier visat att praktiskt och emotionellt stöd kan få grovt kriminella att 

lämna det livet (ibid:154). Aktörer har sociala kapital, exempelvis sociala kontakter eller 

ekonomiska nätverk. Människor som lever under socialt osäkra förhållanden kan utveckla 

inåtvända nätverk. Nätverken varierar i storlek och är inte alltid organiserade i sin formation 

utan många kontakter är sporadiska med “bekantas bekanta “. Dessa lösa nätverk kan sägas 

ha ett negativt socialt kapital, eftersom resurser endast gynnar de i nätverket och inte 

allmänheten. Inåtvända nätverk, social desorganisation, baseras på en isolerande strategi att 

skydda sina egna och prioriterar bort allmänhetens bästa. Människor i ett sådant tillstånd 

hindras från att skapa pålitliga sociala relationer till institutioner med vilkas hjälp de skulle 
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kunna inneha social kontroll och lösa gemensamma problem. Social desorganisation har 

tidigare kopplats till fattigdom, etnisk heterogenitet och större migrationsrörelser som ger 

orsakar stress, osäkerhet och anonymitet. Social desorganisation tar sig uttryck i rädsla och 

misstänksamhet i grannskapsområden. Engdahl & Larsson (160f) menar att kriminalitet, så 

som narkotikabrott, har ett starkt samband med att människor isolerats i osäkra 

levnadsförhållanden med små möjligheter. Att integrera lokalt isolerade nätverk till 

majoritetssamhället genom att bryta upp nätverk eller komplettera dessa med nya 

bekantskaper ökar människors tillgång till länkar såsom information, tjänster och varor. 

Dessa integrationsstrategier handlar om att försöka få olika nätverk att uppnå ömsesidig 

pålitlighet där de kan förvänta sig att omgivningen kommer hjälpa varandra och se till allas 

bästa. Grundkomponenterna noder och länkar bidrar i analysen till att förstå samverkan som 

ett interprofessionellt nätverk. Genom det kan eventuella upplevda brister i ett 

omsorgsnätverk runt samsjukliga brukare åskådliggöras. 

3.2 WEBERS BYRÅKRATI 

Enligt Weber syftar en organisation till att begränsa vad som kan hända i interaktioner och 

vem som kan delta i dessa. Byråkrati kan användas för att förstå vilka förutsättningar 

professionella har utifrån sina organisationer att samverka. Individen i organisationen handlar 

främst i organisationens intresse. Den personliga dimensionen tonas ner eftersom 

organisationen inte är beroende av den enskilde utan fortgår när denne byts ut. Inom 

byråkratin organiseras arbetet hierarkiskt och hela byråkratin har formen av en pyramid där 

de på högre position styr över de lägre (Engdahl & Larsson, 2011:174). Organisationen 

samordnas som grupp efter strävan att uppnå gemensamma mål. I en organisation finns en 

politisk process och ett styrelseskick utefter vilka beslut implementeras. (ibid:171f). Byråkrati 

avser att personer inte ska agera godtyckligt eller utefter egna åsikter. Byråkrati är lämpligast 

i stabila förhållanden och förutsägbara tillstånd. Det medför dock ett minskat 

handlingsutrymme för de professionella eftersom de i första hand ska anpassa sig efter 

organisationens regler vilket försvårar att ge brukaren rätt hjälp (ibid:175). Sociologen 

Merton menar att byråkrater i en föränderlig omgivning riskerar att hålla fast i regler som inte 

lämpar sig till de nya situationerna; en intränad oförmåga. En byråkrat som inte följer 

regelverket riskerar å andra sidan att favorisera vissa klienter och skapa osäkerhet för vad 

som gäller (ibid:175). Uppsatsens syfte är att undersöka professionellas upplevelse av 

samverkan. Användandet av Webers byråkrati i analysen belyser maktförhållandet inom 

samverkan och mellan organisationer och brukare. Byråkratin sätter ett handlingsutrymme 

inom vilka samverkan kan utföras och kan ge förståelse för trögflytande organisationer. 

Professionellas är knutna till balansgången mellan att handla i organisationens intresse men 

även utefter egna privata önskningar och erfarenheter. 

3.3 BOURDIEUS DOXA 

Bourdieu använder begrepp som fält och doxa när han beskriver välfärdsstatens uppbyggnad. 

Fält är relativt autonoma när det gäller sina regler, kapital och intressekonflikter. Fält inom 

socialt arbete kan enligt Järvinen (2013:282ff) vara bland annat frivård, missbruksbehandling 

eller aktivering av arbetslösa. Bourdieu menade att varje fält har en “doxa”, vilket betyder 

egna regler, rutiner och föreställningar. En doxa är till del ett osynligt värderingssystem så 
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inrotat att det anses naturligt att deltagarna inte ser det som skapat av fältet självt. Inom 

socialt arbete kan doxa vara; professionell självuppfattning, socialarbetarnas idéer om sina 

viktigaste funktioner och samarbetspartners eller definition av brukare och förståelse för hur 

sociala problem uppkommer. Genom reproducerad social konstruktion av ansvarsområden, 

brukargrupper och arbetsmodeller har en status som doxa uppnåtts. Fältet har därmed en viss 

tröghet inför förändring, precis som i Webers formulering om byråkrati. Järvinen (2013:296f) 

fortsätter med att skriva att baksidan till fältens specialisering ter sig i form av exkludering. 

Hennes egna studier på hemlösa med missbruk och psykisk sjukdom i Danmark resulterade i 

att de hemlösa med samsjuklighet var illa ansedda på alla institutioner. Den större delen av 

hemlöshetsinstitutionerna ansåg att denna grupp var för krävande behandlingsmässigt. 

Institutionerna för missbruk ansåg att de inte kunde hjälpa de som även hade psykisk 

sjukdom. Distriktspsykiatrin gav svar att så länge det fanns ett aktivt missbruk kunde de inte 

få vård. Resultatet blev därmed att de erbjöds hjälp på hemlöshetsinstitutioner med de längsta 

trösklarna in, och även minst resurser; tak över huvudet. Institutioner med mer pengar och 

utvecklingsprojekt fick även en hårdare selektion av brukargrupp. De individer som inte 

passade in i institutionens doxa ansågs omöjliga att hjälpa. Doxa förklarar hur olika 

värderingssystem och rutiner skapar avstånd mellan organisationer. I analysen behövs doxa 

för att påvisa eventuella utmaningar med samverkan och det kan diskuteras utifrån det dubbla 

huvudmannaskapet i Sverige. Den delade ansvarsfördelningen över den samsjukliga 

brukargruppen kan ses utifrån begränsningar som en organisations doxa har. Doxa kan bidra 

med förståelse i analysen för avstånd mellan professioner samt hur de institutionella fälten 

kan vara både inkluderande och exkluderande för brukare. 

3.4 PROFESSIONALISERING 
Professionalisering är ett samlingsnamn för olika processer med flertalet drivkrafter och 

syftar delvis till den socialisationsprocess där enskilda individer tar en del av en professionell 

kultur, världsbild och språk genom utbildning och tillägnar sig därigenom en specifik 

professionell identitet (Dellgran, 2016:258f). Begreppet kan ses som ett resultat av ett antal 

sammanflätade utvecklingsprocesser som stärker och skapar professionella arbetsvillkor på 

individuell och kollektiv nivå (Dellgran, 2015:175). Professionalisering syftar även till 

statsmakter och organisationers vilja att verksamheter bedrivs på ett acceptabelt sätt, även 

kallad professionalisering uppifrån. Den tredje processen inom professionalisering kallas 

professionalisering inifrån, vilket är när professionella grupper driver sina intressen genom 

fackförbund och andra yrkesorganisationer (Dellgran, 2016:259). Utveckling av ett eget 

vokabulär och begreppssystem sker inom alla professioner, men även specifika anspråk, 

argument och en egen språklig konstruktion av den kollektiva självbilden (ibid, 2016:260).  

Sociala funktioner blir avgränsande i förhållande till andra professioner men är viktiga för 

individuella professionellas identitet, sammanhållning och kommunikation inom den egna 

professionen (ibid, 2016:261). Professionella roller är formade av både interna och externa 

förväntningar. I ett interprofessionellt samarbete anpassar sig professionella grupper i sina 

roller för att ta hänsyn till och interagera med andras roller (Payne, 2000:9). 

Uppkomsten av de förvaltningspolitiska förändringarna, även kallade New Public 

Management (NPM), har lett till nya styrformer bestående av politiska direktiv och 
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byråkratiska regler. NPM kan sägas bestå utav företagslogik inspirerad av det privata 

näringslivet samt marknadifiering som tar sig uttryck i privatisering och 

konkurrensutsättning. Detta har i sin tur lett till en maktförskjutning, politiker och 

förvaltningsledningar har delgetts makt som tagits ifrån de professionella grupperna 

(Dellgran, 2016:267). Konsekvensen av detta har lett till motstånd hos olika professionella 

grupper, exempelvis socionomer och sjuksköterskor, som kritiserar en påtaglig 

ekonomisering och ökad byråkratisk styrning. Den organisatoriska och yrkesmässiga 

professionaliteten möter spänningar i och med denna utveckling (ibid, 2016:267). En del 

kritiker till professionalisering menar att det undergräver relationen mellan socialarbetare och 

klient, att på bekostnad av utsatta gruppers behov har socialarbetarens egna behov vuxit (ibid, 

2016:270). Professionalisering som teoretiskt begrepp behövs i denna studie eftersom det 

skapar förståelse för att de professionellas upplevelser har en bakgrund i deras professionella 

identitet. Samverkan som sker mellan olika professioner måste överbrygga barriärer som 

olika professionell kultur, världsbild och språk skapar.  



   

 

15 

 

4. FORSKNINGSMETOD 

I detta avsnitt presenteras valet av forskningsmetod, urvalet som studien har, 

tillvägagångssättet vid insamlingen och bearbetningen av det empiriska materialet. Även 

reflektioner över metodens trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet samt etiska 

överväganden presenteras. 

4.1 VETENSKAPSFILOSOFISK UTGÅNGSPUNKT 

Uppsatsen utgår från fenomenologin som vetenskapsfilosofisk teori. Fenomenologi 

karaktäriseras av att komma fram till essensen av vad ett medvetande uppfattar (Sohlberg & 

Sohlberg, 2013:71). Fenomenologin är en förståelseinriktning med ett induktivt 

förhållningssätt, vilket innebär att det intressanta för forskare är den betydelse som specifika 

ting har för individen (Fejes & Thornberg, 2019:151). För att ett kunskapsintresse ska kunna 

utredas med en fenomenologisk ansats finns det två grundläggande kriterier. Den första är att 

kunskapsintresset måste gälla ett fenomen, och det andra att kunskapsintresset ska fokusera 

på kärnan i den undersökta upplevelsen (ibid:152f). 

Då uppsatsen kommer att använda analysmetoden interpretativ fenomenologisk analys, IPA, 

är även hermeneutiken en del av den vetenskapsfilosofiska utgångspunkten. Detta eftersom 

IPA kombinerar både fenomenologi och traditioner från hermeneutiken (Back & Berterö, 

2019:166). Hermeneutik är en tolkningslära som med tiden har breddats till att tolka texter 

och människors handlande samt historiska skeenden genom användning av text som modell 

(Alvesson & Sköldberg, 2017:206). 

4.2 METODVAL FÖR MATERIALINSAMLING 
Uppsatsen utgår från användande av kvalitativ metod eftersom forskaren ges en mer central 

roll i analysen (Fejes & Thornberg, 2019:20). Analysen utgörs av forskarens tolkning av 

verkligheten vilket gör att forskaren bör ha god forskningsetik och uppnå tillförlitlighet. All 

kvalitativ analys blir således unik (ibid:36). 

Den insamlingsmetod som användes i studien är kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med 

professionella på aktuella förvaltningar samt hälso-och sjukvårdspersonal vid beroendeenhet. 

Vid användande av semistrukturerade intervjuer ska forskaren ha tänkt ut alla de områden 

som intervjun ska ge svar på och konkretiserat dessa till ett antal frågor, dock ges 

intervjuobjektet ändå möjlighet till att uttrycka sig mer detaljerat vid intresse (Aspers, 

2011:143). Forskaren behöver lyssna aktivt på intervjupersonen för att kunna ställa 

följdfrågor som inte är förutbestämda och uppmuntra respondenten till att fortsätta samtala 

(Alvehus, 2019:88). Vi hade förberett en intervjuguide som utgör ramen för intervjuerna, 

men gav även intervjuobjekten möjlighet att uttrycka sig utanför de givna frågorna. Enligt 

interpretativ fenomenologisk analys ska gruppen informanter vara homogen för att kunna 

förväntas ha vissa gemensamma erfarenheter (Back & Berterö, 2019:168). Man kan anse att 

professionella är till viss del homogena i och med likheter i utbildning samt att de alla är 

sammanlänkade genom samverkan. 
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4.3 URVAL 

I enlighet med Padgetts urvalsstrategier har intervjupersoner medvetet valts ut. Padgett menar 

att studiens urval ska utgå från frågeställningar och mål. Forskaren bör göra ett 

ändamålsenligt urval av intervjupersoner baserat på deras förmåga att ge relevant information 

(Padgett, 2017:53). I denna studie har professionella med arbetslivserfarenhet av både 

missbruk och psykiska funktionsnedsättningar selekterats. Att vara socionom var inte ett 

inklusionskriterium från början men alla intervjupersoner som hörde av sig var socionomer 

eller hade likvärdig utbildning. 

Studien baseras på semistrukturerade intervjuer av professionella inom kommun och region. 

Omfattningen är tio stycken intervjuer. Av dessa tio informanter arbetade sex stycken i 

kommunal regi och fyra stycken inom regional. Denna uppsats skrevs på uppdrag av 

Forsknings-och utvecklingsavdelning i Uppsala Region och urvalet kom att bestå av 

socialarbetare och kuratorer med erfarenhet av samverkan gällande vald brukargrupp. 

Bakgrundsinformation angående informanterna finns presenterat i tabellform under resultatet. 

4.4 GENOMFÖRANDE 

Informanterna kontaktades genom mail till aktuella förvaltningar inom kommuner i Uppsala 

län. Även inlägg i rikstäckande Facebookgrupper med socionomer, kuratorer och 

sjuksköterskor delades och intresserade professionella återkopplade på inläggen. Intervjuerna 

genomfördes digitalt på grund av rådande pandemi. Padgett (2017:130f) betonar att internet 

erbjuder nya kommunikationsvägar och låter informanter sitta i sitt eget hem. Däremot kan 

digitala intervjuer påverka genomförandet i och med att forskarna med större svårighet kan 

observera kroppsspråk och andra subtila kommunikationssignaler. Kort etiskt övervägande 

samt problematisering redovisas i andra delar av metodkapitlet. Intervjun utgick från en på 

förhand utformad intervjuguide (se bilaga 2). 

