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Collaboration is necessary to achieve a good social work practice 

A study about how social workers perceive collaboration and cooperation within 

the Swedish substance abuse and addiction care 

 

Abstract 
The increased specialization of human-welfare organizations put higher demands on 

collaboration. People with substance abuse often have a complex set of problems that requires 

collaboration. The purpose of our study was to increase knowledge about the meaning and 

perception of collaboration around clients with addiction problems. We used a qualitative 

research method, with data based on interviews with four social workers. Themes were 

identified in the data and then analysed in relation to the social constructionism, system theory 

and previous research. We found that collaboration depends largely on the individual social 

worker’s willingness and persistence to lead the case, for the client’s entire needs. 

Collaboration was mainly perceived as something important and essential. Organizational 

barriers and shortcomings were mentioned, but aspects such as working culture, approaches, 

relationships and respect were considered to be of greater importance. The main conclusion in 

our study was that collaboration is seen as highly relevant and something positive.  
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Sammanfattning 

Den ökade problemspecialisering i samhällets människovårdande organisationer ställer allt 

högre krav på samverkan. Personer med missbruk är en grupp som inte sällan har en komplex 

och sammansatt problematik, vilket ofta kräver samverkan. Syftet med vår studie var att öka 

kunskapen om betydelsen och upplevelsen av samverkan kring klienter med missbruks- och 

beroendeproblematik. Vi använde oss av kvalitativ forskningsmetod, där empirin har samlats 

in genom intervjuer med fyra socialarbetare. Intervjumaterialet tematiserades och 

analyserades utifrån tidigare forskning samt socialkonstruktinismen och systemteorin. I vår 

studie framkom det att samverkan hänger mycket på den enskilde socialarbetarens vilja och 

ork att driva ärendet, utifrån klientens hela behov. Samverkan är i stort något som upplevdes 

viktigt och nödvändigt. Organisatoriska hinder och tillkortakommanden för att genomföra 

samverkan nämndes, men aspekter som arbetskultur, synsätt, relationer och respekt ansågs ha 

större betydelse. Slutsatsen i vår studie blev att samverkan behövs och är främst något som 

upplevs positivt. 

 

Nyckelord: Samverkan, samarbeta, socialtjänsten, socialt arbete, missbruk 

  



     

 

Förord 
Vi vill framförallt rikta ett varmt tack till de personer som medverkat i studiens intervjuer. Det 

har varit otroligt värdefullt att få ta del av den breda kunskap som samtliga av dessa 

intervjupersoner besitter, för denna studies skull och för oss som blivande socionomer. Vi vill 

också rikta ett tack till vår handledare John Lilja, som bidragit med sina forskarkunskaper och 

synpunkter under arbetets gång. Denna uppsats har två författare och vi har bidragit till lika 

stor del i uppsatsen, även om vi stundtals haft olika ansvarsområden eller fokusområden under 

arbetets gång.  

 

Jenny Andersson och Linda Arnestad 
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1. Inledning och problemformulering 

Begrepp som bruk eller missbruk av alkohol eller andra droger, hur det ska behandlas, 

betraktas, definieras och bedömas baseras på en mängd olika faktorer. Ofta anknutet till 

skillnader mellan olika länder och regioners alkoholbruk, alkoholkultur samt politisk syn på 

narkotika (Goldberg, 2010, s. 372). I Sverige räknas generellt sett allt icke-medicinskt bruk av 

narkotika som missbruk (Goldberg, 2010, s. 372), men diagnosen missbruk eller beroende 

ställs när en person uppfyller de diagnosklassifikationerna som används idag (Socialstyrelsen, 

2015, s. 17). Ur ett psykosocialt perspektiv betraktas missbruk som ett symptom på en 

bakomliggande sammansatt problematik, ofta förknippad med psykisk ohälsa (Johnsson, 

2008, s. 180-183). I enlighet med detta synsätt anläggs en behandlingsideologi baserat på en 

helhetssyn där hela klientens problematik synliggörs och behandlas, vilket leder till t.ex. att 

socialtjänsten och psykiatrin måste samverka med varandra (Johnsson, 2008, s. 180-183). 

