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Sammanfattning 

Forskning visar att personer med social problematik ofta behöver hjälpande insatser från 

flera olika enheter eller organisationer för att täcka hela hjälpbehovet. När det kommer 

till att samarbeta över enhets-/eller organisationsgränser uppstår oenigheter och problem 

som kan leda till att personer ”faller mellan stolarna”. Samordnade insatser är sedan 

2010 lagstiftat i både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen och ska finnas 

som hjälp när det kommer till att samarbeta över organisationsgränserna. Vi ville genom 

ett vinjettfall med tillhörande fokusgruppsintervjuer undersöka vilka insatser som blir 

beviljade och hur dessa motiveras, om det finns skillnader i hur socialsekreterare 

strukturerar handläggningsprocesserna samt hur samverkan upplevs fungera idag. 

Resultatet visar i linje med forskning att samordning är viktigt när det kommer till dessa 

individer. Samtidigt ter sig samordningen inte fungerar lika bra som det är tänkt. Vi såg 

skillnader mellan fokusgrupperna gällande antalet beviljade insatser och hur dessa 

motiverades. Fokusgrupperna skiljer sig gällande uppfattningen om hur man påverkas 

av pengar, budget och politik. Även om samverkan fungerar bättre internt inom 

kommunen, finns ändå utvecklingspotential gällande samarbete mellan både enheter och 

organisationer. 

Nyckelord: Vinjettstudie, fokusgrupp, kvalitativ studie, socialt arbete, samverkan 

  



 

 

 

Abstract 

 

Research shows that people with complex social problems often require services from 

several different divisions and/or organizations of the social services in order to cover 

all of family’s needs. However, when it comes to cooperation between these divisions 

and/or organizations, disagreements and structural differences in addressing social 

problems can lead to people ‘falling through the cracks.’ Coordinated services is a part 

of legislation in both the Social Services and Healthcare laws of Sweden since 2010 and 

is to be used as a guideline when there is a need for internal and/or external cooperation 

between several organizations. The purpose of this study is to examine how cooperation 

between different divisions within the social services works today as well as the process 

of how services are granted by different divisions, how granted services are then 

defended by the division which grants them and how differences in how case workers 

organize the investigation process can impact outcome in granted services. To complete  

this study, two focus groups, compiled of representatives from different divisions of the 

social services, were interviewed regarding a fictive family.  The results of this study 

appear to be consistent with previous research showing that cooperation is crucial when 

it comes to working with individuals/families with complex needs. At the same time, 

the results shows that cooperation between organizations and divisions doesn’t always 

work as it should. This study reveals differences between the two focus groups 

concerning the number of granted services recommended and the explanations given for 

granting (or not granting) certain services.  The focus groups also differed concerning 

the extent to which case workers decisions are impacted by factors outside the family 

such as money, the organization’s budget and politics. Even when internal cooperation 

within the city government succeeds, both focus groups highlight an even greater need 

for development of cooperation between external organizations.  

Key Words: Case study, focus group, qualitative study, social work, cooperation 

 

 

 

 

 



 

 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka Hudiksvalls kommuns samordningsgrupp samt de enskilda 

socialhandläggare som genom slumpmässigt urval deltog i våra intervjuer, utan ert 
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Vi vill också tacka våra familjer, våra barn och sambos för att de tålmodigt stöttat oss 

under tiden vi arbetat med examensarbetet. Deras stöd och peppande har gett oss kraft 

att orka fortsätta när det känts tungt och orken inte räckt till. Tack än en gång till er för 

att ni varit så tålmodiga och förstående.  

 

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare John Lilja för stöd och goda råd när vi 

varit osäkra och det inte riktigt blivit som vi tänkt oss.  

 

Susanne Bergman och Elin Larsson  

Hudiksvall, 2015  
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1. Inledning 

Vi är två studenter på socionomprogrammet vid Högskolan i Gävle och går nu vår sjätte 

termin. Inför detta examensarbete kom vi i kontakt med FoU Gävleborg, som lämnade 

olika förslag till uppsatsämnen. Ett av dessa förslag gav oss idén att göra en 

undersökning av Hudiksvalls kommuns samordningsgrupp. Erfarenheter som vi 

studenter har med oss från både studier och livserfarenheter, ledde till att vi ville 

undersöka hur olika enheter kompletterar varandra gällande beviljade insatser. Vi vill 

även undersöka hur dessa socialarbetare kompletterar varandra, genom samarbete över 

enhetsgränser och hur detta motiveras. Den största orsaken till varför vi finner detta 

intressant är att vi av erfarenhet vet att människor som är i behov av hjälpande insatser 

kan ”falla mellan stolarna”. Genom denna undersökning hoppades vi få svar på hur 

detta går till i praktiken och vad vi som snart yrkesverksamma socionomer kan behöva 

tänka på i våra framtida bedömningar. År 2007 sammanställde socialstyrelsen en 

rapport innefattande ärenden där individer ”fallit mellan stolarna”. Denna rapport 

riktade kritik mot bl.a. Hudiksvalls kommun för hur de hanterade ärenden där flera 

instanser var inkopplade (Statens offentliga utredningar [SOU], 2000:3). Detta 

resulterade i att Hudiksvalls kommun upprättade en samordningsgrupp, med mål att 

minimera risken att ”falla mellan stolarna”. Denna risk ökar när ärenden skickas mellan 

olika enheter, därför sitter socialarbetare från olika enheter i denna samordningsgrupp 

och planerar tillsammans de insatser som behövs i olika ärenden (Hudiksvalls kommun, 

2014). 

 

Då detta examensarbete innefattar en tidsbegränsning har vi valt att avgränsa oss till en 

vinjettstudie. Vinjettstudien innefattar ett "fiktivt fall" som lämnats till tidigare nämnda 

samordningsgrupp. Samma "fiktiva fall" har även lämnats till en grupp med 

handläggare som sammanställs genom lottning. För att få en inblick i hur dessa grupper 

arbetar med vinjettfallet genomförde vi två fokusgruppsintervjuer. Vi hoppades med 

detta möjliggöra för oss att ta del av individuella socialarbetares tolkningar av komplexa 

familjesituationer. Syftet med denna vinjettstudie var att undersöka om det finns några 

skillnader i hur insatser beviljas och hur dessa i så fall motiveras. Samt undersöka hur 

samarbetet kring beviljade insatser fungerar och hur tillvägagångssätt och 

handläggningstider kan skilja i handläggningsprocesserna. Då vinjettstudien skulle 

täcka in hela samordningsgruppens område, handlar det "fiktiva fallet" om en familj 
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som har komplicerade problem inom alla dessa områden; LSS, vuxenenheten, barn- och 

ungdomsenheten, försörjningsstöd, skola och psykiatrin (Hudiksvalls kommun, 2014).  

 

1.1 Bakgrund 

Problem kan uppstå då personer med social problematik är i behov av flertalet insatser. 

Dessa insatser kan då komma att beviljas från flera olika förvaltningar för att få hela 

behovet tillgodosett (Magnússon 2002). Många individer/familjer med social 

problematik har skickats fram och tillbaka mellan olika enheter då deras problematik 

ansetts som väldigt komplex. Detta kan möjligen bero på att välfärdsutvecklingen 

genom tiden haft en negativ utveckling där åtstramningar eller vissa resursfördelningar 

skett. Ett exempel på detta är sjukvården där medicinska satsningar ökat, samtidigt som 

det skett personalnedskärningar och vårdtider kortats ned. Ett annat exempel är 

socialförsäkringar och familjestöd, där villkoren för att få ersättning skärpts, samtidigt 

som ersättningsnivåerna reducerats. Välfärdspolitiken räknas även fortsättningsvis ha en 

stor betydelse i välfärdens utveckling. Detta kommer att påverka de individer som är i 

behov av olika typer av välfärd (SOU 2000:3). Samverkan mellan olika enheter är av 

stor betydelse när individers hjälpinsatser skall tas i beaktning. Detta för att motverka de 

"hål" och oklarheter i exempelvis ansvarsfördelningen, eller vem som är 

betalningsansvarig. I Hudiksvalls kommun finns en samordningsmodell mellan skola, 

socialtjänst, LSS och psykiatrin. Denna modell har arbetats fram för att motverka att 

individer "faller mellan stolarna" (Hudiksvalls kommun, 2014). För att ge en inblick i 

vilka områden samordningsmodellens medlemmar arbetar med kommer vi ge en 

sammanfattad information under rubrikerna försörjningsstöd, funktionsnedsättning/-

hinder, barn och ungdom (skola) samt psykiatri. 

1.1.1 Försörjningsstöd 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) 2 kap 1§ har varje kommun det yttersta 

ansvaret för att de individer som bor eller vistas i kommunen, får det stöd eller den hjälp 

de behöver. Detta innebär att de individer som inte kan försörja sig själv, tillgodose sina 

behov, eller på annat sätt få dem tillgodosedda, har rätt att söka ekonomiskt bistånd. 

Socialtjänstlagens 1 kap 1§ säger att Socialtjänsten skall främja människors: 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och det aktiva deltagandet i 

samhällslivet. Enligt Socialstyrelsen finns det en riksnorm som sätter gränsen för vilka 

som har rätt till försörjningsstöd. Den gränsen utgår ifrån kostnader som är någorlunda 
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lika för alla. Det kan exempelvis vara kostnader för mat, hygien och kläder. Det finns 

också riktlinjer för skälig levnadsnivå utanför riksnormen som består av kostnader för 

exempelvis hyra, hushållsel, fackföreningsavgifter, hemförsäkring och arbetsresor. 

Dessa ska utgå ifrån individens behov, men också med hänsyn till vad en 

låginkomsttagare normalt kan kosta på sig. Det är Socialtjänsten som gör dessa 

beräkningar för varje person som har rätt till försörjningsstöd. Möjligheten till att få 

ekonomiskt bistånd påverkas av de inkomster och de tillgångar som finns i hushållet 

(Socialstyrelsen, 2013).  

1.1.2 Funktionsnedsättning/-hinder 

Med funktionsnedsättning menas att individen har en nedsatt fysisk-, psykisk- eller 

intellektuell funktionsförmåga i något avseende. Funktionshinder ses som en 

begränsning som den funktionsnedsatta upplever i relation till omgivningen. De lagar 

som beskrivs nedan bör ge individen möjlighet att påverka de sociala insatserna och 

levnadsvillkoren (Ineland, Molin & Sauer, 2009). 

 

Socialtjänstlagen (SoL (2001:453)) säger att samhällets socialtjänst bygger på 

demokratins och solidaritetens grund och ska främja människornas; ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska med hänsyn till människans ansvar för sin och andras situation 

inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten 

ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS (1993:387)) innehåller 

bestämmelser om stöd och särskild service åt personer med; utvecklingsstörning, autism 

eller autismliknande tillstånd, personer med; betydande och bestående 

begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 

våld eller kroppslig sjukdom, eller personer med; andra varaktiga fysiska eller psykiska 

funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 

behov av stöd eller service. 
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1.1.3 Barn och ungdom (skola) 

Utbildning får ges av kommuner, landsting, staten och enskilda (godkända privata 

aktörer, exempelvis bolag eller föreningar). Skolväsendet omfattar skolreformerna från 

förskola till gymnasieskola. Den innefattar även utbildning i svenska för invandrare, 

kommunal- och särskild vuxenutbildning. Utöver detta ingår även fritidsverksamhet 

som ett komplement till grundskolan. Dessa bestämmelser beskrivs i Skollagen 

(2010:800). Utbildning är en av komponenterna för att lyckas integrera alla individer på 

arbetsmarknaden. Enligt både Socialtjänstlagen (SoL (2001:453)) och Lag 

(LSS(1993:387)) om stöd och service till vissa funktionshindrade bör de som innefattas 

av lagarna ha en meningsfull sysselsättning. Både lagar och konventioner gäller alla 

barn oavsett förutsättningarna. Barn skall ha möjlighet att ta del av skola och lärande 

oavsett personliga egenskaper. Skolan i sig är en förberedande instans där barn växer 

mot vuxna individer och skall förberedas inför övergången från barn och lek och 

förvärvsarbete (Ineland et al., 2009). Sveriges lagar syftar till att minska skillnader 

mellan invånarna oavsett vad de har för sociala- fysiska- eller psykiska förutsättningar, 

genom att öka deltagandet och integrationen i samhället. (Ineland et al., 2009).  

1.1.4 Psykiatrin 

Psykiatrin är en viktig del i socialt arbete. Det är av stor vikt att samarbetet fungerar 

mellan alla instanser; detta för att det kan avlasta individen från "bördan" att själv söka 

och hitta "rätt" vård. Dessutom kan det finnas ett behov av stöd för individen i 

återhämtningsprocessen. Enligt Socialstyrelsen skulle en samverkan mellan landsting 

och kommun höja personers kompetensnivå, skapa en mer fördjupad och bredare 

kunskap och en mer omfattande helhetsbild. Det finns flertalet studier och utredningar 

där brister i samverkan mellan psykiatrin, socialtjänst och beroendevård har påvisats 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt Printz (2004) så förs en konstant diskussion kring bristen 

av samverkan runt stödet till personer med någon psykisk sjukdom. Han menar att det 

finns gråzoner i alla system och att det därför är nödvändigt att hela tiden utvärdera det 

arbete som sker mellan olika organisationer eller enheter (Ibid, 2004). För personer med 

ett missbruk som samtidigt lider av någon psykisk sjukdom kan det vara svårt att 

tillgodose alla insatsbehov. Genom att samverka finns möjligheten till att förhindra att 

individer "faller mellan stolarna". När en samverkan inte fungerar grundar det sig oftast 

i att det finns brister i kommunikationen mellan enheterna, det kan även handla om 

prestige eller kulturella skillnader mellan uppdragsgivarna. I vissa fall kan det vara så 
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att enheternas värderingar helt skiljer sig åt och att det finns brister i kunskapen om 

varandras uppdrag (Ibid, 2004). En viktig poäng som Printz (2004) påtalar är att när en 

samverkan fungerar som den ska är det individen som står i centrum och det är dennes 

behov som tillgodoses. Detta innebär att det bör finnas en öppenhet hos de inblandade 

enheterna om att skaffa sig en helhetsbild av de individer som är i behov av insatser 

(Printz, 2004).  En av svårigheterna är den ekonomiska aspekten där olika 

organisationer håller hårt i sin "pengapåse" och gärna ser att någon av de andra 

organisationerna "tar på sig" det ekonomiska ansvaret (Ibid, 2004).  

 

1.2 Problemformulering 

Välfärdssystemen är ett skyddsnät för Sveriges invånare (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Forskning, rapporter och analyser visar att trots förbättringar av 

arbetssätt och statens tillsatta åtgärder kvarstår strukturella problem inom socialt arbete 

(SOU 2000:3).  Detta kan exempelvis förklaras i att åtgärderna inte var tillräckligt bra, 

eller att de organisationer som utför arbetet frångår riktlinjer. Evidensbaserade arbetssätt 

bör leda till beräkneliga resultat, vilket inte är fallet gällande samordnade insatser 

(Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Genom att undersöka hur socialarbetare arbetar 

med komplicerade ärenden kan man belysa olika infallsvinklar inom området. När man 

tar del av resonemang och motiveringar finns möjlighet att hitta både svagheter och 

styrkor i deras arbetssätt.  

 

1.3 Relevans för socialt arbete 

I en rapport från Socialstyrelsen (2012) redovisas en inventering av psykiskt 

funktionsnedsattas behov. I rapporten framgår att personer med psykiska 

funktionsnedsättningar är en särskilt utsatt grupp i samhället. Utsattheten omfattar inte 

bara utanförskap, utan även bland annat hälsoproblematik och brist på sysselsättning. 

Personer med kombinerad missbruksproblematik och psykisk ohälsa är den grupp som 

far mest illa i samhället och som kräver omfattande och ibland livstidslånga insatser. 

Rapporten poängterar att tidigt insatta insatser, som är specialanpassade efter 

individernas hjälpbehov är att föredra. Statistik visar att individer som får denna hjälp 

inte behöver hjälpinsatser lika länge, den ökar även möjligheterna för individerna att 

återgå till att vara delaktiga förvärvsarbetare i samhället. Personer som är i behov av 

kombinerade hjälpinsatser från kommun och landsting belastar ekonomin, inte bara 

kommunalt, utan även statligt. Rapporten betonar att ett samarbete mellan kommun och 
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landsting krävs för att uppnå en optimal kombination av hjälpinsatser. 2010-01-01 var 

startdatum för den överenskommelse som fortfarande är aktuell mellan kommun och 

landsting när det gäller samarbete över organisationsgränserna (Socialstyrelsen, 2012). 

Den fiktiva familjen i denna vinjettstudie faller inom ramarna för denna 

överenskommelse. Oavsett utfall av våra fokusgruppsintervjuer kommer vi som 

studenter få en insikt i hur man arbetar med detta. Genom undersökningar ges möjlighet 

att effektivisera samarbeten, vilket gynnar kommun och landsting ekonomiskt och kan 

även leda till bättre levnadsvillkor för utsatta grupper i samhället (Socialstyrelsen, 

2012). 

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en inblick i hur socialarbetare inom socialtjänstens 

olika enheter motiverar sina förslagna insatser.  

Studiens frågeställningar: 

 Om det finns skillnader i hur socialarbetare beviljar insatser, hur motiveras 

dessa? 

 Finns det skillnader i hur socialarbetarna väljer att strukturera 

handläggningsprocesserna? 

 Hur upplever socialarbetarna att samordningen fungerar idag? 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

I detta examensarbete börjar vi med att förklara viktiga begrepp och hur vi valt att 

använda dessa i arbetet. Dessa står i bokstavsordning för att underlätta för läsarna. Efter 

ordförklaringarna beskriver vi tidigare forskning i form av relevanta artiklar och 

litteratur inom området. Detta utmynnar sedan till en kort diskussion där vi knyter ihop 

den information vi funnit. Efter detta presenteras våra teoretiska utgångspunkter och 

metoder. Vi har sedan placerat vinjettfallet i sin helhet, samt beskrivningen av urval och 

fokusgrupp. Efter detta presenteras resultat och analys, där vi utifrån resultatet valt att 

använda oss av två teman. Dessa teman har underrubriker, där vi sammanfattar 

intervjuerna, kopplar dessa till teorier och tidigare forskning. Avslutande för vi en 

diskussion och ger förslag till senare forskning och lämnar kritik på oss själva. 
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1.6 Begreppsförklaringar  

”A1-5” – Intervjupersoner i intervju nummer ett. Dessa personer ingår i Hudiksvalls 

Kommuns samordningsgrupp (benämningen vidareutvecklas under ”resultat”) 

APT – Arbetsplatsträff, personer som deltar i enhetens dagliga verksamhet träffas för 

att bl.a. delges information eller ta vissa beslut. Hur ofta träffarna sker beror på 

verksamheten och dess rutiner. 