Intervjuerna spelades in på en mobiltelefon för att möjliggöra transkribering. Att spela in 

intervjun kan vara en nackdel då detta kan uppfattas störande av intervjuobjektet (Alvehus, 

2019:89), men eftersom intervjuerna genomfördes digitalt kan det tänkas att 

störningsmomentet inte var lika påtagligt. Transkribering skedde i enlighet med IPA:s linje 

om att intervjuerna ska transkriberas ordagrant (Back & Berterö, 2019:169). 

4.5 ANALYSMETOD 
Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka professionellas upplevelse av samverkan 

användes i denna studie interpretativ fenomenologisk analys (IPA), vilket undersöker hur 

individer förstår och tolkar meningsfulla situationer (Back & Berterö, 2019:165). Denna typ 

av forskning syftar till att engagera sig i reflektioner kring det som avviker från det 

vardagliga, exempelvis samverkan kring individer med komplex problematik. IPA anses vara 

en lämplig ansats när man vill nå en djupare insikt om hur individer upplever situationer 

vilket är i enlighet med studiens syfte. IPA möjliggjorde för oss att få insikt i enskilda 

upplevelser istället för att få generell kunskap då metoden har en idiografisk inriktning 

(ibid:165). Genom IPA gavs tolkningar av enskildas upplevelser plats i vår analys istället för 

att endast fokusera på mönster i materialet. Detta passade väl i analysen då det är de 
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professionellas enskilda upplevelser av samverkan som är essensen i uppsatsen. Vi läste 

texten med utgångspunkt i den egna erfarenheten och förförståelsen i enlighet med den 

hermeneutiska cirkeln som är en del av IPA (ibid:170). Forskaren tolkar olika uttryck som 

visar sig och budskap som skickas till denne, denna förståelse finns med vid fortsatt läsning 

för att underlätta förståelsen och läsningen (Back & Berterö, 2019:170).  

I enlighet med IPA prövade vi inte en teori utan de applicerades efter presenterat resultat av 

empirin. Både IPA och fenomenologin är traditionellt induktiv, vilket betyder att den egna 

empirin används för att dra slutsatser och bilda nya hypoteser. Empirin är det primära 

materialet och teorierna bestäms inte förrän kodning och tematisering är avklarade. Vi förhöll 

oss till teori på ett abduktivt sätt och lät förståelsen för resultatet succesivt växa fram genom 

att ha ett teoretiskt ramverk från början som senare smalnades av genom förståelse för vårt 

insamlade material (Fejes & Thornberg, 2019:23f). Abduktion kan sägas hamna mellan 

induktion och deduktion i sin uppbyggnad. Den handlar om att välja eller komma fram till en 

viss hypotes som förklarar den insamlade undersökningens empiri bättre än andra hypoteser.  

Pendlandet mellan att data och tidigare kunskap och teorier ger möjlighet för forskaren att se 

till mönster och sannolika förklaringar (ibid:27f). Vi har använts oss av kunskap som 

bekräftats av flertalet studier från tidigare forskning inom det valda fältet. 

Vid transkription av intervju namngavs intervjuerna som intervju A, B, C o.s.v. och det 

lämnades en bred marginal för egna kommentarer i syfte att underlätta arbetet med analysen 

(Back & Berterö, 2019:170). Under kodningens gång antecknades beskrivningar, språkliga 

kommentarer och begreppsliga uttryck i den högra marginalen, medan författarnas egna 

tankar och reflektioner antecknades i den vänstra marginalen. Analysen fortsatte genom en 

tematisering av texten, författarna identifierade det väsentliga i texten och delade in styckena 

i teman (ibid:171). Därefter delades de identifierade teman i sammanhängande områden, så 

kallade kluster. Vissa teman kom att bilda givna kluster, medan andra behövde uteslutas då 

de inte var tillräckligt relevanta för att bilda kluster (ibid:171). Varje kluster blev efter det ett 

övergripande tema och en sammanfattande tabell med utvalda citat eller nyckelord 

exemplifierade varje kluster och utgjorde det fjärde steget i analysen. Citaten är dock endast 

underlag för den tolkning som gjordes, en analys är inte fullvärdig utan författarens egna 

tolkningar. 

Metoden IPA har i sig egna kvalitetskriterier på forskningen, metoden bör bedömas utifrån 

kvalitetskriterier som är avsedda för kvalitativa metoder (Back & Berterö, 2019:176). 

Känslighet för sammanhanget är ett av dessa kriterier, forskaren kan exempelvis använda 

citat givet av informanten på ett för denne respektfullt sätt. Ytterligare ett kvalitetskriterie är 

engagemang och noggrannhet, med detta menas att forskaren själv måste bidra med stort 

engagemang för att få informanten bekväm och att denne då blir mer villig att lämna ut 

djuplodande information (ibid:177). Även öppenhet och konsekvenser är ett kriterium som 

syftar till att forskaren ska kunna redogöra för stegen i forskningsprocessen, exempelvis hur 

intervjuguiden är redovisad. Det sista kvalitetskriteriet är påverkan och betydelse, vilket 

betyder att studien ska ge läsaren något användbart, intressant och viktigt. Vi förhöll oss till 

detta genom att eftersträva att studien skulle belysa en intressant aspekt av samverkan vilket 

är aktuellt i vården av individer med samsjuklighet. 
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4.6 TILLFÖRLITLIGHET I KVALITATIV FORSKNING 

Lincoln och Gubas kriterier för att bedöma kvalitativ forsknings kvalitet handlar om att 

uppnå tillförlitlighet. Dessa delas in i fyra underkriterier; trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2018:467). Att skapa 

trovärdighet i resultatdelen av kvalitativ undersökning innebär att forskningen utförts i 

enlighet med vetenskapligt beprövade riktlinjer som finns och kommuniceras tillbaka till den 

sociala verklighet som undersökts. Överförbarhet pekar på om resultatet kan tillämpas i andra 

kontexter (ibid:75). Kvalitativa studier utförs normalt på en liten grupp deltagare med 

gemensamma egenskaper och fokuserar i normalfall på det kontextuellt unika, därför kan 

andra forskare och även allmänheten avgöra utefter detaljerade beskrivningar (“thick 

descriptions”) av den sociala verklighet som studeras, om och när resultatet är överförbart till 

en annan miljö (ibid:467f). Pålitlighet hänvisar till att forskningsprocessen ska vara 

fullständig och ge en tydlig bild till läsaren. Det inkluderar bland annat att redogöra för 

forskningsfrågor, urval av deltagare, intervjuskrifter och utformningen av dataanalys. 

Kollegial granskning genom processen ger pålitlighet. Kriteriet möjlighet att styrka och 

konfirmera fokuserar på att det ska vara uppenbart att forskaren handlat i god tro. Inom 

samhällsforskning går det inte att uppnå fullständig objektivitet, men forskaren ska inte 

medvetet ha låtit personliga värderingar påverka utförandet och slutsatserna i studien 

(ibid:468ff). 

Under denna studie har Lincoln och Gubas kvalitetskriterier tagits hänsyn till genom att ha ett 

systematiskt tillvägagångssätt för att få trovärdighet. Genom att vara utförliga i beskrivningar 

i resultat och analys uppnås pålitlighet för läsaren. Arbetet har granskats av opponenter och 

handledare under flera tillfällen, vilket tillför pålitlighet till slutprodukten. Resultatet behöver 

inte vara överförbart till en bred front av olika kontexter, utan lämnas upp till läsaren att 

applicera hur denne vill på andra liknande situationer. Informanternas utsagor kan väcka 

tankar om samverkan och ge ett inifrån-perspektiv från professionella som arbetat med 

brukargruppen. Uppsatsförfattarna har som mål att uppnå en nyanserad bild av ett komplext 

fenomen och endast höra till det informanterna lyfter utan att blanda in egna åsikter i kodning 

och tematisering av deras upplevelser. 

4.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Inom kvalitativ metod finns fyra grundläggande allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa 

krav är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6). Informationskravet syftar till att forskaren ska informera deltagare 

och uppgiftslämnare i studien om de villkor som gäller för deltagandet. Forskaren ska även 

informera om att deltagandet ska vara frivilligt och att berörd part får återta samtycke i att 

delta vid vilken tidpunkt den vill. Deltagare eller uppgiftslämnare ska få information om alla 

inslag i studien som rimligtvis kan tänkas påverka deras inställning till att delta (ibid:7). 

Samtyckeskravet avser till att en deltagare har rätt till att bestämma själv över sin medverkan 

och att samtycket kan återtas när informanten själv vill (ibid:9). Det allmänna kravet 

konfidentialitetskravet menar att uppgifter om de som ingår i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte har åtkomst och inte heller 

kan ta del av dem (ibid:12). Det fjärde kravet, nyttjandekravet, konkretiseras i att uppgifter 
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om enskilda personer som samlats in endast får användas för forskningsändamål (ibid:14). 

Forskarna i denna uppsats har följt dessa riktlinjer under uppsatsarbetets gång, exempelvis 

genom informationsbrevet till informanterna (se bilaga 1). 

I och med att datainsamlingen utfördes online väcktes andra etiska aspekter än om det skett 

ansikte mot ansikte. Det handlar om hur privat kommunikationen kan anses vara (Padgett, 

2017:131). Det förtydligades därför till deltagarna att anonymitet inte kan garanteras online, 

men att uppsatsen kommer att släppas anonymiserad. Videoinspelningar är mindre vanligt än 

ljudinspelningar under intervjuer, mest på grund av risken att förlora sekretess (ibid:133). I 

denna undersökning avstods videoinspelning på grund av att det inte ansågs ge mer än vad 

det riskerade. Det var inte nödvändigt för att göra en grundlig undersökning utefter studiens 

syfte. 

4.8 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det empiriska materialet samlades in via digitala intervjuer vilket medför både för- och 

nackdelar. Informanterna kan känna sig mer bekväma och trygga när de sitter på egenvald 

plats. Insamlingen av data blir mer anpassningsbar via internet, eftersom ingen av parterna 

behöver förflytta sig. Kommunikationen förenklas och fler informanter kan nås med enkelhet. 

Nackdelar kan vara att informanterna är osäkra att säga vissa saker på grund av att 

informationen utbyts via internet. Känsliga tankar kanske hellre uttalas i enrum med en 

människa närvarande fysiskt. I denna studies fall var inga svåra personliga upplevelser i 

fokus och kunde därför utföras utan större förhinder. Kroppsspråk blev svårare att uppfatta 

via en skärm. Dessa aspekter hölls i åtanke genom hela datainsamlingen. 

Även om IPA vanligtvis används för att undersöka personliga och emotionellt svåra 

upplevelser kan analysmetoden vara användbar för denna uppsats. Vi bedömer att upplevelser 

av samverkan inte grundläggande är ett känsligt eller personligt ämne men IPA har en aspekt 

av att söka förståelse för upplevelser utifrån individens egna tankar. Fördelen med att 

använda IPA är att metodens fokus på essensen och upplevelser passar väl in med studiens 

syfte att fånga professionellas upplevelse av samverkan. Det är inget krav på mängden 

intervjuer, det är detaljrikedomen och att komma nära upplevelsen ur informantens synvinkel 

som är det viktiga. 

IPA är en lämplig metod för forskare att använda när det gäller komplexa processer i 

individers liv (Back & Berterö, 2019:167). Samverkan mellan professioner kan anses 

komplex eftersom det är en process som kan pågå under lång tid och kräva flertalet aktiva 

aktörer som ska visa tillgänglighet, förståelse för både brukare och de andra professionella 

samt att det är tidskrävande och kostsamt för organisationen. Ytterligare en fördel med IPA är 

att den inte är relevant om informanternas berättelse är sann, huvudsaken är informantens 

upplevelse av händelsen i sig, vilket skapar förutsättningar i denna studie att fokusera på just 

upplevelserna av samverkan mellan region och kommun. IPA har en tolkningsaspekt i och 

med den hermeneutiska integreringen i en fenomenologisk ansats. Den tar även hänsyn till 

den sociala interaktionen informanterna upplever sina erfarenheter i. 
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Intervjuerna utfördes med samtycke från medverkande och med hänsyn till verksamhetens 

sekretessbestämmelser. Eftersom författarna under uppsatsskrivandet arbetade inom 

biståndshandläggning var det viktigt att ha ett öppet förhållningssätt för att motverka 

partiskhet och att intervjupersonerna arbetade inom andra förvaltningar. Resultatet blev 

kvalitativt och kontextbaserat och kan inte generaliseras i en statistisk mening. Men det bör 

kunna överföras till andra relevanta situationer. Studien bör gå att replikera men kan ses 

avgränsad till område och urval.    
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta avsnitt kommer resultatet att presenteras och analys av material att redovisas. Avsnittet 

inleds med en presentation av de intervjupersoner som deltagit i studien i form av en tabell. 

Efter det följer resultat och analys uppdelat i olika kluster av teman som framkommit ur 

kodning av empirin. 

5.1 INTERVJUPERSONER 

Alla deltagarna i studien är yrkesverksamma socialarbetare och kuratorer inom kommun och 

region i olika delar av Sverige. Nedan följer en tabell med mer detaljerad redogörelse av 

intervjupersonernas yrkesroll och erfarenhet inom fältet. 

Intervjuperson Kön Yrkesverksam 

period 

Kommun/region Yrkesroll 

IP A Man Mindre än 5 år Kommun Socialsekreterare på 

två vuxenenheter för 

missbruk 

IP B Kvinna Mer än 20 år Kommun Verksamhetschef på 

omsorgsförvaltning 

IP C Man Mindre än 5 år Kommun Socialsekreterare 

IP D Man Mindre än 5 år Region Kurator på 

vuxenpsykiatri  

IP E Kvinna Mer än 15 år Kommun Biståndshandläggare 

IP F Kvinna Okänt Kommun Biståndshandläggare 

på socialpsykiatri 

IP G Man Mindre än 5 år Region Kurator på 

vuxenpsykiatri 

IP H Kvinna Mindre än 5 år Kommun Socialsekreterare på 

socialpsykiatri 

IP I Kvinna Mindre än 5 år  Region Kurator på 

vuxenpsykiatri. 

IP J Man Mindre än 5 år Region Kurator på 

vuxenpsykiatri 
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5.2 PROFESSIONELLAS KONSTRUKTION AV BRUKAREN 

Under detta tema presenteras professionellas konstruktion av den brukargrupp som 

samverkan mellan professionerna kretsar kring. Detta tema fokuserar på hur brukaren 

framställs av olika professioner och av informanterna. De underliggande teman som 

presenteras är professionellas upplevelse av brukarens inställning till vård, hönan och ägget- 

en samsjuklig brukare, den komplexa målgruppen med många specifika problem och 

professionellas olika syn på brukaren. 