I takt med att vård- och omsorgssektorn specialiseras ställs allt högre krav på att professioner 

samordnar sina insatser, både mellan och inom organisationerna, kring personer med 

missbruks- och/eller beroendeproblematik (Sveriges kommuner och Landsting [SKL], 6 mars 

2017). Detta markeras tydligt i de nya riktlinjerna för missbruksvård som Socialstyrelsen 

utarbetat riktat mot socialtjänsten och den landstingsanknutna missbruksvården (Johnsson, 

2008, s. 180-183). I den västerländska kulturen anses samverkan generellt sett som ett 

värdefullt redskap för att skapa den helhetssyn som eftersträvas (Johnsson, 2008, s. 180- 183). 

Samtidigt rapporterar media, enligt IVO (Inspektionen för vård och omsorg, 2015, s. 2), om 

brister i samverkan mellan landsting och kommun. Även IVO, t.ex. avdelningen sydväst, har 

tagit emot klagomål angående att samverkan kring enskilda klienter inte fungerat (ibid.). 

Samverkan med klientens bästa i fokus har under en längre period varit en strävan i landets 

kommuner men det finns en rad olika avgörande omständigheter som avgör hur samverkan 

fungerar i det verkliga livet.  

Denna studie handlar om samverkan ur ett yrkesutövande perspektiv. Vi har valt att 

undersöka en kommun i Sverige där vi genom intervjuer med socialarbetare som arbetar inom 

missbruk och beroende ämnar ta reda på hur samverkan fungerar i den valda kommunen, hur 

olika synsätt på missbruk påverkar samverkan samt hur klienten upplever samverkan.  
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1.2 Förförståelse 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 216-217) menar att förförståelse är viktigt, efter som det 

alltid är något som följer med forskaren. I enligt med Alvesson och Sköldberg (2008, s. 216) 

beskrivning har forskaren ”…alltid sina egna referensramar i bagaget, och tolkar 

oundvikligen i enlighet med dessa ”.  Detta är också förklaringen till att tolkningen aldrig kan 

ge helt eller absolut objektiv bild av verkligen, utan att tolkningen endast ger det med en 

relativ objektivitet (ibid.). 

Vår förförståelse baseras på vår tro att samhälle, individ och behandling hänger samman och 

påverkas av hur alla olika aktörer i samverkan runt personer med missbruk och 

beroendeproblematik betraktar missbruk. Vidare tror vi att samverkan hänger mycket på den 

enskilde, den enskilde handläggarens eller den enskilde socialsekreterarens vilja och ork att 

driva ärendet utifrån klientens hela behov. Vår förhoppning är att vårt examensarbete kan 

bidra till att synliggöra om och i så fall på vilket sett dessa aspekter påverkar samverkan och 

samarbetet, i den kommun vi valt att undersöka. Vi tror att samverkan försvåras dels av olika 

synsätt men även av att olika professioner arbetar på olika sätt. Vår gemensamma 

förförståelse grundar sig i att samverkan är något positivt som gagnar klienten. Våra 

upplevelser och erfarenheter av samverkan, framförallt från VFU-kursen (Verksamhetsförlagd 

utbildning) där vi gjorde våra praktiker i olika kommuner skiljer sig dock markant åt. En av 

oss anser sig ha bevittnat god samverkan och den andre har träffat både myndighetsutövare 

och utförare inom missbruksvården som säger att samverkan i princip inte ens existerar i 

kommunen i fråga. 

 

1.3 Relevans för socialt arbete 

Missbruksproblematik är inte något ovanligt och oavsett inom vilket område en socialarbetare 

är verksam så kan det vara något man kommer i kontakt med. En utmaning i det sociala arbete 

är enligt Grell, Ahmadi och Blom (2013, t.ex. s. 223, 226) att kunna lösa många olika sorters 

sociala problem samtidigt som det sker en ökad problemspecialisering inom 

människobehandlande organisationer. Den organisatoriska strukturen bygger ofta på att olika 

problemområden delats in i olika specialistområden, vilket inte alltid är varken enkelt för de 

professionella eller till gagn för klienten (ibid.). Samverkan har i och med detta i mångt och 

mycket blivit en förutsättning för att kunna se och hjälpa hela klienten, utifrån dennes behov 
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och problematik. Inom välfärdssektorn har det således också skett en ökning av olika typer av 

samverkan, teamkonstellationer och samverkansprojekt (se t.ex. Johnsson, 2008, s. 182). 