ASI – Addiction Serverity Index, en intervjuteknik som används vid bedömning inom 

missbruksproblematik. 

”B1-4” – Intervjupersoner i intervju nummer två. Dessa personer arbetar som 

handläggare inom olika enheter inom Hudiksvalls Kommun (benämningen 

vidareutvecklas under ”resultat”) 

BBIC – Barns behov i centrum, ett verktyg som är väl användbart i strukturering och i 

genomförandet av arbete med barn och unga.  

Bistånd/Insatser – I denna uppsats använder vi ”insatser” oavsett vilket lagstöd som 

används. 

CAPT – Children Are People Too, är från början en amerikansk modell med 

stödgrupper för barn till föräldrar med svår känslomässig problematik. 

EBP – Evidensbaserad praktik. Socialtjänstens hjälpinsatser skall vara till nytta och inte 

orsaka skada för den hjälpsökande. Därför skall insatserna vara grundade på god 

kunskap. Man bör därför arbeta utifrån forskningsresultat/empiri och ta hänsyn till 

samhällsförändringar (Payne, 2008) 

Handläggningstid – I denna uppsats använder vi denna benämning för tiden från att 

intervjupersonerna tar del av vinjettfallet, till dess de beviljade insatserna träder i kraft. 

Holistisk – helhet, -syn; -bild 

HSL – Hälso- och Sjukvårdslag (1982:763) 

LSS – Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

Missbruk – I detta arbete utgår vi från benämningen i DSM-IV. Vidare information 

finns under rubriken ”definitioner”. 

SIP – Samordnad individuell plan, återfinns i lagstöd; 2 kap. 7 § SoL och 3 f § HSL 

SoL – Socialtjänstlagen (2001:453) 

TAPP/TAPT – Teenage power program, är en stödgrupp för ungdomar till föräldrar 

med missbruk.  

Vinjettstudie – Innehåller i denna uppsats ett beskrivet fall med en fiktiv familj med 

olika sociala problem. 
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1.7 Definitioner  

1.7.1 Grupper 

Vad definierar en grupp; ordet grupp kommer från italienskans gruppo och har 

betydelsen i likhet med skara, hop eller knut. Svedberg beskriver även att det finns två 

betydelser av ordet, den ena som en samling kroppar och den andra som nystan, trassel 

eller klump. En grupp är enligt Svedberg några samlade människor som under en viss 

tid kommunicerar med varandra, där alla ska kunna delta i den diskussion som förs. 

Gruppmedlemmarna har något gemensamt och varje grupp består av unika 

karaktärsdrag som formats av individernas tankar och känslor (Svedberg, 2007).  

Enlig Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) finns det mängd olika 

gruppsammansättningar inom samarbete och samverkan i organisationsarbete. Några av 

dessa är bland annat det professionella teamets samverkan som utgår från att olika 

professioner från olika organisationer sluter an till ett team. Det tvärprofessionella 

teamet består av företrädare från olika yrkesgrupper som både har rätt profession samt 

rätt specialistkunskaper inom de olika områden som krävs, detta i sin tur kan leda till att 

klienterna erbjuds bättre insatser (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). 

 

1.7.2 Missbruk 

Ordet missbruk används idag ofta som synonym till beroende och Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder (DSM) innehåller en definition av missbruk. 

Skillnaden mellan beroende och missbruk är att beroende utvecklas över tid medan 

missbruk kan kopplas till givna situationer i livet. Ett exempel på att missbruka kan vara 

när ungdomar dricker sig fulla flera gånger i veckan, utan att utveckla ett beroende. 

Skulle drickandet däremot pågå under en lång tid, finns det en risk för att ett beroende 

kommer utvecklas (Agerberg, 2004). Minst ett av de fyra kriterier som finns i DSM-IV 

manualen för missbruk ska uppfyllas under en och samma tolvmånadersperiod för att 

definiera det som missbruk. 

1. Upprepad droganvändning som leder till att personen misslyckas med att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i hemmet eller i skolan.  

2. Upprepad användning av drogen i situationer som medför risk för fysisk skada, 

exempelvis vid bilkörning eller maskinarbete. 

3. Återkommande lagliga konsekvenser som en följd av droganvändningen. 

4. Fortsatt droganvändning trots medvetenhet om att det leder till negativa konsekvenser 

socialt, samhälleligt och fysiskt (Agerberg, 2004).  
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2. Tidigare forskning 

2.1 Sökprocessen 

Inför denna uppsats har vi insamlat tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar, 

relevanta artiklar från betrodda författare och/eller betrodda tidskrifter samt övrig 

litteratur. Vissa rapporter, handböcker och vissa lagtexter är hämtade från 

Socialstyrelsen och riksstadens hemsidor. I vår sökprocess har vi valt att använda oss av 

Högskolan i Gävles olika databaser. Där har vi använt följande trunkerade (*) sökord; 

cooperation*, social*, disability*, coping*, research*, physical*, handicap*, Sweden*, 

physical-disability*, LSS*, vignette*, study*, social work*, cross-professional*, human 

service*, BBIC* och organisations*. Dessa sökord har vi kombinerat på olika sätt 

genom sökprocessen, för att specificera våra resultat. Forskningsläget inom området 

upplever vi är begränsat. Många av våra sökträffar innefattade socialt arbete gällande 

barn, unga och deras föräldrar. Även om dessa artiklar kan innehålla information 

gällande motiveringar av insatser, så fattas ändå den ”allmänna” motiveringen, som 

täcker hela panoramat av insatser. Då vi valt att arbeta med en vinjettstudie i 

kombination med fokusgruppsintervjuer sökte vi tidigare forskning om metoderna. En 

person som återkom inom sökningarna inom vignette* var den svenska forskaren Ulla 

Jergeby. Även om vi fick en inblick i hur de valde att strukturera vinjettstudier så 

återfanns bristen i fakta som kunde knytas till vårt specifika forskningsområde. Vi valde 

ut en av hennes artiklar, som passade mot detta område. Många artiklar som återfanns i 

våra sökresultat betonade bristen på evidensbaserade metoder och vetenskapliga 

artiklar. 

 

2.2 Relevanta artiklar 

2.2.1 Väl investerade pengar 

I en studie gjord av Jess & Nyström (2002) jämförs en klienteffektstudie med en 

samhällsekonomisk utvärdering inom samma individer och insatser. I denna studie 

avser klienteffektstudie flertalet utvärderingar av samma individer mellan åren 1996-

1998. Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader hos klienterna 

genom åren och sedan göra jämförelser mot den rådande samhällsekonomin under 

denna tid. Studiens resultat visar att insatser som är specifikt utformade efter klienters 

hjälpbehov, ger bättre resultat och är mer kostnadseffektiva (Jess & Nyström, 2002). 
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2.2.2 Överenskommelse för samarbete 

För att underlätta den samverkan mellan kommun och landsting sände socialstyrelsen 

ett meddelande 2010-01-01. I detta meddelande förklaras de bestämmelser som styr 

samverkan mellan kommun och landsting, samt hur den påverkas av andra regelverk. 

Arbetet med individer med psykiska funktionsnedsättningar skulle kunna förenklas över 

organisationsgränserna. Personer med funktionsnedsättningar behöver ofta hjälp från 

både kommun och landsting. Samverkan kan minska antalet klienter som ”faller mellan 

stolarna” och kan ge en kostnadseffektivisering. Livskvaliteten bör genom detta höjas 

för klienten. Samtidigt kan samverkan ge en möjlighet till att bredda kunskapsområdet 

för professionerna (Socialstyrelsen, 2010). 

 

2.2.3 Samarbete innan överenskommelsen 

I en avhandling gjord av Blomqvist (2012) framgår brister i hur samarbetet fungerar 

mellan kommun och landsting. Resultatet visar bl.a. att kommun och landsting 

fortfarande brister i kommunikationen. Föräldrar uppdateras inte hur deras barns 

ärenden utvecklar sig, samtidigt som hjälpsökande föräldrar blir slussade mellan 

organisationerna utan att få hjälp. Det framgår även att exempelvis kommunens enheter 

har ett ”vi och dom” tänk när det gäller ärenden med problematik som sträcker sig över 

enhetsgränserna. Socialsekreterare i avhandlingen utför och beviljar de insatser de 

”måste”, för att sedan släppa ärendet och låta andra enheter göra resten. De samarbetar 

bristfälligt och de följer inte upp ärenden för att se om alla behov är tillgodosedda i den 

mening samarbetet var tänkt att fungera. Avhandlingen tar upp gynnande och hindrande 

faktorer för samverkan. De hindrande är: resursbrister, oklarheter i ansvarsfördelning, 

oenigheter i/ eller vagt formulerade mål, skilda lagar och kunskapstraditioner, 

svårigheter i verkställandes av de politiska beslut som tas. De gynnande faktorerna är: 

tydliga funktionsgränser, tydligt huvudmannaskap, samlokalisering av aktörer, samt en 

ledning som framhäver samarbete som positivt. Även om empirin är insamlad mellan 

åren 2005-2007 anser författaren att faktorerna ovan är lika aktuella i framtiden, då 

problematik i samarbeten alltid kommer att finnas vid komplexa ärenden (Blomqvist, 

2012). 
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2.2.4 Tvärprofessionella team 

Genom århundranden har samarbete mellan professioner inom socialt arbete varit 

viktig. Denna typ av arbetsmetod kan kallas för tvärprofessionella team. Trots dess 

popularitet kan detta samarbete utvecklas (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). 

Thylefors et al. (2005) Fem argument: 

1. Komplex problematik i ärenden talar för utförande av samarbete och kräver 

olika typer av expertis och kunskap för att kunna lösas. Detta underlättas om 

man arbetar i team och kompletterar varandras kunskap. 

2. Tvärprofessionella team kan leda till att ”vårdtiden” eller den tid där insatser 

behövs minskar.  

3. Välfärdssamhället har gått mot en ökad privatisering. De klienter som är 

missnöjda med beviljade insatser kan vända sig till privata aktörer. Att arbeta i 

team kan öka ”nöjdhetsfaktorn” hos de hjälpsökande.  

4. Inom ett arbetsteam delar man med sig av sina erfarenheter. Detta skapar 

möjligheter till nya infallsvinklar och skapar ett större professionellt kontaktnät 

inför kommande uppgifter.  

5. Teamarbete kan stärka både den emotionella och professionella känslan på 

arbetsplatsen (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). 

 

2.2.5 Internationell vinjett 

Glad (2006) utförde en vinjettstudie mellan olika länders socialtjänster. Resultatet visar 

att graden av komplexitet i ett barnavårdsärende påverkar graden av samarbete mellan 

socialarbetare. De insatser som beviljades skiljer sig mellan olika länder. Detta förklaras 

i och med att socialarbetare arbetar utifrån olika lagstiftningar. Glad (2006) belyser 

vikten av att man samarbetar med varandra, samt att arbetet struktureras så att hela 

arbetsbördan inte läggs på enskilda socialarbetare. Undersökningen visar att svensk 

lagstiftning är vag när det kommer till hjälpinsatser, samtidigt som 

sekretessbestämmelserna försvårar möjligheten till utbyte av information mellan olika 

enheter. Detta gäller både socialt arbete och sjukvård (Glad, 2006). 

 

2.2.6 Bristande arbetsmetoder och begränsningar 

I årtionden har samverkan mellan olika enheter och organisationer varit i fokus. Mycket 

är skrivet inom ämnet, det finns dock en brist på evidensbaserade resultat. Trots att 
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samverkan inte är tydligt vetenskapligt dokumenterat ses samarbete som någonting 

positivt (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Thylefors et al. (2005) lyfter fram 

vikten av att förankra samverkan och dess resultat i evidensbaserad forskning. Vikten av 

samarbete över organisationsgränser betonas även av Bunger (2010). Hon skriver i sin 

pilotstudie om hur individer ”faller mellan stolarna” som ett resultat av bristande eller 

problematiskt samarbete mellan organisationer. För att minimera att klienter ”faller 

mellan stolarna” uppmanar man till samverkan mellan de berörda organisationerna. 

Detta ses som en effektivisering av det sociala arbetet och en förbättring av 

hjälpinsatsernas kvalité. Samarbetet skall vara behovsanpassat och leda till att ge 

klienterna bättre förutsättningar. Socialarbetare sitter på en unik position när det gäller 

att förmedla och organisera olika insatser. Det återkommande problemet är vem som 

ska betala insatserna och vem som bär det yttersta ansvaret för insatserna. Även denna 

studie tar upp bristen av empiri gällande samarbetets resultat och effekter (Bunger, 

2010). 

Enligt Åström, Jergeby, Andershed & Tengström (2013) finns forskning som visar att 

socialarbetare ibland inte använder sig av evidensbaserade metoder. Konsekvenserna av 

detta kan därmed bli att insatser beviljas till fel personer, eller av fel skäl. Detta kan 

utifrån ett ekonomiskt perspektiv ses som ett slöseri av resurser. Personer kan beviljas 

insatser även om det egentliga hjälpbehovet inte existerar. Personer med stort behov kan 

få otillräckliga insatser, eller inga alls. Ett användande av evidensbaserade metoder kan 

ses som en potentiell lösning på både ekonomiska frågor och hur man väljer insatserna. 

Socialarbetare förväntas grunda sitt arbetsutförande på evidensbaserade metoder. Alla 

socialarbetare har dock inte den kunskap eller redskap som behövs för att använda 

evidensbaserade metoder (Åström, Jergeby, Andershed & Tengström, 2013). 

 

2.2.7 BBIC & FN´s barnkonvention 

BBIC (barns behov i centrum) är grundat på Englands ICS (Integrated Children´s 

System). Både ICS och BBIC uppkom som ett resultat av den kritik som riktas mot 

insatser beviljade till barn. BBIC innefattar tre grundstenar som tillsammans bildar en 

triangel runt barnet. Varje grundsten innehåller en mängd punkter man skall ta i 

beaktning. BBIC´s användningsområden är utredning, planering och uppföljning. Då 

detta redskap strukturerar och preciserar de insatser ett barn är i behov av underlättas 

även den fortlöpande dokumentationen som sker (Socialstyrelsen, 2013). Vikten av hur 

man arbetar utifrån barnets perspektiv förankras även i FN:s konvention om barns 
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rättigheter. Barnkonventionen har fyra grundstenar, som genomsyrar de artiklar som 

återfinns i konventionens helhet och som alltid skall beaktas när man arbetar med barn. 

Dessa är att alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa skall beaktas i 

alla beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling samt alla barn har rätt att säga sin 

mening och få den respekterad (UNICEF Sverige, 2009). 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1 Systemteori 

Systemteorin är en teori som fokuserar på helheten och handlar om hur individer kan 

påverkas av de olika system/relationer och miljöer de befinner sig i samt de processer 

individer påverkas av. Systemperspektivet handlar om att det sociala arbetet bör hjälpa 

personer att kunna återanpassa sig i den rådande sociala strukturen. Varje individ har ett 

speciellt livslopp, vissa tidsperioder i individens liv vara väldigt ansträngande och 

oroande. Individen kan uppleva en oförmåga att hantera situationerna (Payne, 2008).  

Det är av vikt att vi observerar de personliga och samhälleliga perspektiven i varje 

social situation och noterar hur olika faktorer samverkar. En individ som befinner sig i 

ett visst system påverkas av systemet och dess omgivning. Det finns en samverkan 

mellan olika system. Personer samspelar med varandra, inte bara i familjen utan även i 

arbetsgrupper och i samhället i stort. Detta beskriver Payne (2008) som ”ringar på 

vattnet”, där varje system en individ befinner sig i kan påverka varandra. Ett exempel på 

detta kan vara att en ”dålig dag” på arbetet kan leda till en negativ påverkan på 

familjesystemet. Teorin kan användas för att beskriva processer som sker inom en 

individ, alltså känslomässigt, men även mellan individer och därmed ge en helhetsbild 

av individens/gruppens agerande. Fokus läggs på de resurser och de kopplingar som 

sker inom gruppen. Det samspel som sker mellan individer i exempelvis en arbetsgrupp 

kan stimulera och stärka relationen och gruppen (Payne, 2008). Olika system har olika 

strukturer som består av enheter med gränser, där gruppens energi i större omfattning 

flödar fritt inom än över gränserna. Arbete utifrån systemteori bör utgå från det 

sammanhang man befinner sig i och vilka mål man vill uppnå. Man bör se både hinder 

och tillgångar för att nå dessa mål. Samtidigt som resultatets effekt, makt och ansvar bör 

beaktas (Ibid, 2008). Systemteorins strävan är att kunna förklara olika händelseförlopp 

mellan individer i grupper inom eller mellan olika organisationer. Gruppen ses som ett 

öppet system inom systemteoretiska perspektivet, där mänskligt handlande och 
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uppkomsten av problem är ett resultat av samspelet mellan gruppmedlemmarna 

(Svedberg, 2007).  

 

3.2 Nätverksteori 

Nätverksteorin beskriver olika samarbete mellan människor. I individers vardagsliv är 

nätverk något som är en naturlig del av deras liv. Tanken kring nätverk uppstår oftast 

när det vardagliga stödet inte räcker till eller inte räknas som självklart. Det är i relation 

till andra individer som man som individ kan finna livskvalitet. I mötet med andra blir 

vi bekräftade och därmed kan även vår identitet utvecklas (Helsing, 2001:9). Helsing 

beskriver att ett gott socialt nätverk är en förutsättning för att möjliggöra god hälsa och 

livskvalitet. Ett nätverk agerar på många olika nivåer allt från familjer upp till 

nationsnivå. Inom arbetet med nätverk läggs en stor del av fokus på att "rätt" individer 

finns med, exempelvis när det kan handla om nätverksmöten. En viktig del av 

nätverksarbetet består i att kunna urskilja de stödjande relationer i en individs nätverk 

(Helsing, 2001:9). De länkar som kopplar samman individer i ett nätverk är antingen 

svaga eller starka. En svag länk till en annan individ kan underlätta kontakten med 

andra nätverk med ny information. Detta sin tur kan vara en utvecklande process. De 

starka länkar som finns i ett nätverk är oftast kopplade till familjen (Ibid, 2001:9). Alla 

människor ingår i någon typ av nätverk och skapar därigenom sin egen livsvärld men är 

även deltagare och skapare av andras tillvaro. 

