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II	  

Abstract 
The purpose of this study was to examine how professionals describe the interaction 

between psychiatry and addiction care when it comes to clients/patients  who suffer 

from comorbidity of substance abuse and diagnosed mental illness. In this study we 

posed the following questions: How do the care personnel within psychiatric 

treatment and substance abuse care describe the current state of the collaboration 

between them? Which pros and cons do the personnel within the two sectors describe 

regarding collaboration? Based on six interviews; three among professionals in 

psychiatry and three in addiction care, the overall result shows that the informants 

believe that the existing cooperation works well but can be developed. The study also 

shows that concerted individual plans (SIP) as a tool can generate positive results for 

clients/patients within both organizations. SIP is also an opportunity for the 

professionals to go beyond the current confidentiality that exists between the 

client/patient and organization and thus better able to collaborate around a 

client/patient. The conclusion is that cooperation can be favored or discriminated 

against by the staff's attitudes towards individuals who suffer from comorbidity, 

political decisions, maneuver and professional, personal experience and knowledge of 

each other's professions. 	  
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III	  

Sammanfattning  
Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma inom psykiatrin och 

beroendevården beskriver samverkan mellan organisationerna angående personer som 

lider av samsjuklighet av missbruk och diagnostiserad psykisk ohälsa. 

Frågeställningarna var: Hur beskriver vårdpersonalen inom psykiatrin och 

beroendevården att samverkan fungerar? Vilka fördelar respektive nackdelar 

beskriver personalen inom de olika verksamheterna att det finns med samverkan? 

Utifrån sex intervjuer, tre bland anställda inom psykiatrin respektive tre i 

beroendevården, visar det övergripande resultatet att informanterna anser att den 

befintliga samverkan fungerar bra men kan utvecklas. Studien visar även att 

samordnade individuella planer (SIP) som verktyg kan generera positiva resultat för 

klienterna/patienterna inom de båda organisationerna. SIP är också en möjlighet för 

de professionella att få möjlighet att häva rådande tystnadsplikt som finns mellan 

klienten/patienten och organisationen och därigenom bättre kunna samverka kring en 

klient/patient. Slutsatsen är att samverkan kan gynnas eller missgynnas av personalens 

attityder gentemot individer som lider av samsjuklighet, politiska beslut, 

handlingsutrymmet samt yrke, personlig erfarenhet och kunskap om varandras 

professioner.	  

	  
	  

Nyckelord: Samverkan, Samsjuklighet, Psykiatri, Beroendevård 	  

	  

	  

 
	  

 
	  
	  
	  
	  
 
 
 



	  
	  

IV	  

Förord 
Ett stort tack till informanterna som valde att delta i vår studie, utan er hade detta 

examensarbete inte varit möjligt. 	  

	  

Vi har under hela processen gemensamt transkriberat, intervjuat, bearbetat och skrivit 

tillsammans för att få en röd tråd i arbetet. En stor fördel i denna studie har varit våra 

olika förmågor. Dessa olika förmågor har varit kompletterande och resulterat i en stor 

fördel för oss och denna studie. 	  

	  

Vi vill även tacka vår handledare som stöttat och fungerat som ett bollplank och 

kommit med kloka råd och tips. 	  

	  

Sist och inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som stått ut med oss och 

stöttat oss i denna process.	  

	  

Edsbyn, 2016	  

Marie Häggblom & Sandra Säll-Jonsson	  
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1. Inledning och problemformulering 
Intresset för ämnet i denna studie, väcktes då en av författarna genomförde sin 

verksamhetsförlagda utbildning inom psykiatrin. Den andra författaren har tidigare 

arbetat med människor i socialt utsatta situationer där missbruksproblematik och 

samtidig psykisk ohälsa var vanligt förekommande. Vår erfarenhet gjorde oss 

uppmärksamma på hur vanligt det är med patienter inom psykiatrin som har 

missbruksproblematik och som blir avvisade när det framkommit att patienten har ett 

missbruk. Patienten blir då hänvisad till beroendevården och får återkomma med en 

vårdbegäran efter att denne kunde uppvisa ett visst antal månaders drogfrihet. Frågan 

väcktes många gånger om dessa patienter får den hjälp de behöver eller om detta var 

den enskilde patientens sista rop på hjälp. En viss frustration fanns även då tankarna 

cirkulerade kring hur samverkan fungerar mellan dessa organisationer och hur det 

eventuellt skulle kunna förbättras. 	  

	  

Det tycks råda olika uppfattningar angående dessa patienter och vilken problematik 

som bör behandlas i första hand. Exempelvis kan man anse inom psykiatrin att 

missbruket bör behandlas först för att patienten ska kunna tillgodogöra sig  en så bra 

behandling som möjligt inom psykiatrin. Beroendevården kan istället anse att det är 

den psykiska problematiken som är orsaken till missbruket och bör därmed behandlas 

i första hand inom psykiatrin. Detta kan leda till att patienter ”bollas” mellan 

organisationerna och att nödvändig behandling aldrig blir tillgodosedd. 	  

	  

Psykisk ohälsa och missbruk är fenomen som förmodligen har funnits sedan tidernas 

begynnelse. Vad som dock definierar begreppens innebörd, har med tiden förändrats 

och i det moderna samhället kan begreppen var för sig ses som sociala problem 

(Meeuwisse & Swärd, 2002). Vad sker då när en individ lider av flera av dessa sociala 

problem samtidigt? Hur kan vården hjälpa dessa individer? Människor som lider av 

psykisk ohälsa löper större risk för att drabbas av missbruk och missbrukande 

individer löper i sin tur en större risk för att drabbas av psykisk ohälsa 

(Socialstyrelsen, 2015). Det som kan vara svårt att avgöra är om missbruket är orsakat 

av den psykiska ohälsan eller om den psykiska ohälsan är en följd av missbruket. 

Samverkan mellan psykiatrin och beroendevården är nödvändig för att tillgodogöra 



2	  
	  

patienters/klienters vårdbehov då de lider av samsjuklighet (Meuser, Drake & 

Wallach, 2006). 	  

	  

Människobehandlande organisationer är de “mjuka” institutioner som hälso- och 

sjukvård, skola socialtjänst mm som finns i den svenska välfärden. Dessa är något 

som ständigt omger oss människor. Allt från vårdcentraler, skolor, socialförvaltning 

och många fler (Linde & Svensson, 2013). I ett välfärdssamhälle som Sverige är vi 

mer eller mindre beroende av dessa människobehandlande organisationer. Sociala 

problem som missbruk och psykisk ohälsa, kräver mycket resurser, pengar och tid 

från några av dessa människobehandlande organisationer. Frågan är hur dessa 

människobehandlande organisationer samverkar på bästa och mest effektiva sätt.	  

	  

Samarbete med andra människor är en naturlig del i våra liv och något som vi gör 

dagligen utan att reflektera över det. När man uppmärksammar utsatta människors 

problematik verkar man för mänskliga rättigheter och social rättvisa vilket är den 

huvudsakliga uppgiften inom socialt arbete (Meeuwisse & Swärd, 2006). Samverkan 

handlar däremot om att arbeta med andra människor mot ett gemensamt mål. 

Vanligtvis är dessa personer där samverkan sker, styrda av olika utbildningar, 

organisationens struktur och andra regelsystem (Danermark, 2005). Danermark 

(2005) definierar samverkan som ”medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 

syfte”. Inom människobehandlande organisationer så som psykiatrin och 

beroendevården, finns det olika yrkesverksamma individer men som gemensam 

nämnare har till uppgift att arbeta med människor i utsatta livssituationer. Det är 

därför av yttersta vikt att dessa organisationer kan samverka gentemot dessa individer 

och samarbeta så den enskilde individens behov blir tillgodosett (Danermark, 2005). 	  

	  

I denna studie läggs fokus på samverkan mellan två av dessa människobehandlande 

organisationer; psykiatrin och beroendevården. Det kan påstås att dubbel problematik 

kräver dubbel kunskap. Tidigare forskning visar att det finns bristande kunskap 

gällande hur det praktiska arbetet ska bedrivas kring samverkan gällande individer 

med missbruk och samtidig psykisk ohälsa (Holt & Treloar, 2008; Wheeler, Crozier, 

Robinson, Pawlow & Mihalas, 2014; Socialstyrelsen, 2015). Denna studie syftar till 

att beskriva hur samverkan fungerar mellan två olika organisationer sett ur de 
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yrkesverksammas perspektiv. Vi vill även undersöka om resultatet av denna studie 

kan bekräftas eller förkastas av tidigare forskning 

 

2. Syfte 
Syftet med denna studie var att undersöka hur yrkesverksamma beskriver samverkan 

mellan psykiatrin och beroendevården angående personer som lider av samsjuklighet 

av missbruk och diagnostiserad psykisk ohälsa.	  

2.1 Frågeställningar	  

● Hur beskriver vårdpersonalen inom de olika organisationerna att samverkan 

fungerar i dessa fall?	  

● Vilka fördelar respektive nackdelar beskriver personalen inom de olika 

verksamheterna att det finns med samverkan i dessa fall?	  

2.2 Begreppsförklaringar 	  
● Samverkan – Kan definieras på många olika sätt. Axelsson och Bihari Axelsson 

(2007) definierar samverkan som ett komplext begrepp som innebär vertikal och 

horisontell integrering i en hierarkisk organisation (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2007). Som vi tidigare nämnt i sammanfattningen så definierar Danermark (2005) 

samverkan som målinriktade handlingar som utförs i en avgränsad grupp av 

människor där syftet är att uppnå ett visst mål tillsammans. I denna studie	  

kommer vi att använda Danermarks definition av samverkan. Trots att en del av 

informanterna använder begreppet samarbete. Vi författare gör detta medvetna 

val då vi gör tolkningen att informanterna menar samma sak när det talar om 

samarbete i vardagligt tal som när de talar om samverkan. 	  

● SIP – Förkortningen står för samordnad individuell plan och innebär att flera 

olika aktörer vid behov, kan samverka med varandra kring en specifik 

klient/patient (SKL, 2014). Under intervjuerna framkom det ett flertal gånger att 

SIP är ett verktyg som möjliggör samverkan mellan psykiatrin och 

beroendevården. 	  

● Samsjuklighet och dubbeldiagnos – Detta definieras på ett flertal sätt men vi har i 

denna studie valt att använda oss av Öjehagen och Cruces (2014) definition av 

samsjuklighet.  Öjehagen och Cruces (2014) definition av samsjuklighet är när en 

individ har psykiska funktionsnedsättningar och samtidigt har ett missbruk av 

alkohol och/eller narkotika. Samsjuklighet brukar även kallas dubbeldiagnos i 
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vardagligt tal. I denna studie kommer vi att använda oss av begreppet 

samsjuklighet även om en del informanter använder sig av begreppet 

dubbeldiagnos. 	  

● Missbruk – Nationalencyklopedin definierar missbruk som “okontrollerad eller 

överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra 

substanser med euforiserande effekter.” Vi väljer i detta arbete att förhålla oss till 

denna definition av missbruk då definitionen överensstämmer med de frågor vi 

ställer oss inför denna studie. 	  

● Diagnostiserad psykisk ohälsa – Nationalencyklopedin definierar psykisk ohälsa 

som “ett tillstånd som drabbar personligheten, känslolivet och kognitionen 

(hjärnans förmåga att tänka och korrekt tolka sinnesintryck) och som orsakar 

lidande och funktionsnedsättning.” 	  

● Klient/Patient – I detta arbete så kommer vi att använda oss av Klient/Patient 

därför att beroendevården består av två huvudmän som är landsting och kommun 

och det genererar i att de olika professionerna använder sig av klient respektive 

patient beroende av om man har professionen drogterapeut eller sjuksköterska. 

Psykiatrin i sin tur använder sig endast av begreppet patient inom sin 

organisation. 	  

● Beroendevård – Omfattas i denna studie av instanser som behandlar 

klienter/patienter med missbruksproblematik. Vi väljer att skriva beroendevård 

genomgående i arbetet för att undvika att informanterna ska kunna identifieras 

genom sin arbetsplats. 	  