5.2.1 Professionellas upplevelse av brukarens inställning till vård & brukarens 

egenansvar 

När frågor ställdes till de professionella om själva brukargruppen som var i fokus för 

intervjuerna gav majoriteten av dem svar om deras upplevelse av brukarens inställning till 

vård. Fyra av intervjupersonerna problematiserade hur samhället ser på brukare med 

missbruk och/eller psykisk funktionsnedsättning. En uppfostrande och straffande ansats där 

brukaren får skylla sig själv lyftes och problematiseras som farlig och inhuman. En av 

intervjupersonerna sa uttryckligen att samsjuklighet är en sjukdom och mellan raderna kan 

man förstå att flera intervjupersoner höll med om det. Flera av intervjupersonerna pratade om 

att de brukare som varit i systemet under en längre tid har svårt att hålla motivationen uppe 

eftersom det är en färskvara och att hjälpinsatser behöver sättas in relativt snabbt. Brukarens 

motivation beskrevs som viktig för att vården ska kunna fortskrida, om brukaren har en 

negativ inställning till vård kommer inte insatserna att fungera eftersom dessa är frivilliga. 

Informanterna påtalade även sitt eget ansvar gällande brukarens motivation, det är delvis de 

professionellas ansvar att brukaren har en positiv inställning till insatser. 

Fyra av informanterna påpekade att det läggs mycket ansvar på brukaren att sköta 

vårdkontakter, vilket kan vara svårt då upplägget med kontakter är komplicerat och kräver att 

brukaren har kontakt med flera myndighetsutövare. Det ställer krav på brukaren att själv 

kunna sköta myndighetskontakter och en informant menade att det från organisationens sida 

är en typ av träningstillfälle för brukaren att ta dessa kontakter på egen hand. Informanten 

menade att organisationen uppmuntrar brukaren att själv ta kontakt med de professionella 

som beviljar behövd insats hos brukaren. En av informanterna ritade en teckning på en person 

med lådor kring sig för att beskriva det komplicerade för brukaren med olika organisationer 

och insatser. 

Så står gubben i mitten och så är det massa hjälp liksom och så ska man hålla reda på allting. 

Det är inte alltid så lätt. Så tar vi nästa teckning. Där är det bara en box. Där är det den här 

lilla gubbens box och så går pilarna utåt istället och så finns de här insatserna utanför liksom. 

Insatserna ska komma in i gubbens box istället för att de kommer utifrån. Eller insatserna 

ska utgå från vad gubben behöver, inte boxen liksom (Intervjuperson E). 

Ur utsagorna kan man dra slutsatsen att de professionellas upplevelse av brukarens inställning 

till vård har betydelse för att samverkan ska kunna genomföras. Flera av informanterna 

uttryckte att om brukaren inte har viljan spelar inte professionellas engagemang någon roll. 

Brukarens motivation är en nödvändighet enligt de professionellas upplevelser. Detta kan 

kopplas till tidigare forskning där professionella hävdade tolkningsföreträde utifrån sin 
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professionella identitet vilket gav konsekvensen att de upplevdes som överlägsna jämfört 

med brukaren. 

De professionella förminskar betydelsen av deras motivationsarbete till brukaren och menar 

istället att om brukaren har en negativ inställning går det inte att göra så mycket. Det förstår 

vi i enlighet med Bourdieus doxa; professionellas återkommande konstruktion av 

brukargruppen blir till en doxa i organisationen. Kraven på att brukaren ska sköta 

myndighetskontakter själv och upprätthålla motivation ser vi som en doxa som motarbetar 

vården av brukaren. Om den samsjukliga individen inte uppnår inträdeskrav för vård och 

fortsatta målbild exkluderas denne och ses som oförtjänt av vård. Brukaren kan förstås i 

relation till nätverksteorin genom att denne möter motstånd vid formandet av ett partnerskap 

med de professionella, om de själva inte är förmögna att ta de nödvändiga kontakterna. 

Därmed kan brukaren ha svårt att lämna ett inåtvänt nätverk. 

5.2.2 Hönan och ägget- en samsjuklig brukare 

Samsjukligheten diskuterades av samtliga intervjupersoner och beskrevs som vanligt. Fria 

uppskattningar uttalades där det lägsta föreslagna var 40% och det högsta 80% av brukare de 

hade kontakt med. En informant berättade att de har många brukare som insjuknat i psykos 

som varit droginducerade. Om samverkan överlag var svårare runt brukare som har 

samsjuklighet framkom inte entydigt. Vissa menade att det var en försvårande faktor för 

samverkan, andra menade att oavsett brukare är behovet av samverkan med fler aktörer 

svårare för vården. Att det existerade ett samverkansbehov runt samsjukliga brukare 

bekräftades av alla intervjupersonerna. 

Jag tror inte det är samsjukligheten i sig som leder till behov av samverkan. Men med 

samsjuklighet kommer en tuffare social situation och den ställer högre krav på samverkan 

(Intervju D). 

En metafor om hönan och ägget användes av två intervjupersoner för att illustrera att det i de 

flesta fall inte går att avgöra vad eller om något kom först hos brukaren, missbruket eller 

psykisk funktionsnedsättning. 

(...) just det här veta vad som är hönan och vad som är ägget. Har personen ett missbruk på 

grund av sin psykiska ohälsa eller har den en psykisk ohälsa på grund av sitt missbruk 

(Intervju J). 

Åtta av intervjupersonerna resonerade om att den missbrukande brukaren hade svårt att få 

hjälp för sina psykiska funktionsnedsättningar. Missbruket gör att brukaren inte får tillgång 

till andra typer av biståndsinsatser eller annan typ av vård. 

Och är det så att en brukare har missbruksproblematik stängs ju i princip alla dörrar här uppe, 

du får ingen utredning, inga mediciner, du får ingen kontakt med psykiatrin du får inte ens 

en remiss till psykiatrin förrän du har visat upp tre negativa drogtester (Intervju F). 

En informant lyfte att samsjukligheten även placerar brukaren i underläge inom 

socialtjänstens missbruksvård och menar att om personen har psykos kan de inte erbjuda 

missbruksbehandling. 
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Den professionelle går i cirklar runt samsjukligheten genom hönan och ägget-metaforen. 

Informanternas beskrivning var att varken kommun eller region på ett tillfredsställande sätt 

kan behandla en samsjuklig brukargrupp. I vår studie pratade vissa om “underliggande 

psykiatriska diagnoser” och hade diskussioner om svårigheten att utröna vilken av 

problematikerna som kom först. Enligt den tidigare forskningen (Webber, 2016:30) bör en 

samsjuklig ses ha två primärdiagnoser. Hönan och ägget- resonemanget förlorar sin betydelse 

i vården av samsjuklighet, eftersom det i slutändan inte har betydelse vilket problem som var 

först eller om de rent utav uppkom samtidigt. Järvinen (2013:296f) påvisar att 

hemlöshetsinstitutionerna ansåg att brukargruppen som var hemlösa med samsjuklighet var 

för krävande behandlingsmässigt, vilket kan speglas i att samsjukligheten sågs som besvärlig 

i denna intervjustudie. De professionella gav exempel på att en person med missbruk inte 

kunde få behandling för sina psykiska problem och vice versa. Det är en oförmåga hos de 

professionella att bemöta en individ som har problem utanför institutionens doxa. Individer 

som inte passade in i institutionens doxa ansågs omöjliga att hjälpa.  

5.2.3 Den komplexa målgruppen, med många specifika problem 

Samsjukliga brukare beskrevs som ofta aktuella på flera enheter inom kommun och även 

regionen. Även boendefrågor, arbetslöshet och ekonomi kom på tal hos åtta av 

intervjupersonerna. Ännu en höll med om att samsjukligheten kan leda till en tuffare social 

situation. 

(...)uteblir från massa besök, inga stabila levnadsförhållanden, ingenstans och bo, stora 

skulder, ingen inkomst (Intervju H). 

En informant beskrev att samsjukliga även kan ha problem med brottslighet och en annan 

menar att de kan ha intellektuella funktionsnedsättningar också. 

Men liksom att de kanske inte var helt med på banan, kanske inte den vassaste kniven i lådan 

heller. Men jag vet inte om det beror på missbruket eller om de var såna innan de hamna i 

missbruk (Intervju A) 

Två av intervjupersonerna beskrev brukare som inte fångats upp i tid och därmed fallit allt 

djupare i sin sjukdom. Brukare sågs då ha varit välfungerade upp till ung vuxen ålder, men att 

de känt sig avvikande och börjat självmedicinera för att hantera sin situation. Ur det här 

perspektivet ses brukaren som någon som haft tendenser under en lång tid innan 

samsjukligheten som sjukdom bröt ut synligt. Ännu en av intervjupersonerna uppgav att 

denne och kollegor som arbetat längre inom missbruksvården upplevde att brukargrupperna 

blir allt mer komplexa. Upplevelsen var att missbruk ökar och att fallen blir allt tyngre, och 

att komorbiditeten mellan missbruk, psykiska besvär samt olika former av social utsatthet 

blev tydligare. Informanten uppgav hur stort spann det finns av psykiska 

funktionsvariationer, allt från ADHD till schizofreni, och det är diagnoser som skiljer sig 

stort i uttryck hos brukaren. Flera intervjupersoner lyfte att funktionsförmågan och påverkan 

på brukarens liv berodde på vilken form och allvarlighetsgrad av missbruk och psykisk 

funktionsnedsättning. Därmed fanns en röd tråd i att individer är olika och att två personer 

med samsjuklighet kan ha olika uttryck och funktionsförmåga. 
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Genomgående upplevde informanterna att samsjukliga brukare har svårt med 

myndighetskontakter, vilket enligt nätverksteorin är en strategi som kallas för social 

desorganisation. Individer som lever under osäkra sociala förhållanden kan utveckla 

inåtvända nätverk. Arbetet med integration av samsjukliga i samhället var inget som kom på 

tal i intervjuerna, utan snarare fanns en diskurs om att samsjukliga är avvikande och kräver 

mycket vård. Socialt isolerade nätverk kan vara svåra att bryta upp men är också avgörande 

för att människor ska ha tillgång till samhällets resurser. Informanternas utsagor påvisar ett 

individfokus på brukarens problematik och i mindre grad ett makroperspektiv på missbruk 

och psykiska funktionsnedsättningar.  På det sättet kan även all skuld tilldelas individen, 

istället för att se hur samhällets nätverk är ett gemensamt ansvar att delta i och förbättra. 

Definitionen av brukare är en form av doxa, ibland när intervjupersoner påpekar att individer 

är olika pratar de samtidigt om den samsjukliga brukargruppen som en homogen grupp. De är 

förknippade med flera negativa livsförhållanden. Denna mall för en samsjuklig brukare skulle 

kunna influera klientmötet om brukaren känner att den professionelle antar saker om denne 

innan det ens kommit på tal, exempelvis att den är skuldsatt eller är arbetslös. De samsjukliga 

beskrivs som avvikande personer och beskrivningar av en komplex brukargrupp med många 

problem skär sig mot beskrivningar av mycket specifika problem de samsjukliga sägs ha. Det 

väcker även frågan om de samsjukliga i missbruk och psykisk funktionsnedsättning som inte 

passar in i doxan att vara hemlös och arbetslös inte anses vara “riktigt sjuka” och därmed inte 

får hjälp av institutionerna. 

5.2.4 Professionellas olika syn på brukaren 

Intervjupersonerna resonerade om sin olika syn på brukargruppen och att den kan skilja sig, 

vissa ansåg att det fanns en samsyn och att alla vill brukarens bästa. En informant ansåg att 

olika synsätt på klientens behov hos olika professioner kan bottna i skillnaden i utbildning 

och att man arbetar med olika saker beroende på anställning och att perspektiven alltid 

kommer att skilja sig. Vissa av informanterna uttryckte sig mer kritiska till att professionerna 

har olika syn på brukaren och kopplade detta till problematiken gällande brukarens insatser 

och samverkan kring dessa. En av dessa informanter inom regionen ansåg att det handlar om 

en fråga om människosyn i grunden och att den är uppdelad i två läger, en som fokuserar mer 

skademinimerande för brukaren och en som fungerar mer uppfostrande och straffande. Det 

innebär försvårande omständigheter med skilda synsätt när det kommer till samverkan då 

olika professioners synsätt behöver förenas för att kunna samarbeta för samverkan runt 

individen. 

Nej men det är ju en människosynsfråga nästan. Det är som om… Rosa Parks och Hitler 

skulle samverka, om man ska dra det till sin yttersta spets. Det är såklart att det inte kommer 

att gå… (Intervju D). 

Informanter uttryckte även att andra inom samma organisation hade ett annorlunda synsätt på 

brukarna, en benämnde det som en fyrkantighet och att det är strukturella hinder som 

blockerar de professionella från att se utanför “socialtjänstboxen”. En informant riktade kritik 

till den egna organisationen och jämförde med kommunen där man tar hänsyn till individen 

medan regionen var mer kalkylerande angående kostnader och utgifter. Det upplevdes som 

att synen på brukare hos regionen är en brukargrupp som man generellt inte “orkar” beblanda 
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sig med eftersom deras behovsbild är så komplex. Det uttrycktes frustration gällande andra 

professioners syn på brukarens behov och menade att det kan bli problematiskt att andra 

professioner anser sig kunna bestämma vilka insatser brukaren behöver när de inte är 

utbildade inom detta. En informant ansåg att andra organisationer inte alls förstod sig på 

brukargruppen och att synsättet hos regionen var mycket olikt det kommunala. Informanten 

uppgav “så bedömer de att brukare behöver bostad och inte alls är missbrukare liksom (...) 

bra där när de ligger påtända på heroin i receptionen på socialtjänsten(...)” (Intervju A). 

En av informanterna uttryckte att vissa brukare med samsjuklighet själva har “straffat” ut sig 

från vissa enheter inom kommunen, konsekvensen av det har blivit att handläggare inte vill 

ha kontakt med dem och hjälp dem igen. Dock förekom även liknande åsikt hos informanter 

inom kommunen där en upplevelse var att regionen väljer att inte ta in vissa av brukarna på 

exempelvis avgiftning då de anses som “för jobbiga” och att regionen inte kan ta hand om 

deras behov. En informant ansåg att alla inblandade i samverkan måste ha samma syn på 

problembilden för att kunna nå ett gemensamt mål. 