 

Inom nätverksarbete samlas ett antal professionella eller volontärer som med sina skilda 

erfarenheter tillsammans försöker söka lösningar till komplexa problem inom 

exempelvis en individs familjesystem. Nätverken är inte fasta utan kan förändras över 

tid och är ett arbetsredskap inom socialt arbete. I ett nätverk ingår som tidigare nämnts 

både privata och professionella personer (Ibid, 2011:9).  

 

4. Metod 

I undersökningen används kvalitativ intervjumetod, detta för att skapa en möjlighet att 

ta del av så mycket relevant information som möjligt och därmed kunna utföra en 

faktabaserad undersökning. Syftet med den kvalitativa forskningsmetoden är att det ger 

en möjlighet att fånga upp och förklara individers upplevelser i en specifik situation 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  
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Studien bygger på både fenomenologiska och hermeneutiska ansatser. Tidigare 

forskning, litteratur samt intervjuer tolkas med hjälp av den hermeneutiska cirkeln. För 

insamling av data utfördes två fokusgruppsintervjuer. Denna metod undersöker hur 

intervjupersonerna resonerade kring ett fenomen. Det valda fenomenet i dessa två 

fokusgrupper var ett vinjettfall (Ibid, 2005) Det fenomenologiska perspektivet hjälpte 

oss att fokusera på intervjupersonernas utsagor under intervjuerna, då störst utrymme 

lämnades till deltagarna. Att kombinera fokusgruppsintervjuer tillsammans med 

vinjettfall kan ge möjlighet att ta del av deltagarnas resonemang, i en så naturlig miljö 

som möjligt (Ibid, 2005). Arbetssätt, resonemang och information skulle i största 

möjliga mån efterlikna deltagarnas naturliga arbetssätt och informationstillgångar. Detta 

då vi i undersökningen ville se hur de kompletterade varandras kunskaper i vinjettfallet, 

samt hur detta påverkade insatserna (Thylefors, Persson & Hellström, 2005). Samtidigt 

gav de tillhörande fokusgruppsintervjuerna oss en inblick i om det fanns några 

skillnader i gruppernas gruppdynamik, då den första intervjun innefattade en redan 

befintlig grupp och den andra en ”ny” grupp (Svedberg, 2007). 

 

4.1 Vinjettstudie 

En vinjett är en studie som undersöker hur individer motiverar och bedömer olika 

situationer. Studien går ut på att respondenterna får ta del av en eller flera hypotetiska 

situationer (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). En vinjettstudie kan vara till hjälp för 

att avgränsa diskussionerna till ett visst område som skapats utifrån den relevanta tidigare 

förförståelsen hos oss som undersökare. Samtidigt som fokusgruppsintervjuer ger en 

möjlighet att med följdfrågor få svar på de bakomliggande motiven som besluten grundar 

sig på (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  Syftet med denna 

undersökning är att hitta motiveringar till beviljade insatser, samt att se hur dessa 

socialarbetare samarbetar och kompletterar varandra. Då samordningsgruppen bildar en 

av fokusgrupperna valde vi att låta den fiktiva familjen i vinjetten återspegla olika sociala 

problem. Vinjettstudien möjliggör för oss som studenter att ta del av resonemang och 

beviljade insatser riktade mot en hel familj. Detta hade inte varit möjligt om familjen varit 

verklig, då sekretessen hade omöjliggjort att information kunnat lämnas ut till oss. Nedan 

finns samma fiktiva fall som lämnades till fokusgrupperna. 

 

Vi vill belysa att vi av samordningsgruppen mottog direktivet att försöka överdriva 

problematiken hos den fiktiva familjen så mycket som möjligt. Detta då det är ärenden 
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av väldigt komplex art som lyfts upp i gruppen. Vinjettstudiens familj kan därför 

upplevas ha överdriven problematik, samt bestå av stereotyper.  Detta behöver inte 

nödvändigtvis representera en rättvis bild av dagens samhälle, däremot möjliggjorde 

detta för oss att sträcka familjens problematik över alla enhetsgränser. Vidare vill vi 

poängtera att syftet var att socialarbetarna skulle fokusera sig på hjälpbehovet hos 

individer, inte deras kön eller etnicitet.  

4.1.1 Fallbeskrivning  

Mamma  

Anneli är 34 år och efter flera suicidförsök har hon blivit diagnostiserad som 

manodepressiv och medicineras. Enligt Anneli själv så ”glömmer” hon bort att ta sin 

medicin vid de tillfällen då hon mår bra. Anneli är sjukskriven sedan drygt tre år 

tillbaka, då hon i samband med yngsta barnets födelse hoppade från andra våningen. 

Pappa 

Bakari är 44 år och kommer ursprungligen från Gambia, han kom till Sverige för ca fem 

år sedan. Bakari började på SFI men avslutade studierna då han upplevde lärarinnan 

som kränkande, han talar behjälplig svenska. Han är arbetslös, men förgyller dagarna 

med att tugga Kat tillsammans med sina gambianska vänner. Han är våldsam och 

manipulativ mot sina familjemedlemmar. Dock är frustrationen mest riktad mot hans 

partner, då han upplever Josefins funktionsnedsättning som ett resultat av Annelies 

sjukdomsbild. 

Barn 1 

Cilla är 14 år, hon skolkar och har dåliga betyg. Cilla är introvert, hon har 

självskadebeteende vilket hon tidigare fått psykoterapi för på BUP. Cillas armar och ben 

har fullt av ärrbildningar vilket hon är noga med att dölja. Hon har sporadisk kontakt 

med sin pappa, då han ofta kontaktar henne när hans ångest är som störst. Han har ett 

aktivt amfetaminmissbruk. 

Barn 2 

Dennis är 12 år och helsyskon med Cilla. Till skillnad från sin syster så är Dennis 

väldigt utåtagerande. Skolan har svårt att hitta ett arbetssätt som tillgodoser Dennis 

behov samt de övriga klasskamraternas. Det hör inte till ovanligheterna att Dennis hotar 

både personal och elever. Trots detta har han några få kompisar. 

Barn 3  

Elvira är 6 år och går i förskoleklass på samma skola som Dennis. Elvira upplevs av 
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skolans lärare att vara en väldigt snäll och duktig tjej, hon är väldigt noga med att hålla 

ordning och hålla reda på vad som är ”rätt och fel”.  När det blir stökigt i omgivningen 

så är Elvira först på plats för att skapa ”ordning” innan fröknarna märker något. Det som 

fröknarna reagerar på är att Elvira inte vill vara ute och leka med de andra barnen på 

rasterna, hon vill hellre vara inne hos fröknarna. Det hör inte till ovanligheten att hon 

kryper upp i knäet hos någon av fröknarna. Elvira sitter gärna tyst på 

morgonsamlingarna då de andra eleverna berättar om helgens roligheter med familjen. 

Elviras pappa försvann ur familjebilden redan när Annelie var gravid. Elvira har aldrig 

haft någon kontakt med sin pappa. 

Barn 4 

Josefin är 3 år och har Downs syndrom. I kombination till syndromet har Josefine ett 

lindrigt hjärtfel. Som efter två operationer numera är lätt att hantera med mediciner. 

Utanför detta har hon nedsatt syn och behöver glasögon. Samt stora problem att 

kommunicera verbalt. Detta medför att familjen, som är hennes enda umgänge, 

kommunicerar med henne delvis via teckenspråk. Josefin är utåtagerande genom att 

bitas. Hon biter både sig själv och andra. Den enda som på något sätt får vara i närheten 

av henne är Elvira. Vilket kan vara en av orsakerna till varför hon är den i familjen som 

lägger störst tid på Josefin. Förutom att bitas tar Josefin av sig blöjan när hon bajsat och 

kladdar ut innehållet över alla områden hon kommer åt.  

 

Familjens nätverk 

Anneli har ingen kontakt med sina föräldrar och hennes enda syster har tagit avstånd 

från henne. Annelis föräldrar har försökt hålla kontakten med Anneli och barnen, men 

då Annelie motarbetar detta har det nu gett upp. Annelis syster bor i några mil bort, 

tillsammans med sin sambo. Dom har båda fasta arbeten och tillbringar mycket av sin 

fritid med resor. Annelis syster är en av dem som gjort anmälningar anonymt och detta 

ser hon som det sista hoppet hon har för att ”rädda” sina systerbarn. De har en granne i 

samma trappuppgång som fungerat som en ”extra mormor”, men som de sista 

månaderna även hon tagit avstånd från familjen. Hon säger att det gör för ont i hjärtat 

att höra på alla ”hemskheter”. Grannen är en av dem som anonymt ringt för att göra 

orosanmälningar.  

Bakari har inga släktingar i Sverige och hans släktingar som är kvar i Gambia vill han 

inte prata om. Hans sociala nätverk i Sverige består av hans missbrukande vänner. 

Cillas och Dennis farmor och farfar är båda döda sedan några år tillbaka, men de har en 
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faster som de aldrig träffat. Fastern flyttade i samband med att hon började gymnasiet 

och ingen vet exakt var hon bor i dagsläget. 

 

Situationen idag 

Cilla går till ungdomsmottagningen för att skaffa p-piller, då hennes kille Anton 25 år 

tycker att det är dags. Ungdomsmottagningen upptäcker att Cilla är gravid då hon utan 

att tänka sig för tar av sig sin stora tröja. Detta utmynnar i en orosanmälan. Detta 

medför att socialtjänsten samlar den information som finns om tidigare kontakt familjen 

haft med socialtjänsten. Då man i dagsläget har ekonomiskt bistånd. Det har under 

perioder förekommit kontakt med socialtjänst, både på barn & ungdomsenheten, 

psykiatrin och vuxenenheten.  

 

Barn och ungdom 

Den senaste tiden har 4 st. anonyma orosanmälningar gjorts till barn och ungdom. Där 

man påtalat risker för barnen att vistas hemma. Det har uppkommit att barnen inte får 

mat, eller den basala omvårdnad som behövs. Att barnen tar med sig mat från skolan för 

att klara sig på helgerna och kvällarna. Samt att man tigger mat av sina grannar. Det har 

även uppkommit att ett av barnen blir sexuellt utnyttjat av bekanta till familjen. 

Samtidigt som fadern ofta kan ta ut sin frustration på de övriga barnen genom att piska 

dom med pinnar. Anmälarna vill inte berätta sin egentliga relation till familjen, eller 

deras namn, då de är rädda för de konsekvenser som kan uppkomma. 

Det har tidigare även inkommit orosanmälningar från både Cillas, Dennis och Elviras 

skola. Dessa har lett till samtal med skola och familjen tillsammans med socialtjänst. 

Några åtgärder har ej vidtagits då föräldrarna försäkrat att de nu har läget under 

kontroll.  

 

Psykiatrin 

Psykiatrin har även de inkommit med orosanmälningar i samband med Annelis 

suicidförsök. Samtidigt som Anneli på eget bevåg, samt på initiativ av anhöriga blivit 

inlagd för vård och observation. 

 

Vuxenenheten 

Enheten har tidigare varit inkopplad när Annelie var tillsammans med Cilla och Dennis 
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pappa. Nyligen inkom en orosanmälan då gällande Bakirs missbruk. 

 

Försörjningsstöd 

Det har funnit en kontinuerlig kontakt under de senaste tio åren. Familjen har bytt till 

större lägenhet och bor nu i 4 r.o.k. Det finns en misskötsamhet angående betalning av 

räkningar trots ekonomiskt bistånd. Detta har lett till att försörjningsstödet nu på 

Annelis begäran betalar de räkningar som täcks av biståndet.  

 

Vinjettstudiens syfte 

Hur socialarbetare motiverar sina beslut och de beviljade insatserna. Hur prioriteras 

familjens nätverk och individers medbestämmanderätt genom handläggningsprocessen? 

1. Om det finns skillnader i hur socialarbetare beviljar insatser, hur motiveras 

dessa? 

2. Vilken hänsyn tas till den fiktiva familjens nätverk genom 

handläggningsprocessen? 

3. Finns det skillnader i hur socialarbetarna väljer att strukturera 

handläggningsprocesserna? Om så, hur påverkar detta handläggningstiden? 

 

 

4.2 Fokusgrupp 

Fokusgrupp är en skara av några utvalda personer som interagerar med varandra. I 

vardagslivet finns en ständig dialog mellan människor som formar en uttrycksfull bild 

av vad vi känner, tänker och tycker samt innebörden med våra handlingar. Det sociala 

samspelet mellan grupper och dess deltagare kan påverka deras värderingar och åsikter. 

Det är inte alltid deltagarens egna åsikter som framförs, utan dessa kan ha formats 

tillsammans med de andra i fokusgruppen (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). 

Fokusgruppen består vanligen av mellan sex till tio personer som ska intervjuas 

tillsammans. Gruppen leds av en moderator, även kallad samtalsledare, som 

introducerar de ämnen som ska diskuteras men även ser till att det blir ett 

meningsutbyte. Samtalsledarens uppgift är att skapa en trygg atmosfär så att deltagarna 

känner att de kan uttrycka sina åsikter. Meningen med en fokusgruppsintervju är att få 

ut så mycket information och synpunkter som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Exempel på några av fördelarna med fokusgruppsintervjuer är att genom en samlad 
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grupp individer få mycket information om ett visst tema. Deltagarna checkar av 

varandra lite extra så att det blir en balans i informationen och falsk eller extrem sådan 

faller bort. Det finns också en del begränsningar med denna typ av intervjuer. 

Moderatorn behöver kunna hantera intervjun så att alla deltagande får yttra sig, inte bara 

de deltagare som har lätt för att uttrycka sig. Avvikande eller personliga ämnen bör 

undvikas i en fokusgruppsintervju. I en fokusgruppsintervju bör man ha ett begränsat 

antal frågor. I en fokusgrupp med åtta personer som intervjuas under en timme bör ej 

fler än tio kärnfrågor ställas (Patton, 2002). 

 

4.3 Urval 

Urvalet till intervjuerna har gått till på två olika sätt. Den första intervjun som vi valt 

kalla för ”A” innefattar fem socialarbetare som ingår i samordningsgruppen som 

benämns ”A1”-”A5”. Till intervju nummer två som vi valt kalla ”B” har vi fått hjälp av 

Hudiksvalls Kommuns kvalitétsutvecklare i slumpmässigt urval av tre handläggare från 

olika enheter. Den fjärde handläggaren är från barn- och ungdomsenheten och var den 

enda som var tillgänglig då intervjun skulle äga rum. Detta som ett resultat av att de 

arbetar under en så stor belastning. De personer som ingår i intervju ”B” har vi valt att 

benämna som ”B1”-B4”. Dessa kommer sammanställas nedan med information om 

vilken enhet de tillhör: 

Intervju A Intervju B 

A1- Enhetschef, kommunassistans B1- Handläggare LSS 

A2- Handläggare SoL & LSS B2- Handläggare försörjningsstöd 

A3- Handläggare barn- & 

ungdomsenheten 

B3- Handläggare barn- & 

ungdomsenheten 

A4- Handläggare vuxenenheten B4- Handläggare vuxenenheten 

A5- Bitr. rektor västra skolan  

 

 

Vid slumpmässigt urval kommer både oerfarna och erfarna att ingå i urvalsgruppen, 

detta för att få en rättvisare fördelning av handläggare. Det kan även ge en bild av om 

bedömningarna skiljer sig åt mellan handläggare men även vilken hänsyn som tas kring 

nätverkets betydelse (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  
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4.4 Studiens trovärdighet 

4.4.1 Validitet 

Validitet innebär giltighet och styrker det som konstateras i exempelvis en 

undersökning. Det ska vara övertygande, hållbart och försvarbart. Detta innebär att 

undersökningen mäter det som den avser att mäta (Kvale & Brinkmann, 2009). Det är 

viktigt att en undersökning uppnår så hög validitet och reliabilitet som möjligt, detta för 

att styrka undersökningens trovärdighet (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Med 

hjälp av litteratur och i samråd med vår handledare utformades en intervjuguide fram. 

Frågorna i intervjuguiden har formuleras på ett sätt som skulle kunna uppfattas 

likvärdigt hos de olika socialarbetarna. De avgränsningar som gjorts kommer att vara 

till hjälp för att hålla fokus inom förutbestämd ram samt att införskaffa sig väsentlig 

kunskap inom området. Detta för att lättare förstå kontexterna i diskussionerna inom 

intervjuerna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Genom att utföra 

fokusgruppsintervjuerna och vinjettstudien i socialtjänstens lokaler stärks validiteten, då 

socialarbetarna befinner sig i en så verklighetsförankrad miljö som möjligt (Trevithick, 

2008). Genom att direkt efter genomförd intervju gå igenom de anteckningar som gjorts 

vidhålls stringensen i undersökningen (Patton, 2002).  

4.4.2 Reliabilitet 

En brist som minskar reliabilitet kan vara slarvfel eller oläsliga anteckningar. För att 

öka reliabiliteten i vår undersökning har vi utöver anteckningar även gjort 

bandinspelningar under intervjuerna. Detta för att minimera eventuella missförstånd och 

slarvfel. Det som inte kunde tydas tydligt från bandupptagningen uteslöt vi (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). Då det under intervju "A" var mer "rörigt" 

och respondenterna talade i munnen på varandra gjorde detta att det försvårade vårt 

arbete att tyda bandinspelningen från denna intervju. Fördelen var dock att vi delade 

upp sysslorna så att en av oss ställde frågor och den andre observerade och antecknade 

vad som sades under intervjuerna. Denna uppdelning mellan oss som undersökare kan 

vara en faktor som ökar reliabiliteten. Samtidigt kan intervjugruppens "rörighet" vara 

den bristande faktorn, som i sin tur kan minska reliabiliteten i vår undersökning 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  
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4.4.3 Representativitet 

Vi hade för avsikt att undersöka hur socialarbetare motiverar sina förslag till insatser. 

De begränsningar och urval som användes påverkade representativiteten. Vi avgränsade 

oss till Hudiksvalls kommuns socialtjänst. Efter detta skedde ett slumpmässigt urval för 

en fokusgrupp som skulle likna samordningsgruppens deltagare, vilket stärker 

representativiteten inom området. Urvalet är baserat på särskilda kännetecken, vilket är 

ett alternativ i mindre undersökningar. Våra resultat är representativa inom Hudiksvalls 

kommun, men när det gäller jämförelser till de rikstäckande socialarbetarna minskar 

representativiteten (Denscombe, 2004). I övrigt påverkar skillnader i fokusgrupperna 

representativiteten. Skolan representerades endast i intervju ”A” och försörjningsstöd 

representerades endast i grupp ”B”. Inom dessa två områden i intervjuerna är det därför 

svårare att jämföra resultatet. Vi utgick i urvalet från den arbetsplats intervjupersonerna 

arbetade på vid undersökningstillfället. Intervjupersonerna kan därför ha erfarenheter 

från andra enheter inom socialtjänsten sedan innan och detta kan påverka deras 

motiveringar (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005).  