2.3 Relevans för socialt arbete 
I Socialtjänstlagen finns särskilda bestämmelser gällande SIP, som står för samordnad 

individuell plan. SIP finns både i Socialtjänstlagens (SFS 2001:453) andra kapitel 7 § 

och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763). Lagen talar om att när någon 

individ behöver både hälso- och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska landstinget 

och kommunen tillsammans upprätta en individuell plan. Vårt syfte var att undersöka 

samverkan mellan psykiatrin och beroendevården. Psykiatrin tillämpar hälso- och 

sjukvårdslagen och beroendevården tillämpar socialtjänstlagen. Dessa organisationer 

är två olika huvudmän och behöver upprätta SIP för att kunna hjälpa vissa individer. 

De behöver samordna sina insatser och vi som författare gör tolkningen att 

samordning blir en slags samverkan. Därför tänker vi att det är relevant för socialt 

arbete då även lagen påtalar om att samverkan är ett måste. 	  
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3. Bakgrund och tidigare forskning	  
I detta avsnitt diskuteras tidigare forskning för att beskriva kunskapsläget i den mån 

det är möjligt och vilka eventuella kunskapsluckor som kan skönjas. Fokus kommer 

att läggas på vad forskningen tar upp angående kunskapen kring samsjuklighet samt 

samverkan mellan olika organisationer angående människor med 

missbruksproblematik och samtidig psykisk ohälsa. Inledningsvis ges en kort 

genomgång om urvalet av litteratur. Sammanfattningsvis presenteras ett sammantaget 

resultat av vad de olika forskningsresultaten har gemensamt och hur de skiljer sig åt. 

Genom detta blir det även lättare att se de eventuella kunskapsluckor som forskningen 

eventuellt presenterar. 	  

3.1 Urval av litteratur	  
De databaser vi använt för att söka fram tidigare forskning är: SocINDEX, Discovery, 

SwePub och PsycINFO. Sökord vi använt oss av är: ”comorbidity”, ”mental health”, 

”psykisk ohälsa”, ”collaboration”, ”network organizing”, ”samverkan”, ”vård”, ”dual 

diagnosis” och ”substance abuse”. I de olika databaserna sökte vi på sökorden både 

enskilt och tillsammans. Utöver databassökningarna, har det tagits del av information 

via Socialstyrelsen samt SBU (Statens Beredning för medicinsk och social 

Utvärdering) samt ett urval av relevant studentlitteratur. När det gäller andra kriterier 

för urval av litteratur så har vi inte valt att ha exklusionskriterier så som exempelvis 

språk och diagnoser. Däremot användes inklusionskriterier vad gäller ålder och årtal. 	  

De organisationer som undersöktes, behandlar endast vuxna över 18 år och således är 

det inte relevant för studien att söka litteratur som omfattar barn/ungdomar under 18 

år. Vi har medvetet valt forskning som är publicerad senast år 2000 för att 

informationen ska vara så relevant som möjligt i relation till studiens avseende. 	  

3.2 Samsjuklighet	  
Holt och Treloar (2008) presenterar en studie gjord i Australien. Urvalet till studien 

bestod av 77 droganvändare under behandling med samtidig psykisk ohälsa så som 

depression och/eller ångestproblematik. 18 behandlare blev intervjuade under denna 

studie med fokus på frågor om hinder och hur klienterna motiveras till behandling 

gällande samsjuklighet mellan missbruk och psykisk ohälsa. I denna studie analyseras 

och diskuteras hur vanligt förekommande det är med psykisk ohälsa och missbruk 

bland missbrukare inom australiensisk beroendevård. Vad man kommit fram till är att 

det är vanligt med psykiska problem bland missbrukare men att kunskapen bland 
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behandlare och klienter med samsjuklighet är små inom missbruksbehandling. 

Resultatet visade även att klienterna hade låg kunskap om hur missbruk och psykisk 

ohälsa kan påverka varandra. Undantaget var de klienter som hade tillgång till 

relevant litteratur eller hade en samtidig kontakt med brukarorganisationer. 

Sammantaget visade studien att klienterna hade en väldigt kritisk hållning till 

behandlingsmetoder inom beroendevården (Holt & Treloar, 2008). 	  

	  

Wheeler et al.s (2014) studie handlar om samsjuklighet mellan psykisk ohälsa och 

missbruk. Studien grundar sig på en kvantitativ surveyundersökning av 104 

respondenter med fokus på kunskap, färdigheter och attityder bland personal inom 

beroendevården samt psykiatrin. Det sammantagna resultatet visade på att det krävs 

en större kunskap, färdigheter och attityder bland behandlare för att kunna ge den 

bästa vården till klienter. Generellt visade studien på att personal inom 

beroendevården samt psykiatrin har en generellt positiv inställning till arbete med 

dubbeldiagnoser/samsjuklighet. Brister fanns dock i den formella utbildningen, 

erfarenheten och/eller kunskapen kring människor som lider av missbruk och 

samtidig psykisk ohälsa. De anställda uttryckte en önskan om mer utbildning om 

samsjuklighet för att öka kunskapen och färdigheterna inom dessa områden och att de 

kan samverka med varandra för en ökad service till klienterna/patienterna (Wheeler et 

al., 2014).	  

3.3 Samverkan	  

Socialstyrelsen (2015) presenterar i sin rapport, behovet av att olika myndigheter 

samverkar inom området psykisk ohälsa. Detta för att öka kunskapen kring psykisk 

ohälsa och för att kunna tillgodose behoven hos patienter, brukare och anhöriga. 

Målet är att kunna bidra till en välplanerad och långsiktig statlig styrning med 

kunskap inom området psykisk ohälsa. Den redovisade studien byggde på workshops, 

telefonintervjuer, enkäter och möten med diverse personal inom vården. Det var allt 

ifrån landstingsdirektör, forskare, myndighetsutövare inom statlig verksamhet till 

socialsekreterare som deltog i denna studie. Det direkta resultatet av studien är svårt 

att utläsa då målet med studien var att utveckla den statliga styrningen inom området 

psykisk ohälsa. Däremot visade det sig att det krävs en förändrad syn på samverkan, 

bättre samordning med SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt att det finns ett 

behov av fortsatt arbete. Det poängterades att det är viktigt att bygga vidare på den 
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befintliga kunskapen, snarare än att ”börja om” och söka helt ny kunskap 

(Socialstyrelsen (2015).	  

	  

Kihlström och Wikström (2009) undersökte samverkan mellan organisation och hur 

dessa samverkansmetoder påverkar arbetssättet och tjänsterna för klienten. Den 

longitudinella forskningen varade i 5 år där det kontinuerligt samlades in material i 

form av observationer, dokument, kvalitativa semistrukturerade intervjuer med både 

professionella och klienter och till sist kvantitativt frågeformulär till klienter. Studien 

påvisade tre viktiga områden som identifierades under denna 

samverkansprocess/samverkansprojekt. Det första området visade att professionella 

på olika organisationer började prata med varandra istället för att bara skicka skriftlig 

information till varandra. Det andra som upptäcktes var de professionellas villighet att 

använda sig av sin expertis. Det tredje och sista området som identifierades var hur 

klienternas verkliga behov blev mer synliga så de diskuterades i mycket högre grad 

efter studien än innan. Kihlström och Wikström (2009) menar också att detta positiva 

resultat kan leda till en ökad diskussion om samverkan där man involverar klienterna 

inom den offentliga sektorn. 	  

	  

Abrahamsson (2007) diskuterar förutsättningar gällande tvärsektoriellt samarbete. 

Exemplet i denna studie riktar sig till en Familjecentral där personalens erfarenheter 

och upplevelser bildar utgångspunkten. Familjecentralen som ingått i denna studie har 

deltagit i detta långsiktiga interaktiva forskningsprojekt under ett års tid. Studien har 

utgjorts av intervjuer med öppna frågeställningar för att få en djupare förståelse för 

personalens uppfattningar om samarbete. Vidare har studien grundats på samtal, 

observationer och återkopplingsmöten med reflektion. Denna interaktiva 

forskningsansats handlar om hur både och forskare och personal tillsammans utformar 

frågeställningar tillsammans och samlar in och analyserar data. Forskarna och 

personalen har haft lite skilda uppgifter i studien. Forskarnas uppgift har varit att 

samla in data, hålla i träffar. På dessa träffar har personalen haft i uppgift att analysera 

data som de fått återkopplat av forskarna och tillsammans har de diskuterat om annan 

forskning som eventuellt skulle kunna vara relevant för området de studerar. Viktigt 

för studien var att ta del av tidigare forskning som ett slags komplement för händelser 

som inträffat och fenomen som tidigare har observerats i andra samarbeten mellan 

exempelvis organisationer. Resultatet visade att det krävs vissa förutsättningar för ett 

gynnsamt tvärsektionellt samarbete. Vissa av dessa förutsättningar beträffar vikten av 
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handledning och tid för lärande och utveckling inom arbetsgruppen. En annan 

förutsättning är även att betänka sin egen profession och dess betydelse och hur 

organisationskulturen påverkas av samverkan med andra organisationer. Något som 

enligt författarna kan bli positivt utvecklande vid en samverkan är att olikheter kan 

leda till en större vilja till nytänkande och lärande inom organisationen 

(Abrahamsson, 2007). Vad som måste stå klart inför en eventuell samverkan är målet 

med själva samarbetet. D.v.s. är det är kortsiktigt mål som vill uppnås genom 

besparingar och effektivitetsvinster eller är det att på lång sikt förebygga mänskligt 

lidande för verksamhetens målgrupper och därmed öka kostnaderna för samhället? 	  

	  

Meuser et al. (2000) hade till syfte med sin studie att identifiera specifika 

patientgrupper och diskutera deras olika servicebehov. Kriterierna för att medverka i 

studierna var som följer: 1. Minst en axel i psykiatrisk diagnos. Amerikanska 

Psykiatriska Samfundet (APA) har utvecklat ett klassifikationssystem för psykiatriska 

diagnoser som klassificeras enligt fem olika axlar. Exempel på vad som omfattas av 

axel 1 är kliniska störningar som innefattar alla mentala störningar förutom 

utvecklingsstörning och personlighetsstörningar. 2. Kontakt med läkare under de 

senaste 6 månaderna där läkarna var införstådda med patientens problematik. 3. Ett 

skriftligt samtycke av patienterna om deltagande i forskningsintervjuerna för denna 

studie. Antalet som uppfyllde dessa kriterier bestod slutligen av 325 patienter (totalt 

459 patienter varav 134 inte uppfyllde samtliga kriterier). Det var flest kvinnor som 

slutligen deltog i studien. Resultatet visade på att individerna med psykisk ohälsa 

även hade missbruksproblematik av någon form. Cirka hälften av deltagarna hade ett 

alkoholmissbruk som dessutom pågått under större delen av deras liv. Den vanligaste 

illegala drogen var cannabis där cirka en fjärdedel av användarna hade ett livslångt 

missbruk. Relativt få av informanterna hade ett läkemedelsmissbruk. 

Sammanfattningsvis visade det sig att 58% av informanterna hade något slags 

missbruk, varav 25% av dessa hade ett pågående alkoholmissbruk och 26% hade ett 

pågående alkoholmissbruk samtidigt som de missbrukade andra droger (Meuser et al., 

2000). 	  
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4. Teorier	  
I detta avsnitt beskrivs de två teoretiska perspektiv som använts i analysen av det 

empiriska materialet. Dessa två teoretiska perspektiv är Nyinstitutionell teori samt 

Samverkansteori. 	  

4.1 Nyinstitutionell teori 	  
Nyinstitutionell teori inom människobehandlande organisationer är ett perspektiv som 

belyser hur organisationer påverkas och är beroende av omvärlden (Grape, Blom & 

Johansson, 2006). En central utgångspunkt inom den nyinstitutionella teorin är att 

organisationer ses som öppna system och dessa system påverkas av omvärlden och 

dess normer (Ineland, 2006). Detta är relevant för denna studie då beroendevården 

och psykiatrin kan ses som två öppna system som påverkas av omvärlden och de 

normer som finns. Detta kan i sin tur påverka hur samverkan utförs och fungerar 

mellan dessa två olika organisationer. 	  

	  

Sett från det nyinstitutionella perspektivet inom människobehandlade organisationer 

är det viktigt med legitimitet och handlingsutrymme (Ineland, 2006). Legitimitet 

handlar om att organisationer utför det de har i uppdrag att göra. Ett exempel på brist 

på legitimitet skulle kunna vara om någon av behandlarna inom beroendevården 

själva skulle ha ett pågående missbruk och samtidigt utföra behandling av patienter 

med missbruksproblematik. Detta skulle innebära att behandlaren förlorar sin 

trovärdighet och organisationen i sin tur förlorar sin legitimitet. När samverkan sker 

mellan beroendevården och psykiatrin har dessa olika organisationer olika 

förväntningar på varandra och vad de kan utföra (Ineland, 2006). Det måste vara en 

balans mellan de förväntningar som organisationerna har på varandra och vilka 

förväntningar som kan uppfyllas inom ramen för de specifika professionerna. 	  