Enligt Johnsson (2008, s. 181-182) har socialarbetare idag ett ansvar och en funktion att inom 

ramen för den egna organisationen och med hjälp av samarbete med andra myndigheter och 

organisationer verka för den enskilde klienten. Denna funktion beskrivs ofta som ”spindeln i 

nätet” (ibid.). Det Sveriges kommuner och Landsting (SKL, 18 maj 2014) lyfter fram är 

behovet av att huvudmän, inom och mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården, måste vara 

överens om vad var och en av dem kan erbjuda den enskilde och hur de ska samverka 

(Johnsson, 2008, s.183). Studien relevans till socialt arbete hänvisas därmed 

sammanfattningsvis till att personer med ett narkotika- eller alkoholmissbruk ofta har en 

sammansatt och komplex problematik, att behovet av samverkan ökar i stort, att samverkan 

inte alltid tycks fungera samt att socialarbetaren anses ha ett stort ansvar i samverkansarbeten.   

 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att öka kunskapen om betydelsen och upplevelsen av samverkan och 

samarbete kring klienter med missbruks- och beroendeproblematik. Följande forskningsfrågor 

ligger till grund för vår studie: 

 

1. Hur upplever socialsekreterare, inom socialtjänstens avdelning för missbruk och 

beroende, samarbete och samverkan? 

 

2. Vad anser socialsekreterarna att olika synsätt på missbruksproblematik har för 

inverkan på samverkansarbetet? 

 

3. Vilken betydelse uppfattar socialsekreterarna att samverkan har för klienterna? 
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1.5 Begreppsförklaring 

Klient 

Personer som får hjälp av socialtjänst, landsting, privata aktörer eller polisen har en mängd 

olika benämningar. Patient, brukare, missbrukare osv. I detta arbete har vi valt att använda 

”klient” när vi skriver om de personerna samverkansarbetet kretsar kring.  

 

Missbruk och beroende      

Att ha ett missbruk kan förklaras med att ha ”ett problematiskt förhållande till alkohol och 

andra droger”, vilket det finns flera andra termer för och även olika definitioner på vad ett 

missbruk innebär (Socialstyrelsen, 2015, s. 16). Betydelserna och begreppen kan också skilja 

sig mellan t.ex. olika organisationer och yrkesgrupper (ibid.). Eftersom vår studie handlar om 

samverkan utifrån yrkesverksamma inom socialtjänstens vuxenenhet för missbruk- och 

beroende, är det framförallt deras definition och begreppsanvändning som är relevant. I 

Socialtjänstlagen (2001:453), SoL, är det begreppen ”missbruk” och ”missbrukare” som 

tillämpas, men det görs ingen närmare definition av dessa (Socialstyrelsen, 2015, s. 17).  

Någon djupare genomgång kring olika begrepp och definitioner av missbruk kommer inte ges, 

inom ramen för detta examensarbete. De begrepp vi har använt är dock framförallt missbruk 

och missbruksproblematik och inte ”missbrukare”, för att tydliggöra att vi menar att personen 

har ett missbruk och inte är sitt missbruk. Även beroende eller beroendeproblematik kan 

förekomma, med tanke på att detta bl.a. används av våra intervjupersoner.  

 

Problemspecialisering 

Problemspecialisering är enligt Grell, Ahmadi och Blom (2013, s. 225) den mest 

förekommande arbetsindelningen inom socialtjänsten.  Problemspecialisering innebär, i det 

här sammanhanget, att arbetsuppgifterna är indelade utefter olika typer av sociala problem, 

t.ex. försörjningsstöd, missbruk och beroende samt barn och ungdom mm.  