 

4.5 Forskningsetiska frågor 

Med hänsyn till informationskravet har ett informationsbrev skickats ut till de 

socialarbetare som valdes. I det ingick information om studiens syfte och att resultaten 

endast kommer att användas i forskningssyfte, nyttjandekravet samt våra 

kontaktuppgifter i form av telefonnummer och mailadresser (Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagarna informerats om att deras deltagande 

är frivilligt och att de kan avbryta när helst de vill utan att behöva ge några förklaringar 

till varför (Vetenskapsrådet, 2002). Information har även getts om 

konfidentialitetskravet som betyder att deltagarnas identitet inte ska röjas (Larsson, 

Sjöblom & Lilja, 2008).    

 

5. Resultat och analys 

5.1 Upplägg 
 

I detta avsnitt presenterar vi resultat och analys. Vi har valt att begränsa citat från 

fokusgruppsintervjuerna, för att sedan analyserar och diskuterar detta utifrån tidigare 

forskning och litteratur i löpande text (den fullständiga sammanställningen av citat är 

placerad som ”Bilaga 3”). Då intervjuerna är upplagda på olika sätt, som tidigare 
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beskrivet, så presenteras resultatet under två teman beviljade insatser och samverkan. 

Beviljade insatser har fyra underrubriker: fokus på barnen och beviljade insatser, 

mamma Anneli, pappa Bakari. Samverkan har tre underrubriker: samarbete, 

försvårande vid samverkan och skillnader mellan fokusgrupperna. Valet av struktur 

beror på att motiveringarna kring de beviljade insatserna sträcker sig över ett vitt spann 

och denna begränsning möjliggör för oss att se mönster och skillnader i svaren 

intervjupersonerna gav. Vi har försökt balansera materialet från båda 

fokusgruppsintervjuerna, för att ge dem lika stort utrymme i texten. Avslutningsvis 

diskuteras delar av resultatet kopplat till våra teorier. 

 

5.2 Beviljade insatser 

5.2.1 Fokus på barnen 

Båda fokusgrupperna utgår från att i första hand se till att barnen får de hjälpande 

insatser som de behöver. Båda grupperna använder samma lagstöd och 

arbetsmetoder/verktyg. I detta fall återkommer diskussionerna gällande BBIC. Även om 

inte alla enheter aktivt använder BBIC på samma sätt som barn- och ungdom, där det 

genomsyrar hela enheten, har enheterna stor insikt i vikten av att använda BBIC och 

FNs riktlinjer. Handläggarnas fokus ligger på BBICs tre grundstenar; utredning, 

planering och uppföljning (Socialstyrelsen, 2013).  

 

B4 – ”Ja de, för det första blir det fokus på barnen, det måste vi lösa först oavsett …”  

 

A1 – ”Men vilka insatser är familjen i behov av? I läge ett, trygga barnen, hur gör vi 

det?” 

 

Från dessa citat kan man dra paralleller till FNs barnkonvention som säger att barnets 

bästa skall beaktas i alla beslut (UNICEF Sverige, 2009). 

5.2.2 Beviljade insatser 

Vi kan se likheter i de insatser som blir beviljade i båda fokusgrupperna. Då de beviljar 

samma insats, motiveras de på liknande sätt. Vi ser detta exempelvis under diskussioner 

om vilket lagstöd som skall användas för barnens insatser. Båda fokusgrupperna 

resonerar att det troligtvis skulle bli en insats via LVU gällande barnen, då samtycket 

från föräldrarna troligtvis inte kommer finnas.  
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A3 – ”Å jag tänker att, jag tror att vi placerar barna .... För vi skulle ju, om fick vi 

information om det är såhär det ser ut, då skulle ju vi göra en polisanmälan, med all 

sannolikhet omhänderta dom samma dag enligt LVU. Om dom inte samtyckte …. ” 

 

A3 – ”Placering samma dag då … Ja en placereing enligt SoL eller LVU det beror på 

om de samtycker eller inte …..” 

 

B3 – ” …. Då blir det en placering och förhoppningsvis får man samtycke och då blir 

det en SoL-placering. Däremot så känns det litegrann att det samtycket inte är riktigt 

tillförlitligt hos de här vuxna personerna runt barna. Så med stor sannolikhet kommer 

det bli ett omedelbart omhändertagande och det är ju enligt tvångslagen då med barn 

och unga … ” 

 

Fokusgrupp ”B” tar även upp insatser via krissamtal med barn- och ungdomsteamet, 

CAPT och TAPT, trappan-samtal (riktade till barn som bevittnat eller blivit utsatt för 

våld), polisanmälan och samråd med barna-hus. I denna fokusgrupp fanns även en 

handläggare från LSS, av vilken det presenterades förlag till insatser riktade mot 

Josefine exempelvis korttidsvistelse. Vid en familjehemsplacering fanns även möjlighet 

för familjehemmet att ansöka om insatser. 

Fokusgrupp ”B” tenderar att genomgående bevilja fler insatser än fokusgrupp ”A”, 

vilket kan knytas till vinjettstudien gjord av Åström et al. (2013). Där beviljade 

socialarbetare insatser som var ”onödiga”. Samtidigt så kan denna skillnad betyda att 

deltagarna i fokusgrupp ”B” faktiskt ser en mer effektiv lösning och beviljar specifikt 

kombinerade eller spetsinriktade insatserna som klienterna är i behov av. Istället för att 

bevilja ”flera billigare”, så får klienter en mer riktad hjälp och bättre resultat. Detta 

diskuteras i Jess & Nyströms (2002) artikel, där ”spetsinriktade” insatser är mer 

kostnadseffektiva och förklaras som en investering snarare än enbart en kostnad.  

 

5.2.3 Mamma Anneli 

Samtidigt som insatser riktade kring barnen stod i störst fokus kopplades några av dessa 

insatser ihop med mamman. Under båda intervjuerna föreslogs att mamman kunde 

placeras tillsammans med barnen. Båda grupperna resonerade kring denna situation och 

hur det skulle kunna se ut. Mammans dåliga mående, problem med medicinering, 

hennes ovilja att bryta med pappan och det akuta läget i situationen. Sammantaget 

tolkar vi förslagen till insatser att mamman inte kommer placeras med barnen, men det 

är en möjlighet längre fram. 
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Mammans övriga insatser skiljer sig mellan fokusgrupperna. Fokusgrupp ”A” tar upp 

boendestöd och hjälp med medicinering (via psykiatrin). 

 

Fokusgrupp ”B” tar upp mammans behov av hjälp med medicinering, möjlig kontakt 

med kommunens samordnare mot våld i nära relationer, hjälpa mamman till 

självförsörjning genom ansökningar av exempelvis sjukersättning eller sjukpenning, 

förmedlade medel via kommunen, god man. 

 

5.2.4 Pappa Bakari 

Sammantaget ser vi minst skillnader när det kommer till insatser riktade mot Bakaris 

missbruk. Båda fokusgrupperna uppmärksammar problemet kring det svenska språket, 

då insatser via exempelvis gruppsamtal inte kommer fungera. Fokusgrupp ”A” föreslog 

enskilda samtal med tolk istället. Bakari kommer polisanmälas av båda fokusgrupperna, 

samt erbjudas ”stöd för våldsutövare”. Båda fokusgrupperna upplevdes ta situationen 

gällande Bakari på största allvar och presenterade flera insatser. Trots detta återfördes 

fokus tillbaka på barnen i båda fokusgrupperna. Bakari skulle bli erbjuden öppenvård.  

 

5.3 Samverkan 

5.3.1 Samarbete 

Under arbetet med detta vinjettfall framkommer vikten av att samarbeta med alla 

inblandade parter, både interna och externa. SIP-möten är återkommande i samband 

med insatserna i båda fokusgrupperna. Under fokusgruppsintervju ”B” 

uppmärksammades att det fanns ett genuint intresse av att få ta del av varandras 

arbetssätt och åsikter i vinjettfallet. ”B4” tar upp vikten av att förstå varandras arbetssätt 

och struktur.  

 

B4 – ”Jag fundera lite på det här med konflikter oss emellan, internt också och det 

landar ju tillbaka på oss själva naturligtvis. Men säg att det skulle fungera bra med 

pappa här och vi kommer framåt så att säga. Då liksom är vi nästan färdiga på tio 

veckor. Men barn- och ungdom, att utreda fyra barn med den här problematiken tar 

betydligt längre än tio veckor och där kan det uppstå en konflikt. Då landar det på oss 

själva att liksom förstå, att nu är pappa klar, varför är inte barn- och ungdom klar med 

sitt? Den frågan väcks hos oss och den väcks hos pappa, nu är ju jag klar med min 

behandling, varför är inte barna hos mig och si och så. Vi försöker hjälpa barn- och 

ungdom nu vi litegrann på sidan lite och jag måste säga jag har fått oerhört mycket 
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mera förståelse för vilket komplext jobb dom gör på barn- och ungdom. Det räcker bara 

med att titta i listan på BBIC protokollet, så förstår man det komplexa i det hela och 

vilken tid det tar och va många möten man ska genomföra. Ett oerhört arbete man ska 

göra.” 

 

”B4” beskriver att man nu har insikten hur det fungerar och kan förklara för ”föräldern” 

varför det tar längre tid. Alla deltagare från fokusgrupp ”B” är överens om att det skulle 

gynna deras framtida arbeten om de fick mer insikt i hur alla arbetar. Socialstyrelsen 

ville genom samverkan att professionerna skulle bredda sina kunskapsområden 

(Socialstyrelsen, 2010). Samverkan i fokusgrupp ”B” har gett deltagarna en inblick i hur 

andra handläggare resonerar i vinjettfallet, samtidigt som de under diskussioner i slutet 

av intervjun beskriver ett intresse av fortsatta vinjettstudier för att ”öva tillsammans”.  

 

Som vi tidigare nämnt skiljer sig fokusgruppsintervjuerna när det gäller att ta del av 

andras åsikter i vinjettfallet. Fokusgrupp ”A” avbröt varandra genom stor del av 

intervjun, vilket gjorde det svårt för deltagarna att delge sina åsikter, samtidigt som det 

för oss blev problematiskt att tolka dessa. Skillnaderna mellan fokusgruppernas sätt att 

agera, kan enligt systemteorin bero på att attityderna mot varandra utvecklas i takt med 

att deltagarna blir bekväm med varandra (Payne, 2007). Här beskriver även 

nätverksteorin att nätverk/grupper inte är fasta, utan kan förändras över tid (Helsing, 

2001:9). Dessa teorier stärks av Thylefors et al. (2005) då ett av de fem argumenten är 

att teamarbete påverkar både den emotionella och professionella attityderna på 

arbetsplatsen. Även Blomqvist (2012) tar upp attityder i olika arbetsgrupper, där ”vi och 

dom” känslor framkom som ett problem. Även om samordningsgruppen är en inarbetad 

grupp, kan attityder från de egna enheterna finnas kvar som värdegrunder man bär med 

sig till sina möten. 

5.3.2 Försvårande vid samverkan 

Fokusgrupp ”B” berättade att de nu håller på att gå från två förvaltningar till en 

gemensam. Där nu även omsorgen som tidigare inte varit ”tillgänglig” i de andra 

enheternas datasystem, nu förhoppningsvis kommer synas för alla berörda enheter. De 

tar även upp att en ”mottagningsgrupp” som låg som förslag till den nya ”strukturen” 

har blivit borttagen. Detta ser fokusgruppens deltagare som någonting väldigt negativt, 

då de såg en verklig nytta med ”mottagningsgruppen”.  De beskriver att enheters 

samverkan getts möjlighet att starta direkt om man hade denna ”mottagningsgrupp”. 

Blomqvist (2012) beskriver hur attityder mot andra enheter påverkar resultatet av 
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samverkan. En gemensam ”mottagningsgrupp” skulle därför kunna resultera i att 

enheterna upplever sig arbeta närmare varandra. Enligt systemteorin skapas det ”ringar 

på vattnet” kring exempelvis kommunens enheter, där man påverkar varandra, ibland 

omedvetet. Därför kan ett väl fungerande samarbete över enhetsgränserna ses som 

viktigt, inte bara gällande förbättringar gällande insatser och rutiner. Utan även när det 

gäller förståelse för sin egen och andras arbetssituationer. 

 

I intervju ”B” framkommer att det som försvårar samverkan är Landstinget (externa), då 

dom gärna ”undlåter” sig att komma till SIP-möten. Detta blir ännu mer problematiskt 

då vi ser att många av de beviljade insatserna i båda intervjuerna innefattar en eller flera 

kombinerade insatser mellan kommun, psykiatrin, BUP och barn- och familjehälsan. 

 

B4 – ”Ja så länge det inte finns nått missbruk med i bilden så funkar det ju. Börjar vi 

prata om missbruk, då blir det genast betydligt svårare. För då ska man ha tre månader 

drogfrihet och man ska kunna uppvisa det dokumenterat. 

Vi måste inleda provtagningar och så då blir det genast konflikter. Jag har inte än 

träffat nån missbrukare som klarar av att vara drogfri i tre månader för att få träffa 

psykiatrin. Den personen har inte jag träffat än. Så där har vi ett bekymmer … ” 

 

B2 – ”Det kan vara svårjobbat mot Landstinget. Ja, att dom har oerhört mycket att 

göra får man ju höra ganska ofta. Stafettläkare som kommer och går. Det är ju sällan 

det är samma läkare nu för tiden, det är ett jätteproblem. Ont om tider och ofta, kanske 

ja men det händer emellanåt när man kallar till SIP att dom bara undlåter att komma, 

även fast dom ska komma. Så att det händer lite nu och då att vi gör avvikelser. 

Avvikelserapporter för att dom inte kommer. Det är inte helt lätt alla gånger tycker 

jag.” 

 

B2 – ”Ett stor problem som jag upplever också eller som vi upplever är ju att, att dom 

blir kallade till psyk men dom kanske inte, jamen dom har ett problem att ta sig dit och 

eller deras problematik gör att, jamen typ att dom har socialfobi och verkligen är i 

behov av att få träffa nån kontinuerligt via psykiatrin men dom tar sig fan inte dit. å har 

dom bränt några chanser där då är dom ju, då är dom ju ute ur leken., så det blir som 

moment 22 ... jättestort behov men problematiken gör att dom inte får till det liksom. Så 

att det är ett stort problem tycker jag.” 

 

Det framkommer att man från externa organisationer satt i system att använda vissa 

uttryck och termer för att lägga tillbaka ansvaret till kommunen. Utifrån endast dessa 

två fokusgruppsintervjuer kan vi inte utpeka om detta beror på att slippa själva "arbetet" 

med klienterna, eller om det grundar sig i att betalningsansvaret i dessa fall skiftar 

mellan organisationer. Attityder och inarbetade arbetssätt likt detta uppkom även i 

Blomqvist avhandling (2012).  
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Socialtjänsten måste alltså samverka med en organisation som är problematisk att 

samverka med, för att uppfylla de mål lagarna satt (Socialstyrelsen, 2010). Som ett 

resultat får personer insatser som rent praktiskt är problematiska att genomföra. Detta 

beskrivs i fokusgrupp ”B” kunna leda till en ny utredning, nya insatser och ytterligare 

kostnader. Vidare kan vi jämföra resultatet av vinjettstudien gjord av Glad (2006) där 

vikten av samarbete mellan olika aktörer belystes, för att uppnå en så gott resultat som 

möjligt. Tanken med socialstyrelsens riktlinjer angående samverkan mellan kommun 

och landsting var just att uppnå ett så bra resultat som möjligt utifrån samverkan 

(Socialstyrelsen, 2010). Vi ser vikten i att samarbetet fungerar, då så stor del av 

insatserna är gränsöverskridande mellan organisationerna. 

 

5.3.3 Skillnader mellan fokusgrupperna 

Intervjuernas strukturer skiljer sig markant och det är svårt att ”plocka ut” de beviljade 

insatserna från fokusgrupp ”A”. Deltagarna i fokusgrupp ”A” avbröt varandra vilket 

försvårade transkriberingen, då den ”röda tråden” tappades upprepade gånger. 

Fokusgrupp ”B” hade en annan struktur, där alla presenterade sina insatser i turordning 

för att efter detta diskutera och svara på våra följdfrågor. Transkriberingen av 

fokusgruppsintervju ”B” var därför lättare och de beviljade insatserna var tydligt 

framkommande. Nedan citat är ett exempel på diskussionen som fördes under 

fokusgrupp ”A” gällande insatser; 

 

A5 – ”Hon är ju moster åt alla fyra också. Det är väl mamman och hon som ser dom 

som en enhet kanske.” 

 

A1 – ”Men vilka insatser är familjen i behov av? I läge ett, trygga barnen, hur gör vi 

det?” 

 

A3 – ”Placering” 

 

A1 – ”Ja, utredande placering eller hur tänker du?” 

 

A4 – ”Det utreder man väl inte?” 

 

Denna skillnad mellan fokusgrupperna kan tolkas med hjälp av Svedbergs benämning 

av ordet grupp, där grupp förklaras ha två betydelser. Den ena som en samling kroppar 

och den andra som nystan, trassel eller klump (Svedberg, 2007). I detta fall upplevde vi 
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att fokusgrupp ”A” liknade mer den sistnämnda betydelsen. Detta behöver inte endast 

bero på gruppen, utan kan vara en återspegling av vår struktur av fokusgruppsintervjun. 

Hur och när deltagarna har fått informationen kan ha spelat stor roll när det kommer till 

de resonemang som fördes i intervjun och struktureringen av insatserna, likt resultatet 

vinjettstudien gjord av Glad (2006). 

 

Denna skillnad mellan fokusgrupperna kan även vara ett resultat av deltagarnas förmåga 

att arbeta inom tvärprofessionella team. Där handläggning av ärenden med komplex 

problematik kan underlättas om man i gruppen kompletterar varandras kunskap. Man 

delar med sig av erfarenheter och skapar möjligheter till nya infallsvinklar. Då 

fokusgrupp ”A” redan är en existerande grupp, kan deras tidigare erfarenheter 

tillsammans betyda en minskad chans till nya infallsvinklar (Thylefors, Persson & 

Hellström, 2005). 