	  

Två viktiga begrepp inom nyinstitutionell teori är; domänkonsensus och 

domänkonflikt (Grape et al., 2006). Grape et al. (2006) menar att dessa begrepp kan 

förekomma när olika organisationer/verksamheter samverkar med varandra. När olika 

verksamheter är i samförstånd med varandra och de uppgifter som de berörda parterna 

ska utföra, kan man enkelt säga att det uppstår en så kallad domänkonsensus. Om det 

inte finns ett samförstånd mellan dessa organisationer/verksamheter om vem och hur 

dessa uppgifter bör utföras, kan det uppstå en domänkonflikt (Grape et al., 2006). 

Domänkonsensus handlar även om att visa varandra respekt och tilltro till varandras 
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olika kompetenser i de olika organisationerna för att skapa en sådan bra samverkan 

som möjligt. Domänkonflikter präglas av otydliga arbetsfördelningar och oenighet om 

vad som är den bästa insatsen för patienten/klienten (Grape et al., 2006).	  

	  

Den nyinstitutionella teorin är relevant i analysen av hur samverkan sker mellan 

psykiatrin och beroendevården, framförallt för se om svaren från informanterna kan 

förstås utifrån begreppen domänkonsensus och domänkonflikt. Svaren kommer också 

att analyseras med avseende på om det finns en ömsesidig respekt och tilltro till 

varandras olika kompetenser i de båda organisationerna. Vidare kommer den 

nyinstitutionella teorin även att användas för att se om det finns ett samförstånd 

mellan organisationerna om vem och hur uppgifterna bör utföras gällande patienter 

med samsjuklighet (missbruk och psykisk ohälsa). 	  

4.2 Samverkansteori 	  

Samverkan kan definieras som målinriktade handlingar som utförs i en avgränsad 

grupp av människor där syftet är att uppnå ett visst mål tillsammans (Danermark, 

2005). Det finns olika slags samverkan beroende på inom vilket område som 

samverkan sker. Vad som är gemensamt inom samverkan är att det alltid är ett objekt 

som är i fokus för själva samverkansarbetet. I denna studie läggs tyngdpunkt på det 

som Danermark (2005) väljer att fokusera på, nämligen samverkan inom 

människobehandlande organisationer. Dessa specifika organisationer har en 

gemensam nämnare och detta är att det handlar om individer som är specifikt 

utbildade för att arbeta med människor. Exempel på detta är skola, hälso-och sjukvård 

samt socialtjänst (Danermark, 2005). Ett exempel på hur samverkan kan ske inom 

människobehandlande organisationer är när en klient/patient har olika sociala 

problem. Detta kan röra sig om exempelvis missbruk och psykisk ohälsa. Inom 

psykiatrin kanske man anse att individens problematik ligger främst i missbruket och 

inom beroendevården kan man anse att individens missbruk är orsakad av psykisk 

ohälsa. Dessa två skilda organisationer strävar mot ett gemensamt mål. Det vill säga 

att patienten ska tillfriskna från både sitt missbruk och sin psykiska ohälsa. Vad som 

dock är unikt inom människobehandlande organisationer och hur de samverkar kan 

vara att personalen har olika sätt att definiera, förklara och åtgärda ett gemensamt 

problem. Detta kan leda till att personalen har åsikter om varandras professioner och 

hur problemet bör lösas. Just detta fenomen är den vanligaste problematiken när det 

gäller samverkan inom människobehandlande organisationer Detta är inte lika vanligt 
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inom organisationer där man samverkar om ”döda” objekt så som exempelvis ett 

husbygge (Danermark, 2005). 	  

	  

Olika förutsättningar för att skapa en god samverkan organisationer emellan, grundar 

sig på tre olika grundläggande faktorer (Danermark, 2005; Danermark & Kullberg, 

1999). Dessa tre faktorer är kunskaps-och förklaringsmodeller/perspektiv, 

organisatoriska förhållanden samt de regelverk som styr verksamheten (Danermark, 

2005; Danermark & Kullberg, 1999). Med kunskaps-och förklaringsmodeller syftar 

man till att människan måste ses som en helhet där människans enskilda handlande 

styrs av antaganden av verkligheten så som hon uppfattar den. Vad som är viktigt att 

betona är vikten av att dessa antaganden klargörs och diskuteras samt att varje enskild 

individ har sitt eget synsätt som är styrt av bland annat språket och att vi bemöter 

andra människor med respekt (Danermark, 2005). De organisatoriska förhållandena 

handlar om att samverkan påverkas av organisatoriska strukturer, delegationsordning, 

beslutanderätt, resurser och skillnader mellan de politiska styrningarna inom de olika 

organisationerna (Danermark, 2005). Det tredje och sista grundläggande faktorn som 

handlar om regelverk handlar i stort om att olika organisationer handlar utifrån olika 

formella och informella regelverk. Detta kan även innebära att organisationen styrs av 

olika maktpositioner och hur dessa kan styra beslut som fattas utifrån de människor 

som besitter makten just där och då (Danermark, 2005).	  

	  

Danermark (2005; Danermark & Kullberg, 1999) identifierar fyra olika 

ambitionsnivåer för hur samverkan sker. Den första och lägsta nivån är konsultation, 

vilket betyder att olika yrkesgrupper konsulterar/rådgör med varandra angående en 

specifik fråga. Den andra nivån är att koordinera, vilket handlar om att strukturera 

och samordna insatser på ett effektivt sätt för att uppnå bästa möjliga resultat. Den 

tredje nivån handlar om att samverkan uppnås genom att avgränsa specifika frågor 

som i sin tur kan leda till skapandet av nya arbetsformer inom de olika 

organisationerna. Den fjärde och sista nivån är även den mest ambitiösa nivån. Detta 

handlar om att slå ihop två eller fler organisationer i en samverkansplan och där 

organisationernas arbetsuppgifter förenas (Danermark, 2005; Danermark & Kullberg, 

1999).	  
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5. Metod	  
I denna del redovisas vilken forskningsdesign vi valt för denna studie. Vi redogör för 

vårt tillvägagångssätt, urval för intervju, studiens trovärdighet där vi diskuterar 

validiteten, reliabiliteten och generaliserbarheten. Till sist kommer vi att redogöra hur 

vi har beaktat etiska ställningstaganden. 	  

5.1 Forskningsdesign	  
Denna studie utgjordes av sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Syftet med 

semistrukturerade intervjuer är att ge en mer nyanserad bild av det vi vill undersöka 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). En inledande fråga kunde i sin tur leda till en 

uppföljningsfråga. Exempel på detta är: ”Arbetar ni aktivt för att förbättra 

samverkan? Om ja, på vilket sätt?” (se bilaga 1). Vad som även kan tilläggas är att vi 

ett flertal gånger ställde uppföljningsfrågor på de svar vi fick från informanterna som 

inte alltid följde vår intervjuguide. Detta beror till stor del på att vi ville att samtalet 

skulle flyta på samt att vårt personliga intresse för vissa ämnen som påtalades gjorde 

att vi ställde följdfrågor som kanske inte direkt var relevant för syftet med intervjun. 	  

5.2 Tillvägagångssätt	  
Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformade vi en intervjuguide. Under 

intervjuernas utförande upptäckte vi att en fråga från intervjuguiden besvarade ett 

flertal andra frågor. Detta resulterade i att vi inte behövde ställa samtliga frågor till 

informanterna. Exempel på detta var när vi frågade informanterna; “Vad samverkar ni 

om?”. Genom denna fråga besvarades även frågor om hur dessa organisationer 

samverkar i praktiken samt vad som de ansåg vara det primära problemet med 

samverkan kring individer med samsjuklighet. Under intervjuerna hade vi olika roller 

för att få en bättre struktur under intervjuerna. Vi turades om att vara huvudansvarig i 

själva intervjuerna. Den andra som då var mer passiv såg till att anteckna och såg till 

att diktafonen fungerade som det skulle. Den passiva av oss fick även en bra översikt 

av intervjuguiden och såg till att samtliga frågor blev besvarade. Vi började 

intervjuerna med inledande frågor så som “Kan du beskriva dina arbetsuppgifter/ 

vilken befattning du har och hur en vanlig dag kan se ut för dig?” Detta ledde till 

utförliga svar samtidigt som vi skapade en relation till våra informanter. Resultatet av 

detta blev att vi ställde många följdfrågor och därmed blev våra frågor besvarade utan 

att vi följde en bestämd ordning på intervjuguiden. Tidsåtgången på intervjuerna 

varierade allt ifrån 30-60 minuter. 	  
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5.2.1 Urval för intervju	  

Tre av intervjuerna utfördes inom psykiatrin och resterande tre utfördes inom 

beroendevården. Samtliga intervjuer genomfördes på de yrkesverksammas 

arbetsplats. Den första kontakten med psykiatrin skedde via mail till 

verksamhetschefen för att på så vis få vägledning och information om vilka 

informanter som skulle kunna vara lämpliga samt vilka som skulle kunna tänkas vara 

villiga att medverka. På samma sätt kontaktades även verksamhetschefen för 

beroendevården. Detta urval kallas för tvåstegsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2011). Den främsta anledningen till valet av denna metod, beror på att det lämpade 

sig bäst då vi visste specifikt vilka organisationer vi avsåg att vända oss till samt att 

vår frågeställning handlar om samverkansförhållandet mellan dessa två organisationer 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). På så sätt avgränsade vi vårt arbete till dessa 

specifika organisationer och dess personal. Detta urval kan dock bidra till att 

enhetscheferna väljer de mest samarbetsvilliga medarbetarna samt de som enligt 

enhetscheferna speglar organisationerna på önskat sätt. Urvalet resulterade till att vi 

fick kontakt med endast två informanter från psykiatrin samt en informant från 

beroendevården. Vår ambition var att intervjua tre personal från vardera verksamhet 

och när detta önskemål inte uppfylldes genom ett tvåstegsurval, fick vi ändra vårt 

tankesätt lite vad gäller kontakten med intressanta informanter. Detta ledde till att vi 

under intervjuerna frågade respektive informant om de kunde hjälpa oss att få kontakt 

med fler informanter som de trodde skulle vara villiga att ställa upp på en intervju. 

Detta urval kallas även för snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). På 

detta sätt fick vi kontakt med önskat antal informanter.  	  

5.3 Analysverktyg	  

Vi har använt oss av fenomenologisk ansats genom att fråga de yrkesverksamma om 

deras egna upplevda livsvärld utifrån upplevelser och erfarenheter (Kvale & 

Brinkman, 2014). Syftet med detta är att vi försökt att återkoppla våra frågeställningar 

till olika teman där tyngdpunkten under hela processen har vilat på samverkan. Under 

processens gång har vi identifierat flera teman som genomsyrat intervjuerna. Det har 

inneburit att vi tolkat informanternas uttalanden och återgett deras upplevelser. Enkelt 

beskrivet har exempelvis teman som ADHD och SIP varit återkommande i 

informanternas uttalanden. Utifrån dessa teman har vi valt våra underrubriker då vi 

tolkar det som att dessa teman är viktiga faktorer som påverkar de yrkesverksammas 
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arbete. Dessa teman utgör strukturen på vår redovisning av resultatet samt analysen av 

denna studie. 	  

	  

Det empiriska materialet vi samlade in, analyserades enligt hermeneutiskt synsätt. 

Innebörden av detta är att vi som forskare tolkar den transkriberade texten (Kvale & 

Brinkman, 2014). Tolkning enligt det hermeneutiska synsättet kan enkelt beskrivas 

med den hermeneutiska cirkeln där enskilda delar tolkas i relation till helheten (Kvale 

& Brinkman, 2014). I denna studie kan helheten ses som samverkan och de enskilda 

delarna består av de teman som vi identifierat genom informanternas uttalanden och 

de tolkningar vi gjort utifrån dessa uttalanden. Dessa teman tolkas växelvis mellan 

helheten för att på så sätt komma fram till slutsatser som presenteras i resultatet. 	  