Att få alla som är inblandade i en person att jobba med samma sak, att vi ser samma, samma 

svarta hund som man brukar säga. Är det en sån här liten hund *gestikulerar* eller är det en 

såhär stor hund *gestikulerar större* när vi pratar om det, eller vad är det för typ av hund. 

Den målbilden måste man ju vara med på (Intervju B). 

Utsagorna påvisar att de professionellas upplevelser av synen på brukaren är delad och även 

att informanterna ansåg att det var andra professioners syn på brukaren som var felaktig, det 

förekom ingen kritisk upplevelse av den egna synen. I enlighet med teorin om 

professionalisering visades en avgränsning i förhållandet mot andra professioner men 

sammanhållning med den egna. Informanterna kritiserade andra professioners syn på brukare 

och dennes behov men valde i högre grad att inte ta upp kritik mot den egna organisationen 

eller den egna professionella rollen. Genom byråkrati suddas den personliga dimensionen ut 

och professionella diskuteras som uppdelade inom region eller kommun. Professionellas 

upplevelse av synen på brukare hos de andra professionerna kretsar i empirin kring 

yrkeskategori och att synsättet till stor del är kopplat till det. Mossberg (2016) pekar på att 

brukare upplevt att de professionella såg deras grupp som en typ av person istället för unika 

individer med unik problematik. Utsagorna påvisar att de professionella inte talar om brukare 

som unika individer utan mer som en grupp av personer. Upplevelsen av att andra 

professionella inte tar emot hjälpsökande individer baserat på deras omvårdnadsbehov kan 

ses som en direkt koppling till doxa, att olika fälts exkluderande av brukare är en konsekvens 

av specialisering. Professionalisering kan i vår studie ses leda till en större förståelse för den 

egna organisationens doxa och byråkratiska förhållanden men en oförståelse för att andra 

professioner har olikartade synsätt på brukaren och egna begränsningar i sitt 

handlingsutrymme. 

5.3 PROFESSIONERNAS UPPFATTNINGAR OM PROFESSIONELLA 

INOM REGION OCH KOMMUN 

Under detta tema presenteras professionellas upplevelser gällande professioner inom både 

den egna organisationen och andra som ingår i samverkan kring brukargruppen. I samtliga 
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intervjuer förekom beskrivningar, konstruktioner och uppfattningar om andra professionella 

och den egna professionen. 

5.3.1 Aktörers uppfattning av regionens professionella och kommunens professionella 

Beskrivningar av regionens och kommunens professionella fanns i samtliga intervjuer.  

Regionen som organisation beskrevs som hierarkisk och att man inte fattar beslut tillsammans 

med brukaren. En informant sa att öppenvårdspsykiatrin har en negativ syn på missbruk i 

dennes region, exempelvis en brukare som varit aktuell i tio år som sjukvården gett upp på 

och stämplat som omöjlig att hjälpa. En informant från kommunen berättade att regionen var 

duktiga på att se hur brukarens funktioner relaterade till deras behov i vardagen. Hen 

berömde arbetsterapeuter som stöttade med struktur i brukarens vardag. Samma informant 

betonade att det fanns “eldsjälar” som jobbar inom regionen och att hen upplevt att regionen 

är lika engagerad som kommunen. 

Läkare var den grupp professionella som överlag flest intervjupersoner, åtta stycken, hade 

något att säga om. Upplevelser som oftast framkom handlade om att de kan vara 

otillgängliga, auktoritära samt ha både god kunskap om det medicinska fältet men bristfällig 

kunskap om socialtjänsten och socioekonomiska faktorer. En informant berättade att den fick 

in en BBIC-anmälan, som är utformad för barn, på en 70-åring, vilket ställde till det i 

socialtjänstens journalsystem. Kuratorerna har överlag beskrivit en bättre tillgänglighet på 

läkare. En informant från kommunen beskrev i målande ord: 

Det är som att få audiens hos påven att få tag på rätt läkare som kan ta ansvar (intervju B). 

Fem informanter från både kommun och region upplevde att läkare står högt i rang och 

upplevas som okänsliga för brukarens behov av stöd och motivation utöver medicinering. De 

kommunanställda uppgav att läkare på förhand kan göra en bedömning vilken insats klienten 

ska ha från socialtjänsten, vilket de upplever som ett övertramp. I dessa utsagor beskrivs vissa 

läkare som kunniga inom missbruk medan andra upplevs endast ha medicinsk kunskap. 

Utsagor om kuratorer och sjuksköterskor är mer begränsade i sin omfattning. En kurator 

beskrev sina egna kollegor som öppna och tillgängliga för diskussioner. En informant från 

socialtjänsten menade att om de får in en LVM-anmälan som är bra skriven är det antagligen 

en kurator som skrivit den. Sjuksköterskor upplevdes som enklare att ha att göra med än 

läkare men även de begränsade i sin kunskap. Gällande kommunens professionella togs för 

det första kunskapsbrist upp av fem informanter från både kommun och region. Det handlade 

om bristfällig kunskap om regionens hälso-sjukvårdsarbete och det medicinska fältet och om 

inkompetens gällande diagnoser samt substansbruk. Det förekom kritik mot vissa 

enhetschefer som arbetat länge inom fältet som gärna skjuter iväg missbruket som ett 

medicinskt problem till hälso-sjukvården. Tydligt var att kommunanställda upplevdes som 

regelstyrda och rigida av både kommun och region. Fyrkantigheten upplevdes ha att göra 

med att lagarna som styr socialtjänsten är snävare än hälso-sjukvårdens. 

Min generella bild av biståndshandläggare och socialsekreterare som jobbar med 

myndighetsutövning är att (...) vissa är de mest regelstyrda fyrkantiga tråkmånsarna jag 

någonsin har träffat och ibland så är de jättehärliga och jättebra (Intervju, D). 
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Kommunens professionella återgavs av två regionalt anställda informanter som otillgängliga 

och svåra att få tag på. Vissa socialsekreterare sades dock vara enklare att kontakta än andra. 

Kommunens professionella skildrades av fyra intervjupersoner som att ha en form av 

helhetsperspektiv på brukaren och mellan samhällets aktörer. Dessa fyra var själva 

kommunalt anställda. 

Man är väldigt mycket spindeln i nätet för våra klienter som inte så många andra och står 

långt ifrån samhället på många sätt. Så man hjälper de med sjukvårdskontakter, kontakt med 

ekonomiskt bistånd och...allt (Intervju H). 

En av dessa informanter berättade att dennes arbetsplats jobbar mycket med motivation i fler 

delar i brukarens liv. Som motpol till detta resonerade en informant från regionen att hen 

uppfattat att varken kommunens och regionens professionella har ett helhetsperspektiv på 

brukaren. Det kommunala perspektivet och kommunens professionella utmålades som 

hänsynstagande och engagerade av fyra informanter, verksamma inom både kommun och 

region. De menade att kommunanställda är kompetenta, tillmötesgående, vill väl och har en 

öppen inställning gentemot andra aktörer. En av dessa informanter menade att inom 

kommunal regi bestämmer man inte över huvudet på brukare. 

Begreppet professionalisering påvisar att både kommunen och regionens professionella 

socialiserats in i sin yrkesroll som påverkas av interna och externa förväntningar. I 

intervjuerna fanns stora förväntningar och krav på varandras organisationer. Det fanns en 

oförståelse mellan region och kommun för varandras begränsningar och en högre förståelse 

för den egna verksamhetens begränsningar. En byråkratisk organisation är inte flexibel till 

naturen enligt Weber, vilket speglas i utsagorna om specifikt kommunen. Det finns delvis en 

förståelse för att säker myndighetsutövning behöver stabiliteten som byråkrati ger. Dock 

förekom även kritik mot socialsekreterare och handläggare med alltför fyrkantig infallsvinkel 

och som därmed blir svåra att samarbeta med för andra aktörer. Kommunens aktörer upplever 

däremot att sjukvården är hierarkisk och det kan förklaras med att de har olika doxa som 

leder till oförståelse för varandra men mindre ifrågasättande av den egna verksamheten 

uppbyggnad. Det går även att tolka enligt byråkratin som menar att organisationer är 

hierarkiskt uppbyggda. Dock ska påpekas att vissa aktörer från kommun och region 

kritiserade sin egen verksamhet vid tillfällen i intervjuerna vilket tyder på viss mån av 

förståelse för samverkanspartners upplevelser samt egenupplevda begränsningar inom yrket. 

Det är inte lika framträdande som kritik mot andra organisationer och aktörer, men visar på 

en självmedvetenhet och förståelse att de agerar inom en doxa samt utefter deras 

professionella identitet. Kritiken var däremot alltid riktad mot hela verksamheten och inte 

mot de själva som professionella, medan kritik mot andra utöver att vara på en mesonivå även 

innehöll negativa utsagor om specifika händelser och personer eller en hel yrkesgrupp som 

inte var deras egen. 

5.3.2 Aktörers enskilda inflytande över samverkan 

Flertalet av informanterna diskuterade begränsningar inom den egna professionen och vilka 

brister detta ledde till. En brist var att informantens kollegor var motsträviga till att samverka 

på grund av tidigare negativa erfarenheter. Långtidsanställda menade denne var mindre öppna 
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och tillmötesgående med andra professioner än nyanställda. Ytterligare en brist inom den 

egna professionen ansågs vara att vissa professionella inte har koll på sin egen verksamhet 

och inte heller på det egna uppdraget. En av informanterna önskade att de inte hade långa 

väntetider. 

Likaså det här med våra väntetider, det är ju för att prata rent ut, det är ett helvete för oss. 

För oss som jobbar på mottagningen (Intervju J). 

I samverkansarbetet beskrev professionella scenarion av vanmakt och andra av inflytande. En 

del informanter ansåg att de har stor makt och att de får gehör för sina åsikter. Däremot fanns 

även uttryck av begränsat inflytande över samverkan. 

På ett sätt har jag mycket, vad ska jag säga, makt och driva på där. (...) man måste hålla sig 

i socialtjänstboxen. Man får inte tänka hur mycket utanför boxen som helst (Intervju E). 

På liknande sätt beskrev en informant från regionen att denne har makt begränsad till sina 

egna arbetsuppgifter men inte inflytande över vad kommunen beviljar för insatser. I en 

mindre kommun beskrev en annan informant sig ha stort inflytande över samverkan och att 

detta kunde bero den mindre personalstyrkan som gav närheten enhetschefen och till andra 

enheter. Informanten uppgav att chefen givit den professionelle stort mandat att utforma 

samverkan vilket varit mycket uppskattat. 

Utsagorna betonade upplevelser av begränsningar i den egna professionen i relation till andra 

professioners inflytande. Den informant som uttryckte sig mest positivt om sitt inflytande 

över samverkan var även den som behövde kompromissa med minst antal andra aktörer. 

Utsagorna kopplas till professionalisering och uppkomsten av de förvaltningspolitiska 

förändringarna och dess maktförskjutning från de professionella grupperna till 

förvaltningsledningen. Oavsett om informanten arbetar inom kommun eller region upplevde 

denne relativt lågt maktanspråk gällande samverkan, vilket kan förstås i och med byråkratins 

framhållande av professionellas begränsade handlingsutrymme och organisationers 

hierarkiska uppbyggnad. Vidare kan det förstås genom professionaliseringens sociala 

funktion i att avgränsa professioner från andra professioner. Professionalisering skapar 

professionella arbetsvillkor på individuell och kollektiv nivå. I det finns en ovilja att 

samarbeta och missnöje med att den professionella behöver se till “socialtjänstboxen”, 

organisationens riktlinjer som begränsar handlingsutrymmet avsevärt. Samtidigt går detta att 

tolka som frigörande av ansvar, att den professionelle upplever själv att den vill hjälpa men 

att organisationen som kollektiv går först. 

5.3.3 Specialiseringens effekter 

Samtliga av informanterna uttryckte att det existerar kunskapsbrister om professioners 

verksamheter och att dessa utökas i specialiserade verksamheter eftersom det blir svårare att 

få en helhetsbild. Varje profession blir fördjupad inom ett specifikt område. Specialiseringen 

innebär enligt en av informanterna att det tillkommer fler aktörer när det kommer till 

samverkan och professioner. Kunskapsbrister hos läkare uttrycktes hos hälften av 

informanterna och det uttrycktes även från kommunalt håll att specifikt läkare har dålig 

kännedom av hur socialtjänsten fungerar samt vilka insatser som går att erbjuda till brukaren. 
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Även det problematiska med brister i det administrativa arbetet som läkare utför kopplat till 

samverkan för brukare nämndes. En informant uttryckte att kommunen bör lära sig mer om 

hälso-sjukvårdens mätmetoder och om diagnoser. Flertalet av informanterna uttryckte att det 

finns behov för utökad kunskap om missbruksvård hos de professionella som arbetar med 

psykisk ohälsa och även ökad kunskap om psykisk ohälsa för de som arbetar med missbruk. 

De tror vi inom psykiatrin har något slags magiskt pulver vi bara kan sprinkla över patienten 

så kommer de hoppa jämfota härifrån. (Intervju J). 

En av informanterna delade med sig av en specifik händelse där bristen på kunskap hos 

professionella påvisats. I detta fall var det professionella inom kommun som hade åsikter om 

brukarens behov gällande medicinering men hade samtidigt inte kunskap om brukarens 

medicinska tillstånd. Informanten uttryckte att det är ett bra exempel när samverkan inte 

fungerat och påpekade det farliga med att ha en bristande helhetsbild över brukaren. 

Dom tyckte att en person som hade ett pågående missbruk av alkohol skulle äta antabus. 

Trots att han också hade en alkoholdemens och således inte skulle komma ihåg att han tagit 

antabus på morgonen och sen dricka alkohol. Varje dag, om och om igen. (Intervju D). 

Två av informanterna uttryckte att professionerna hade god kunskap om sitt eget område men 

att det blir svårt för alla inblandade i samverkan att få ett helhetsperspektiv. En av de två 

informanterna ansåg att de två olika ingångslägen, att regionen är mer inriktade på det 

medicinska medan kommunen fokuserar på psykosociala faktorer, inte behöver betyda något 

negativt utan att brukaren kan behöva detta. Den andra informanten var inte lika positivt 

inställd till specialisering utan menade att detta istället kan leda till att brukare faller mellan 

stolarna. 

Informanternas beskrivningar indikerar att specialisering ökar samverkansbehovet hos 

brukargruppen som beskrivits i tidigare forskning. I enlighet med doxa blir dessa 

specialiserade enheter uppbyggda genom exkludering. När aktörer är specialiserade inom 

olika områden kan det leda till att vissa brukare inte passar in någonstans. Uttalandena 

pekade på att brukare faller mellan stolarna eftersom det blir svårt för aktörerna att få ett 

helhetsperspektiv över brukarens situation. I utsagorna framkom att åsikterna kring 

kunskapsbristerna främst är baserade på de andra professionellas yrkeskategori än på 

individnivå vilket kopplas ihop med professionaliseringens utveckling av kollektiv självbild 

och avståndstagande från andra professioner. 