 

 

Där fokusgruppernas svar skiljer sig mest åt är när det kommer till ämnen som politik, 

budget, pengar och påverkan av andra vid beslut av insatser. Fokusgrupp ”A” ansåg sig 

inte påverkas märkvärt av dessa faktorer. Svaren antydde att hjälpsökande inte kan 

nekas insatser utifrån vad lagarna säger, samt att dessa skall vara anpassade efter 

individen. Gruppen tog upp några problem som kunde uppstå, så som personalbrist och 

ökad arbetsbelastning som följd av detta. Men i övrigt så uppfattades budgetar som 

någonting man överskred, som en naturlig del i processen. ”A5” som är representant 

från skolan och arbetar utifrån annat lagstöd ger ett annat svar (se bilaga 3). "A5" 

beskriver att de är mer påtagligt påverkade av budgetar. Vid försämrade resurser är det 

svårt att leva upp till målen i skollagen. Nedan är ett utdrag av citat från fokusgrupp 

”A”: 

 

A3 – ”Fast socialtjänsten har ju skyldigheter och man har rättigheter och dom får man 

oavsett vad kommunen har för budget …. Ja då går man minus. Miljoner ” 

 

 

A1 – ”Och det som kan påverka är väl i så fall handläggningstider då om man inte har 

resurser …” 

 

A4 – ”och om man inte får tillräckligt med personal” 

 

A3 – ”Jag tänker att, alltså vi får ju, vi har ju vår budget med ett visst antal miljoner 

liksom, men den spräcker vi ju oftast. Så där handlar det ju inte om att vi får mer 
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pengar utan det är ju bara det att vi gör av med mer pengar för att vi måste görat 

liksom vi har inget annat val.” 

 

A4 – ”Vi skulle ju aldrig kunna säga såhär vi om nån ansöker om att till exempel; ne 

det finns inga pengar. Alltså det kan man inte” 

 

A5 – ”Otroligt styrd av lagar i myndighetsutövning (andra jakar med i kör) det måste 

ju vara det allting bygger på” 

 

A2 – ”Men man prata ju aldrig pengar i det” 

 

A3 – ”Man får ju aldrig prata med klienterna om pengar. Ex, vad den här 

behandlingen skulle kosta. Utan det vi i såna fall skulle göra är att man gör en 

bedömning, en utredning. En bedömning att det här behovet av den här behandlingen 

har den här personen. Det finns två olika former; antingen behandlingshem för 4200kr 

per dygn, eller ett förstärkt familjehem för inte vet jag vad det kostar men 1200kr per 

dygn och så kan man få insatserna via BUP och nån annan. Ja, då skulle vi ju välja det 

förstärkta familjehemmet, så då måste ju.” 

 

A4 – ”Det har vi ansvar att göra, det står det ju att .… grunda våra avslag på också 

faktiskt och få rätt i förvaltningsrätten om nån överklagar” 

 

A3 – ”Att vi kan tillgodose vårdbehovet i den här formen” 

 

A1 – ”Då pratar vi SoL, inte LSS” 

 

A4 – ”För man ska ju inte köpa dyrare vård än vad som behövs. För då har man ju ett 

ansvar också mot skattebetalarna” 

 

A3 – ”Det är ju innehållet i vården som ser till individen de är det som avgör” 

 

 

När det sedan kom till fokusgrupp ”B” förklarades mer ingående hur de under varje 

APT (arbetsplatsträff) fick veta hur de överskridit budgeten. Sparkrav nämndes, samt 

liksom i intervju ”A” en ökad arbetsbelastning. ”B3” beskriver att detta är en av 

orsakerna varför det är så mycket sjukskrivningar inom detta yrke. Att socialsekreterare 

levererar insatser, för att sedan komplettera med bl.a. dokumentationen utanför egentlig 

arbetstid. Vi fick beskrivet att dokumentationen ökat dramatiskt de senaste åren, över 

hela landet, inte bara i Hudiksvall. Det upplevdes att största delen av arbetstiden gick 

till att dokumentera, för att sedan försöka ”trycka in” ett möte med klienten. Jämförelser 

gick även mellan att man idag liknar en byråkrat, snarare än en socialsekreterare. Ett 

förslag som exemplifierades om att färre klienter per handläggare skulle leda till en 

förbättring och förändring i hur insatserna är utformade. Dokumentationen beskrivs som 

en stor del av arbetsbelastningen som leder till ohälsa på arbetsplatsen. Personalbrist, 
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ökad arbetsbelastning och ohälsa på arbetsplatsen hör till faktorer som kan påverka 

resultat/insatser och arbetsinsatser. Hur mycket tid socialsekreterarna har att disponera 

till olika delar av arbetet och vilka förutsättningar de har i form av resurser, påverkar 

resultat/insatser (Åström, Jergeby, Andershed & Tengström, 2013). 

När det kom till missbruk lyftes det fram att insatserna skall beviljas inom Hudiksvalls 

kommun via öppenvården. Även då socialsekreterare ser behovet av en annan 

behandling och där man redan från start vet att öppenvård inte kommer ge något positivt 

resultat. "B4" beskriver hur de vet att klienterna kommer komma tillbaka efter 

öppenvården, för att få ytterligare insatser. Detta sågs som ett resultat av att de tidigare 

insatserna inte varit tillräckliga. Vi tolkar intervjupersonerna som frustrerade, då de ser 

att detta i längden kostar mer och ger sämre resultat. 

 

Nedan citat är svaret på vår fråga ”Uppkommer det konflikter om vem som ska göra vad 

på grund av pengar?” 

 

B3 – ”Alltså just för barn och unga har ju vi jätte jättemånga. Tyvärr har vi jätte 

jättemånga ungdomar där det är. Det är i grund och botten, alltså psykiska problem 

eller diagnoser och beteendet är symptom på diagnoserna. Men det dom har haft det är 

liksom jamen det är sitt och få medicinering. Alltså medicinering och sen är det, ja var 

tredje månad i bästa fall vid uppföljningar. 

Men själva den här behandlingsdelen, det är inte många fall som jag har träffat 

på under mina år som dom har gjort det. Då sitter vi där, vi får placera på både HVB-

hem och det är SIS-intuitioner. Alltså det är på grund utav att ungdomar får ett så, 

alltså en så kraftig beteendeproblematik att det tyvärr inte finns några andra lösningar. 

Dom (”B3” syftar på psykiatrin) trycker ju gärna på, alltså utifrån min del i det 

hela. Så är det ju det att ja, men det måste bli lugnt hemma, föräldrarna klarar inte av 

det. Alltså man lägger bara …. Dom har blivit duktigare och duktigare nu och vet hur 

dom ska säga saker, för att verkligen trycka det på att det är brister i föräldraförmågan 

.... För då blir det ju vårat ansvar, så det är svårt .... 

Under alla ärenden som jag haft är det, ja max tre stycken som jag verkligen fått 

till samverkan. Och det blir så himla bra och det spar så mycket tid, energi och 

frustration och alltså dom far så illa …. Föräldrarna, alltså i dom här situationerna. 

Ungdomarna är tyvärr lite mer såhär att jaja. De tycker att det är lite lattjolajban och 

så, har inte riktigt konsekvens tänket.” 

 

I slutet av föregående citat tar man upp situationen gällande föräldrarna, att dom far illa 

i ärenden då samverkan inte fungerar. Att detta skapar en oro hos föräldrarna kan 

kopplas till resultaten i Blomqvists avhandling (2012) där det framgår att det finns ett 

mönster i hur föräldrar inte får det stöd de egentligen behöver. Detta då deras barn får 

hjälpande insatser från både kommun och landsting. Det som uppmärksammades var att 
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föräldrarna inte fick tillräckligt bra uppdateringar om hur den aktuella samverkan 

fungerade. Samtidigt som organisationerna hänvisade den eftersökta hjälpen till 

varandra.  

 

Båda fokusgrupperna berättade att de arbetar efter lagar och riktlinjer. Samt att de 

använder samma arbetsmetoder och verktyg. Användandet av evidensbaserade metoder 

bidrar till ekonomiska lösningar och ska ligga till grunden för de insatser som beviljas. 

(Åström, Jergeby, Andershed & Tengström, 2013).  

 

 

B3 – ”Ja alltså vi måste ju gå upp med alla placeringar …. det går vi ju alltid upp till 

nämnden med och det är ju dom som beslutar om det är …. Det kommer ju väldigt, 

väldigt mycket från socialstyrelsen, det är riktlinjer och det är krav och hej och hå 

liksom. Som gör att det kan bli motsägelsefullt för vi, alltså på barn och ungdom har vi 

också att vi ska ha dom hemma Vi har dom på hemmaplan och hela den biten …. Men 

det blir ju först och främst mellan närmste arbetsledning och då blir man som 

handläggare en mittemellan. För, ja jag ser ju det här behovet, dom uttrycker det och 

så har jag en arbetsledning som ska hålla en budget …. Men det är väl så, när vi har ett 

års-budgetar allihop. Men det är svårt många gånger och sitta mittemellan. För om 

man väl har kommit förbi närmsta arbetsledning och kommit upp i nämnden, så är det 

väldigt, väldigt sällan nämnden går emot. Så min upplevelse det är att innan man 

kommer upp med hela ärendet liksom. Men sen är vi är ju lagstyrda, vi måste ju tillsätta 

insatser och då blir det ju alltså …. Ja, vi spräcker budgeten. Det finns ingenting att 

göra. Jag är skyldig att ge hjälp och stöd så är det …. ” 

 

 

Båda grupperna använder samma metoder på lika villkor, men beviljar olika insatser. 

Detta kan bero på att deltagarna genom erfarenheter, relationer och samspel med 

kollegor blir påverkade i sina beslut. Detta beskriver både systemteorin och 

nätverksteorin som påverkande faktorer, även om det är vissa skillnader (Payne, 2008) 

När det kommer till litteratur och forskning vi utgått från i detta arbete, ligger dessa i 

linje med fokusgruppsintervjuernas resultat. Både forskning och resultatet av 

fokusgrupperna tar upp vikten av att samarbete externt och internt fungerar. De tar även 

upp skillnader i insatser och motiveringar till dessa. Samtidigt märker vi hur 

tolkningsutrymmet i lagarna lämnar mycket av insatserna till socialsekreterarens fantasi. 

”B2” gav många förslag till insatser, som var riktade mot alla familjemedlemmar. Vissa 

av insatserna var ”B2” ensam om att ta upp. Vilket inte visar att något av förlagen av 

insatser var mer rätt eller fel, utan det visar att spelutrymmet i tolkningen av lagarna är 
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vidare än man kan tro. Att då ta del av infallsvinklar av andra enheter kan leda till att 

man hittar nya effektivare arbetsrutiner. 

 

5.4 Teoretisk diskussion 

Genom denna studie har vi tagit del av mer information inom beviljade insatser och hur 

dessa motiveras. Men vi har även fått observera gruppdynamiken och attityder hos 

deltagarna. Systemteorin ser till helheten och hur olika faktorer påverkar varandra. Vi 

ser skillnader i hur grupperna strukturerar arbetet och attityden de har mot varandra. Här 

förklarar systemteorin att individer påverkas av systemet de befinner sig i, personliga 

erfarenheter och samhället i stort (Payne, 2008). Det är omöjligt för oss som 

observatörer att veta vilken faktor som ligger bakom en specifik persons sätt att agera 

och tänka just i detta fall. Det vi däremot kan se är resultatet som presenteras och 

försöka se deras argument i jämförelse till tidigare forskning och litteratur. Dessa 

socialarbetare utgår i sitt arbete från lagar, förordningar och rutiner. Detta förklarar till 

viss del de insatser som beviljas och deras motiveringar. Men då svaren skiljer sig 

mellan fokusgrupperna kan detta tolkas som att deltagarna påverkas av andra faktorer än 

just lagar, riktlinjer och förordningar. Fokusgrupp ”A” känner sig mindre styrd av 

politiker eller begränsade av ekonomiska skäl. Detta kan ha format deras val insatser. 

Fokusgrupp ”B” beviljar fler insatser, det i sin tur kan tolkas som ett resultat av deras 

tidigare erfarenheter av att insatser som beviljats inte gett tillräckligt bra resultat och att 

de nu försöker ge fler insatser (Ibid, 2008). 

 

Nätverksteorin ser till relationerna som finns i grupper som en faktor som kan leda till 

bättre arbetsmiljö och resultat (Helsing, 2001:9).  Samordningsgruppen (fokusgrupp 

”A”) som en faktor som kan tänkas genom att arbeta tillsammans minska varje 

socialsekreterares arbetstyngd. Samtidigt som man tillsammans med kombinerade 

erfarenheter hittar lösningar som är bättre anpassade efter klientens hjälpbehov. Vi kan 

genom resultatet av intervjuerna inte beskriva vilken insats som är den bästa, då vi inte 

har möjlighet att mäta något resultat. Vi jämför därför resultatet med forskningen och 

ser att specifikt utformade insatser visar det bästa resultatet. Här faller teorierna, då man 

enligt dem borde se denna typ av insatser i fokusgrupp ”A”, men nu är dessa insatser 

beviljade av fokusgrupp ”B” (Ibid, 2001:9). Vinjettstudien gav fokusgrupp ”B” 

möjlighet att stärka och utöka sina relationer, där de delgivit varandra sina erfarenheter, 

nätverksteorin ser på detta som en naturlig del när det gäller nätverksarbete. Fokusgrupp 
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”B” uttryckte att de ser en verklig nytta i vinjettstudier och att de gärna fortsätter arbeta 

med liknande fall kontinuerligt. Deras tolkning stämmer överens med nätverksteorin 

som anser det är positivt med att arbeta tillsammans (Ibid, 2001:9). 

6. Diskussion 

I detta avslutande avsnitt kommer vi föra en diskussion utifrån tidigare analys och 

koppla detta till studiens syfte och frågeställningar. Efter detta kommer vi lyfta vår 

kritik mot oss själva. Avslutningsvis lämnar vi förslag på framtida forskning inom detta 

område. 

6.1 Studiens syfte 
 

Syftet med denna studie var att få en inblick i hur socialarbetare inom socialtjänstens 

olika enheter motiverar sina förslagna insatser.  

6.1.1 Om det finns skillnader i hur socialarbetare beviljar insatser, hur 

motiveras dessa? 

 

Under intervjuerna uppmärksammades den ekonomiska aspekten ligga till grund för 

vissa val socialarbetarna gör i sin yrkesroll. Den absolut utmärkande skillnaden mellan 

intervjuerna framkom under resonemangen gällande politik, budget och pengar. 

Fokusgrupp ”B” ansåg att de många gånger beviljade insatser de visste på förhand inte 

var de bästa för att täcka individers hjälpbehov. Då vinjettstudiens syfte inte innefattade 

ekonomiska begränsningar för socialarbetarnas möjlighet till insatser, borde resultatet 

visa de insatser socialarbetarna i fokusgrupp ”B” i grunden vill bevilja om de inte 

påverkas av budget och kommunens ekonomi. Fokusgrupp ”A” ansåg att budgetar 

spräcktes som en naturlig del i arbetsförfarandet och att detta inte påverkade individers 

insatser i denna bemärkelse. Begränsningarna i beviljade insatser grundade sig här på 

lagstöd. Då fokusgrupp ”A” genomgående beviljade färre insatser och samtidigt inte 

känner sig påverkade av kommunens budget, borde denna fokusgrupps beviljade 

insatser återspegla de beviljade insatserna i verkligheten. Jess & Nyström (2002) tar 

som tidigare nämnt upp ”spetsinriktade insatser” som en investering. Vilka insatser som 

är de mest effektiva kan vi inte svara på i denna studie, då vi inte har något konkret 

resultat av de beviljade insatsernas effektivitet för den fiktiva familjen.  
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Fokusgrupp ”B” ansåg att de hela tiden arbetade under press ifrån chefer att dra ner på 

kostnaderna. De arbetade med sparkrav och upplevde att de inte beviljade de 

”individanpassade” insatserna, då dessa kostade mer än andra. Eller för att de enligt 

lagrum skall bevilja insatser inom den egna Kommunen. En av deltagarna tog upp att 

dessa ”icke individanpassade” insatserna som upprepade gånger skulle ges försök, i 

slutändan kostade mer än om man beviljat den ”individanpassade” från start. 

Besparingarna tog även uttryck i ökad arbetsbelastning på personal, vilket båda 

intervjuerna var överens om som konsekvens. Att socialarbetare påverkas i sina 

beslutsprocesser tar Blomqvist (2012) upp som ett resultat av attityder på arbetsplatsen. 

Våra tankar har kopplat ihop resultatet och den tidigare forskningen till orden kvalité 

och kvantitet. Det spelar egentligen ingen roll hur många, eller hur dyra insatser man 

beviljar. Det är många faktorer som styr om en insats kommer fungera eller inte.  

 

Lagar lämnar plats för handlingsutrymme för socialsekreterare, för att möjliggöra att 

man kan anpassa insatser efter hjälpsökande individers behov. Men då enheter arbetar 

efter olika riktlinjer och mot olika mål och insatser kan exempelvis SoL tolkas på olika 

sätt på olika arbetsplatser. Om man ser till kommunens enheter så kan det skilja brett i 

tankesätt och rutiner, trots att socialsekreterarna kan ha samma utbildning och arbeta 

med samma lagar. Här kan vi tänka att en frustration kan uppstå mellan enheter då man 

fokuserar på olika saker i ärenden och tolkar informationen utifrån sin arbetsplats 

ansvarsområde. Samtidigt finns det ett stort intresse i fokusgrupp ”B” av att lära sig av 

varandra och få inblick i hur andra enheter inom kommunen arbetar. 

 

I detta examensarbete ville vi undersöka hur individer kan ”falla mellan stolarna”. I 

samband med att vi sökte svaret till denna fråga, uppmärksammade vi problem när det 

gäller beviljandet av insatser bland annat; begränsats lagstöd för ”precisa insatser”, som 

på sikt kan ses som mer kostnadseffektiva. 

6.1.2 Finns det skillnader i hur socialarbetarna väljer att strukturera 

handläggningsprocesserna? 

Vi uppmärksammade att budgetar och nedskärningar återkom i diskussionerna i 

fokusgruppsintervju ”B”. Kombinationen mellan nedskärningar och personalbrist från 

kommunens sida, samt bristerna i samverkan med psykiatrin och BUP. Skulle kunna ses 

som en förklaring till varför individer fortfarande ”faller mellan stolarna”. 
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När och hur socialarbetarna tog del av vinjettfallet, spelade stor roll i vilka insatser som 

beviljades och hur dessa strukturerades. Då handläggningsprocessen skulle efterlikna en 

så ”normal” process som möjligt fick fokusgrupperna tillgång till informationen på 

olika sätt. Fokusgrupp ”A” fick informationen i samband med fokusgruppsintervjun, 

vilket lämnade dem nästintill obefintlig tid att förbereda sig. Vi som studenter fick sitta 

med i deras resonemang och diskussioner, vilket gav oss in inblick i deras arbetssätt. 