5.4 Studiens trovärdighet	  

5.4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 	  

Vi har i denna studie medvetet redogjort för hur vi tänkt och resonerat för att stärka 

studiens trovärdighet. Denna verifiering av data handlar om att ständigt återkoppla till 

syftet och kontrollera studiens trovärdighet genom hela forskningsprocessen för att 

säkerställa validiteten (Kvale & Brinkmann, 2014). Begreppet validitet handlar om att 

undersöka det man tänkt undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). Validiteten inom 

forskning handlar därmed inte om en separat stadium av undersökningen utan detta 

ska genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2014). 	  

	  

Målsättningen är att presentera en transparent studie där vi så tydligt som möjligt 

redogjort vår tillvägagångsätt hur vi tänkt och tolkat resultatet. Därmed hoppas vi 

detta medfört att validiteten ökat. Under intervjuerna har det framkommit mycket 

intressanta reflektioner från informanterna. Däremot har all information inte varit 

relevant för vårt arbete. 	  

	  

Reliabilitet handlar om avsaknad av slumpmässiga fel och studiers tillförlitlighet 

(Kvale & Brinkmann, 2014). Med en hög reliabilitet ska studien kunna upprepas av 

andra forskare och komma fram till snarlika resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Detta kan handla om att i största möjliga mån försäkra sig om att intervjufrågorna är 

tydligt formulerade så inga missuppfattningar sker mellan intervjuaren och 

informanterna. Vår tanke var att öka reliabiliteten i denna studie genom att följa vår 

intervjuguide i samtliga intervjuer. 	  
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Generaliserbarheten i en studie handlar om möjligheten att kunna generalisera 

resultaten till en större population (Ahrne & Svensson, 2011). Kvalitativa metoder är 

svåra att generalisera till en större population då intervjuer inte kan ses som statistiska 

mått på samma sätt som en kvantitativ studie kan göra (Ahrne & Svensson, 2011). 

Även om syftet med denna studie var att se hur samverkan beskrivs inom de specifika 

organisationer som studerats så kan resultatet ändå ha relevans för professionella i 

andra samverkande organisationer. 	  

5.5 Etiska överväganden	  
Blennberger (2005) presenterar fyra olika principer rörande värderingar och normer 

som är viktigt att beakta i exempelvis arbetet kring människor med sociala problem. 

Dessa fyra principer består av självbestämmandeprincipen, 

godhetsmaximeringsprincipen, skademinimeringsprincipen och rättviseprincipen 

(Blennberger, 2005). Det som särskilt har beaktats i denna studie är 

godhetsmaximeringsprincipen samt skademinimeringsprincipen. 

Godhetsmaximeringsprincipen innebär att göra gott för medborgaren och att 

konsekvensen av handlandet ska leda till något gott för individen (Blennberger, 

2005). Genom intervjuerna av vårdpersonalen inom både psykiatrin och 

beroendevården, kanske vi väckte frågor och nytänkande som förhoppningsvis kan 

leda till positiva effekter för personalen och förhoppningsvis även patienterna. 

Skademinimeringsprincipen omfattar även godhetsmaximeringsprincipen då syftet är 

att minimera skadorna för individen och människorna i dess omgivning. Detta kan 

innebära att man i vissa fall väljer att inte utföra en viss handling då handlingen kan 

medföra mer skada än nytta (Blennberger, 2005). Vi har gjort ett medvetet val att 

intervjua personal istället för patienterna då patienterna redan är dubbelt utsatta. Vi 

ville inte riskera att medföra mer skada än nytta för deras mående genom att intervjua 

dem och riskera att följden blir att de känner sig än mer utsatta än de gjorde innan 

intervjun. Förutom Blennbergers principer har vi följt Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska principer. 	  

	  

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram forskningsetiska principer som består av fyra 

huvudkrav. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa fyra krav har beaktats i studien på följande sätt:	  
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● Informationskravet – Innan intervjuerna blev informanterna blev underrättade 

om syftet med studien. Då informanterna i förväg fick vårt missivbrev via 

mail. När intervjuerna skulle genomföras fick de även missivbrevet på plats. 	  

● Samtyckeskravet – Uppfylldes vid upprättandet av mailkontakt med 

organisationerna och överenskommande angående tid och plats för 

intervjuerna. Samtycke från informanterna fick vi även på plats innan 

intervjuerna genomfördes.	  

● Konfidentialitetskravet – Informanterna säkerställdes konfidentialitet genom 

att vi tagit hänsyn till anonymitet gentemot informanterna genom 

avidentifiering och användandet av fiktiva benämningar. En brist i 

konfidentialitetskravet blir dock att verksamhetscheferna inom respektive 

organisationer, troligtvis är vara medvetna om vilka som valde att delta i 

studien och därmed uppfylls inte konfidentialitetskravet till fullo. 

Informanterna delgavs även information om att all muntlig data och skriftliga 

anteckningar förvaras på ett säkert ställe och som efter studiens avslut raderas. 	  

● Nyttjandekravet – All material används i forskningssyfte och endast vi 

författare har tagit del av råmaterialet.	  

	  

Informanterna fick ta del av dessa forskningsetiska huvudkrav i ett missivbrev i 

samband med intervjuerna (se bilaga 2). Vi delgav informanterna information om vart 

de kan hitta den slutförda studien (divaportalen).	  

6. Resultat och analys	  
Resultatet av det insamlade empiriska materialet presenteras i detta avsnitt. 

Inledningsvis presenteras huvudtemat som är de yrkesversammas beskrivning av 

samverkan. Efter huvudtemat följer en presentation av identifierade underteman som 

består av:	  

● Attityder 

● SIP 

● Yrke, personlig erfarenhet och kunskap om varandras professioner 

● ADHD 

● Politiska beslut och det egna handlingsutrymmet 
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I slutet av varje avsnitt följer en reflektion av det insamlade empiriska materialet. 

Informanterna från psykiatrin benämns som P1 (PTP-psykolog), P2 (Sjuksköterska) 

och P3 (Sjuksköterska). Informanterna från beroendevården kommer att benämnas 

enligt B1 (Drogterapeut), B2 (Drogterapeut) och B3 (Sjuksköterska). I ett undertema 

analyserar vi vilken betydelse yrket kan ha för synsättet och förhållningssättet till 

varandras organisationer och samverkan. Av denna anledning har vi valt att 

presentera informanternas yrken i denna inledning.	  

6.1 De yrkesverksammas beskrivning av samverkan	  
Det övergripande resultatet visar att de flesta informanter tyckte att samverkan 

fungerar bra men den kan utvecklas ytterligare. En av informanterna menade dock att 

det inte finns någon märkbar samverkan mellan organisationerna och att hen inte 

tycker att samverkan är nödvändigt. En annan informant talade om tidigare väl 

fungerande samverkan då det funnits ett dubbeldiagnosteam. På grund av resursbrist 

så lades detta team ner. Utöver detta menade samma informant att dagens samverkan 

organisationerna emellan inte ska ges för stor tilltro och att samverkan inte alltid är 

lösningen på alla problem. I ett flertal av intervjuerna framkom det även att det finns 

en önskan om en tredje instans/specialinstans som kan arbeta med människor som har 

ett missbruk och samtidig psykisk ohälsa. En av informanterna menade att ett närmare 

samarbete mellan organisationerna kan leda till större kunskap om varandras områden 

och en förändrad syn på dessa klienter/patienter. 	  

	  

Det empiriska material som vi författare fick fram och tolkat, påvisade att det skilde 

sig när det gäller fördelar respektive nackdelar med samverkan. Generellt så påtalade 

informanterna att det finns många fördelar med att samverka för att klienten/patienten 

ska få den bästa hjälpen. En av informanterna utryckte dock en viss skepsis gällande 

samverkan: “Det finns alltid områden som det går att förbättra när det gäller 

samverkan, absolut. Men man ska inte ha för stor tilltro att det löser alla problem” 

(P3). Informant P3 uttryckte även: ”Förut var det dubbeldiagnosteamet som jobbade 

ihop med det här för att nå dem från alla håll men när man la ner det då var det kört. 

Den här samverkan försvinner” (P3). När vi frågade samma informant om hen tycker 

att samverkan borde förbättras så blev svaret:	  

	  

Jag vet ärligt talat inte om man tjänar på det utifrån dagens psykossida så att säga. 

Det skulle vara bättre om man kunde sitta och diskutera patienterna tillsammans, ja 
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absolut att man nådde en målsättning tillsammans, Men om det skulle gagna själva 

individen med det här som beroende gör på sitt sätt och det vi gör på vårt sätt, det vet 

jag helt ärligt talat inte (P3).	  
	  

Vi frågade även informant B2 om hen tycker att samverkan mellan organisationerna 

borde förbättras och fick till svar att; “Jag har inga bra erfarenheter av det. Jag har 

arbetat på andra ställen där det har suttit läkare som har skrivit ut benzodiazepiner 

till människor som går i behandling. Det är helt sjukt. De är så himla pigga på att 

skriva ut. Det är min erfarenhet. Så tänker jag.” (B2).	  

	  

De ovan nämnda informanterna sade uttryckligen att det inte bara finns fördelar med 

samverkan. Det vi författare dock kunde uppleva var att det generellt fanns en positiv 

attityd till samverkan. Enligt några av informanterna finns det en brist på samverkan 

mellan organisationerna och att det finns en önskan om ett närmre samarbete. 

Informant B1 samt P2 beskrev organisationernas samverkan på detta sätt:	  

	  

Det kan alltid bli bättre det här med samverkan och jag tror att hela landet skriker 

efter det här med samverkan, med fler aktörer på marknaden. Eftersom det är så 

problematiskt sjukdom så tror jag alla skriker efter samverkan efter flera aktörer på 

marknaden i samhället för det optimala (B1).	  
	  

Fanns det ett samarbete innan när man träffar patienten så skulle det bli mer 

naturligt att vi jobbar även tillsammans med beroendemottagningen. Det är för att du 

ska få bästa hjälpen. Att man hade ett team och att man ingår från båda 

mottagningarna för att kanske förbättra både samarbetet och den här synen på dessa 

patienter (P2).   	  
	  

Två av informanterna sade att ett alternativ till bättre samverkan är att det skulle 

finnas en tredje instans som kan arbeta med människor med psykiskt ohälsa och 

missbruk. 	  

	  

Jag tycker ju att det skulle behövas en instans som kan jobba tightare med 

psykologisk behandling och diagnostik även för missbrukspatienter. Det finns saker 

som talar för att det skulle finnas en specialistinstans eftersom att många av de 

patienter som går på beroendecenter har klar psykiatrisk problematik som 
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primärvården inte riktigt tycker att de kan ta hand om och då kan man ju tänka sig att 

antingen ska samarbetet bli bättre eller finnas en kompetens inom beroendevården 

som inte riktigt finns idag. Jag har inte riktigt bestämt mig med vad jag tycker är bäst 

(P1).	  
	  

Informant P2 menade att det krävs mycket arbete för att förbättra samverkan men att 

det trots detta blivit bättre de senaste åren. Informant P2 menade att en anledning till 

den förbättrade samverkan kan bero på att media har lyft dessa frågor kring individer 

med samsjuklighet och de svårigheter som dessa individer stöter på. Det har även 

gjorts många länsövergripande undersökningar som visar på brister angående 

samarbetet kring dessa individer och som pekar på att ett nödvändigt 

förbättringsarbete enligt informant P2. Enligt hen har det organisatoriskt sett skett 

vissa förändringar för att förbättra samverkan genom utarbetade vårdplaner. 

Informanten kunde själv se att det skett vissa positiva förändringar under de två år 

som hen har arbetat inom psykiatrin. Sen påpekade även informanten att personalen 

har ett visst handlingsutrymme för att själva förbättra samverkan och ta kontakt med 

varandra inom de olika organisationerna.   	  

	  

En av frågeställningarna behandlar frågan om det finns skillnader i beskrivningarna 

av samverkan mellan de olika organisationerna. Vi författare kunde inte urskilja några 

väsentliga skillnader i uttalandena från informanterna som kunde härledas till 

betydelsen av vilka organisationer de tillhör. Vi som författare tolkade informanternas 

uttalanden gällande fördelar och nackdelar med samverkan som en fråga om vilka 

tidigare erfarenheter som informanterna har. De två informanterna som vi tolkade 

som lite mer negativa till samverkan hade båda negativa erfarenheter av samverkan 

vilket eventuellt kan påverka deras förhållningssätt till samverkan i stort. Övriga 

nämnda informanter som ställde sig lite mer positiva till samverkan är de som hade 

goda erfarenheter av samverkan. Detta genom exempelvis tidigare erfarenheter på 

arbetsplatser, praktikplatser och utbildningar. 	  