5.3.4 Olika avstånd och kommunikation mellan professionella 

Olika former av avstånd var något som majoriteten av intervjupersonerna lyfte som en faktor 

i kommunikationen mellan professioner. En informant framhöll att det är enkelt att samverka 

med sina kollegor och inom samma enhet. Denna åsikt framkom i flera av intervjuerna samt 

att det är lättast att samverka när det finns en gemensam syn på brukarens problembild och 

behov. Förutom samsyn är det geografiska avståndet en faktor som både kan förenkla och 

försvåra samverkansarbetet mellan professionerna. Flera av informanterna tog upp det 

betydelsefulla med att andra professioner som arbetar inom samma byggnad eller i 

närområdet enkelt kan ta sig till varandra och konversera. När det gällde professioner som 
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både har ett stort geografiskt avstånd och kommunikationsmässig otillgänglighet skapade 

detta istället en bristande samverkan. 

Det vardagliga utbytet är ganska viktigt tycker jag för då går man över och berättar om 

småsaker som har hänt hela tiden och då följer man resan tillsammans och man vet vart man 

vill och man vet vart man ska. Men när det är andra aktörer som sitter kanske geografiskt 

långt bort eller svåra att få tag på. (...). Då är man inte lika samkörda i vad man ser för behov 

och vad som är bra för klienten. (Intervju H). 

En av informanterna som arbetade i en mindre kommun uppgav att vissa som arbetar inom 

regionen, specifikt psykiatrin, behöver pendla över tio mil för att kommunerna ligger 

geografiskt långt ifrån varandra. Tidigare var det svårt att kommunicera med psykiatrin 

eftersom de arbetade olika dagar i olika delar av regionen och pendlandet tog tid. I dagens 

läge fungerar det bättre på grund digitala lösningar som distansarbetet under covid-19 krävt. 

I den tidigare forskningen (Basic, 2018:204) understryks hur den professionella identiteten 

konstrueras interaktion med andra, det är en pågående process som märks av i vardagliga 

interaktioner som konflikter och vardagliga rutiner. Utsagorna stärker detta i och med 

informanternas upplevelser av närhet till andra professioner när de kan diskutera vardagliga 

situationer och problem som uppkommer. Länkarna mellan professionella skapas och stärks 

genom interaktion. Enligt professionalisering utvecklar professioner en kollektiv självbild 

vilket ytterligare kan betona avståndet mellan de professionella om flödet inte är tillräckligt 

intensivt mellan noderna. Att utveckla en större gemensam kollektiv självbild mellan 

samverkansparterna och en samsyn på brukaren skulle kunna minska det upplevda avståndet. 

5.3.5 Generationsskillnader & professioners olika status 

Hälften av informanterna gav någon form av kommentar där det uppgavs vara problematiskt 

med generationsskillnader i samverkansarbetet. Majoriteten av dessa kommentarer handlade 

om den äldre generationen yrkesverksamma och en av informanterna uttryckte att många av 

dem exempelvis ser missbruk som en moralfråga istället för en sjukdomsbild. En annan av 

informanterna hade upplevt att äldre, vita män värderar sina åsikter högre än andras. 

Äldre läkare...generellt äldre människor på öppenvården, och kommunen också (...), jag tror 

dem är fostrade i den (...) som jag inte köper överhuvudtaget (Intervju D). 

En annan aspekt av generationsskillnader var att en av informanterna upplevde att man i 

dagens samhälle “överproblematiserar” vissa typer av diagnoser. Informanten poängterade att 

det fanns en annan tolerans mot olikheter på 1980-talet jämfört med idag och påpekade att en 

diagnos kan vara ointressant och att man istället ska se till individens funktionsnivå. En 

informant berättade om det problematiska med äldre läkarintyg eftersom läkare enligt 

informanten varit mer tveksamma till att ställa psykiatriska diagnoser. Detta har skapat 

problem i och med flera av intervjupersonens brukare som skulle gynnats av att få en diagnos 

ställd exkluderats från institutioner. 

Även status hos de olika professionerna diskuterades av flera informanter, upplevelsen var att 

läkare har högre status än socionomer. En informant berättade att för samverkans skull lägger 

hen fram sina idéer så att läkare tror att det dennes egen idé från början. En kurator upplevde 
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att på sin mottagning värderas kuratorers idéer lika högt som en överläkares. Flera av 

informanterna kopplade professionernas olika status till yrkesgruppers olika legitimering. 

Jag tror även att socionomer, vi har inte så mycket tyngd i vår profession. Läkare har ju 

legitimering, de har mer tyngd i sin profession än vad socialtjänsten har tyvärr. Och det är 

väl därför de gör bedömningar åt oss på saker de inte förstår, vi har inte så 

mycket...yrkesgruppen har inte så mycket pondus så att säga. Men jag tror faktiskt det skulle 

hjälpa, om det fick mer tyngd. (Intervju H). 

I enlighet med professionalisering visar utsagorna på att vissa professioner utformat specifika 

anspråk. Flera av informanterna upplever sig själva som lägre stående i hierarkin än andra 

professioner som tar mer i anspråk i samverkan. Mellan professionerna har en hierarki 

utformats. Vissa yrken har legitimering som ett steg i en mer utvecklad 

professionaliseringsprocess, vilket inte alla professioner har fått möjlighet att ta. 

Generationsskillnader påvisas ha en betydelse för samverkan, även etnicitet och kön. Detta 

kan kopplas till att byråkrater i en föränderlig omgivning tenderar att hålla fast vid riktlinjer 

som inte är förenliga med uppkomna nya situationer, att äldre generationens professionella är 

formade av hur arbetet bedrevs tidigare. Informanternas syn på hierarki kan förstås med 

byråkratin som påpekar att organisationer är hierarkiskt uppbyggda och att de lägre stående är 

de med minst makt. Det går även hand i hand med att institutionerna innehar en viss tröghet 

inför förändringar, precis som fälten inom doxa. Om professioner från olika generationer 

samt med olika social bakgrund har olika perspektiv kan det försvåra samverkan. 

5.3.6 Tilltro och skuldbeläggande mellan aktörer 

Relationen mellan aktörer kan ge ett sammanhang till en del av det insamlade materialet i och 

med att intervjupersonerna genomgående beskriver varandra och andra aktörer utifrån ett “vi 

och de” tänk. De flesta informanter upplevde en tilltro till sina nära medarbetare, medan det 

är mer splittrat när det kommer till tilltro och partnerskap med andra aktörer. Fyra 

informanter påtalade vikten av partnerskap mellan aktörer. 

Det känns som att folk blir medvetna mer och mer i att vi är så uppdelade i det vi arbetar 

med och man för ganska mycket dialoger kring att vi måste jobba ihop oss (intervju H). 

De professionella talade väl om varandra men återgav även berättelser av frustrerande 

händelser mellan de och andra professionella. Därför fanns det även ett stråk av 

skuldbeläggande av andra professionella när det kommer till brister i samverkan och i vården 

av brukare. Denna tilltro mellan parter samt skuldbeläggande mellan parter kan ses 

genomgående i informanternas utsagor. En intervjuperson beskrev en form av hopplöshet i 

kontakten mellan olika verksamheter och professionella ju fler negativa upplevelser den 

yrkesverksamma samlar på sig. Utsagorna innehöll skuldbeläggande och tvivel mellan 

professioner och vilka verksamheter de representerar, men även tilltro till andra 

professionellas välvilja och kunskap i arbetet med den samsjukliga brukargruppen. En 

informant betonade ovilja leder till bitterhet och irritation mellan aktörer. En informant satte 

ord på hur fiendeskapet istället bör vara ett partnerskap i samverkan mellan de professionella 

för att ha ett konstruktivt bemötande som utgår från vad som är möjligt och från brukarens 

behov. 



   

 

33 

 

Jag hade ändå önskat att alla inför varje möte hade samlats kring individen och tänkt “Vad 

kan jag göra? inte “vad borde någon annan göra?”. Utan att fokus ska vara på vad jag kan 

göra, inom mitt område (Intervju I) 

Institutionernas olika doxa i kombination med en bristande kommunikation kan det leda till 

tvivel och misstro sinsemellan. Begreppet professionalisering bidrar med förståelse hur 

glappen mellan professioner kan öka i och med att verksamheterna utvecklar olika 

världsbilder och begreppssystem. Exempelvis använde kuratorerna begreppet “patienter” 

medan intervjupersoner från kommunen valde begrepp som “brukare” eller “klient”. 

Sammanhållningen inom den egna verksamheten var mycket tydlig hos alla informanter. 

Mellan enheter inom kommunen fanns spänningar, men störst spänningar var mellan olika 

professionella under de två olika huvudmännen, region och kommun. Basic påpekar i den 

tidigare forskningen att en hög nivå av tilltro mellan professioner både kan vara positiv och 

negativ, eftersom det kan leda till högre risktagande eftersom man vet vad som kan förväntas 

av samverkanspartners. Enligt nätverksteorin kan vi förstå spänningen mellan olika 

professioner utifrån deras flöde och interaktioner, ju högre intensitet på flöde mellan noderna 

desto mer utvecklat blir det interprofessionella nätverket. 

5.4 SAMHÄLLETS STRUKTURER OCH RAMVERK 

Detta tema belyser professionellas upplevelse av organisatoriska strukturer som omgärdar de 

i deras arbete och påverkar samverkan. Under denna rubrik eftersträvas en analys av 

makronivån dessa professionella förhåller sig till när de arbetar med samsjuklighet och 

samverkar med varandra. 

5.4.1 Falla mellan stolarna- huvudmännens delade ansvar och politikens påverkan 

Samtliga av informanterna uppgav att det är problematiskt med flera huvudmän som ska ha 

ansvar för varsin del av brukargruppens insatser. Att ha en samsyn över brukarens behov 

ansågs av flera informanter som svårt och en informant uttryckte en önskan om “att det bara 

ska finnas en huvudman, det skulle göra det lättare.” Det problematiska med flera huvudmän 

kopplas även ihop av flera informanter till frågan om ansvar. Flera informanter uttryckte att 

de olika huvudmännen ansåg att de själva inte hade ansvar över brukaren utan att de föll på 

den andra organisationen. Detta ledde ofta till bollande fram och tillbaka mellan 

organisationerna om vem som har ansvaret och konsekvensen av det blev att brukaren föll 

mellan stolarna. 

Det är ju även den målgruppen samsjukliga som hamnar såhär mitt emellan kommunala 

insatser och insatser från psykiatrin… ja jag tänker på svårigheter, hinder alltså just det här 

att det inte är en huvudman som är ansvarig utan att grundproblematiken, den är uppdelad 

på två olika aktörer. (Intervju F). 

Uttrycket “falla mellan stolarna” förekom i flera intervjuer och informanter uttryckte att de 

ansåg att brukare ofta hamnar i kläm mellan kommunen och regionen. Problematiken kretsar 

kring att missbruksvården drivs av kommunen medan psykiatrin bedrivs av regional regi. En 

av informanterna beskrev det som ett “moment 22”, att missbruksvården inte kan hantera den 

psykiska funktionsnedsättningen och psykiatrin kan inte hantera missbruksproblematiken. 

Detta “moment 22” kopplades ihop till politikens påverkan som en försvårande faktor för 
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samverkan. Flertalet informanter berättade om att det är strukturella hinder som till stor del 

försvårar samverkan mellan professioner. En informant betonade att “det är inte på 

individnivå, utan strukturellt på högre ledningsnivå” där svårigheterna förekommer. Även att 

på det sätt som socialtjänstlagen är utformad kommer det finnas fall då personer hamnar 

mellan stolarna. 

I enlighet med nätverksteori saknar brukaren noder och länkar eftersom denne fastnar utanför 

etablissemanget. Brukaren kan således inte forma ett partnerskap med de professionella och 

kan istället utveckla ett inåtvänt nätverk, vilket leder till social desorganisation. Mossberg 

(2019) påvisar i tidigare forskning att det är viktigt att samverkande professionella är överens 

hur brukaren ska grupperas inom vårdapparaten, vilket enligt utsagorna verkar svårförenligt 

med upplägget gällande huvudmannaskap. Tolkningen blir att brukaren enligt informanternas 

utsagor inte passar in i någon av organisationernas doxa i och med samsjukligheten och faller 

på så sätt mellan stolarna eftersom ingen anser sig ha det huvudsakliga ansvaret. 

5.4.2 Olika typer av resurser 

Under alla intervjuer diskuterades olika resurser på något sätt och övergripande var det 

resursbrister gällande ekonomi, tid och antalet anställda inom organisationen. Dessa brister 

skapade även hinder för samverkan mellan region och kommun, ett exempel på det gavs av 

en informant; att den region som har högst narkotikarelaterade dödligheten i landet samtidigt 

har psykiatrin med lägst vårdpeng per patient. Det uttalades att resurser skapar hinder för 

samverkan är som skapar väntetid. Detta kopplas till ekonomi och att regionen har för få 

anställda för att kunna tillmötesgå vårdbehovet hos invånarna i regionen vilket skapar långa 

köer till psykiatrin. En informant uttryckte det som att samhället genomsyras av en 

uppfostrande och straffande ansats mot framför allt missbrukare men även andra utsatta 

grupper. Samtliga informanter talade om resurser direkt eller indirekt och hur det påverkat de 

i deras dagliga arbete. 

Återigen talade flertalet informanter om bristande tillgänglighet hos de professionella, med 

telefonköer och kontakt med olika personer under samma ärende. Det kan kopplas till en 

underbemanning och hög arbetsbelastning som är en bristande resurs på verksamheten och 

leder till att det inte finns tid till allt som behöver göras. En informant talade om att mindre 

New public management hade underlättat samverkan. Det tolkar vi som att informanten 

menar att effektivisering och människovårdande verksamheter inte går hand i hand. 

Samverkan tar tid. Och det visar sig inte så mycket i ”produktionssiffror”, ett ord som man 

inte borde behöva använda inom vården. (Intervju D) 

Planering är även ett tema som uppkommer i materialet där intervjupersoner menade att om 

aktörerna inte prioriterar att lägga en fungerande planering för brukaren kan all vård fallera. 