Fokusgrupp ”B” fick tillgång till informationen i förväg och hade med sig sina 

”beviljade insatser” när de kom till intervjun. Utifrån denna frågeställning och valet av 

metod blev resultatet automatiskt att handläggningsprocesserna skiljer sig mellan 

grupperna. Samtidigt uppmärksammades likheter i gruppernas resonemang, trots 

skillnaden mellan informationstillgången. Båda grupperna fokuserar på barnen i första 

hand, sedan på mamman med målet att återförena dem.  

 

Det vi diskuterade under transkriberingen av fokusgruppsintervjuerna var 

gruppdynamik och hur man samarbetade. Även om fokusgrupp ”A” avbröt varandra, så 

hade denna grupp fokus på vem som ska göra vad. Vi fick intrycket att de flesta av 

insatserna skulle vara möjliga att starta relativt omgående. Fokusgrupp ”B” beviljade 

fler insatser totalt, men ytterligare en skillnad var att många av insatserna låg längre 

ifrån uppstart än dem i fokusgrupp ”A”. Fokusgrupp ”B” visade ett intresse av att 

fortsätta lära sig mer om varandras arbetsuppgifter och arbetssätt, vilket är positivt och 

vi hoppas kommunen kan möjliggöra detta. 

 

Nästa skillnad vi vill belysa är att fokusgrupp ”B” lät varandra prata till punkt, lyssnade 

in vad de andra berättade och använde sig av aktivt lyssnande där de speglade varandras 

utsagor. Fokusgrupp ”A” hade en annan gruppdynamik, de avbröt varandra mitt i 

meningar, de lyssnade inte heller aktivt då samma resonemang återkom flera gånger. 

Skillnaden mellan dessa intervjuer kan delvis förklaras i att intervju ”A” är en redan 

sammanställd grupp, de kanske därför redan har tilldelade roller. De känner varandra 

och kan vara mer bekväma tillsammans. Intervju ”B” är sammanställd av personer som 

inte nödvändigtvis träffats innan och i detta läge kan man bli mer avhållsam och låta 

andra prata till punkt. Då de inte har några roller sedan innan i denna grupp, kan detta 

vara förklaringen till varför ingen automatiskt tog en ledarroll i diskussionerna. 
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6.1.3 Hur upplever socialarbetarna att samordningen fungerar idag? 

Det som fångade vårt intresse när det gäller de beviljade insatserna är att majoriteten av 

dessa är kopplade till både ”socialförvaltningen” (även omsorgen inräknad) samt 

psykiatrin, BUP eller barn- och familjehälsan. Dessa tre sistnämnda aktörer beskrivs 

samtidigt i intervjuerna vara de ”enheter” där samverkan fungerade som sämst. B3 

beskriver att denna under sina yrkesverksamma år lyckats få en bra samverkan mellan 

barn- och ungdomsenheten och BUP tre gånger.  B4 berättade att samverkan med 

psykiatrin inte fungerar när det gäller klienter med missbruksproblematik. Under denna 

persons yrkesverksamma år har personen inte träffat någon missbrukare som lyckats 

”vara ren” (i detta sammanhang inte ha några olagliga substanser i kroppen) i tre 

månader för att få hjälp för sina psykiska problem. Samverkan finns i lagstöden SoL 

och HSL för att både kommun och Landsting ska vara lika ”skyldiga” till att delta i SIP-

möten, varför beskrivs att Landstinget ofta inte kommer på dessa möten? En 

intervjuperson berättar att de brukar få till svar att de är underbemannade och 

fullbokade. Efter våra intervjuer anser vi att detta även stämmer in på socialarbetarnas 

arbetssituation, men dom deltar på dessa SIP-möten. 

 

Under intervjuernas gång uppkom att ”omsorgen” och ”socialtjänsten” inom en snar 

framtid skall ingå i samma förvaltning. Det positiva som lyftes fram var att de genom 

detta skulle få tillgång till varandras datasystem. Detta skulle underlätta sökningar på 

personer för att se om de redan var aktuella inom vissa insatser. Resultaten kan bli att 

man förhindrar någon att ”falla mellan stolarna”, för att man ser att personen är aktiv i 

”systemet”. Omsorgen beskrevs även vara distanserad från de andra och denna 

sammanslagning sågs därför som någonting positivt av intervjudeltagarna. 

 

Vi tolkar sammantaget att man under samordning av insatser kan se stort 

utvecklingspotential. Där man kan spara in både tid och andra ekonomiska resurser om 

bättre struktur och rutiner skulle användas. När det kommer till extern samverkan där 

man inte kommer till SIP-möten, beskrivs att man skriver avvikelser på detta, men 

problemet verkar ändå kvarstå. Detta kan tyda på en viss oklarhet på dessa arbetsplatser 

gällande rutiner, men det kan även bero på den attityd ledningen har gällande 

samverkan. Det som utmärker sig positivt i båda fokusgrupperna är intresset att vilja 

samarbeta. Vi uppfattar deltagarna som medvetna om att samarbete i slutändan ger 

bättre resultat. Viljan måste finnas för att motivationen ska kunna leda till en 
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förbättring. Att fortsätta öva tillsammans både internt och externt, genom exempelvis 

vinjettfall, kan vara positivt. Detta då man får en möjlighet till insikt i hur alla arbetar, 

det ökar effektiviteten samt underlättar att uppmärksamma brister som eventuellt kan 

leda till att klienter ”faller mellan stolarna”.  

 

6.2 Kritik mot oss själva 

Att välja ett vinjettfall anser vi fortfarande var ett bra alternativ. Det som försvårade 

sammanställningen av resultatet var intervju ”A”. Då denna fokusgrupp gavs större 

utrymme till att fritt diskutera, likt en ”normal” ärendebeskrivning som tas upp i 

samordningsgruppen. Denna fria diskussion ledde till stora besvär i att reda ut vilka 

insatser som verkligen blivit beviljade, samt vilka insatser som nämnts i förbigående. Vi 

hade gynnats av ett större användande av intervjuguiden i denna intervju. Resultaten 

hade möjligen sett helt annorlunda ut om vi stöttat upp med fler frågor. Tidsmässigt kan 

val av transkriberingssätt påverkat arbetet negativt. Vi valde att transkribera båda 

intervjuerna var för sig och sedan sammanställa för att minska risken för fel. Detta 

arbete skulle färdigställas på tio veckor och i efterhand kunde vi se att valet av metod 

tog mer tid än den gjorde nytta. Hade vi valt att transkribera en intervju var, så hade vi 

eventuellt getts mer utrymme till någon annan del av uppsatsen. I efterhand har vi 

kommit på några frågor vi gärna hade velat ställa, om vi gjort om intervjuerna. Ett 

exempel är att socialarbetare ska arbeta med evidensbaserade metoder och hålla sig 

uppdaterade om vad vetenskapen säger om yrkesområdet (Payne, 2008). Därför hade 

det varit intressant att veta om Hudiksvalls kommuns anställda har tillgång till databaser 

med vetenskapliga artiklar, likt dem vi har på Högskolan i Gävle. Det är inte avgörande 

för examensarbetet, men det hade samtidigt kunnat förklara varför socialarbetarna 

beviljade olika insatser. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 

Socialarbetare beskrivs som ”spindeln i nätet” Nu uppkommer att de lägger sin största 

del av arbetet på att dokumentera istället. Det vi ser i våra resultat är att socialarbetares 

möjligheter/prestationer påverkas av ”när” och ”hur” de tar del av informationen.  

Där stärks B3s tanke om en ”mottagning” som en gynnsam idé. Både ur en ren 

ekonomisk synvinkel, men framför allt när det kommer till de beviljade insatsernas 

kvalité och relevans. (exempel: varför fungerar inte SIP-möten mellan kommun och 

landsting i Hudiksvall? Skulle en mottagningsgrupp effektivisera det sociala arbetet och 
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begränsa antalet individer som faller mellan stolarna inom Hudiksvalls kommun? Kan 

man effektivisera socialarbetares arbetstider genom påverkan av hur och när de tar del 

av information i ärenden?) 
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Bilaga 1 

 

 

Informationsbrev 

Vi är två studenter som studerar på Högskolan i Gävles socionomprogram. Vi går nu 

vår sjätte termin och skriver ett examensarbete som bygger på en vinjettstudie med 

tillhörande fokusgruppsintervjuer.  

Syftet med vårt examensarbete är att få en inblick i hur socialarbetare motiverar de 

beslut och tillvägagångssätt som återfinns i vinjettfallets handläggningsprocess.  

Din medverkan kommer att vara anonym. Vi vill informera dig om att du kan närhelst 

under intervjuns gång välja att avbryta utan att behöva förklara varför. Vi kommer att 

under intervjun föra anteckningar samt göra ljudinspelning. Den insamlade 

informationen kommer endast att användas för det forskningsändamål som finns i vårt 

examensarbete. Den information som vi kommer att använda oss av i examensarbetet 

kommer att följa de forskningsetiska riktlinjerna och ej kunna röja deltagarnas identitet. 

Efter avslutad transkribering av intervjuerna kommer ljudinspelningarna att raderas. 

Alla deltagande kommer att kunna ta del av det färdigställda examensarbetet om så 

önskas då detta publiceras på internet. 

Vi vill på förhand tacka dig för ditt deltagande i detta arbete. Vi ser fram emot att få 

träffa dig för att ta del av dina kunskaper och erfarenheter inom socialt arbete.  

Vi skickar nedan med våra kontaktuppgifter om du skulle ha några frågor eller 

funderingar. 

Med vänliga hälsningar, 

Susanne Bergman XXX-XXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 

Elin Larsson XXX-XXXXXXX 

Mail: XXXXXXXXXXXXXXXX 
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Bilaga 2 
Intervjuguide fokusgruppsintervjuer 

Introduktion 

Teman: 

1. Nätverk 

- vilka ingår i nätverket? 

- vilken hänsyn tas till nätverket? 

- vilka är "kärnpersonerna"? 

2. Medbestämmande 

- vem får/fick sin vilja igenom? 

- vilken hänsyn tas till barnens "önskemål"? Skiljer det sig 

mellan barnen? Enheter? 

3. Beviljade insatser 

- skiljer sig era synsätt åt? Hur? 

- vilken lag "styr" vad i detta? 

- vilka konflikter (intresse skillnader) kan tänkas 

uppkomma? 

- finns det några skillnader mellan vilka "insatser" ni har 

möjlighet att bevilja? Hur? 

Öppningsfrågor 

- Har ni några allmänna frågor kring fallet ni vill ta upp 

innan vi går vidare? 

Kärnpunkter      

-Hur tänkte/tänker ni kring det? Vidareutveckla detta. 

-Vad intressant. skulle du/ni kunna vidareutveckla det?                             

                                              

1. Motivering 

- Vilka ingår i nätverket? 

- vem får/fick sin vilja igenom? 

- vilka är "kärnpersonerna"? 

2.  Aktuella insatser - ekonomi/budget/politiskt 

- vilken hänsyn tas till barnens "önskemål"? Skiljer det sig mellan barnen? 

Enheter? 

Anneli  

Bakari  

Cilla  

Dennis  

Elvira  

Josefine  

Pappa  

Faster  

Moster  

Pojkvän  
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- skiljer sig era synsätt åt? Hur? 

- finns det några skillnader mellan vilka "insatser" ni har möjlighet att bevilja? 

Hur? 

- vilka konflikter (intresse skillnader) kan tänkas uppkomma? 

- vilken lag/föreskrift "styr" vad i detta? 

3.  Handläggningstiden - uppskattning 

- vem får/fick sin vilja igenom? 

- vilken lag/föreskrift "styr" vad i detta? 

- vilka konflikter (intresse skillnader) kan tänkas uppkomma? 

- vi vill att ni gör en uppskattning på hur lång handläggningstiden är från 

anmälan till de beviljade insatserna. 

4.  Resurser 

- vilken hänsyn tas till nätverket? 

 

Avslutande kommentarer 

Har vi missat något? 

Vad är viktigast? 

Valet av metod- ris och ros. 

Summera diskussionen 

Diskutera nackdelar och fördelar kring vårat arbetssätt i fokusgruppsintervjun 

Vilka resultat har uppnåtts 
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Bilaga 3 
 

Beviljade insatser 

 

Fokusgruppsintervju ”B” valde att låta ”B1” som handlägger LSS börja presentera sina 

förslag till insatser 

 
B1 –  … då framgår det att ett av barnen har Down Syndrom ….  så tillhör man ju 

personkretserna som omfattas av LSS, så man kan ha rätt till insatser via LSS …. om det skulle 

bli en familjehemsplacering av den här tjejen då så skulle man kanske kunna tänka att 

familjehemmet vill ansöka om nån insats sen t.ex. kortidsvistelse .... Det finns ju andra insatser 

också som avlösarservice …. mycket akut nu till och börja med innan det kanske blir tal om LSS 

då …. Sen när det gäller mamman …. hon kan ju ansöka om boendestöd till exempel så hon får 

stöd i vardagen på olika sätt så och då tänker jag också att det är viktigt att ha tät kontakt med 

psykiatrin utifrån hennes mående och så där. Så kanske behöver hända lite saker via psykiatrin 

först innan …. det var ganska mycket akut i det här så att, så min tanke var väl att innan vi går in 

så kanske det är mycket för individ- och familjeomsorgen …  

 

A2 –  ”Och hur kan vi stötta mamman också för att … ” 

A3 – ”Utifrån hennes mående … ” 

A1 – ”Hur skulle man stödja henne då ra?” 

 
A2 – Ja tycker ju det verkar inte som att hon har nån tät kontakt med, med psykiatrin .… hjälp 

att återuppta den .... medicinerna, att hon tar dom .… sen beror det ju på då, hur hennes vardag 

ser ut om man behöver nå stöttning liksom, strukturera upp den med eventuellt boendestöd …  

 

A3 – ”Hur skulle hon kunna få hjälpen med att ta mediciner regelbundet?” 

A2 – ”Ja, det är ju via psykiatrin i så fall då” 

 

Vad var era tankar när ni läste vinjettfallet och hur skulle handläggningen av 

ärendet kunna se ut? 

 
B1 – Det gäller ju att dom vill ansöka själva då så och då utreder vi ju och tittar på hur behovet 

ser ut. så dom kan ju absolut ansöka redan nu så … vi säger att dom skulle ansöka om 

kortidsvistelse. När vi får in en ansökan ska vi försöka ta kontakt inom två veckor. 

 

B4 – Jag måste börja med att säga att jag är frustrerad på hur socialtjänsten som har det här 

ärendet …. Dom här barna ska inte vara i den här familjen över huvud taget. För det första skulle 

jag ringa till B3 och säga nu, nu gör vi åtgärder i den här familjen per omgående. Ja så är det, det 

här är oerhört allvarligt. Mamma behöver så som du säger  

 

B1 – stöd från psykiatrin och det får man försöka ordna praktiskt så att hennes medicinering 

fungerar …. När det gäller pappa så, så jag har aldrig faktiskt haft nån klient som har tuggat kat, 

jag vet inte hur det fungerar och hur man blir när man tuggar kat. Vad det får för konsekvenser 

men tydligen är det nån kulturhistoria i det här också som finns med då. Men tydligt är det och 

det har kommit in en orosanmälan också för hans missbruk då som ger konsekvenser och att han 

är våldsam och manipulativ …. Han är ju i behov av nån form av beroendevård …. Då är det ju 

öppenvård eller inneliggande vård. 

Men som sagt barnen ska ju inte va kvar i den här familjen det finns inget nätverk heller 

som tydligen kan stötta familjen. Nån granne som har gett upp och, och så det är väl inget att 

bygga vidare på så, ja lite så känner jag skulle jag få ett sånt här ärende skulle jag bli väldigt 

engagerad och lite upprörd skulle jag säga. 

 

A4 – Chip chillevipp här behöver vi gö lite polisanmälningar och flytta pappan från hemmet och 

ge han vård. Sen kanske man kan börja jobba …. Fast jag tänker att man kanske ska börja med 

mamman. För pappan behöver ju komma bort från henne …. Det är ju jättesvårt att flytta pappan 

om inte mamman vill att pappan ska flytta. Pappan behöver ju komma till oss på vuxenenheten 
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han, å så måste man ju fundera på hur man ska hjälpa honom och hans missbruk. Lite problem är 

det när han inte kan prata svenska, alltså när den är så pass dålig. Vi kan ju liksom inte ha 

gruppbehandling på alla språk, i så fall får man ha enskilda samtal med tolk och titta över nån 

medicinering kanske. Sen är han ju våldsam, han kanske behöver gå och prata med X1. Om han 

tycker själv att han är våldsam. 

 

A2 - Vem är X1?  

A4 – ”Jamen hon jobbar ju med män som utövar våld.” 

A1 – ”Men du skulle ha gjort en polisanmälan?” 

A4 – ”Ja, ja så tänker jag. Han slår ju barna …”  

 

Hur lång tid skulle det kunna ta innan Bakari får vård? 
B4 – Ja inom en månad skulle vi ha kunnat ordna någonting, det hänger naturligtvis på hur 

samarbetsvillig han är, vi gör ju såna ASI saker för att bedöma hur dagsläget ser ut, vad är 

behovet …. Ja det är klart, det tar längre tid med honom om han inte vill eller att han inte känner 

att han har behovet. Det är ju ofta det att jag har ju inga problem eller att jag fixar det här på 

egen hand, jag kan avgifta mig själv och det är dom resonemangen då tar det naturligtvis längre 

tid. Visst är det så men en anmälan, för det hade det kommit en orosanmälan här och den 

behandlar vi samma dag som den kommer in med en första kontakt sen startar man en utredning 

helt enkelt. 

 

Men är det någonting i vinjettfallet som sätter lite krokben för vuxenenhetens 

arbete och vilka lagstöd ses som aktuella? 

 
B4 – Ja de, för det första blir det fokus på barnen, det måste vi lösa först oavsett och sen får man 

gå in och titta på dom vuxna i det här sammanhanget, så är ju alltid prioriteringsordningen. SoL 

insatser, känns inte som att det skulle vara så allvarligt med pappan åtminstone inte så att man 

måste diskutera LVM vård eller nånting sånt. Utan här får man väl kartlägga och utreda vad som 

passar bäst. Men man kan vara lite såhär, det är ju den här våldsamheten som han ändå visar då 

så att ja så det kanske går att prata kring dom frågorna också. 

 

Har du någon fråga till oss om vinjettfallet? 