 

Specialisering 

Organisatorisk specialisering betyder att arbetsuppgifterna är fördelade och tydligt separerade 

genom t.ex. olika professionsområden, problemområden, professionskompetenser och/eller 

enheter (Grell, Ahmadi & Blom, 2013, s. 226). 
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1.6 Ansvar, riktlinjer och vad lagen säger om samverkan inom 

missbruksvården 

I socialtjänstlagen (2001:453), SoL, står bl.a. att ”Socialnämnden skall arbeta för att 

förebygga och motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel” (3 kap 

7 § SoL). Det står också att ”Socialnämnden skall aktivt sörja för att den enskilde 

missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån 

missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och vården och 

noga bevaka att planen fullföljs” (5 kap 9 § SoL). Socialtjänsten har så till vida ett ansvar för 

att personer som har ett missbruk får hjälp med det, vilket också hälso- och sjukvården har. 

Socialstyrelsen (2015, s. 17) skriver att ”Av 1 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, 

framgår att med hälso- och sjukvård avses åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla sjukdomar och skador. Missbruk och beroende uppmärksammas inte särskilt i 

lagstiftningen, men går in under denna ram”.   Socialstyrelsen (2015, s. 11) menar utifrån sina 

rekommendationer och riktlinjer att det är ”viktigt med samarbete mellan socialtjänstens 

missbruks- och beroendevård och hälso- och sjukvårdens psykiatri, beroendevård och 

primärvård” (ibid.). Det står också i socialstyrelsens rekommendationer att hälso- och 

sjukvården bör erbjuda personer med missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och 

samtidig svår psykisk sjukdom case management i form av integrerade eller samverkande 

team (Socialstyrelsen, 2015, s. 61). Kommuner och landsting har också en viss skyldighet 

enligt HSL och SoL att ingå avtal eller överenskommelser vad gäller samarbete runt personer 

som ”missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel eller 

dopningsmedel” (se 8b § HSL och 5 kap. 9 a § SoL; Socialstyrelsen, 2015, s. 106).  
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2. Tidigare forskning och kunskapsläge 

I detta kapitel görs en redovisning av den tidigare forskning vi valt ut till vår studie. Vi har 

delat upp den tidigare forskningen i fyra underrubriker, där olika forskares resultat diskuteras 

i förhållande till varandra och i förhållande till det respektive tema. I direkt anslutning till 

varje temaområde förs en kort diskussion om hur just detta resultat eller tema knyter an till 

och har använts i vår uppsats. Först följer en redovisning om hur vår litteratursökningsprocess 

har sett ut.  

 

2.1 Sökprocess 

Sökprocessen inleddes med att läsa texter som behandlade ämnet ”missbruk” och 

”samverkan” på ett bredare plan, för att skapa oss en uppfattning kring ämnet och hur 

kunskapsfältet såg ut (jmf. Blidtgård & Tielman-Lindberg, 2008, s. 17). Detta gjorde vi 

genom att läsa i tidigare kurslitteratur (se t.ex. Goldberg, 2010; Grell, Ahmadi & Blom, 2013; 

Johnsson, 2008; Payne, 2008) och sparade artiklar samt sökningar via Google (jmf. Blidtgård 

& Tielman-Lindberg, 2008, s. 17). Vi gick därifrån vidare genom att se över dessa författares 

referenslistor och kunde på så vis hitta mer relevant litteratur och författare inom ämnet, så 

kallad referenssökning eller kedjesökning (jmf. Lööf, 2005, s. 361). Även 

forskningsöversikter i form av rapporter och avhandlingar (se t.ex. Arbetsförmedlingen & 

Socialstyrelsen, 2015; Blomqvist, S., 2004) har ingått i vår litteratursökning. Därefter började 

vi att söka mer strukturerat och specificerat i olika databaser – såsom Discovery HIG, 

SocIndex, SwePub – med olika sökord utifrån vårt tänkta ämne ”samverkan och samarbete 

inom ramen för missbruk och beroende”. De svenska sökord som användes var; missbruk, 

beroende, samverkan, samarbete och socialtjänsten. Sökord vi använde på engelska var; 

collaboration, teamwork, team, ”working together”, ”group work”, coordinate, 

interdisciplinary, multi-professional, ”case managment”, ”social work”, ”social worker”, 

”social service”, ”Substance abuse”, ”substance misuse”, addiction och alcoholism. Sökorden 

kombinerades på olika sätt, s.k. kombinationssökning, även med hjälp av de logiska 

operatorerna och, eller, OR och AND (jmf. Lööf, 2005, s. 360). Kombinationssökningar 

gjordes med olika begränsningar vad gäller språk, källtyper (t.ex. att sökningen inte ska 

innehålla recensioner och konferensmaterial) olika tidsperioder/publiceringsår samt att endast 

innehålla peer-reviewed artiklar (jmf. Lööf, 2005, s. 362). Även Google Schoolar användes i 

sökprocessen för att bilda oss en uppfattning i vilken utsträckning olika artiklar och/eller 
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författare citerats av andra. Vi valde sedan ut de artiklarna och den litteratur som var relevant 

för vår studie. 