	  

Resultatet utifrån intervjuerna visade att det generellt fanns en positiv attityd till 

fördelarna med en samverkan. En av informanterna uttryckte att samverkan möjliggör 

att fler aktörer kan samverka med varandra och leda till positiva resultat för 

klienten/patienten. En annan informant menade att det krävs mer arbete för att 

förbättra samverkan men att det trots detta har skett en positiv utveckling inom 
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samverkansområdet, delvis tack vare länsövergripande undersökningar som lett till 

förbättringsarbeten samt utarbetade vårdplaner. Samma informant menade att 

utvecklingen har att göra med media som lyft fram svårigheter som människor med 

samsjuklighet kan ha och att detta har lett till den positiva utvecklingen inom 

organisationerna. 	  

	  

De negativa aspekterna av samverkan mellan organisationerna kunde vi utläsa i 

uttalanden från två av informanterna. Den ena av informanterna var inte säker på att 

ett närmre samarbete skulle gagna klienterna/patienterna. Den andra informanten 

uttryckte att hen har dåliga erfarenheter av den andra organisationen. Detta tolkade vi 

som något som påverkade inställningen till samverkan. 	  

	  

Det påtalades av några av informanterna att det förelåg en brist på samverkan inom 

flertal områden och mellan olika organisationer. Dessa påståenden kund vi som 

författare koppla till tidigare forskning (se: Socialstyrelsen, 2015; Wheeler et al., 

2014). Studier visar på hur viktigt det är med samverkan men att trots detta är 

samverkan ett område som behöver vidareutvecklas och anammas inom allt flera 

områden och organisationer. Ytterligare något som vi författare observerat är hur de 

olika informanterna har uppmärksammat samverkan från flera olika nivåer inom 

organisationen. Allt från hur det har utarbetats en vårdplan till att personalen har ett 

visst handlingsutrymme för att förbättra samverkan mellan psykiatrin och 

beroendevården. Det har även uppmärksammats svårigheter med att arbeta inom 

hierarkiska organisationer. Politiken styr de beslut som tas och hur personal ”på 

golvet” kan känna att de blir åsidosatta och att beslut tas som kan vara svåra att 

genomföra rent praktiskt. Detta tolkade vi främst utifrån informant P3:s uttalanden. 

Sammanfattningsvis vill vi påstå att samverkan är ett komplext område. Det krävs 

mycket arbete och eftertanke för att utföra på rätt sätt för olika organisationer och 

därigenom förhoppningsvis leda till framgångsrika resultat. 	  

6.1.1 Politiska beslut och det egna handlingsutrymmet	  

Ett tema som vi sett varit återkommande i några av intervjuerna är hur politiska beslut 

kan vara avgörande för hur samverkan mellan organisationerna fungerar enligt 

informanterna. Det framkom bland annat att det gjorts länsövergripande 

undersökningar som visade på brister i samverkan rörande människor med 

samsjuklighet och att detta visar på ett nödvändigt förbättringsarbete. Trots detta 
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menade informant P2 att det skett vissa positiva förändringar organisationsmässigt de 

senaste två åren som gjort det lättare att samverka med beroendevården. Informanten 

exemplifierade detta genom förbättrade och utarbetade vårdplaner. Två av 

informanterna uttryckte sin missnöjsamhet mot strukturen på de olika 

organisationerna.	  

	  

Vi har möten någon gång i halvåret...kanske men sen blir det inte så mycket mer. Då 

är det på chefsnivå och det kan jag väl egentligen tycka är lite fel. Det är ju vi som 

jobbar på golvet som är närmast klienterna som sitter med problemen i knä. Det är vi 

som behöver träffas och hitta en rutin tror jag (.....) Det läggs alltid på fel nivå och då 

är det ju skitsvårt att få till någon samverkan på golvet för det stannar ju på den där 

nivån och så slår man i från sig. Det där ska inte vi göra och inte ta till vårt bord 

(B3). 	  
	  

Vackra ord som inte brukar bli någonting. Där kan det då vara att öka samverkan, 

man ska öka en det ena och öka det andra. Man ska också se vad vi har för resurser 

och vad som är möjligt att uppnå. Det går bra att sitta “där uppe” och säga hur det 

ska vara och sen får vi inga mer resurser (...) Jag tror att de tror att man sparar in tid 

när vi samverkar mer. Jag tror att det faktiskt kostar mer tid (P3). 	  
 

Ett återkommande önskemål bland flera av informanterna var att psykiatrin och 

beroendevården skulle finnas inom samma byggnad. Detta menade många av 

informanterna skulle förbättra samverkan avsevärt. ”Det är lättare att knacka på 

någons dörr än att jaga någon på en telefontid” (B1). Dock menade samma 

informant att det dels har med den egna initiativförmågan att göra om en samverkan 

sker eller inte. ”Jag tror att organisationsmässigt att psykiatrin och beroendevården 

måste få till en bättre samverkan. Vi kan inte springa på mer möten och prata 

samverkan. Jag tror att det är vi på golvet som bara måste ta telefon och ringa. Just 

do it!” (B1). Informant P2 påpekade också att personalen har ett visst 

handlingsutrymme för att själva förbättra samverkan och ta kontakt med varandra 

inom de olika organisationerna. Även informant P1 menade att samverkan skulle 

gynnas om de olika organisationerna skulle sitta i samma byggnad. Informant P2 

uttryckte även en önskan om närmre samarbete geografiskt sett: ”Bara att man ser 

varandra och finns i samma hus. Det kanske blir lättare att bara gå upp med en 

patient. Att vi bara går upp och pratar med de på beroende. Att det finns vägg i vägg. 

Visst skulle det underlätta” (P2).	  
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En intressant reflektion från informant P3 angående om samverkan skulle kunna bli 

bättre om organisationerna satt i samma byggnad:	  

	  

Jag tror snarare att det kan vara negativt för psykospatienterna. För hur det än är så 

har psykospatienterna väldigt dåligt mående rent generellt. Låg självkänsla och de 

får mediciner. Ska man vara i samma byggnad där det är missbrukare som inte gör 

annat än att tigga piller och är på dem och försöker så tror jag att risken ökar att vår 

grupp psykoser går in i ett missbruk för att de träffar på missbrukarna i 

trappuppgången eller här utanför. Jag tror att det kan finnas negativa aspekter åt det 

hållet vad gäller samverkan (P3).	  
	  

Utifrån flera av informanternas uttalanden kunde vi tolka att det fanns en klar önskan 

om bättre samverkan. Det vi kunde utläsa var dock att det fanns vissa motstridigheter 

genom politiska beslut som informanterna kunde se som motarbetande för samverkan 

mellan organisationerna. Flera av informanterna menade även att det skulle förbättra 

samverkan om organisationerna fanns i samma byggnad. Detta är även något som vi 

författare hade tänkt på innan intervjuerna när vi sett på tidigare forskning. Något som 

enligt Abrahamsson (2007) kan bli positivt utvecklande vid en samverkan är att 

olikheter kan leda till en större vilja till nytänkande och lärande inom organisationen. 

Vi författare fastnade lite i tänket om att det endast kunde gynna organisationerna om 

de arbetade i samma byggnad och vi kunde se att de flesta informanterna endast såg 

de positiva aspekterna med detta. När vi däremot intervjuade informant P3, fick vi en 

tankeställare och att det inte endast behöver vara positivt om organisationerna arbete 

närmre varandra geografiskt sett. 	  

6.1.2 Yrke, personlig erfarenhet och kunskap om varandras professioner	  

Beroende på vilken utbildning och personliga erfarenheter informanterna hade, kunde 

vi som författare tolka en viss skillnad i synsättet på samverkan och förståelse för 

varandras professioner. Informant P2 säger i intervjun att bristen på samverkan delvis 

kan bero på kunskapsbrist och ”brister i förståelsen för varandra” (P2). Denna 

informant menade även att utbildningen för de olika yrkena han vara bidragande 

orsak till kunskapsbristen. 	  
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Psykiatrin har inte så mycket kunskap om missbruk och missbruk är något som det är 

väldigt lite inom våra utbildningar. Det nämns ju knappt och psykiatrin inte så stor 

bit heller. Har man kanske inte jobbat med det eller har ett intresse av det att 

vidareutbilda sig inom det så har man det inte så mycket inom sin utbildning (P2).	  
	  

Den kunskapsbrist som informant P2 beskrev, kunde vi som författare även koppla till 

olika förväntningar som organisationerna kan ha gentemot varandra. I vissa fall 

kanske det finns orimliga förväntningar mot varandras professioner då man inte har 

tillräcklig kunskap om varandras yrkesområden och detta kan leda till orealistiska 

förväntningar på varandra. Den nyinstutionella teorin belyser detta och vikten av en 

balans mellan de förväntningar som organisationerna har på varandra och vilka 

förväntningar som kan uppfyllas inom ramen för de specifika professionerna (Ineland, 

2006). 	  

	  

Även synsättet på individer med samsjuklighet skiljer sig åt beroende på att man 

arbetar inom psykiatrin eller beroendevården enligt informant P2. Hen menade även 

att detta kan innebära att psykiatrin anser att det primära problemet är missbruket och 

beroendevården kan anse att det huvudsakliga problemet är det psykiska ohälsan. 

Informant P1 uttalar sig även om detta då hen säger:	  

	  

Det blir ofta problem med patienter som har ett pågående missbruk och psykisk 

ohälsa. Blir som att de hamnar mellan stolarna för att de som arbetar inom 

beroendevården tycker ofta att den psykiska ohälsan ligger i botten och missbruket är 

som ett bi symptom av det” (P1).	  
	  

Jag tror att alla har en liknande uppfattning om att samverkan inte fungerar optimalt. 

Jag tänker att vi kanske inte tycker att samma saker är problemet men jag tror inte att 

det är någon som tycker att samarbetet fungerar bra (…) Det handlar hela tiden om 

vem som har ansvaret för vad (P1).	  
	  

Samma informant säger även att ”de olika grupperna vet inte vad den andra jobbar 

med eller vi vet inte riktigt vad beroendevården tycker att de har för uppgift eller vad 

vi har för uppgift” (P1). Däremot så trodde inte informant P1 att det var ”(…) så 

himla stor skillnad på vad vi sitter på för olika kunskaper (…)” (P1). Informant B2 

resonerade också om kunskap mellan organisationerna:	  
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Jag tror att det är jättebra att få kunskap och information. Jag tror på att bearbeta 

sin barndom. Har man vuxit upp i det här så finns det kvar. Att läka det inre barnet 

tror jag är jätte viktigt. Jag tror inte på att stoppa ner saker med läkemedel. Själslig 

smärta går inte att bota med kemi. Själslig smärta behövs få upp i ljuset (B2). 	  
	  

Soc lärde mig hemskt mycket om missbruket och jag lärde nog soc väldigt mycket om 

psykisk sjukdom för att många av de som vi fick som dubbeldiagnospatienter hade soc 

hållt på och jobbat med på missbruk och vi hade hållt på och jobbat med dem på 

psykosteamet men vi visste inte om varandra (P3).	  
	  

Jag tror fortfarande att det hemskt mycket bygger på personkemi och på vilka som 

jobbar på enheterna. Det ska finnas ett intresse och nu har de haft tur som haft 

psyksyrror som har gått över på missbruk och lärt upp sig på det. Då har de båda 

sidorna med sig (P3).	  
	  