 

B4 – ”nej, är bara lite frustrerad över ärendet” 

 

Nedan presenterar intervjupersonen från försörjningsstöd sina förslag till insatser 

och hur dessa motiveras; 

 
B2 – Skulle det här komma till min kännedom så skulle jag göra en orosanmälan till barn och 

ungdom per omgående. Det gör vi via reserva. Vi gör en BBIC och skickar till barn och 

ungdom. Vi gör separata orosanmälan för alla fyra barna. Jag skulle också göra en orosanmälan 

till vuxenenheten om det här kom till min kännedom att han missbrukar. Vad gäller mamman 

skulle jag per omgående göra en FREDA, kortfrågor, där man kollar på om hon är utsatt för nån 

form av våld och hot och hur pass allvarlig den hotbilden är. I och med den så skulle jag ta 

kontakt med kommunens samordnare mot våld i nära relationer och se till att dom får en 

kontakt, givetvis är det frivilligt men jag skulle informera om det …. Jag skulle också informera 

henne om vikten av att göra en polisanmälan. 

Försörjningsstöd, dom har varit aktuell i tio år bara det är jävligt oroväckande. Tio år på 

försörjningsstöd är inte bra, man skulle ha reagerat för länge sen. Varför går den här familjen tio 

år i försörjningsstöd? Vårat uppdrag är ju att få ut människor i självförsörjning och ges möjlighet 

att leva ett självständigt liv. Det behöver inte betyda att man blir självförsörjande genom 

förvärvsarbete utan det kan ju finnas andra sätt att bli självförsörjande på. 

Vad gäller mamman då skulle jag utforska möjligheten till för henne att få kanske 

sjukpenning eller jobba mot försäkringskassan och psykiatrin och få till en sjukersättning, som 

varaktig sjukersättning kanske …. Jag kanske kunna tänka mig att göra en FIA – utredning med 

henne. Det gör vi på klienter som har varit långvarigt biståndsberoende …. Jag skulle erbjuda 
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henne …. förmedlade medel via kommunen …. Detta i väntan på en god man för jag tycker att 

det ska ansökas om en god man ….  

Vad gäller pappan …. Skulle jag vilja att han avslutar sina SFI-studier …. Vad gäller 

våldet så skulle jag erbjuda han stöd för våldsutövare, det är väldigt nytt i och för sig men det 

finns nu och jag skulle försöka förmedla den kontakten …. Vi försöker utreda i den mån vi kan 

och sen hänvisa dit det hör hemma, missbruk-vuxen, barna-barn och ungdom, hennes 

sjukdomsbild-psyk och så vidare och skitviktigt är ju att samordna alla enheter och alla som är 

inblandad och det kan ju va en SIP. 

 

Nedan börjar handläggarna från barn- och ungdomsenheten presentera sina 

förlag till insatser, samt hur de motiveras. Detta utmynnade i att andra personer i 

intervju ”A” ställer frågor som diskuterades vidare i gruppen;  

 
B3 – Till en början när det här blir aktuellt, att man får vetskap om att det rör sig om våld, 

missbruk, det är misstanke om sexuella övergrepp, har en 14-åring som är gravid med en 25-

åring. Jättemånga delar. Det absolut första vi gör det är att ta kontakt med vuxen, då åker en 

handläggare från barn och ungdom tillsammans med vuxen handläggare hem. 

Man inleder utredning direkt när vi får kännedom om allt. Vid hembesök tar man med sig 

en vuxen handläggare till hemmet. Sen är det andra handläggare som börjar skanna av var 

barnen är och då har man samtal med barnen för att se vad dom säger. 

Man måste göra en skyddsbedömning för att se hur är det, är det så här illa som det är 

beskrivet i anmälningarna? Då tänker jag att så här illa är det, utifrån den bakgrunds information 

och att det har kommit in tidigare anmälningar. Då blir det en placering och förhoppningsvis får 

man samtycke och då blir det en SoL-placering. Däremot så känns det litegrann att det 

samtycket inte är riktigt tillförlitligt hos de här vuxna personerna runt barna. Så med stor 

sannolikhet kommer det bli ett omedelbart omhändertagande och det är ju enligt tvångslagen då 

med barn och unga. Då är det polisanmälan …. Det ska ju egentligen göras ett samråd med 

barnahus utifrån polisanmälan och se hur ska vi göra. Jag tycker att det finns tillräckliga grunder 

för att inte vänta. 

Så och i och med placering är det kontakt med mormor och morfar och den här systern 

som ändå finns ganska nära, för att se har dom möjlighet att ta alla barnen eller har dom 

möjlighet att dela upp dom. Vi tillsätter barn- och ungdomsteamet för krissamtal för barnen. Det 

är placering även om dom hamnar hos mormor och morfar eller moster, det händer ju en massa 

saker …. Det blir som ett trauma det också och speciellt för den här mista med Down Syndrom, 

dom kan ju behövas enorm hjälp och stöd för att hantera henne. Skulle man behöva dela på dom 

så även om man kan se att sexåringen får ta ganska mycket ansvar för treåringen så är det ju 

ändå treåringens trygghets person …. Så det är viktigt ändå att hon får ha henne nära, just för 

tryggheten här i början. Sen utifrån barna så finns det ju CAPT* och TAPT* för barn till 

missbrukande föräldrar och trappan-samtal för barn som har bevittnat eller blivit utsatta för våld. 

Nätverksmöte lite längre fram där man samlar familjen igen för att stötta upp …. Kan familjen 

bo tillsammans igen och när mamman dippar kan det vara så att  barnen då åka till mormor och 

morfar eller moster? 

 

A3 – Å jag tänker att, jag tror att vi placerar barna. Så kanske mamma kan få sin hjälp. För vi 

skulle ju, om fick vi information om det är såhär det ser ut, då skulle ju vi göra en polisanmälan, 

med all sannolikhet omhänderta dom samma dag enligt LVU. Om dom inte samtyckte till det. 

Det börjar med att vi söker på personen, vi har ju personen och föräldrarna i datorn så att man 

ser liksom …. Vi ska ju se över, finns det nån möjlig plats i nätverket att placera. Hur kan dom 

möta upp, hur kan dom liksom tillgodose barnas behov just nu liksom. 

 

A4 – ”Å visst försöker man hålla alla barna tillsammans också?”  

A3 – ”Så är det” 

A2 – ”Men det här att de har olika pappa påverkar det placeringen?” 

 
A3 – ”Ja, asså utifrån att dom har olika pappor så skulle vi alltid ta ställning till, kan dom bo hos 

den andra föräldern? Det skulle ju vägas in, men här är ju en som inte haft nån kontakt med sin 

pappa vilket betyder att hon inte har nån anknytning eller relation till han. Då blir inte de aktuellt 

i det här första akutläget. Utan då kan det ju vara viktigare att vi placerar tillsammans med sina 

syskon.” 
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Vidare fortsätter handläggaren från barn- och ungdomsenheten i intervju ”B”; 
 

B3 – Sen ska vi SIPa (se ordförklaringar) runt äldsta flickan med. Alltså samverkansmöte med 

ungdomsmottagning, skola, BUP och barn- och ungdomsenheten. Där tänker jag utifrån att hon 

påvisas vara gravid. Nu framgår det ju inte hur långt gången hon är. Men då har vi genom bern- 

och ungdomsteamet tillgång till ”lilla Ellen”. Det är en övningsdocka som brukar vara ganska 

avskräckande. Så polisanmälan absolut gentemot den här 25 åringen och det han har gjort. Även 

fast hon har samtyckt så är det ju inte ok nånstans. Dennis han är ju nästa där också, samverkan 

med skolan, barn- och ungdom även ha ett aktualiserings. 

Alltså en aktualiseringssamverkan med BUP för att se om det är så att han kanske 

behöver ha hjälp och stödinsatser från barn- och ungdomspsykiatrin.  

Elvira sexåringen där är det samverkan med förskola, barn- och familjehälsan och barn 

och ungdomsenheten. Barn- och familjehälsan utifrån att det verkar som hon kan vara i behov av 

hjälp och stöd. Ja, börja på och prata lite kanske och inte dra sig undan. 

Sen har vi ju den yngsta och där tänker jag också att samverkan med omsorgen, 

habiliteringen och barn- och ungdomsenheten. Alltså längre fram, eventuellt då föräldrastöd, för 

att tillsammans med habiliteringen kunna påvisa hur på bästa sätt ska kunna möta upp då lilla 

Josefin så i vardagen. 

Sen är det ju en massa andra delar i just i inledande skede, det är ju åka på barnsamtal, 

alltså barnförhör, såna saker. Mycket beror ju också på insatsdelen och om det blir att det 

framkommer att det, jamen att det blir en dom mot styvpappan. Ja, pappan här då kan det bli 

andra led. 

 

Under intervju ”A” fortsatte diskussionen om barnens ärenden; 

 

A3 – ”Sen barn ett och två som har pappa amfetaminmissbruket är inte heller aktuellt. 

Eftersom han har missbruket så.” 

A1 – ”Men kan det vara någonting man jobbar på mot på sikt tänker jag? Eftersom den 

här tjejen vill bo där, men man måste ju trygga henne först?” 

A3 – ”Å då behöver man ju stötta den pappan ja, i såna fall” 

A2 – ”Sen fanns det ju en faster va som dom inte hade träffat någon gång” 

A3 – ”Annelis föräldrar har ju försökt att hålla kontakten med Anneli och barnen. Men 

Anneli har motarbetat, så att man kan ju tänka att dom kanske, dom kanske vill ta emot 

barna hemma hos sig.” 

A4 – ”Eller den här syrran men hon verkar ju mest vilja vara ute och resa och de är inte 

så himla lätt ä med fyra barn ä. ja vet inte hur hon prioriterar” 

A5 – ”Hon kan vara ett stöd” 

A4 - ”Javisst” 

 
A3 – Å det kan ju ändå va en, asså även om hon, dom har heltidsarbeten och reser mycket så kan 

det ju va i det akuta läget. Hemma hos henne, att nu är dom hemma liksom. För att sen jobba 

vidare. 

 

A5 – ”Hon är ju moster åt alla fyra också. Det är väl mamman och hon som ser dom 

som en enhet kanske.” 

A1 – ”Men vilka insatser är familjen i behov av? I läge ett, trygga barnen, hur gör vi 

det?” 

A3 – ”Placering” 

A1 – ”Ja, utredande placering eller hur tänker du?” 

A4 – ”Det utreder man väl inte?” 

 
A3 – Placering samma dag då … Ja en placereing enligt SoL eller LVU det beror på om de 

samtycker eller inte, det kan ju också vara att man placerar asså mamman och barnen 

tillsammans om man gör den bedömningen att jamen det skulle vara bra för barna att mamma 
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följer med. Men mamma fixar inte å trygga barnen själv, så då kan man  ju placera dom 

tillsammans, för då har ju mamman också ett annat stöd av andra vuxna liksom. 

 

A1 – ”Tryggar barnen med placering och det kan vara tillsammans med mamman” 

A4 – ”De är svårt att veta hur mycket stöd hon behöver eftersom asså att jag tänker 

såhär, hon glömmer bort att ta sin medicin. Ja är det så att hon behöver ta medicinen, ja 

asså så är hon, funker hon bättre asså hon är ju ändå manodepressiv” 

A2 – ”Ja, jo precis hon det asså medicin behöver hon ju” 

A4 – ”Ja precis” 

A3 – ”Men hoppa från andra våningen är ju också tre år sen  

A2 – ”Ja och får hon liksom lugn och ro kring sig” 

A3 – ”Att hon inte blir utsatt för den här stressen hon är i med Bakari” 

A2 – ”Ja det gäller väl liksom alltihopa de att det kan bli skillnad” 

A1 – ”Åsså tänkte du, var du inne på polisanmälan mot pappan?” 

A4 – ”Ja, asså han har ju slagit barna och mamman också. Där blir det ju så att hon 

måste polisanmäla själv” 

A1 – ”Man får stötta henne till det då” 

 

Samverkan 

 

Är detta ett fall som realistiskt sett skulle nå samordningsgruppen och i så fall, 

varför?  

 
B1 – ”Jo, det hade vi nog kunnat göra tror jag väl jo det tror jag. Absolut. Från olika håll det 

behövs samordnas så det tror jag. Det skulle det kunna göra.” 

 

B2 – Det skulle nog kanske vara om jag inte får gehör …. Sen om jag skulle känna att det här är 

Sjätte komplext och jag inte vet vad jag ska göra, jag känner att jag står själv i det till exempel, 

då skulle det här absolut vara ett ärende för samverkansgruppen att få råd hur jag ska gå vidare. 

 

B3 – Om jag skulle känna att det här är jätte komplext och har inte. Jag vet inte vad jag ska göra, 

jag känner att jag står själv i det till exempel. Då skulle det här absolut vara ett ärende för 

samverkansgruppen att få råd hur jag ska gå vidare. 

 

B4 – Ja, det hänger nog litegrann på hur man gör med barna känns det som och vad händer med 

barna. Pappan och mammans ärenden det kan vi nog hantera gemensamt på något vis tror jag, 

inom omsorgen och hos oss och psykiatrin också, ska vi försöka få med oss på något sätt. 

 

A4 – ”Det här skulle inte kommit upp i samordningsgruppen de” 

A5 – ”Men jag tänkte såhär att vi har ju suttit med ärenden, där det har kommit upp 

saker under tiden. Sen visar det sig att dom varit uppe förr.” (Här håller de andra i 

fokusgruppen med). 

 

B4, vad är din uppfattning av hur samarbetet fungerar mellan er och psykiatrin? 

 
B4 – Ja så länge det inte finns nått missbruk med i bilden så funkar det ju. Börjar vi prata om 

missbruk, då blir det genast betydligt svårare. För då ska man ha tre månader drogfrihet och man 

ska kunna uppvisa det dokumenterat. 

Vi måste inleda provtagningar och så då blir det genast konflikter. Jag har inte än träffat 

nån missbrukare som klarar av att vara drogfri i tre månader för att få träffa psykiatrin. Den 

personen har inte jag träffat än. Så där har vi ett bekymmer. Men för mamman, där handlar det 

ju mer praktiskt om att lösa medicineringen. Att se till att det fungerar och där har vi ärenden 

som vi löser med att man går till psykiatrin tar sin medicin där. Eller att det kommer nån och 

hjälper en med dom sakerna så det brukar lösa sig så att säga. 
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Finns det några konflikter som skulle kunna uppkomma mellan er, som kan 

försvåra arbetet? 

 

B3 - ”Tänker att det är mer extern...” 

 

Vad menar ni med extern?  

 

B3 – ”Ja, Landstinget” 

 
B2 – Det kan vara svårjobbat mot Landstinget. Ja, att dom har oerhört mycket att göra får man ju 

höra ganska ofta. Stafettläkare som kommer och går. Det är ju sällan det är samma läkare nu för 

tiden, det är ett jätteproblem. Ont om tider och ofta, kanske ja men det händer emellanåt när man 

kallar till SIP att dom bara undlåter att komma, även fast dom ska komma. Så att det händer lite 

nu och då att vi gör avvikelser. Avvikelserapporter för att dom inte kommer. Det är inte helt lätt 

alla gånger tycker jag. 

 

Efter detta fortsätter ”B4”; 

 
B4 – Jag fundera lite på det här med konflikter oss emellan, internt också och det landar ju 

tillbaka på oss själva naturligtvis. Men säg att det skulle fungera bra med pappa här och vi 

kommer framåt så att säga. Då liksom är vi nästan färdiga på tio veckor. Men barn- och ungdom, 

att utreda fyra barn med den här problematiken tar betydligt längre än tio veckor och där kan det 

uppstå en konflikt. Då landar det på oss själva att liksom förstå, att nu är pappa klar, varför är 

inte barn- och ungdom klar med sitt? Den frågan väcks hos oss och den väcks hos pappa, nu är 

ju jag klar med min behandling, varför är inte barna hos mig och si och så. Vi försöker hjälpa 

barn och ungdom nu vi litegrann på sidan lite och jag måste säga jag har fått oerhört mycket 

mera förståelse för vilket komplext jobb dom gör på barn- och ungdom. Det räcker bara med att 

titta i listan på BBIC protokollet, så förstår man det komplexa i det hela och vilken tid det tar 

och va många möten man ska genomföra. Ett oerhört arbete man ska göra.  

 

Hur det kom sig att vuxenenheten hjälper barn- och ungdomsenheten? 

 
B4 – Det är ett hårt tryck hos barn- och ungdom och vi sa att, kan vi hjälpa till så gör vi det och 

det är det då. Men vi lär oss en jäkla massa saker som jag tror på sikt är bra för förståelsen 

mellan verksamheterna. 

 

B2 – Jag vill flika in lite ifrån försörjningsstöds sida att den här familjen har varit aktuell i tio års 

tid vi besitter väldigt mycket information om familjen det är oerhört viktigt att alla enheter som 

är inkopplad samverkar och att man inhämtar information från varandra och informerar 

varandra. Därför att det kan vara till väldigt stor hjälp och nytta att ha så mycket information 

som möjligt. 

 

Uppkommer det konflikter om vem som ska göra vad på grund av pengar? 

 
B3 – Alltså just för barn och unga har ju vi jätte jättemånga. Tyvärr har vi jätte jättemånga 

ungdomar där det är. Det är i grund och botten, alltså psykiska problem eller diagnoser och 

beteendet är symptom på diagnoserna. Men det dom har haft det är liksom jamen det är sitt och 

få medicinering. Alltså medicinering och sen är det, ja var tredje månad i bästa fall vid 

uppföljningar. 

Men själva den här behandlingsdelen, det är inte många fall som jag har träffat på under 

mina år som dom har gjort det. Då sitter vi där, vi får placera på både HVB-hem och det är SIS-

intuitioner. Alltså det är på grund utav att ungdomar får ett så, alltså en så kraftig 

beteendeproblematik att det tyvärr inte finns några andra lösningar. 

Dom (”B3” syftar på psykiatrin) trycker ju gärna på, alltså utifrån min del i det hela. Så är 

det ju det att ja, men det måste bli lugnt hemma, föräldrarna klarar inte av det. Alltså man lägger 

bara …. Dom har blivit duktigare och duktigare nu och vet hur dom ska säga saker, för att 
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verkligen trycka det på att det är brister i föräldraförmågan .... För då blir det ju vårat ansvar, så 

det är svårt .... 

Under alla ärenden som jag haft är det, ja max tre stycken som jag verkligen fått till 

samverkan. Och det blir så himla bra och det spar så mycket tid, energi och frustration och alltså 

dom far så illa …. Föräldrarna, alltså i dom här situationerna. Ungdomarna är tyvärr lite mer 

såhär att jaja. De tycker att det är lite lattjolajban och så, har inte riktigt konsekvens tänket. 