 

2.2 Tematisering 

Detta avsnitt ger en beskrivning av den tidigare forskning som vi valt ut i relation till vår 

studies syfte. Resultatet har tematiserats i fyra områden. Det första området behandlar 

samverkan som kunskapsområde, samverkan ett fält i utveckling, och det andra om synen på 

samverkan och dess betydelse för ett helhetsperspektiv. Därefter följer ett avsnitt om de goda 

relationernas betydelse i samverkan och samarbete följt av ett avsnitt om olika aktörer inom 

missbruksvården.    

 

2.2.1 Samverkan – ett fält i utveckling 

Samverkansforskningen spänner över en rad olika områden, allt ifrån samverkan om barn med 

funktionsnedsättning till samverkan om flerdelade infrastrukturprojekt (Axelsson, 2011, 

refererad i Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015, s. 7). Arbetsförmedlingen och 

Socialstyrelsen (2015, s. 7) menar att den svenska forskningen om samverkan är ett fält i 

utveckling och även om det finns tendenser till teoretisk utveckling inom området saknas det 

idag en teoretisk kärna. I enlighet med det Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen (2015, s. 

7) kommit fram till kan forskningen kring samverkan delas in i två huvudområden: ”hur 

samverkan ska organiseras, alltså samverkansprocessen, och effekterna av samverkan”. 

Danermark och Kullberg (1999/2010, refererad i Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 

2015, s. 7) har gjort ett försök att strukturera de faktorer som påverkar samverkansprocessen 

där det första berör hur samverkan organiseras, det andra hur regelverk kring samverkan ser ut 

och det tredje och sista kunskapsläge och synsätt hos de inblandade aktörerna. Övergripande 

stämmer detta enligt Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen (2015, s. 7) överens med “ 

”....den indelning som görs i flera av Socialstyrelsens skrifter om samverkan”, varvid det 

talas om ”styrning, struktur och samsyn”. Utifrån dagens kunskapsläge går det inte att urskilja 

vilken av följande typer som är det mest centrala i området då alla är viktiga på olika sätt 

(ibid.). Ett sätt att närma sig dessa är att fråga om det finns något i de inblandade aktörernas 

regelverk, organisation eller kunskap och synsätt som försvårar samverkan 

(Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015, s. 7). 
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Samverkan kan ske på olika sätt och fylla olika funktioner, t.ex. i form av interprofessionellt 

samarbete, tvärprofessionellt samarbete, olika typer av samverkansprojekt och olika varianter 

av teamorganisering så som mångprofessionella och tvärprofessionella team (Johnsson, 2008, 

s. 185). I tidigare forskning har vi hittat ett uttryckligt behov av en mer enhetlig terminologi 

för att beskriva och definiera samverkan samt de olika samverkanskonstellationerna, som 

exempelvis diverse typer av team (se t.ex. Blomqvist, 2004, s. 1; He & Phillips, 2017, s. 103; 

Nordström, Josephson, Hedberg & Kjellström, 2016, s. 39). Med andra ord handlar det om att 

det efterfrågas större tydlighet kring samverkans funktion, syfte och innehåll. Vi har inte haft 

som avsikt, inom ramen för detta examensarbete, att definiera samverkan eller ge en 

fullständig redogörelse för hur samverkan beskrivs i tidigare forskning. Däremot har vi tagit 

detta faktum, att det finns en viss otydlighet, i beaktning vid utformandet av intervjuguiderna. 

Intervjupersonerna har bl.a. fått ge sin beskrivning av vad samverkan är för dem och förklara 

vilka för- och/eller nackdelar de ser med samverkan. Med det kommer vi också in på 

nästföljande tema, som bl.a. handlar om synen på och inställningen till samverkan. 