Uttalanden från informanterna syftade mestadels på förståelsen om missbruk och 

psykisk ohälsa. Vad vi tolkade utifrån detta var att synen på dessa individer påverkar 

samverkan då de har föreställningar om hur olika de arbetar och ser på dessa individer 

inom de olika organisationerna.  Det uttrycks bland annat att det fanns brister i 

förståelsen för varandra samt att organisationerna hade olika uppfattningar om vad 

som var huvudproblemet med människor som har en samsjuklighet. En informant 

talade om hur man kan lära av varandra men att det kanske måste finnas ett 

egenintresse samt att personkemin kan vara avgörande för hur man samverkar med 

varandra. Vi tolkade detta som att informant P3 tyckte att det var väldigt viktigt att få 

kunskap om varandras områden. De föreställningar som kunde utläsas ur informant 

B2 är hur psykiatrin arbetar. Detta utläste vi från den del av citatet då hen sade att 

”jag tror inte på att stoppa ner saker med läkemedel” (B2). Vi tolkade detta uttalande 

som att det finns en viss kunskapsbrist och föreställning om hur psykiatrin arbetar. Vi 

tror även att synsättet på dessa individer kan påverkas av vilket yrke som 

informanterna har. Informant B2 uttryckte tydligt sina motsättningar till läkemedel 

och detta tror vi kan bero på att hen är beroendeterapeut. Hade hen istället varit 

utbildad inom det medicinska området (t.ex. sjuksköterska) eller arbetat inom 

psykiatrin så kanske förhållningssättet sett annorlunda ut. Sammantaget så tror vi att 

val av yrke, tidigare erfarenheter samt kunskap om varandras professioner kan 

påverka samverkan mellan organisationerna.	  
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6.1.3 Attityder	  

Angelöw och Jonsson (2000) beskriver attitydsbegreppet inom socialpsykologisk 

forskning genom tre olika komponenter. Dessa består av: 	  

1. En tanke- eller kunskapskomponent – Idéer och föreställningar om ett 

specifikt objekt, individ eller situation.  

2. En känslokomponent – Känslor vi har gentemot det specifika objektet 

3. En handlingskomponent – Beskriver hur vi agerar gentemot specifika objektet 

i relation till situationen eller personen.  

	  

En av informanter uttryckte att ”jag tror inte att vi behandlare ringer psykiatrin i 

första taget. Låter det hemskt?” (B2). Samma informant sade även: ”Jag blir rädd 

när jag har klienter som ska till psykiatrin för jag tänker att ni kommer få piller.” 

(B2). Denna informant talade om vilken erfarenhet denne har gällande individer med 

samsjuklighet.	  

	  

Inte mycket, tyvärr. Eller tyvärr.. Jag har inte jobbat så mycket med det. För mig är 

det inge kul att jobba med det. Om det sitter någon som är påverkad av olika 

läkemedel som man ofta är då man behöver det. Jag kan inte jobba med dem då. Jag 

vill ha människor som kommer hit som är rena inuti. Som jag kan nå. Jag beundrar 

människor som kan jobba med människor som har samsjuklighet. Jag har faktiskt 

väldigt lite erfarenhet utav det. (B2).	  
	  

Jag har inte haft ett enda ärende där jag behövt kontakta psykiatrin. Jag tänker 

såhär, eftersom jag arbetar med människor som är beroende så kommer det nog inte 

att ske heller i första taget. Då ska det finnas jätte tydliga symptom på att det finns 

någonting annat. För jag tänker också såhär att människor som har varit i aktiva i ett 

beroende länge med massa knas. Det ingår i sjukdomen (B2).	  
 

Vi tolkade dessa resonemang som en fråga om attityd gentemot klienter/patienter 

likväl som mot psykiatrin. Denna informant kan mycket väl ha dåliga erfarenheter 

och/eller brist på erfarenhet av människor som lider av psykisk ohälsa samt 

psykiatrin. Det första citatet kan vi se kopplingar till tanke- och 

kunskapskomponenten. Vi tolkar det som att informanten har föreställningar om att 

beroendevården inte kontaktar psykiatrin. Vi tolkar uttalandet som en generalisering 

om vilken attityd som personal inom beroendevården har gentemot psykiatrin. 
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Uttalandet kan även kopplas till handlingskomponenten då denna tolkade attityd kan 

leda till hur denne informant handlar utefter sin attityd mot psykiatrin. Det andra 

citatet kan tolkas utifrån samtliga tre attitydskomponenter. Informanten uttrycker: 

”Jag vill ha människor som kommer hit som är rena inuti. Som jag kan nå”. Detta kan 

ses som en föreställning om hur individer med samsjuklighet förväntas agera och 

föreställningar om specifika situationer som informanten förväntar sig uppleva i 

situationer med dessa klienter/patienter. ”För mig är det inge kul att jobba med det” 

utrycker informanten. Detta kan vi se kopplingar till känslokomponenten då 

informanten tydligt beskriver sina känslor till att arbeta med dessa individer och mot 

det specifika objektet. Det sista citatet kan tolkas utifrån handlingskomponenten då 

det kan ses som att informanten handlar utifrån de känslor och föreställningar som 

denne har mot psykiatrin då det påtalas att hen inte kontaktar psykiatrin i första taget. 

Dessa komponenter bildar tillsammans det slutliga resultatet av att informanten agerar 

utifrån sina känslor och föreställningar och därmed handlar utefter detta. 	  

6.1.4 SIP	  

Lagregeln om individuell plan finns både i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), 

SoL, och i 3 f § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL. Innebörden i dessa 

lagtexter är att kommunen (socialtjänsten) och landstinget ska samarbeta för att 

upprätta en individuell plan inom hälso- och sjukvård för de människor som är i 

behov av det (Svenska kommuner och landsting, 2014). 	  

	  

Ett återkommande ämne i intervjuerna var hur samordnad individuell plan (SIP) kan 

vara en lösning för att förbättra samverkan mellan beroendevården och psykiatrin. 

Informant B3 berättar om ett fall där SIP-möten möjliggjorde för en klient/patient att 

skapa etablerade kontakter inom både psykiatrin och beroendevården. Denna 

informant tillägger även att det är bra när kommunen, psykiatrin och beroendevården 

kan samverka med varandra på detta vis samt att öppenvården och kan vara en aktör i 

detta. ”Har man etablerat den här kontakten i samverkan med varandra så blir det 

betydligt lättare och patienten vet också vad som gäller från båda sidor” (B2). Vidare 

i intervjun säger informanten att ”vi försöker mer och mer att samverka med 

psykiatrin så vi har SIP:ar och planeringsmöten tillsammans runt en patient” (B3).	  

	  

“Det gäller bara att få till kommunikationsvägarna som sagt och det är det jag tycker 

att vi jobbar på nu. Att försöka att starta upp den här mini SIP:en (informanten syftar 
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på vårdplan/vårdplanering för patienterna) för att försöka jobba mer och mer för att 

få till en SIP.” (B3).	  
	  

Denna vårdplan som informant B3 syftar på beskriver hen som ett verktyg för att 

förbättra samverkan kring patienterna/klienterna. Hen säger att de har mjukstartat lite 

med detta men inte kommit igång till fullo ännu. En vårdplan innebär enligt 

informanten att det är de professionella som diskuterar kring en patient/klient utan att 

själva patienten/klienten närvarar. Detta kan i sin tur leda till en SIP säger informant 

B3.  	  

	  

Informant P2 nämner också SIP-möten som en möjlighet för organisationerna att 

samverka. Även informant B1 nämner SIP under intervjun. ”Idag kan man ju också ta 

hjälp av SIP om vi inte riktigt vet vad som är vad och vem ska göra vad och när” 

(B1). Samma informant uttalar sig även om att SIP är en möjlighet att bryta 

tystnadsplikten med godkännande från klienten/patienten. ”Det man alltid stupar på 

är tystnadsplikt på ett eller annat sätt om jag inte har ett godkännande. Jag kanske 

behöver inhämta information och kanske inte får tag på klienten” (B1). 	  

	  

Informant B3 tror också på SIP som ett bra verktyg för samverkan:	  

	  

Det är lättare för mig som sjuksköterska att exempelvis ringa sjuksköterskorna på 

psyk så får patienten skriva på att vi har brutit all sekretess. Då blir det ju lättare för 

oss att samverka med varandra. Då får kommun vara en del i det hela och psykiatrin 

en del och vi en del och kanske även någon annan. En läkare från hälsocentralen 

kanske också. De kan också vara en aktör i det här. Då blir det kanske tre, fyra 

aktörer som är igång och då gäller det att man har pratat med varandra och 

patienten känner ändå att denne är i centrum. Denne blir inte någon som står utanför 

det hela utan den blir en del i besluten. Den hör ju med egna öron vilka krav som jag 

har och vilka krav som psykiatrin har och hälsocentralen. Då har de ju liksom gått 

med på det hela på ett annat sätt. De styr på något sätt sin egen plan och det är 

jätteviktigt att de känner att de inte bara är en bricka i spelet. Det är patienten det 

handlar om. Inte att patienten springer mellan olika aktörer hela tiden (B3). 	  
	  

Det vi kan tolka utifrån vad informanterna uttalat sig om SIP är att det är ett 

nödvändigt verktyg många gånger för att ha möjlighet att samverka mellan 
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organisationerna. Det vi dock kan se som både en tillgång men även en brist är att hur 

detta verktyg nyttjas, beror till stor del på den personliga inställningen och kunskap 

om SIP inom organisationerna. Det är en förutsättning att klienten/patienten 

godkänner denna samverkan mellan organisationerna. Detta kan vi se som både 

positivt och negativt för klienten/patienten. Vi tror liksom informant B3 att det är 

oerhört viktigt att klienten/patienten får känna sig delaktig i de beslut som berör denne 

och detta bekräftas genom det godkännande som behöver ges till organisationerna för 

att utföra en SIP. Den eventuellt negativa aspekten kan kanske vara att 

klienten/patienten är i ett så pass dåligt skick att aktörerna inom organisationerna kan 

vara mer objektiva och se vad som eventuellt bör göras för klienten/patientens eget 

bästa men får de inte ett godkännande om SIP så är möjligheterna begränsade för 

aktörerna. Oavsett så tror vi författare att möjligheten med SIP är ett otroligt bra 

verktyg och kan leda till mer kommunikationsvägar och samverkan mellan olika 

organisationer.   	  

6.1.5 ADHD	  

När informant P2 berättar om sin erfarenhet när det gäller människor som lider av 

samsjuklighet så berättar hen att det är många patienter inom psykiatrin som har 

ADHD och samtidig missbruksproblematik. Ett annat återkommande problem som 

informant P2 kan uppleva är att dessa individer kan ha svårt att uppfylla psykiatrins 

krav om en månads drogfrihet. Väntetiderna inom psykiatrin är långa och då blir det 

vanligtvis svårt för dessa individer att hålla sig drogfria den tiden som krävs. Samma 

informant uttalar sig om svårigheterna med samverkan specifikt gällande dessa 

patienter. Enligt hen har dessa patienter svårt att samarbeta då de ofta visar en ovilja 

att bli hjälpt på bästa sätt. Många gånger inser dessa patienter inte att de har ett 

pågående missbruk utan kategoriserar detta som medicinering då läkemedlen är 

receptbelagda och utskrivet från psykiatrin. Detta trots att både beroendevården och 

psykiatrin anser att patienten har ett pågående missbruk. Även informant B3 uttrycker 

svårigheter som de kan stöta på med dessa klienter/patienter. 	  

	  

Dessa patienter hamnar ofta mellan stolarna. De vill inte ha kontakt med 

socialtjänsten. De kanske inte i grund och botten har någon önskan om att bli nykter 

drogfri eller också kan det vara som så att de har en psykisk sjukdom eller 

neuropsykiatrisk problem som ADHD eller någonting som gör det jätte svårt att klara 

av att bli drogfria för att de mår så psykiskt dåligt. De börjar självmedicinera 

någonstans på vägen och då blir det jätte svårt för dem att bli nykter och drogfri i 
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minst fyra veckor som är kravet för att de ska få komma in till psyk och påbörja 

utredning (B3).	  
	  

Samma informant talar om ett specifikt fall där samverkan fungerade bra mellan 

psykiatrin och beroendevården. Klinten som informanten exemplifierar har en 

ADHD-diagnos samt ett missbruk och en SIP mellan organisationerna möjliggjorde 

att klienten/patienten fick etablerade kontakter inom båda organisationerna.	  

	  

Informant P1 uttalar sig om psykiatrins policy om att en klient/patient måste vara 

drogfria en månad innan utredning kan påbörjas. Informanten säger att de patienter 

som lider av samsjuklighet mellan ADHD och missbruk ”kanske inte har tålamodet 

eller styrkan att hålla sig nykter så pass länge” (P1). Detta är enligt P1 problematiskt 

och diskussioner har funnits om dessa patienter ska få förtur i kösystemet.	  

	  

Vi författare kan tolka dessa informanters uttalanden som att individer med ADHD 

och missbruk är väldigt svåra att nå då de själva inte alltid inser att de behöver hjälp. 