En informant berättade att sjukvården inte blint vill ge en insats till en brukare som inte har 

en planering från kommunens sida efteråt, eftersom det då kan vara förgäves. Det som 

beskrevs är samverkan i flera steg och det krävs en hel del resurser och att aktörerna håller 

sig inom en tidsram för att brukaren inte ska falla ut från vården på vägen. 
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Brist på professionella var även det en resursbrist som diskuterades av flera informanter. En 

av dessa menade att “(…) måste ju också tillsätta resurser så det finns läkare överallt”, en 

annan menade att det är “brist med tid, det är brist på läkare. (...).”  Vid en annan av 

intervjuerna diskuterade informanten djupare om konsekvenserna av regionens brist på 

resurser. 

Inom regionen så upplever jag att man ser väldigt mycket det medicinska, man har stor brist 

på personal, man har liksom inte möjligheten att se helhetsperspektiv, också gärna att man 

inte tar sitt ansvar utan försöker aktivt skjuta över det på kommunen (Intervju F). 

En annan informant uppgav att “sjukvården helst inte vill ha med någon att göra förutom när 

vi ska ta över kostnader (...)”, en annan kommunanställd informant berättade “(...) vill ju ofta 

lägga alla kostnader på socialtjänsten, det ser man tydligt i missbruksfallen. “Det syntes 

tydligt hur ekonomin spelar en tydlig roll i hur samverkan utformas och att pengar styr 

mycket gällande vilka som är öppna för att ta ansvar över brukarna. Ytterligare en av 

informanterna uttryckte att “Sen skulle jag väl gärna se att pengarna inte styrde.“ Just dessa 

ekonomiska hinder uttrycks i intervjuerna vara en del av grundproblematiken för samverkan 

eftersom både region och kommun har ansträngda budgetar som påverkar strukturen för hela 

organisationerna. Detta i sin tur påverkar mängden anställda som påverkar väntetider och 

tiden man kan avvara till just samverkan och brukarkontakt. 

Larsson m.fl. (2018:648) uppger att vårdplaneringen ofta brister, vilket även utsagorna 

återger eftersom planeringen av komplexa behov hos den samsjukliga brukare är oklar och att 

det skapar konflikter mellan aktörerna. En informant höll med om hur New Public 

Management gett ökad ekonomisering och ökad byråkrati, vilket påpekas i begreppet 

professionalisering. En allt mer begränsad ekonomi där människor blir “produktionssiffror” 

är enligt informanten en negativ utveckling. Genom dessa uttalanden och den tidigare 

forskningen kan antas att om vården hade tillgång till mer tid och pengar kunde samverkan 

förbättras samt en mer långsiktig vårdplan upprättas för samsjukliga brukare. Utan ekonomi 

och en underbemannad verksamhet måste professionella prioritera de allra svåraste fallen och 

ständigt se växande vårdköer där de inte kan ta emot alla, det blir då svårt att arbeta 

preventivt eftersom man knappt har tid och antal professionella nog för att hantera akutfall. I 

och med den hierarkiska uppbyggnad organisationer har enligt byråkratin beslutar 

professionella på höga poster över de lägre, i detta fall gällande ekonomin, trots att byråkrater 

närmast klienten kan ha värdefull insikt i vad organisationen behöver. Det går även att förstå i 

enlighet med professionalisering och hur maktförskjutningen från professionella till politiker 

påverkar eftersom det utgår ifrån företagslogik vilket påverkar prioriteringar i ekonomin.  

5.4.3 Sekretess och informationsdelning som hinder i samverkan 

Sekretess är ett ämne som berördes av tre informanter. Samtliga av dessa tre benämnde den 

enskildes samtycke att dela information om denne som något som kan sätta käppar i hjulet för 

deras samverkansarbete. 

Vi jobbar med samma klienter men vi vet så olika saker och vi får inte berätta för den andra 

de sakerna fullt ut, utan patientsamtycke. (...) Det är svårt att hitta bra kommunikationsvägar. 

Särskilt i de fall (...) man vet att det är riktigt illa just nu. Någonting behöver verkligen göras. 
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Då känner man frustration. Att sitta med den informationen och jag vill berätta för någon 

men får inte, kan inte (Intervju J). 

En informant berättade att det är enklare att samverka med professionella under samma 

nämnd på grund av sekretesslagstiftningen. Samtidigt sågs sekretess som nödvändigt men 

försvårande för samverkan eftersom vissa professionella som arbetar med samma brukare kan 

komma att inte få samtala med varandra. Noggrannhet kring att inte röja sekretess nämndes 

av en informant som något denne måste ha i åtanke, en annan informant uppgav att inte ha 

full insyn i brukarens journal hos andra samarbetspartners komplicerar deras arbete. Denne 

berättade dock om förbättringar i deras journalsystem, där regionen fått en gemensam del 

med socialtjänsten där de exempelvis kan sammankalla till SIP-möten och utbyta viss 

information om brukaren ger samtycke. Sammantaget finns resultat i utsagorna som tyder på 

att sekretesslagstiftningen är en försvårande faktor när det kommer till extern samverkan. 

Ingen av intervjupersonerna uttalade sig om hur sekretesslagstiftningen skulle kunna ändras 

för att fungera bättre och de flesta håller med om att den behövs. Med förståelse i byråkratin 

kan sekretess ses som en byråkratisk nödvändighet för att begränsa organisationens 

handlingsutrymme att göra övertramp på individens integritet. Samtidigt upplever 

professionella att det försvårar deras samverkansmöjligheter vilket enligt nätverksteorin 

begränsar länkarna mellan noderna, nätverket mellan professionella blir svårare att bygga 

upp. 

5.5 SAMVERKANSSTRATEGIER OCH DESS VERKTYG 

5.5.1 Samverkans positiva betydelse för den professionelle & förståelse inom 

samverkan 

Hälften av informanterna talade om betydelsen av samverkan kopplat till den egna 

professionen. En av informanterna sade att “ibland handlar det om att nästan bolla ångest 

över hur svårt det är till den andra sidan”. Samverkan har betydelse för de professionella, 

även om det huvudsakliga syftet är för brukaren. Informanten uttryckte att det blir ett sätt att 

närma sig de andra professionerna genom att tillsammans diskutera kring det jobbiga med 

arbetet. En av informanterna jämförde regionen och kommunens samverkan som en familj 

där alla har olika roller med olika ansvar och att man måste kunna arbeta tillsammans, som i 

en familj. 

Det handlar ju om att arbete i nätverk och individen, att få familjer att jobba liksom. Det är 

samma sak där, regionerna…. vi är ju samma familj. Men vi har olika roller i familjen, någon 

är pappa och någon är mamma och vissa saker kan man inte göra åt någon annan (Intervju 

B). att jobba liksom. Det är samma sak där, regionerna…. vi är ju samma familj. Men vi har 

olika roller i familjen, någon är pappa och någon är mamma och vissa saker kan man inte 

göra åt någon annan (Intervju B). 

Två av informanterna uttryckte att genom att ha en välfungerande samverkan undviker man 

att dubbelarbeta om varje aktör inom samverkan sköter sin del. En informant menade att 

genom väl utförd samverkan kan det bli rätt från start vilket leder till undanröjning av onödig 

belastning. Ytterligare en informant uttryckte samverkans betydelse för brukarens, “att man 

tillsammans kan bygga något som kan bli bra eller bättre för individen”. 
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Positiva upplevelser av samverkan nämndes av en minoritet av informanterna. En av 

informanterna gav uttryck för dubbla känslor gällande samverkan, att det är väldigt roligt 

men att det kräver mycket från de professionella vilket försvårar mycket av det arbetet till en 

början. 

Samverkan är typ det roligaste. All form av samverkan där man får lite…om man klarar det 

första halvåret utan att bryta ihop så blir det ju väldigt roligt (Intervju G). 

Samma informant betonade även det viktiga i att man ska se till kommunikation, “att det inte 

är den enes eller andras fel utan snarare kommunikationen sinsemellan”. Informanternas 

utsagor kan tolkas som att de professionella anpassar sig till sina roller i samverkan, en 

anpassning som inom professionalisering görs för att ta hänsyn till och interagera med andras 

roller. Att informanter kan bolla över ångest till andra professioner kan ses som ett behov av 

empati men även som en del av att stärka professionellas nätverk. I längden kan det motverka 

maktförskjutningen från professionella grupper till politiker vilket minskat professionernas 

handlingsutrymme enligt begreppet professionalisering. I enlighet med nätverksteorin skapar 

de professionella värdefulla länkar mellan noderna i och med utbyte med andra professioner 

av tjänster och information. 

5.5.2 SIP-möten som ett verktyg för samverkan 

Åtta av informanterna tog upp samordnad individuell plan (SIP). Ett SIP-möte är ett 

samverkansverktyg där kommun och region kallas för att tillsammans få till en vårdplan för 

brukaren. Överlag var intervjupersonerna positivt inställda till SIP som företeelse men såg 

samma brister i samverkan där som i verksamheterna. En informant påpekade att SIP är 

lagstadgat i hälso-sjukvårdslagen och socialtjänstlagen. Tre informanter lyfte att klientens 

mål med SIP-mötet är i fokus och brukaren åsikt om vad som är bäst för hen. En osäkerhet 

hur SIP-möten bör genomföras och hur det skulle kunna fungera bättre kom på tal hos två 

informanter. En informant berättade om att det uppmärksammats av arbetsgivarna och att 

socialtjänst och region snart ska påbörja en utbildning för att förbättra arbete kring SIP 

gemensamt. En kurator berättade att hen och en kollega utsetts till SIP-experter och fick 

agera någon form av stöd för kollegorna. Vidare uttryckte en informant att SIP är 

socialtjänstens enda verktyg och att det ibland kan kännas lite tandlöst. På samma spår 

upplevde två informanter att sjukvården inte är lika engagerad i SIP som socialtjänsten. 

När man läser själva tanken bakom SIP-möten och vad det står i centrala riktlinjer och 

nationella dokument, kan det låta lite som att om vi från kommunen och beroendevårdens 

sida ser ett behov av psykiatrisk vård ska vi kunna påkalla det genom det här SIP-mötet. 

Medan de från regionens sida mer ser det som att okej nu bjuds vi in till samverkan genom 

SIP då kommer vi på mötet men det är fortfarande vi som beslutar om det behövs samverkas 

eller inte (Intervju C). 

Kontinuiteten på SIP-möten ansåg en informant brast medan en annan ansåg att de skedde 

ofta. En informant berättade att det händer mycket mellan varje tillfälle för den samsjukliga 

brukaren och därför var det viktigt att följa upp varandras insatser. Intervjupersonen som 

ansåg att SIP-möten skedde för sällan i dennes område menade att det var svårt att få tag i 

folk och därför drar man sig för att kalla till SIP för att det kan kännas omöjligt att få till. 
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Samverkansforumet beskrivs av en intervjuperson som en plats där man kan få förståelse och 

insikt mellan verksamheterna. Hen tyckte att det för det mesta gick bra under mötena och att 

det var hyfsat pedagogiskt. I en intervju framkom att SIP underlättat samverkan mellan 

region och kommun en del eftersom det nu finns ett gemensamt forum med ramar och regler.  

Intervjupersonerna upplevde flera problem med hur SIP fungerar praktiskt men överlag 

ansågs idéen vara god. Ett interprofessionellt samarbete kan förhindra de negativa aspekterna 

av professionalisering som i hög grad avgränsar professioner. Hänsynstagande och 

interaktion mellan professioner är nödvändigt för att kunna samverka. Vissa informanters 

osäkerhet kring SIP-möten kan kopplas till byråkrati där byråkrater tenderar att hålla fast i 

regler som inte längre gäller i nya situationer vilket skapar osäkerhet kring nya rutiner och 

normer. Utifrån nätverksteorin kan SIP-möten och andra verktyg fungera som länkar mellan 

noderna som i detta fall är enskilda professionella eller organisationer. Interaktionerna mellan 

noderna kan förenklas och flödet intensifieras till fördel för samverkan. 

5.5.3 Digitala verktyg i arbetet med klienter och andra aktörer 

Covid-19 orsakade ett behov av att arbetet inom kommun och region skulle utföras på distans 

i allt högre utsträckning. Behov för digitala verktyg i samverkansarbetet ökade vilket enligt 

informanterna varit både positivt och negativt. En av de positiva aspekterna som uttrycktes i 

intervjuerna var att restiderna har förkortats i och med att man kan ha digitala möten hemma 

istället för att individer ska resa till varandra. 

Jag hade ju SIP på telefonen här om dagen det var ju jättebra. Slapp ju jag åka tvärs över 

stan’ för att vara med. Sparar ju tid för både mig och klienten. (Intervju A). 

Trots att flertalet av informanterna uttryckte sig vara positivt inställda till att ha många möten 

digitalt påpekade en del av informanterna det negativa med att mötas digitalt istället för i 

verkligheten. Tre av informanterna uttryckte att det kan vara problematiskt för brukaren att ha 

digitala möten istället för fysiska, eftersom alla inte har samma förutsättningar och att 

kvalitén på mötena kan sänkas när det inte sker fysiskt. En av informanterna poängterar att 

alla inte har tillgång till de hjälpmedel som krävs för att kunna närvara på digitala möten eller 

har den funktionsnivån som detta kräver. 

De digitala lösningarna kommer nog underlätta för...det förutsätter dock att klienten kan vara 

med digitalt och har digitala kompetenserna (Intervju E). 

En annan positiv aspekt av digitala verktyg i arbetet är att annat arbete än just möten sker 

digitalt idag i motsats till tidigare. En av informanterna berättade om ett datasystem där både 

kommun och region har tillgång till som visar när en brukare blivit inlagd på en 

vårdinrättning. Genom systemet kan parterna enklare dela med sig av information om 

brukaren, men detta går endast om brukaren ger sitt samtycke till att sekretessen mellan 

region och kommun bryts. 

Digitaliseringen har varit ett faktum under flera år men med förståelse för den trögflytande 

strukturen i byråkratiska organisationer kan stå i vägen för att effektivt implementera digitala 

verktyg i arbetet. Det går att tolka som att institutionernas doxa måste hitta ett nytt sätt att 

förhålla sig till digitaliseringen. Informanterna diskuterar denna balansgång genom att tala 
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om positiva aspekter som förkortad restid och ökad tillgänglighet, samtidigt som det fysiska 

mötet med en människa lyfts upp som något unikt och viktigt. Därmed kan digitala lösningar 

skapa förstärkt utanförskap för de brukare som inte kan eller har möjlighet att hantera dessa 

verktyg och att de hamnar utanför institutioners doxa. 

5.5.4 Övriga verktyg för samverkan 

Hälften av informanterna berättade om andra verktyg för samverkan än just SIP-möten. Flera 

av dessa verktyg var olika typer av möten som de professionella hade, exempelvis uppgav en 

informant att denne och kollegorna har gruppmöten varannan vecka. Två andra informanter 

berättar att de har arbetsplatsträffar, APT, en gång i månaden. En av dessa uppgav att på 

deras APT får personalen själva lyfta tankar om hur man kan förbättra samverkan och 

klientkontakt. 