 

2.2.2  Synen på samverkan och dess betydelse för ett helhetsperspektiv  

”I vårt västerländska samhälle har vi en allmänt utbredd inställning att samarbete är av godo 

för att skapa den helhetssyn som eftersträvas utifrån olika klientgruppers behov” (Johnsson, 

2008, s. 181).  

 

Ovanstående citat speglar mycket av den tidigare forskning som vi studerat. En hel del av den 

tidigare forskningen pekar nämligen på och hävdar att samverkan och samarbete, inom och 

mellan olika professioner samt i form av team-arbete, framförallt är något positivt (se t.ex. 

Blomqvist, S., 2004, s. 23-24, 31; Danermark & Kullberg, 1999/2010, s. 10; He & Phillips, 

2017, s. 106; Johnsson, 2008, s. 181; Thylefors, Persson & Hellström, 2005, s. 102; 

Thylefors, 2011, s. 505). Thylefors, Persson och Hellström (2005, s. 110) hävdar att Jaques 

redan 1970 uttalade att team-arbete ”...is the best model yet constructed for working with 

clients as total persons with multiple needs’’. Det finns dock även forskning som lyfter fram 

nackdelar och/eller problem med samverkansarbete och samarbete (se t.ex. Blomqvist, 2004, 

s. 23-24, 31; Danermark & Kullberg, 1999/2010, s. 10; Nordström, Josephson, Hedberg & 

Kjellström, 2016, s. 39). Enligt Thylefors et al. (2005, s. 102) har samverkansarbete mellan 
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olika professioner varit en aktuell och utbredd arbetsform inom människobehandlande 

organisationer under ett antal decennier. Trots detta förespråkar fortfarande praktiker, 

politiker och forskare ytterligare behov av utveckling och utökning av tvärprofessionellt 

arbete (ibid.). Blomqvist (2004, s. 23) skriver om samverkan och samarbete vad gäller 

aspekter kring vårdteam, och menar att ”Ett sätt att beskriva vilka fördelar respektive 

nackdelar som kan finnas med arbetssättet är att beskriva dessa ur ett patientperspektiv, ur ett 

personalperspektiv samt ur ett organisatoriskt perspektiv”. De argument som förs för 

samverkan pekar bl.a. på fördelarna utifrån ett klientperspektiv (eller patientperspektiv), 

eftersom det öppnar upp möjligheter för att kunna inta ett helhetsgrepp eller helhetssyn kring 

problematiken och samordna behovsanpassade insatser (se Blomqvist, 2004, s. 31; Johnsson, 

2008, s. 181, 183; Thylefors, 2011, s. 505; Thylefors, Persson & Hellström, 2005, s. 102). 

 

Fördelarna ur ett personalperspektiv, vad gäller samverkan och teamarbete, beskrivs t.ex. vara 

möjligheten att skapa goda relationer, ge varandra stöttning i arbetet samt högre 

arbetsmotivation och arbetsmoral genom ett gott gruppklimat eller team spirit (se t.ex. 

Blomqvist, S., 2004, s. 31; Thylefors, Persson & Hellström, 2005, s. 110). Vad gäller 

nackdelar är ett exempel som tas upp att det kan bli konflikter mellan de inblandade t.ex. på 

grund av olika uppfattningar och synsätt, vilket kan ha att göra med att de professionsbaserade 

kunskaperna skiljer sig åt (Blomqvist, 2004, s. 31). Det här med goda relationer går vi 

djupare in på under nästföljande temarubrik och därefter kommer vi beskriva mer angående 

vilken betydelse olika synsätt kan ha i samverkansarbete.         

 

2.2.3 De goda relationernas betydelse i samverkan och samarbete  

Under föregående rubrik tog vi bl.a. upp att det kan vara en fördel utifrån ett 

personalperspektiv att det i ett samverkansarbete kan skapas goda relationer och att detta kan 

ge en allmän känsla av samhörighet i arbetet. Enligt Nordström, Josephson, Hedberg och 

Kjellström (2016, s. 39) visar även studier på att just goda professionella relationer är av stor 

vikt för att få till samverkan och därmed kunna integrera det ofta uppdelade arbetet. Att ha 

kopplingar till och känna (till) varandra kan helt enkelt göra det lättare att överbrygga de 

svårigheter och motsättningar som kan uppstå, när olika organisationers professioner ska enas 

runt en klient (ibid.). Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen (2015, s. 8) menar att 

samverkan är relationell i och med att man alltid samverkar med någon och i alla relationer 
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finns det också möjlighet till maktutövning. Makt i detta avseende kan grunda sig i kunskap 

och erfarenheter men även i lagstiftning, resurser, professionens status och hierarkier (ibid.). 