 

B2 – Ett stor problem som jag upplever också eller som vi upplever är ju att, att dom blir kallade 

till psyk men dom kanske inte, jamen dom har ett problem att ta sig dit och eller deras 

problematik gör att, jamen typ att dom har socialfobi och verkligen är i behov av att få träffa nån 

kontinuerligt via psykiatrin men dom tar sig fan inte dit. 

å har dom bränt några chanser där då är dom ju, då är dom ju ute ur leken., så det blir som 

moment 22 ... jättestort behov men problematiken gör att dom inte får till det liksom. Så att det 

är ett stort problem tycker jag.  

 

Ni tog upp barn- och familjehälsan tidigare. Hur fungerar samarbetet med dom? 

 

B2 – ”Det är för barn upp till 12 år...” 

 
B3 – Ja det är lite si och så faktiskt. Ja det är ju. Det har ju blivit svårare och svårare, det är ju 

för att det är tryck överallt varje instans. Så att det blir väntetider även där, jag menar dom är ju 

första linjen i vart alla samhällsmedborgare ska kunna vända sig. Jag menar kommer man till oss 

där allting föregås utav ett beslut, du får ju inga insatser på service nivå genom oss. Tyvärr har 

man tagit bort allt sånt. 

 

B2 – ”Då innebär det ju en utredningstid” 

B3 – ”Fyra månader kan det ta. Så är det ju..” 

 

Hur ser ni på samverkan och hur har era yrkesroller förändrats? 

 
B3 –  Det senaste är väl att det blivit tydligare också att så som du förklara, när ni beskrev just 

det här med att man känner att man har kört fast och inte kommer längre, att man då kan gå dit 

och lyfta det. För att få hjälp. För då är det sen samordningsgruppen som kan lyfta det vidare om 

det blir schismer att, man lyfter det vidare upp till chefsnivåns samordningsgrupp. 

Vi håller ju på att samverkar och samverkar och samverkar nere på barn- och ungdom, du 

vet att det är så många olika aktörer hela tiden. Så att därför så tänkte jag den interna att den 

kommer in ganska tidigt så att alla sätts igång i arbete på en gång liksom. 

Då bjuder man ju också in och titta då, ok ja men dom är aktuell på, försörjningsstöd 

också och då bjuder man ju in dom från försörjningsstöd alltså alla ....varje handläggare som är 

aktuell i familjen, men som omsorgen som inte var, det var alltså är aktuell där. Så det sitter ju 

en representant från omsorgen som då kan ta med sig det tillbaka till liksom sin grupp. 

 

B4 – Ja när det gäller samordning och kontakter med andra så har det ju ökat dramatiskt tycker 

jag och det börjar snart bli en oerhörd byråkrati i det här, det är oerhört mycket papper som ska 

skrivas och skickas och, så stämmer det inte i tider och hej och hå, det är oerhört mycket mera 

administrativt arbete, som vi har att göra än det var förut. Men det är klart att det är bra att 

träffas och gå igenom ärenden om man har kört fast eller vad det nu handlar om.  

 

Påverkas ni i ert arbete när det gäller yttre påverkan från politiker, inom områden 

med pengar och budget? 

 
B4 – Ja det är klart man hör …. saker men inte direkt påverkad så utan det är ju våran chef som 

meddelar ja nu har vi ett besparingsbeslut .... ska spara 1,2 miljoner just nu och så får vi prata 

om det vad gör vi då? Hur ska det kunna se ut? 

Men samtidigt så ställer man krav på oss också. Vi får egentligen inte skicka 

nån till ett behandlingshem utanför kommunen så att säga. All behandling ska skötas på 

dagbehandlingen här i öppenvården. Så är grundförutsättningen, det har vi att jobba med och det 

är rätt så strikt just nu. Det är oerhört svårt att skicka iväg nån på nått ställe. 
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Ibland känner man som handläggare det här, det är inte tillräckligt med 

öppenvård för den här personen. Missbruket är tungt och det är allt sånthär å det skulle behövas 

nånting annat. Så på så sätt påverkas man och man sitter ibland och känner att nej, det här blir 

inte rätt alltså. Å då är det lite frustrerande liksom, men samtidigt så känner man trycket också 

från chef. Inte så mycket från nämnden för dom hör man inte så mycket om. Men det är klart att 

man påverkas. Vid varje APT får vi liksom reda på hur mycket minus vi ligger i budgeten.  

Ja, så att så är det. Men det kan vara svårt ibland liksom att släppa iväg ärendet 

till öppenvården, men samtidigt känner man att det här kommer inte att hålla mer än en vecka. 

Sen har vi den här personen tillbaka och så får vi börja om från början igen liksom. Det har varit 

bättre om han fått åkt till Korpberget i fem veckor liksom ….  

Argumentera, det gör man ju för det är ju jag som känner klienten bäst, det är 

jag som gjort utredningen, det är jag som suttit och pratat med klienten och resonerat i kring vad 

är bäst. Så det är klart att man försöker argumentera för sin sak och för klientens skull också... 

 

B3 – Ja alltså vi måste ju gå upp med alla placeringar alla sånna omkostnads. Alltså dom 

delarna, det går vi ju alltid upp till nämnden med och det är ju dom som beslutar om det är. Men 

sen är det ju utifrån. 

Det kommer ju väldigt, väldigt mycket från socialstyrelsen, det är riktlinjer och 

det är krav och hej och hå liksom. Som gör att det kan bli motsägelsefullt för vi, alltså på barn 

och ungdom har vi också att vi ska ha dom hemma Vi har dom på hemmaplan och hela den 

biten. 

Men utifrån EBP:n som också har kommit så är det ju, vi måste ju vi också, 

tillsammans just för att det ska framkomma vad individen och familjen anser liksom är. Jamen är 

det här det som är rätt? Det ska ju framkomma klart och tydligt. För att det kan ju vara så att 

dom säger; nej, men där borta i Vänersborg där finns det här och det är det vi ser kommer kunna 

va det bäst. Då kan det ju bli lite svårt. 

Men det blir ju först och främst mellan närmste arbetsledning och då blir man 

som handläggare en mittemellan. För, ja jag ser ju det här behovet, dom uttrycker det och så har 

jag en arbetsledning som ska hålla en budget. Som säger att; nja. Som handläggare hamnar man i 

en väldig kläm många gånger, utifrån att du ser behovet. Men, nej då ska dom prova de, de och 

de först. Vilket gör att det i det långa loppet blir minst tre gånger så dyrt. 

Men det är väl så, när vi har ett års-budgetar allihop. Men det är svårt många 

gånger och sitta mittemellan. För om man väl har kommit förbi närmsta arbetsledning och 

kommit upp i nämnden, så är det väldigt, väldigt sällan nämnden går emot. Så min upplevelse 

det är att innan man kommer upp med hela ärendet liksom. Men sen är vi är ju lagstyrda, vi 

måste ju tillsätta insatser och då blir det ju alltså. 

Ja, vi spräcker budgeten. Det finns ingenting att göra. Jag är skyldig att ge hjälp 

och stöd så är det. Sen är de det att rätt instans och försöka fördela kostnaderna, det är väl det 

som också är det här med samverkan. Att verkligen få till, tänker jag i grund och botten också att 

man ska försöka fördela kostnaderna. Det är väl lekmännen som sitter och politikerna som sitter 

och tar de här slutgiltiga besluten mellan landsting och kommun. 

 

Här skiljer sig svaren åt mellan intervju ”A” och ”B”; 

 

A3 – ”Fast socialtjänsten har ju skyldigheter och man har rättigheter och dom får man 

oavsett vad kommunen har för budget …. Ja då går man minus. Miljoner ” 

 
A5 – Vi är jätte påverkad av det, skolan…när dom får många miljoner får vi lite färre…så alltså 

alla har ju rätt till modersmålsstudiehandledning men om man då drar ner den budgeten till 

hälften så har man ju inga lärare då är det väldigt svårt att leva upp till de mål som skollagen 

säger. 

 

A1 – ”Och det som kan påverka är väl i så fall handläggningstider då om man inte har 

resurser, så, där kan jag” 

 

A4 – ”och om man inte får tillräckligt med personal” 
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A3 – Jag tänker att, alltså vi får ju, vi har ju vår budget med ett visst antal miljoner liksom, men 

den spräcker vi ju oftast. Så där handlar det ju inte om att vi får mer pengar utan det är ju bara 

det att vi gör av med mer pengar för att vi måste görat liksom vi har inget annat val. 

 

A5 – ”Och det får ju inte vi ”  

A4 – ”Vi skulle ju aldrig kunna säga såhär vi om nån ansöker om att till exempel; ne det 

finns inga pengar. Alltså det kan man inte” 

A5 – ”Otroligt styrd av lagar i myndighetsutövning (andra jakar med i kör) det måste ju 

vara det allting bygger på” 

A2 – ”Men man prata ju aldrig pengar i det” 

 
A3 – Man får ju aldrig prata med klienterna om pengar. Ex, vad den här behandlingen skulle 

kosta. Utan det vi i såna fall skulle göra är att man gör en bedömning, en utredning. En 

bedömning att det här behovet av den här behandlingen har den här personen. Det finns två olika 

former; antingen behandlingshem för 4200kr per dygn, eller ett förstärkt familjehem för inte vet 

jag vad det kostar men 1200kr per dygn och så kan man få insatserna via BUP och nån annan. 

Ja, då skulle vi ju välja det förstärkta familjehemmet, så då måste ju. 

 

A4 – ”Det har vi ansvar att göra, det står det ju att .… grunda våra avslag på också 

faktiskt och få rätt i förvaltningsrätten om nån överklagar” 

A3 – ”Att vi kan tillgodose vårdbehovet i den här formen” 

A1 – ”Då pratar vi SoL, inte LSS” 

A4 – ”För man ska ju inte köpa dyrare vård än vad som behövs. För då har man ju ett 

ansvar också mot skattebetalarna” 

A3 – ”Det är ju innehållet i vården som ser till individen de är det som avgör” 

 

Vad är det för skillnad i detta läge mellan SoL och LSS? 

 
B1 – Ja, vi har ju delegation på ganska mycket vi själva. Så vi går inte upp lika mycket så, det är 

ju en skillnad det. Vet inte riktigt vad jag ska svara mer. Jo, men vi hör ju också på APT sådär 

hur vi ligger till så jorå det gör vi. Alltså nvi bollar med vår verksamhetschef. Det är ju hon som 

bestämmer hur vi ska gå vidare och så där. Ganska många ärenden tar vi ju själva i vårt team. Vi 

träffas varje vecka så alla får göra lite likvärdiga bedömningar emellan och så där. Så mycket 

beslutar vi, då vi har mycket delegation själva, det beror lite på då. 

 

Efter detta börjar fokusgrupp ”B” diskutera tiden som går till att dokumentera; 

 

B4 – ”Jag brukar säga såhär; jag är mer en byråkrat idag jag än socialarbetare” 

B3 – ”Det kan jag skriva under på jag också. Det är verkligen ”socialsekreterare” … ” 

B4 – ”Ja, med betoning på sekreterare. Tyvärr. Det är till och med så socialstyrelsen 

uttalar om hur det är lite mycket dokumentation i den här verksamheten.” 

B3 – ”Ser fram emot att det kommer att minska …. den nationella planen som ska 

arbetas fram” 

B4 – ”Det är faktiskt så, det är mycket, mycket av vår tid som går åt till att sitta att 

skriva papper och skicka överallt. Vi skulle kunna göra insatser på annat sätt. Färre 

ärenden per handläggare skulle göra en förbättring” 

 
B3 – ”Det märks en förändring bara sedan 2011. Jättemarkant skillnad. Det är tråkigt och att det 

ser ut så över hela landet. Svårt att rekrytera och svårt att behålla personal. Att ingen orkar med 

för att det socialarbete som man valt via utbildning och hur tanken inte var att man skulle sitta 

och skriva hela dagarna. I början träffade man klienterna som man skrev om. Man pratade med 

och träffade dessa individer mer än man skrev om dem. Idag är 95% skriva om klienter och sen 

försöka trycka in mötet. 
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B4 – ”Och då kan ett sånt här ärende bli oerhört omfattande” 

 

Påverkar dessa faktorer tiden innan individer får sina insatser? 

 
B3 – Nej. Det är ju det som jag tror gör att många blir slutkörda och majoriteten av 

socialsekreterare som blir sjukskrivna idag är fruktansvärt hög. Vi sitter ju alla och ser behoven 

och gör några såna här mellanlösningar. Men till saken hör det att allting ska också 

dokumenteras. Men man ser till att, det vågar jag faktiskt säga, att mina kollegor både överallt 

man ser till att de får hjälpen. Men sen blir det ju att jag som handläggare, får ju liksom försöka 

fixa och trixa för att det också ska finnas i skriftlig form. 

Man försöker alltid se till att dom får den hjälp och stöd dom behöver per omgående. För 

det har vi ju rätt till att ge dom insatser under utredningstiden. Men det måste dokumenteras 

också och det är ju såhär du har det, alla samtal alla möten, allting ska dokumenteras. Kan du 

tänka dig då fyra barn, föräldrar, de är skola och de ungdomsmottagningen, det är BUP. Det är 

alltså mor och farföräldrar och varje samtal ska dokumenteras, det blir ganska mycket 

dokumentation. 

 

Ni kan använda er av både samordningsgruppen och SIP, vill ni resonera lite 

kring detta? 

 

B3 – ”Jag personligt kan ju faktiskt säga det att jag använder mig utav SIP. Detta för att 

det oftast är andra externa aktörer också. Annars känns det som att det blir dubbelt. 

Enklare att kalla alltihop på en gång, för att få ihop det tidsmässigt. Min personliga 

uppfattning är att det är så” 

B2 – ”Det är två skilda delar egentligen SIP och samordningsgrupp” 

B3 – ”Men för min del så tycker jag att det blir mer effekt om jag använder mig av SIP, 

så det blir klart och tydligt vem gör vad.” 

 
B2 – Någonting som är bra då med samordningsgruppen även om jag är ganska dålig på att 

använda den. Det är att man får andra professionellas syn på saken som inte är inne i ärendet. 

Som kan liksom ett annat perspektiv kolla på ärendet och se det inte jag ser då. Det är ju en 

fördel då. SIP då är man ju liksom, ja jag vet inte. Det är jävligt bra så jag ser ett annat syfte med 

samordningsgruppen. 

 

B4 – Nej men det är väl lite som B2 säger, det är väl bra att... Som kanske inte är så inne i 

ärendena få titta på det lite utifrån, det är väl alltid en fördel. Som sagt om man har kört fast och 

man inte får till den samverkan, eller vilka ska jag kalla till en SIP. Jag kanske inte ens har koll 

på det. Då kan man få hjälp, för då sitter det ju proffs där som liksom kan råda mig till det. Men 

sen det här, det är bra just det här att man kommer från olika enheter och ställen i den här 

gruppen ju. 

 

Samverkar ni inom alla kommunens enheter och hur anser ni den samverkan 

fungerar idag? 

 
B4 – Ja, jättemycket. Jättemycket gör vi och vi har ju också IFO-möten varje vecka där vi tar 

upp våra egna ärenden som vi har kört fast i, eller som vi behöver råd om. Eller som vi ska helt 

enkelt bestämma så här gör vi fortsättningsvis. Så att sen är vi ett bra gäng, så vi håller ihop i 

vått och torrt och hjälper varandra så mycket vi kan. 

 

B3 – Men sen är det ju också, vi har ju vårdkedjan. Alltså vi har ju jättemånga olika plattformar 

för samverkan, vårdkedjan varje måndag. Just utifrån den att få till, det här med vuxen, missbruk 

och hela den och sen har vi samordning. Ja, det finns många plattformar för liksom en 

samordning, samverkan. 

 

B2 – Men sen är det ju också svårt, kan jag tycka emellanåt, att få till samordningen. Det är 

ingenting som är självklart utan det kan vara, personbundet å faktiskt. Det är ju väldigt enkelt 

när man sitter nära i samma enhet att rådfråga. Ja, men jag tycker inte personligen att det funkar 
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klockrent med samverkan mellan enheterna. Det skulle väl kunna bli bättre. Väldigt mycket 

bättre enligt mig. Det är väl någonting som man diskuterar också år ut och år in, hur ska vi bli 

bättre på att samverka internt. Därför att vi besitter så mycket information varje enhet och jag 

tycker att många bör ta till vara på det mer än vad man gör idag. 

 

B3 – Men det tänker jag också är en utav, av SIPen, men det är ju själva dokumentet. Du är ju 

inte skyldig att komma till samverkansgruppen, lagstadgat. Men så blir du kallad till en SIP, då 

är du lagstadgat skyldig att komma. Eller skicka en representant, om du inte kan komma själv. 

Jag tror att det är därför. Nån måste komma. 

Men min förhoppning det är ju, när man slagit ihop framförallt. Med, alltså med 

omsorgen för dom känns väldigt, väldigt långt borta. Att det har varit liksom omsorgen. För 

habilitering och alla de här externa, dom tänker bara socialtjänsten. Dom tänker inte att vi är 

uppdelade. Har varit uppdelade, nu är vi ju med samma. Så jag har ju förhoppningen att nu, nu 

händer det. 

 

Efter intervjuns sista fråga diskuterar deltagarna i fokusgrupp ”B”. De pratar om hur 

socialtjänstens enheter kommer hamna under en och samma förvaltning. Det är nytt, 

men inte helt klart när det kommer skiftas. De pratar om förslaget ”mottagningen” där 

det skulle sitta erfarna socialsekreterare, som skulle ta emot och lotsa individer vidare 

till rätt enhet. Samt se över om det skulle behövas ett nätverksmöte. Efter detta är det 

någon av intervjupersonerna som berättar att denna tänkta ”mottagning” inte kommer 

startas. De berättar också att de i dagsläget inte har tillgång till att se varandras system. 

Om en klient har insatser via omsorgen kan inte exempelvis barn- och ungdomsenheten 

se det. De enda ärenden de kan se är de inom vuxenenheten och försörjningsstöd. De 

diskuterar även att omsorgen har varit helt utanför kommunens övriga enheter och hur 

samverkan försvårats då det kan finnas föräldrar som inte samtycker till samverkan 

mellan enheterna. 

Fokusgrupp ”B” fortsätter diskuskutera att de tycker att det är intressant och höra vad 

alla arbetar med eftersom en de inte har koll på vad alla de andra gör. De säger även att 

de gärna arbetar med vinjettfall fler gånger i framtiden. Detta då de såg en nytta av att 

öva tillsammans och få insikt i hur olika enheter resonerar inom samma ärende.  
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