Ett annat verktyg för samverkan som uppkom i en av intervjuerna var “mininätverk”, möten 

som motsvarar SIP men där de professionella kan kalla psykiatrin även om brukaren inte är 

aktiv där än. Mötena är lika bindande som SIP och de har skapat överenskommelsen mellan 

region och kommun för att lättare kunna fånga upp vårdbehovet hos brukarna. Ytterligare ett 

verktyg för samverkan som har utvecklats i en mindre kommun var insatsen “case-manager”. 

Det är ett koncept som utvecklats av regionen och kommunen tillsammans och som nyligen 

implementerats i samverkansarbetet. 

Det är en samordningsinsats (...) en speciellt utsedd samordnare som då (...) jobbar 

öppenvården och insatsen är riktad till personer med just samsjuklighet. Ehm just med svår 

psykisk sjukdom och missbruk (...) Och lite dom här brukarna som vi känner att dom andra 

insatserna inte är tillräckliga, eller att vi känner att dom har såpass omfattande eller liksom 

många insatser att det behövs liksom en speciell person som jobbar just med att samordna 

och arbeta framåt med just den här brukaren. Så det är en kombination med behandling (...) 

mycket samordning och samverkan. (Intervju F). 

Flera informanter berättade om samverkansdokument som påvisar vilka professioner som har 

ansvar för vilka delar i samverkansarbetet kring brukargruppen. En informant berättade även 

om ett pågående riktlinjearbete som ska tydliggöra de olika aktörernas roller inom just vård i 

samverkan. En annan av informanterna önskade att man skulle utarbeta tydligare och fler 

rutiner med de professioner man ofta har en samverkan med, för att kunna skapa snabbare 

och enklare kontaktvägar mellan de professionella. Ett annat samverkansverktyg som en av 

informanterna berättade om är att brukaren kan ge samtycke till att bli inlagda. Då skickas ett 

direkt meddelande till socialtjänsten med informationen. Samma informant berättade att i en 

annan kommun där hen arbetat kunde man ringa till beroendemottagningen och få en tid med 

läkare och sjuksköterska vilket ansågs väldigt effektivt. 

Sammantaget var samverkansverktyg något viktigt för de professionella. Enligt 

nätverksteorin kan samverkansverktygen ses som länkar mellan noderna i omsorgsnätverket. 

Där kan utbyte av information och tjänster ske mellan aktörer och i slutändan även brukare. 

Verktygen är ett systematiskt sätt att upprätthålla enskilda aktörers interpersonella arbete 

kopplat till den makronivå som institutionen verkar på. Professionellas upplevelser av olika 
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verktygs funktionsförmåga är viktig information för att kunna förbättra länkarna och flödet 

mellan noderna. 

5.5.5 Avveckling och utveckling av samverkan 

Utveckling av samverkan på de olika verksamheterna fanns på vissa verksamheter. De flesta 

menade att verksamheterna alltid höll samtalet om samverkan vid liv eftersom det är en stor 

del av arbetet. Sex informanter berättade om olika utvecklingsprojekt av samverkan som 

funnits eller ska utföras i deras verksamheter. 

Vi ska utveckla en tillnyktringsenhet. (...) det är ju en form av samverkan mellan kommun 

och region. Den kommer väl fungera (...) som en sluss mellan att en person ska på ett LVM-

behandlingshem, men innan den kommer dit, det kan ju vara så att det kanske dröjer tre 

dagar innan man får en plats, att man då kan vara på den här enheten (intervju J) 

Ännu en informant berättade om en “expresslinje” som upprättats för individer med 

samsjuklighet. Det innebär att brukaren kan få tillgång till en neuropsykiatrisk utredning efter 

att ha uppvisat drogfrihet i endast två månader, jämfört med de annars sex månaderna 

nykterhet som vanligtvis krävs. En intervjuperson berättade om ett samsjuklighetsboende 

som startats upp men att det är ett långsamtgående projekt. En informant arbetade tidigare på 

ett samverkansteam för samsjuklighet som senare avvecklade för att kommun och region 

ansåg enligt informanten att det var för nischat mot psykossjukdomar. En andra informant 

berättade om en liknande avveckling av en samfinansierad arbetsgrupp av regionen och 

kommunen på ett sjukhus. Kommunen backade ur finansieringen och informanten menade att 

brukarna antagligen har drabbats negativt av upplösningen. En tredje informant berättade om 

att cheferna börjat arbeta upp en samverkan mellan de tre kommunerna som de har kontakt 

med, men när pandemin kom satte det stopp för den planen på oviss tid. 

Idéer och önskemål om samverkan i framtiden framkom hos flertalet informanter. 

Önskemålen handlade om att förbättra de hinder som professionella upplevt att det finns för 

samverkan. En informant föreslog att det bör finnas en case-managergrupp, fast som inte bara 

arbetar under kommunen utan även regionen. Ett sådant projekt var för länge sedan aktuellt i 

kommunen men blev aldrig av. 

Min dröm vore att alla hade helhetssyn, brukarperspektiv, bättre kunskap om missbruk och 

att det fanns en grupp som jobbade med både region och kommunala insatser tillsammans 

(Intervju F). 

Intervjupersonen ovan påpekade att många inom socialpsykiatrin, missbrukshandläggare och 

vårdpersonal fått genomgå utbildning i 12-stegsbehandling för att få bättre kunskap om 

missbruksvård. Två intervjupersoner ansåg att samverkan på deras verksamheter blivit bättre 

under senare år och att det berodde på mindre motstånd mellan enheterna, ett öppet och 

medvetet klimat i diskussionsforum samt ett fokus på samsjuklighet. 

Informanterna uttryckte önskemål om förändring av samverkan och utveckling. Samtidig har 

sådana reformer tagit tid, vilket samstämmer med teorin om att institutioner är tröga att 

förändra enligt Webers byråkrati och Bourdieus doxa. Exempelvis berättade en informant att 

bygget av ett samsjuklighetsboende påbörjats under 2021, nästan ett decennium efter 
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planeringens påbörjan. Byråkratin ger stabilitet till institutioner men kan i vissa fall förhindra 

att förbättringar av samverkan görs utefter behovet som finns i dagsläget. Om tio år kan 

behoven hos gruppen samsjukliga förändrats och det blir svårt för institutionerna att följa 

med i samhällets svängningar. 
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6. DISKUSSION 

6.1 SUMMERING 

Syftet med denna studie har varit att undersöka professionellas upplevelse av samverkan 

gällande individer som lider av samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning och 

missbruk. För att besvara syftet användes följande frågeställningar: 1) Hur upplever 

professionella inom kommun och region samverkansarbetet kring individer med 

samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk? 2) Vad är 

professionellas upplevelse av behovet av samverkan gällande individer med samsjuklighet? 

3) Hur upplever professionella olika professioners samverkansförmåga samt olika perspektiv 

på brukargruppen? 

Utefter den första frågeställningen kan man utläsa i informanternas utsagor att de 

professionellas upplevelser av samverkan kantas av olika typer av strukturer vilket påverkas 

av politiska beslut. Det upplevs problematiskt med det delade ansvaret mellan olika 

huvudmän, brukaren passar inte in i någon av organisationernas doxa i och med 

samsjukligheten och faller på så sätt mellan stolarna eftersom ingen anser sig ha det 

huvudsakliga ansvaret. Olika former av resursbrister påtalas i hög grad när det kommer till 

samverkan. Utsagorna betonar att resursbrister är en del av grundproblematiken för 

samverkan eftersom både region och kommun har ansträngd budget vilket påverkar 

strukturen för hela organisationen och dess samarbeten. Begränsningar gällande exempelvis 

sekretess som kopplas till lagrum anses vara försvårande för samverkan, precis som olika 

typer av avveckling och utveckling av samverkan. Det var önskvärt från informanterna men 

tar tid i och med arbetsfältets tröghet gällande förändring och ekonomiska begränsningar. 

Gällande samsjukligheten upplevs ett behov av samverkan men det råder oenighet om 

behovet var större en icke-samsjuklig brukargrupps behov. Samsjukligheten minskar 

verksamheters kapacitet att erhålla en helhetsbild över brukaren eftersom denne beskrivs ha 

problem inom flera livsområden. Samsjukligheten i sig ses utifrån ett hönan och ägget-

resonemang där professionella har svårt att förstå hur sjukdomstillstånden hänger ihop. 

Professionella upplever att brukare behöver vård för båda sina sjukdomstillstånd vilket 

påverkar vårdens utformning och samverkan. Brukarens inställning hamnar flera gånger i 

fokus för hur väl samverkan skulle kunna genomföras. Samsjukliga beskrivs ofta som 

utslagna ur samhället på flera plan vilket leder till att samverkan behövs med aktörer inom 

både kommun och region. I intervjuerna beskrivs samsjukliga genomgående på samma sätt, 

som hemlösa, arbetslösa och skuldsatta. Trots denna enhetliga bild förtydligar vissa 

informanter att det är individuellt, men kommer inte med beskrivningar om hur samsjukliga 

kan skilja sig från varandra. Paradoxalt beskrivs den samsjukliga brukargruppen som 

svårhanterlig för de professionella ur ett samverkansperspektiv men samtidigt beskrivs 

samsjuklighet som relativt vanligt förekommande. 

Den tredje frågeställningen omfattar informanternas beskrivningar av professionellas olika 

syn på brukaren vilket kan direkt kopplas till doxa, att individer med samsjuklighet inte 

passar in i någon av institutionerna och på så sätt anses vara omöjliga att hjälpa. Det 
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framkommer även att de professionellas upplevelser av andra professioner blev sämre ju 

längre ifrån varandra professionerna var, exempelvis att kommunalt anställda hade större 

förståelse för kuratorer än läkare. Utsagorna påvisar en oförståelse hos informanterna för de 

olika professionernas begränsningar mellan region och kommun men en högre förståelse för 

den egna verksamhetens begränsningar. Det understryks även ett starkt samband med 

upplevda begränsningar inom professionen och andra professioner samt till strukturella 

begränsningar. Även de professionellas upplevelse av kunskapsbristerna hos de andra 

professionerna är främst baserade på de andra professionellas yrkeskategori än på individnivå 

vilket kopplas ihop till professionaliseringens avståndstagande från andra professioner. 

Informanternas upplevelse av närhet till andra professioner är en viktig faktor för samverkan, 

när de kan diskutera vardagliga situationer och problem som uppkommer. Beträffande olika 

professioners status gav informanterna uttryck för att professioners olika status och att vissa 

av dem fogar sig efter detta i sin yrkesroll. Generationsskillnader påvisas i beskrivningarna ha 

en betydelse för samverkan då de professionella uttalat sig om olika perspektiv på brukare 

beroende på vilken generation man samverkar med. Sammanhållningen inom den egna 

verksamheten var mycket tydlig hos alla informanter och det finns spänningar mellan enheter 

inom kommunen, störst spänningar upplevdes vara mellan professionerna under de två olika 

huvudmännen. Överlag vill vi hävda att tilltro mellan aktörer leder till villighet att samverka 

och problemlösa jämfört med en destruktiv form av skuldbeläggande som endast påpekar 

andra organisationers brister, eftersom det fanns upplevelser av brister i alla verksamheter. 

6.2 STUDIEN I LJUSET AV TIDIGARE FORSKNING 
Denna studie har i stort bekräftat den tidigare forskningen om samsjuklighet och samverkan 

men även fokuserat på att sammanföra dessa fält i så största möjliga mån. Tidigare forskning 

(Swendsen m.fl., 2009; Lundgren m.fl., 2017:68; Morisano m.fl., 2014) påvisade att 

förekomsten av samsjuklighet var omfattande vilken intervjupersonerna i materialet 

bekräftade. Morisano m.fl. (2014:13) visade i den tidigare forskningen att personer med 

samsjuklighet i psykisk ohälsa och missbruk har ett svårare sjukdomsförlopp och sämre 

behandlingsresultat än personer med endast en patologi, vilket kan ses de professionellas 

upplevda handfallenhet när det kommer till att samverka och bemöta samsjuklighet. I den 

tidigare forskningen framkommer att olika former av missbruk och olika former av psykiska 

funktionsnedsättningar har betydelse. Under intervjuerna kommer flertalet diagnoser på tal 

och olika preparat att missbruka vilken även visar på att varje samsjuklig brukares 

problematik kan ta sig olika uttryck. Främst var tal om diagnoser som psykossjukdomar men 

substansbruket var mer okommenterat, dock uppkom en beskrivning av en brukare som var 

påtänd på heroin. Utifrån en social kontext ansågs en samsjuklig individ vara utsatt på fler 

områden än endast missbruket och den psykisk funktionsnedsättningen. Individen ansågs 

genom beskrivningar som “hemlös” och “arbetslös” ha låg socioekonomisk status. Brukarens 

sociala bakgrund beskrivs dock inte som en orsak till missbruk eller psykiska 

funktionsnedsättningar, vilket det görs i den tidigare forskningen (Carrá m.fl., 2015). 

Strukturella hinder i sociala, politiska och juridiska system som fanns i den tidigare 

forskningen, upplevde även professionella i vårt resultat begränsa deras handlingsutrymme. 

Retoriken om det fria valet uppkom när professionella beskrev brukaren som att den “straffat 

ut sig” från behandling och alltså inte längre var förtjänt att hjälpa. Utefter Semb m.fl. (2019) 
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i den tidigare forskningen kan det vara en kollektiv ogiltigförklaring av brukaren. Denna syn 

problematiseras dock av flera informanter vilket visar på medvetenhet om 

sjukdomstillståndet. Den tidigare forskningen visar att kommunikationen mellan aktörer 

brister samt att villigheten att samverka kan variera (Larsson m.fl., 2018:656). Det 

konstateras att det uppstod en diskrepans mellan hur professionerna såg sig själva och hur de 

såg på de andra professionerna. Informanterna stärker detta genom att endast tala om ett fåtal 

egna brister inom professionen och då endast utifrån den kollektiva organisationen. De 

positiva upplevelserna av samverkan var när förståelse fanns sinsemellan och tillgänglighet 

att medverka på SIP-möten eller svara i telefon. Många informanter hade negativa 

upplevelser av samverkan och konstruerade varandras professioner. I tidigare forskning 

konstruerar professionella identitet i interaktion med andra (Basic, 2018:204). 