Vi tolkar det även som att människor med denna specifika problematik har en 

väsentlig svårighet att uppvisa drogfrihet i en månad och att de droger som de ofta 

använder, motiveras med att kallas för självmedicinering eller utskrivna preparat av 

psykiatrin. Detta trots att både psykiatrin och beroendevården anser att det finns en 

missbruksproblematik. Alla dessa faktorer sammantaget anser vi visa på stora 

svårigheter med att möjliggöra samverkan mellan organisationerna men på samma 

gång visar det att det finns ett oerhört stort behov av samverkan för att nå och hjälpa 

dessa människor på bästa sätt. Vi författare reflekterar även över om det skett en 

ökning av människor med denna problematik eller om samhällets utveckling har lett 

till att det uppmärksammas mer och därmed kanske även diagnostiseringen har ökat. 	  

7. Diskussion	  
I detta diskussionsavsnitt kommer vi att reflektera över vårt resultat och vår analys. I 

resultatdiskussionen följer en strukturerad uppföljning av studiens viktigaste resultat, 

kopplat till vårt syfte och frågeställningar. 	  

	  

Syftet med denna studie var att undersöka hur de yrkesverksamma beskriver 

samverkan mellan psykiatrin och beroendevården angående personer som lider av 
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samsjuklighet av missbruk och diagnostiserad psykisk ohälsa. Våra frågeställningar 

var: Hur beskrev vårdpersonalen inom de olika organisationerna att samverkan 

fungerar? Vilka fördelar respektive nackdelar beskrev personalen inom de olika 

verksamheterna att det finns med samverkan?	  

	  

Efter reflektionen följer en kritisk diskussion om de metodval vi gjort och hur de kan 

ha påverkat studiens utfall. 	  

7.1 Metoddiskussion	  
Vår intervjuguide har varit tydligt kopplad till syftet och frågeställningarna och 

därmed varit ett bra hjälpmedel för oss i denna studie. En del frågor som vi haft med i 

vår intervjuguide har inte varit direkt kopplade till syftet men vi ansåg att dessa frågor 

möjliggjorde att informanterna blev inbjudna till diskussion. Vad vi däremot 

upptäckte under intervjuernas gång, var att vi frångick vår grundtanke med 

semistrukturerade intervjuer till att det blev en mer ostrukturerad form av 

intervjuerna. Med detta menar vi att informanterna gav oss så pass utförliga svar 

redan vid början av intervjun så flertalet av frågorna som vi ville ha svar på, blev 

besvarade i ett tidigt skede och intervjuerna ledde till en diskussion och samtal om 

samverkan snarare än en intervju. Detta är något vi tagit lärdom av och vi kan se att 

intervjuguiden kanske borde ha bearbetas mer och eventuellt varit ännu mer 

strukturerad. Vi vill tro att detta beror till stor del brist på erfarenhet samt att vi haft 

en stram tidsram att förhålla oss till. 	  

	  

Genomgående i hela forskningsprocessen har vi ständigt återkopplat till syftet och 

kontrollerat studiens trovärdighet för att säkerställa validiteten. Vår förhoppning är 

även att vi presenterat ett transparent arbete som kan stärka validiteten. 	  

	  

Reliabiliteten i denna studie har beaktats genom att vi följt vår intervjuguide i 

samtliga intervjuer. Vi har upptäckt brister i vår intervjuguide och därmed kan 

reliabiliteten möjligtvis ifrågasättas. Det vi måste vara medvetna om är att studiens 

reliabilitet kan ifrågasättas på så sätt att informanterna kan ändra sina svar beroende 

på vem som intervjuar. För oss har det inneburit att en av oss studenter har genomfört 

två av intervjuerna på egen hand. Faktorer så som informanternas och intervjuarens 

dagsform kan avgöra svaren samt om det redan finns en befintlig relation mellan 



31	  
	  

informanten och intervjuaren. Detta har vi varit medvetna om när vi studerat resultatet 

utifrån att en av intervjuerna där vi båda studenter haft en relation till informanten. 	  

	  

Kritik kan riktas till vårt val av tvåstegsurval då vi i första hand kontaktade 

verksamhetscheferna inom de olika organisationerna. Detta kan ha påverkat utfallet 

av vilka informanter som deltog i studien på så sätt att cheferna får möjlighet att 

selektera sina val av personal. Resultatet kan då möjligtvis leda till en mer positiv 

eller negativ bild av organisationerna än om vi författare kontaktat personalen själva i 

första hand. Då verksamhetscheferna inom respektive organisationer, troligtvis är 

medvetna om vilka som valde att delta i studien, kan konfidietialitetskravet 

ifrågasättas och inte uppfyllas till fullo. Snöbollsurvalet kan leda till liknande utfall då 

personalen fick möjlighet att rekommendera den personal som de ansåg vara lämpliga 

att intervjua för studien. Även detta kan leda till missvisande representativitet samt ge 

selektiva beskrivningar från informanterna i denna studie. Intervjuerna varierade i 

tidsåtgång och varade mellan 35-50 minuter. Några av anledningarna till detta kan 

vara dels att vi kände en mättnad om vi ansåg att vi fått svar på våra frågor, vissa 

informanter var mer öppna för diskussion än andra, personkemin mellan 

informanterna och oss respondenter men det kan även ha att göra med dagsformen på 

samtliga närvarande då de olika intervjuerna utfördes. Alla dessa kan faktorer leda till 

ett missvisande resultat och validiteten i studien kan ifrågasättas. Vi ställer oss även 

kritiska till oss själva som författare då vi under intervjuerna ibland väckte tankar hos 

informanterna som de kanske inte hade innan. Exempel på detta kan vara att vi ställde 

frågan eller bad de berätta mer om exempelvis en tredje instans eller SIP för att 

möjliggöra en bättre samverkan mellan organisationerna. En anledning till att vi bjöd 

in några av informanterna i diskussion om SIP, berodde dels på det vi läst om SIP i 

tidigare forskning men även på grund av våra egna erfarenheter av SIP som 

hjälpmedel för samverkan. Diskussioner om en tredje instans väcktes då den första 

informanten nämnde detta som ett förslag till bättre samverkan och detta ledde till att 

vi i några av de nästkommande intervjuerna diskuterade det med informanterna. Trots 

att vi ställer oss kritiska till oss själva har vi medvetet valt att göra detta då det 

resulterade i givande diskussioner med många av informanterna. 	  

	  

Vi kan problematisera valet av de valda teorierna då vi i efterhand kan se att vi valt 

teorier utifrån organisatoriska perspektiv/teorier. Vi tänker att det skulle vara 

intressant om vi istället hade valt teorier som är ännu mer inriktade på personalen 
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inom organisationerna. Detta skulle exempelvis kunna vara lämplig teori som 

behandlar de kulturella perspektiven som kan speglas på arbetsplatser och som kan 

påverka personalens förhållningssätt till samverkan. Valet av teori påverkar vilket 

synsätt vi kan ha haft inför studien och detta kan leda till att vi missat viktig 

information som kan ha haft betydelse för studien och slutresultatet. 	  

	  

De analysverktyg vi valt att använda oss av är fenomenologisk ansats och 

hermeneutisk analysmetod. Det vi som författare kan se som kritik till dessa val är att 

den fenomenologiska ansatsen handlar om att informanterna beskriver sin egen 

livsvärld och upplevda fenomen utifrån sina egna perspektiv. Då vi förlitar oss på 

informanternas egna upplevda livsvärld, riskerar vi att informanternas minne till dessa 

specifika händelser kan vara bristfälliga. Informanternas egna minne av upplevda 

fenomen är något som vi författare inte kan kontrollera och ifrågasätta, därför kan 

valet av detta analysverktyg kritiseras. Den hermeneutiska analysmetoden ger oss 

författare ett stort handlingsutrymme när vi tolkar intervjuerna och transkriberingen. 

På det sätt som vi väljer att tolka och hur vi uppfattar informanterna, har en stor 

betydelse för hur slutresultatet ser ut och detta kan ifrågasättas. Hade vi delgett vårt 

material till andra författare så kanske tolkningen av intervjuerna hade sett annorlunda 

ut. Om inte annat så hade det varit intressant med en annan infallsvinkel och tolkning 

på personalens beskrivningar av samverkan inom de olika organisationerna. 	  

7.2 Resultatdiskussion kopplat till valda teorier	  

Begreppen domänkonsensus och domänkonflikt inom nyinstutionell teori kan vi 

koppla till vårt resultat. De flesta av informanterna beskriver på likande sätt hur de 

samverkar med varandra. Vi upplever att resultatet påvisar en respekt och tilltro till 

varandras professioner. Detta påtalas specifikt av informant P3 då hen talar om de 

kunskaper som hen delat med sig av till beroendevården och det som informanten 

själv har lärt sig av personal inom beroendevården. Med detta kan vi som författare se 

en form av domänkonsensus i de båda människobehandlande organisationerna. Vi kan 

dock se en form av domänkonflikt i informanternas olika uppfattning om hur 

arbetsuppgifterna bör utföras gällande klienter/patienter med samsjuklighet. 

Informant P1 påtalar detta när hen säger att det råder delade uppfattningar mellan 

organisationerna om vilket socialt problem som ligger till grund för samsjukligheten. 

Detta kan leda till domänkonflikt i samverkan då organisationerna är oense om vad 

som är den bästa insatsen för klienten/patienten. Dessa domänkonflikter som beskrivs 
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är även det vanligaste problemet inom människobehandlande organisationer 

(Danermark, 2005). Det vill säga, det råder delade uppfattningar om hur ett 

gemensamt problem ska definieras, förklaras och åtgärdas. Nyinstutionell teori 

belyser även vikten av att bemöta varandras förväntningar på ett adekvat sätt (Ineland, 

2006). Som ovan nämnt, krävs en tillförlit till varandras professioner om vad som är 

den bästa insatsen för patienten/klienten. Denna tillförlit kan även ses som 

förväntningar och när dessa förväntningar inte uppnås, sker en domänkonflikt. Vi 

tänker att domänkonflikter kan uppstå om de olika organisationerna har orimliga 

förväntningar när det kommer till varandras professioner då man inte har tillräcklig 

kunskap om varandras yrkesområden. Vi reflekterar även över vikten av legitimiteten 

inom organisationerna och hur det kanske ibland inte överensstämmer med de 

förväntningar som den ena organisationen har mot den andra. 	  

	  

Danermark (2005) beskriver tre grundläggande faktorer inom samverkansteorin. 

Dessa faktorer kan vi koppla till resultatet av vår studie. Kunskaps- och 

förklaringsmodeller/perspektiv kan vi se genom vår tolkning av informanternas 

attityder mot varandras organisationer och även mot klienterna/patienterna med 

missbruk och samtidig psykisk ohälsa. En av informanterna uttrycker sina antaganden 

om hur psykiatrin arbetar med dessa klienter/patienter samt att det finns en motvilja 

att kontakta psykiatrin. Dessa antaganden tolkar vi författare som informantens syn på 

verkligheten och som hen uppfattar den. Gällande organisatoriska förhållanden samt 

de regelverk som styr verksamheten som Danermark (2015) tar upp kan vi även se 

kopplingar till vårt resultat. Informant P3 påtalar svårigheter med den politiska 

styrningen då hen anser att det kan vara problematiskt att. Vi tolkar det som att det 

inte tas någon hänsyn till resurser och arbetssätt i det praktiska arbetet. Det kan även 

vara så att det finns begränsningar i hur samverkan ska utföras då de politiska 

styrningarna inom de olika organisationerna kan se olika ut. Personalen styrs av 

riktlinjer som kan begränsa samverkan. Exempel på detta är att psykiatrin styrs av 

riktlinjer gällande en månads drogfrihet/nykterhet för patienter som vill/behöver 

genomgå en utredning. På samma sätt kan vi se att beroendevården styrs av sina 

riktlinjer när de ställer kravet på klienterna att de måste vara ”rena” från vissa 

läkemedel för att tillgodogöra sig en behandling. Den tredje och sista grundläggande 

faktorn handlar om hur olika organisationer handlar utifrån formella och informella 

regelverk. Vi gör tolkningen att detta kan handla om exempelvis personalens egna 

handlingsutrymme, yrke och arbetslivserfarenhet. Informant B1 talar i intervjun om 
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hur personalen själva kan välja att kontakta psykiatrin mer på eget bevåg. Hen menar 

att det inte behöver vara mer komplicerat än så. Vi tänker att denna informant har en 

förmåga att utnyttja sitt handlingsutrymme men ändå handlar utefter de formella 

regelverk som organisationen har. Således kan vi tolka att handlingsutrymmet i detta 

sammanhang kan vara de informella regelverken som styr informantens handlingar i 

vissa fall. Vår tolkning är att formella och informella riktlinjer kan vara kopplade till 

vilket yrke och vilken arbetslivserfarenhet som personalen har. Med detta gör vi 

tolkningen att vissa yrken besitter en högre maktposition än andra. Detta kan således 

leda till att en högre maktposition resulterar i ett större utnyttjande av 

handlingsutrymmet. Vi kan även utläsa från resultatet att arbetslivserfarenheten kan 

ha betydelse för hur och om handlingsutrymmet nyttjas. När kunskapen om den egna 

arbetsplatsen ökar samt tryggheten i sin egen profession växer, tänker vi författare att 

handlingsutrymmet nyttjas allt mer.   	  