Intervjupersonerna visade på lojalitet mot den egna yrkeskåren men avståndstagande mot 

andra professioner. Utsagorna styrkte den tidigare forskningen att professionella saknar en 

gemensam struktur kopplat till samverkan (Widmark m.fl.,2011:4). Som i den tidigare 

forskningen ansåg flertalet informanter att utan en fungerande samverkan riskerade brukare 

att falla mellan stolarna (Larsson m.fl., 2018:648). Synen på brukare problematiseras på en 

abstrakt nivå av professionella i denna undersökning. Oftast utifrån att samhället har en 

problematisk syn på brukaren medan den professionella lämnar sin egen synvinkels påverkan 

outtalad. I den tidigare forskningen menar Mossberg (2016:721) att brukare delas in i ideala 

och inadekvata brukare vilket återkommer i informanternas utsagor eftersom det finns ett 

tydligt ramverk om hur en samsjuklig brukare beter sig, en ideal brukare är någon som kan 

sköta myndighetskontakter och är motiverad, samtidigt som intervjupersonerna upplevt att 

vissa brukare inte kan göra detta och därför anses otillräckliga. Detta kan ses i att 

professionella i denna studie uttrycker att aktörer inom vården ofta inte kan ge adekvat vård 

till en samsjuklig individ eftersom individen inte platsar inom ramen för vad verksamheten. 

Till följd “bollas” personen runt och ansvarsfördelningen blir oklar. Den samsjuklige kan 

därmed ofta bli en otillräcklig brukare som professionella upplever som hopplösa. Den 

tidigare forskningen visar att professionella ser brukarrepresentanter som en typ av person 

(Mossberg, 2019:603), vilket bekräftas av professionellas generaliserande beskrivningar av 

den samsjukliga brukaren. 

6.3 TEORIDISKUSSION 

Till en början var vi intresserade av att se samverkan och samsjuklighet utifrån ett 

intersektionellt perspektiv tillsammans med stämplingsteori. Detta teoretiska ramverk hade 

kunnat belysa exempelvis hur kön spelar roll i samsjuklighet och hur professionella upplevt 

samverkan och vårdinsatser gällande kvinnor och män, alternativt om professionella upplevt 

att etnicitet hos brukaren påverkar samverkan. Vi valde ett annat teoretiskt ramverk som utgår 

mer från organisationernas uppbyggnad än förklaringar till konstruktioner av brukare. Detta 

för att kunna koppla ihop samsjukligheten och professionella till vårt huvudtema; samverkan. 

Vårt val av teori möjliggjorde en resultatanalys med fokus på just nätverk mellan aktörer 

inom samverkan gällande vald brukargrupp vilket kopplade väl till uppsatsens syfte. Genom 

att även använda begreppet professionalisering vidgades våra möjligheter för tolkning av 

empiri till att innefatta mer av professionernas specifika professionella identitet. Detta i sin 
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tur gav oss ett verktyg till att undersöka de professionellas upplevelser ur ljuset av 

professionaliseringens konsekvenser med specialisering samt maktförskjutning. Även 

byråkrati är användbart för att få förståelse för institutionernas tröghet och professionernas 

behov av att främst handla efter organisationens intresse och även problematiken gällande 

organisationernas uppbyggnad. Bourdieus doxa möjliggjorde förståelsen för osynliga 

värderingssystem och exkluderingen av individer från institutioner, vilket i sig fördjupade 

analys av samverkan gällande brukare med samsjuklighet och problematiken kring 

ansvarsfördelningen. 

6.4 METODDISKUSSION 

Det finns aspekter i metoden som kan ha påverkat resultatet liksom även faktorer utanför vår 

vetskap och utanför vad denna uppsats gör anspråk på. Eftersom vi utgår från den enskilde 

professionellas upplevelser kan faktorer som arbetsplatsens kultur påverka det som sägs. Det 

går inte att generalisera resultatet till hela populationen statistiskt sett, men det kan vara 

överförbart till liknande kontexter. En sådan kontext kan vara andra på liknande sett utsatta 

grupper i samhället som kräver samverkan mellan region och kommun. Vår egen 

förförståelse kan möjligtvis färga genomförandet och tolkningar som gjorts i analysen då 

bägge uppsatsförfattare arbetar inom förvaltning och har därför naturligt mer kännedom om 

en biståndshandläggares perspektiv. Utifrån teorin med professionalisering har vi 

socialiserats in i den professionella identiteten med den kultur och världsbild verksamheten 

har. Vi har gått in i intervjuerna med goda intentioner och för att förstå andra professionellas 

upplevelser och kunna belysa deras egna åsikter. Vi hade önskat att få tillgång till att 

intervjua fler professioner, såsom läkare och sjuksköterskor, eftersom vi upplever att det hade 

nyanserat resultatet ytterligare. Regionens professionella fick i denna studie högre andel 

kritik än kommunens professionella, vilket kan kopplas till att intervjupersonerna i grunden 

inte var hälso-sjukvårdspersonal. Om urvalet även inkluderat läkare hade den yrkesgruppen 

haft andra förväntningar och identitetsmarkörer. Å andra sidan intervjuade vi flera olika 

yrkeskategorier, både biståndshandläggare, socialsekreterare, kuratorer och en chef. Eftersom 

vi fokuserade på enskildas upplevelser kan variation ge ett djup till studiens analys, men även 

göra bilden mer splittrad. Vi har haft i åtanke att beroende på yrke och position kan personen 

ha olika ingångspunkter och åsikter. Ytterligare en aspekt av urvalet är att informanterna kom 

från olika delar av landet vilket gör överförbarheten till kommuner och regioner med olika 

riktlinjer svårare. Vi hade önskat att endast intervjua professionella inom Uppsala län och 

tillhörande kommuner, men detta visade sig inte vara möjligt i och med tidsramen för 

genomförandet av intervjuerna. En nackdel som märktes vid genomförande av intervjuer 

genom digitala hjälpmedel var behovet av stark internetuppkoppling. Under ett par av 

intervjuerna märktes tekniska störningar av och orsakade pauser vid intervjutillfället samt 

luckor i transkriberingarna. 

6.5 IMPLIKATIONER FÖR SOCIALT ARBETE SOM FORSKNING OCH 

PRAKTIK 

Som påtalades i inledningen till denna studie är samverkan mellan professioner en betydande 

del av hur det sociala arbetet för individer med samsjuklighet bedrivs. Denna studie påvisar 
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först och främst hur samverkan kan förbättras trots strukturella hinder och med önskan om 

utökade resurser. Huruvida den frågan är prioriterad över andra samhällsfrågor samt varifrån 

man ska få ekonomiska resurser blir genast en politisk fråga med olika åsikter som står mot 

varandra. Vidare skulle fler intervjustudier av samsjukliga brukares upplevelser vara av 

intresse eftersom det oftast är professionellas uppfattningar som hamnar i fokus. 

Brukargruppen själv har i slutändan tolkningsföreträde över sitt eget liv och professionellas 

upplevelser av samsjuklighet blir därmed sekundär. När det gäller samverkan har 

professionella mer utrymme att reflektera över sin egen roll, vilket kan vara positivt att 

regelbundet göra. Studien har bidragit med att lyfta fram de professionellas upplevelser vilket 

är högst relevant gällande samverkan eftersom hela systemet med skilda huvudmän bygger på 

samverkan och samverkan bygger på de professionella. För att fortsätta att utveckla 

samverkan är de professionellas upplevelse av intresse eftersom de har ett unikt 

förstahandsperspektiv på hur samverkan fungerar i praktiken. Mer forskning behövs om 

samverkans säregna funktion i vårdapparaten samt dess påverkan på individen med psykisk 

funktionsnedsättning och missbruk. 

Uppsatsen bidrar till att lyfta en pågående diskussion om legitimering av sjukvårdskuratorer 

vilket kan höja statusen på yrkeskategorin. Detta skulle kunna göras även för socionomer för 

av även kommunens aktörer ska ha samma status som deras samverkanspartners i regionen. 

Satsningar på samverkan har intervjupersoner upplevt som gynnande och därmed bör det i 

fortsättningen göras satsningar såsom samsjuklighetsboenden, samlad vård på 

beroendecentrum eller utveckling av verktyg som SIP-möten. Utveckling och samverkan är 

beroende av kapital och därmed politik. Informanter uttrycker att samhället genomsyras av 

negativa åsikter och stigma mot missbruk och psykisk ohälsa. Resursernas fördelning i ett 

samhälle har att göra med prioriteringar och därmed den allmänna synen på brukargruppen. 

Missbruksvård och psykisk vård bör ha tillräckligt med resurser för att individer ska få den 

hjälp de behöver. Det skulle kunna gynna samhället ekonomiskt att dessa individer i största 

möjliga mån kan återgå till sysselsättning och får en effektiv behandling som är hållbar 

långsiktigt. 

Studien väcker funderingar om individer som ”bollas runt” och fastnar i systemet med 

sporadisk vård och oenighet om vilken huvudman som bär ansvaret över vården. Det 

påvisades i informanternas utsagor att införandet av New public management har minskat de 

professionellas handlingsutrymme och istället givit makten till politiker. En utredning av 

detta kan ge svar på om samverkan skulle gynnas av att minska det politiska inflytandet och 

privatiseringen över både det sociala arbetet och hälso- och sjukvården. Informanternas 

utsagor pekar på att omprioriteringar på en politisk nivå av vårdapparatens uppbyggnad 

skulle kunna förbättra samverkan och vården av samsjukliga individer. 

Denna studie väcker även tankar om olikheter mellan professioner och hur man uppnår en 

konstruktiv samsyn för att kunna enas om exempelvis vårdbehov och förståelse för varandras 

verksamheter. Det leder in på det dubbla huvudmannaskapet och ett intresse för hur det 

påverkar vården av samsjukliga som hör till både region och kommun. Det delade 

huvudmannaskapet är en pågående debatt vilket speglas i de professionellas åsikter och i 

uppsatsen som helhet. Ansvarsfrågan framkommer som problematisk och är idag under 
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utredning efter direktiv från regeringen. Enligt intervjupersonernas utsagor behöver individer 

med samsjuklighet ett helhetsgrepp genom parallella behandlingar av tillstånden. Bör man 

satsa på att förbättra samverkan med utvecklingsarbeten och ändringar av regler och rutiner 

eller ta bort det delade huvudmannaskapet? Det delade ansvaret över ett dubbelt 

sjukdomstillstånd är ohållbart i dagsläget eftersom det i praktiken förkommer brister i 

samverkan mellan region och kommun och därför måste någon form av förändring ske med 

hänsyn till individer med samsjuklighet.  
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BILAGA 1: INFORMATIONSBREV 

Uppsala universitet 

Sociologiska institutionen/Centrum för socialt arbete (CESAR) 

Socionomprogrammet 

 

Till XX kommun 

En förfrågan om deltagande i studie 

Vi är två socionomstudenter som har påbörjat vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid 

Centrum för Socialt Arbete, Sociologiska institutionen vid Uppsala Universitet. I 

examensarbetet undersöker vi samverkan mellan region och kommun avseende samsjuklighet 

i form av missbruk och psykisk funktionsnedsättning. Detta ska göras genom att ha 

semistrukturerade intervjuer via zoom på 45-60 minuter var. Helst önskar vi ha intervjuer 

med olika professioner som arbetar med detta (inom socialt arbete och hälso- och sjukvård). 

Antal intervjuer uppskattas till mellan 8-10 stycken. 

Du tillfrågas därför som avdelningschef för XX i XX kommun om tillstånd till att genomföra 

intervjuer vid er enhet/om Du vill delta i denna studie med en intervju. 

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 2021-04-13 

Med vänliga hälsningar 

Carolina Hedqvist Maguiña, socionomstudent 

Michelle Håkansson-Lööf, socionomstudent 

 

E-post: carolina.hedqvistmaguina.6978@student.uu.se   

Telefon: 076-7092723 

E-post: michelle.hakansson-loof.2877@student.uu.se 

Telefon: 073-7223714 

Handledare: Stina Lindegren 

E-post: stina.lindegren@soc.uu.se 

  



   

 

53 

 

BILAGA 2: INTERVJUGUIDE 

 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka professionellas egna upplevelse av samverkan 

gällande individer som lider av samsjuklighet i form av missbruk och psykisk 

funktionsnedsättning. 

Information till deltagarna 

Alla informanter kommer att få lämna samtycke muntligt för att bli intervjuade. Uppgifterna 

kommer att behandlas konfidentiellt och informanterna är anonyma, dock går det inte att 

garantera sekretess för informanterna vilket dessa informeras om.  

Introduktionsdel: 

Inledande frågor: 

- Vilken yrkesroll har du? 

- Hur länge har du arbetat med brukargruppen? 

- Hur kom det sig att du började arbeta inom denna enhet? 

Huvuddel: 

Yrkesroll och arbetsuppgifter 

-  Beskriv vad du gör en vanlig arbetsdag? (arbetsuppgifter, möten, utmaningar) 

Brukargruppen och samsjuklighet 

- Vilka brukargrupper möter du? 

- Vad för hjälp kan de få av er? 

- Hur bemöter ni samsjuklighet i form av psykisk funktionsnedsättning och missbruk? 

- Vilka specifika svårigheter utmärker just denna brukargrupp? 

Egna professionen 

- Hur upplever du samverkan mellan kollegor på din egna verksamhet? 

- Hur stort inflytande anser du att du har över samverkan i dina egna fall? 

Förtroende mellan professioner 

- Hur uppfattar du att de yrkesgrupper ni samverkar med är att ha att göra med?  

- Vilka åsikter har dina kollegor inom enheten gällande samverkan? 

- Kan du resonera kring professionella inom regionen och professionella inom 

kommunen likheter och olikheter i synsätt på den samsjukliga brukargruppen och hur 

man samverkar runt de? 
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Samverkan i dagens läge 

- Anser du att samverkan förändrats på något sätt under din yrkesverksamma period? 

Beskriv.  

- Vad anser du att samverkan har för betydelse för er professionella och för brukaren? 

Faktorer i samverkan 

- Vad anser du gör att samverkan fungerar? 

- Vad anser du gör att samverkan inte fungerar? 

- Upplever du någon skillnad eller ej i behov av samverkan hos samsjuklig brukargrupp 

vs den icke samsjukliga brukargruppen? 

Samverkan framöver 

- Vilka förutsättningar tror du kommer att finnas för samverkan i framtiden? 

- Hur hade du önskat samverkan såg ut? 

- Finns det några nuvarande planer på förändring av samverkan inom er verksamhet? 

- Anser du att det finns fler möjliga faktorer för att förbättra samverkan? 

Avslutande del: 

Avslutning 

- Finns det något ytterligare du skulle vilja ta upp? 

- Hur känner du efter intervjun? 

- Kan vi få ringa upp igen om det skulle behövas? 