	  

Vi författare kan även koppla vårt resultat till Danermark (2015) och de olika 

ambitionsnivåerna han tar upp gällande samverkan. Den första nivå och lägsta nivån 

som vi kan identifiera i vårt resultat, handlar om konsultation. Informant B1 säger att 

hen brukar ringa till Psykiatrin för att rådgöra om vissa patienter. I sammanhanget bör 

det påpekas att hen inte bryter tystnadsplikten utan har medgivande från 

klienten/patienten i fråga. Den andra nivån som handlar om att koordinera kan vi se 

likheter med hur organisationerna använder sig av samordnad plan (SIP) då de 

koordinerar insatser från olika aktörer som kan skapa nya möjligheter för 

klienten/patienten. Genom den tredje och sista nivån kan samverkan uppnås genom 

att avgränsa specifika frågor för att ska nya arbetsformer. Vi kan se att denna 

ambitionsnivå kan kopplas till de länsövergripande undersökningar som informant P2 

nämner som resulterat i utarbetade vårdplaner. Vi kan även se en koppling till 

informant B3 som även nämner vårdplan men kallar det för ”mini-SIP:ar”. Den mest 

ambitiösa nivån innebär att slå ihop två eller flera organisationer. Även om dessa två 

organisationer inte är på denna ambitionsnivå, kan vi som författare se att det finns en 

önskan från ett flertal informanter om ett närmre samarbete genom att exempelvis 

arbeta i samma byggnad. Ett flertal av informanterna uttrycker också en önskan om 

någon form av sammanslagning av organisationerna genom en tredje instans som 

behandlar människor med samsjuklighet. Därigenom skulle organisationernas 

arbetsuppgifter förenas. 	  
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7.3 Kunskapsluckor 	  
Trots att forskarna i de olika artiklarna väljer att se problemen ur (ibland) olika 

perspektiv så kan man ändå utläsa ett behov av samverkan och kunskap som 

gemensamma faktorer. Vad som dock kan saknas är hur denna samverkan ser ut i 

praktiken. Återkommande resultat i forskningen påvisar en brist/önskan eller 

förändrad syn på samverkan. Generellt i den forskning som presenteras kan man se en 

röd tråd av bristen på samverkan mellan psykiatri och beroendevård. Det är tydligt att 

det finns mycket forskat kring missbruk och psykiskt ohälsa som skilda fenomen. Den 

brist på samverkan som vi kan se mellan psykiatrin och beroendevården, är i sig en 

stor kunskapslucka. Genom detta arbete hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap inom 

de organisationer vi vänder oss till. Vidare kan det förhoppningsvis ge ett bidrag till 

det sociala arbetet kring samverkan kring människor med samsjuklighet mellan 

missbruk och samtidig diagnostiserad psykisk ohälsa. 	  

7.4 Resultatdiskussion kopplat till tidigare forskning	  
Resultatet av denna studie bekräftar tidigare forskning på ett flertal genom kopplingen 

mellan missbruk och psykisk ohälsa. Tidigare forskning kan påvisa en kunskapslucka 

gällande kunskap om samsjuklighet. Detta kan vi i denna studie delvis bekräfta när en 

av informanterna påtalar bristen på förståelse för organisationernas kunskapsområden. 

Informanten utrycker även att det är bristfällig information om psykisk ohälsa inom 

utbildningen till sjuksköterska. Generellt tolkar vi författare att kunskapen om 

varandras områden är relativt stor. Tidigare forskning som vi valt att ta upp i detta 

arbete, genomsyras av en röd tråd gällande behovet och ökad kunskap om varandras 

vårdområden. Detta behov kan även vi se i vårt resultat. Detta kan vi tolka genom att 

de allra flesta av informanterna kan se ett ökat behov av samverkan och en önskan om 

mer kunskap om varandras professioner. I ett av våra underteman behandlas 

attitydbegreppet som kan påverka viljan till samverkan. Detta är något som bekräftas 

av tidigare forskning om hur personalens kunskap och attityder har betydelse för om 

och hur samverkan kan ske gällande människor med samsjuklighet. 	  

	  

I en av artiklarna som nämnts i detta arbete har två organisationer slagits samman i 

förhoppning om att förbättra samverkan. Med detta ville vi författare belysa de 

negativa aspekterna som kan bli följden av en väldigt nära samverkan. Inför denna 

studie hade vi en tanke om att samverkan enbart kan ge med sig positiva utfall för 

olika organisationer och därför tyckte vi att det var intressant att se forskning som 



36	  
	  

belyser svårigheter med samverkan. På sätt och vis kan vi se en koppling mellan 

denna artikel och informant P3:s tankar om hur samverkan kan ses från olika 

synvinklar. Hen menade att om organisationerna skulle arbeta i samma byggnad så 

skulle det innebära svårigheter för patienter inom psykiatrin som har eller haft ett 

missbruk. De riskerar att ”(…) träffa på missbrukarna i trappuppgången eller här 

utanför. Jag tror att det kan finnas negativa aspekter åt det hållet vad gäller 

samverkan” (P3). Detta resultat kan även tydligt kopplas till vår frågeställning 

gällande positiva och negativa aspekter av samverkan. 	  

	  

Vi författare hade en tidig tanke om att det skulle vara påtaglig skillnad mellan 

organisationerna och hur de beskrev att samverkan fungerade. Till vår förvåning så 

visar det resultat vi fått fram att det inte fanns så stora skillnader när det gäller hur 

professionella från dessa organisationer beskriver samverkan mellan varandra. Vi kan 

även se att det finns många likheter mellan vårt resultat och den tidigare forskningen. 

Vi hade även tankar om att organisationerna skulle uttrycka en mer negativ attityd 

gentemot varandra. Kanske denna tanke har att göra med våra egna föreställningar 

och erfarenheter. I vårt huvudtema tolkar vi även olika attityder som informanterna 

uttryckte. Även här kan vi tänka oss att de tolkningar och urval vi gjort av 

informanternas uttalande kan ha att göra med att vi från början förväntade oss ett visst 

resultat och därmed har gjort ett selektivt urval av uttalanden. Detta selektiva urval 

kan även påverka resultatet på så sätt att vi ”söker det vi vill söka” och därmed missar 

viss information som talar emot våra egna förväntningar, förförståelse och fördomar. 	  

7.5 Förslag till vidare forskning	  
Denna studie har skapat ett ökat intresse för oss författare och en önskan om vidare 

forskning. De kunskapsluckor som vi kan se och våra förslag till vidare forskning 

handlar främst om hur klinterna/patienterna beskriver samverkan mellan psykiatrin 

och beroendevården samt vilken påverkan samverkan kan ha på dessa 

klienter/patienter. Detta var något som vi redan innan denna studie var väldigt 

intresserade av men av etiska skäl så kunde vi inte se att det skulle vara genomförbart. 

dessa klinter/patienter lever i dubbel utsatthet och vi ville inte riskera att kränka dem 

på något sätt då de befinner sig i en redan sårbar situation. Vi tror även att det skulle 

vara intressant att utöka undersökningspopulationen på psykiatrin och 

beroendevården för att se om det skulle förändra slutresultatet. Det skulle även vara 
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intresseväckande att jämföra olika kommuner och landsting med varandra för att på så 

sätt kunna generalisera till en större population. 	  
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Bilaga 1	  

Intervjuguide 	  

	  

Forskningsfrågor	   Intervjufrågor	  

Inledande frågor	  

	  

Kan du beskriva dina arbetsuppgifter/ vilken 

befattning du har och hur en vanlig dag kan se ut 

för dig?	  
	  

Hur länge har du arbetat här?	  
	  

Vad har du för utbildning? 	  
	  

Vad har du för erfarenhet av människor som lider 

av samsjuklighet mellan missbruk och psykisk 

ohälsa? 	  
	  

Vad anser du vara det primära problemet med 

dessa individer?	  
	  

Hur anser personalen inom de 

olika organisationerna att 

samverkan fungerar?	  

	  

	  

Vad samverkar ni om?	  
	  

Vilka teorier och metoder arbetar ni med inom 

verksamheten gällande människor med 

samsjuklighet?	  
	  

Hur ofta stöter ni på människor med samsjuklighet 

av missbruk/psykisk ohälsa?	  
	  

Hur ser du på beroendevårdens/psykiatrins sätt att 

se på denna form av samsjuklighet?	  
	  

Hur samverkar ni kring dessa individer?	  
	  

Hur skulle du beskriva verksamhetens 
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förhållningssätt/sätt att förklara problemet 

angående människor som lider av samsjuklighet?	  
	  

När samverkan sker organisationerna emellan, hur 

ser då kontakten ut? Exempelvis telefon osv? 	  
	  

Anser du att ni som organisationer kan dra nytta av 

varandras kunskaper?	  
	  

Om ja, på vilket sätt?	  
	  

Anser du att det förekommer motstridigheter 

organisationerna emellan vad gäller människor 

med denna samsjuklighet?	  
	  

Om ja, på vilket sätt?	  
	  

Hur ser du på förutsättningarna när det kommer till 

samverkan organisationerna emellan? Exempelvis 

möten, utbildningar osv.	  
	  

Arbetar ni aktivt för att förbättra samverkan? 	  
Om ja, på vilket sätt?	  
	  

	  

Vilka fördelar respektive 

nackdelar anser personalen att 

det finns med samverkan?	  

	  

Kan du beskriva ett fall där samverkan har 

fungerat bra/mindre bra och varför?	  

	  
Vad anser du är det största hindret med att arbeta 

med dessa individer?	  
	  

Skiljer sig uppfattningen om 

samverkan åt mellan de olika 

organisationerna?	  

	  

Anser du att uppfattningen om samverkan skiljer 

sig åt emellan organisationerna?	  
	  

Om ja, hur?	  
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Om ja, på vilket sätt?	  
Avslutande frågor	   Är det något som du vill tillägga eller förtydliga 

som du känner att vi inte frågat om eller 

diskuterat?	  
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Bilaga 2	  

Brev till informanterna	  

	  

Vi är två kvinnor som studerar på Socionomprogrammet på högskolan i Gävle. Vi är 

nu inne på termin sex tillika vår näst sista termin på programmet. Denna termin består 

bland annat av att vi ska genomföra ett examensarbete som i vårt fall kommer att vara 

en intervjustudie. 	  

	  

Syftet med vår studie är att undersöka hur samverkan mellan psykiatrin och 

beroendevården sker angående individer som lider av missbruk och samtidig 

diagnostiserad psykisk ohälsa. Vi vill undersöka professionellas upplevelser och 

erfarenheter kring samverkan inom psykiatrin och beroendevården. Mer specifikt vill 

vi ta reda på hur du uppfattar befintlig samverkan mellan psykiatrin och 

beroendevården samt ta reda på din uppfattning om fördelar respektive nackdelar med 

det nuvarande samarbetet organisationerna emellan. 	  

	  

För att du ska känna dig trygg att delta i denna studie kommer vi att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Medverkan är helt frivillig och du kan 

välja att avbryta när du vill. Vi kommer inte att genomföra några intervjuer utan ditt 

skriftliga/muntliga samtycke. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas 

(skrivas ut ordagrant på dator). Efter transkribering raderas all inspelad data och de 

utskrivna anteckningarna förvaras på ett säkert ställe. Genom hela arbetet kommer allt 

material att vara avidentifierat, både vad gäller dig som individ och den verksamhet 

du arbetar inom. Din medverkan kommer därför ske helt anonymt. I den färdiga 

studien kommer vi att använda fiktiva namn. All den information du lämnar kommer 

endast att användas i forskningssyfte i samband med vårt examensarbete. 	  

	  

Har Du några frågor eller funderingar så är Du mer än välkomna att kontakta oss!	  

	  

Med vänliga hälsningar	  

Marie Häggblom och Sandra Säll-Jonsson	  

	  