Var och en av de inblandade kommer med sin kunskap och har sitt yrkesområde i fokus och 

något Røkenes (2007, s. 137) påpekar är att social och kulturell bakgrund är betydelsefulla 

faktorer i dessa kommunikationssammanhang. Nordström, Josephson, Hedberg och 

Kjellström (2016, s. 39) tar också upp kulturens betydelse och menar att; ”Tidigare forskning 

visar att samverkan kan hindras av makt, status och revirstrider mellan verksamheter, samt 

av skilda målsättningar och kulturer inom verksamheter”. Danermark och Kullberg 

(1999/2010, s. 167) menar att det är flera faktorer kring hur (väl) samverkan fungerar som 

behöver belysas och förstås utifrån ett maktperspektiv. Vi nämnde tidigare (under 

”Samverkan – ett fält i utveckling) tre faktorer som påverkar samverkansprocessen; 

organiseringen av samverkan, regelsystemen samt kunskap och synsätt bland de inblandade 

professionerna. Dessa behöver också förstås utifrån de rådande maktförhållandena 

(Arbetsförmedlingen & Socialstyrelsen, 2015, s. 8; Danermark & Kullberg, 1999/2010, s. 57, 

167). Oavsett om maktutövningen aktualiseras eller inte är det alltid en faktor som bör tas 

hänsyn till för att kunna skapa fungerande och varaktig samverkan (ibid.). I uppsatsens analys 

har vi till viss del beaktat dessa relations- och maktaspekter, även om det inte varit vårt 

huvudfokus. Vissa intervjufrågor har också berört maktförhållanden och olika rollfördelningar 

i samverkanssituationer.  

 

2.2.4 Olika aktörer inom missbruksvården 

Enligt Nordström, Josephson, Hedberg och Kjellström (2016, s. 4) kan olika insatser inom 

missbruksvården vara svåra att överblicka, både för professionella och för klienten, i och med 

att vård och omsorg specialiserats och fragmentiseras. Därför behöver insatser integreras 

genom samverkan framförallt för att det ur ett klientperspektiv tydligt ska framgå vem som 

ansvarar för vilken del och vem som har ansvar för helheten (Nordström et al., 2016, s. 4). 

Fondén, Skrinjar, Leiknes och Olsson (2003, s. 30) beskriver att följande fyra grupper eller 

huvudaktörer finns runt personer med missbruksproblematik; Socialtjänsten, 

polismyndigheten, frivilliga organisationer och sjukvården. Dessa aktörers olika strukturella 

ramar färgar både hur klienterna blir bemött och vilka insatser som erbjuds, vilket får olika 

konsekvenser och kan bli problematiskt för klienten. Ett sådant exempel är att socialtjänsten 

definierar missbrukarens problem, vilket blir problematiskt då det ofta är genom 
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socialtjänsten som exempelvis avgiftning, boende och behandling sker (Fondén et al., 2003, s. 

45-46). Mycket hänger alltså på vilken typ av relation klienten etablerar med sin 

socialsekreterare. Utifrån intervjustudier med narkotikabrukare beskriver Fondén et al. (ibid.) 

samtidigt att socialsekreteraren ofta upplevs ha tolkningsföreträde framför klienterna, både 

vad gäller att förklara själva problematiken samt hur den ska lösas. Vidare framkommer att 

socialarbetare ofta uppfattas som otydliga angående vilka beslut som fattas och varför 

besluten tas, vilket gör att klienten har svårt att få en inblick i hur myndigheten fungerar 

(ibid.). Polisen är en annan huvudaktör som finns runt personer med missbruk och också dem 

har enligt Fondén et al. (2003, s. 47-48) tolkningsföreträde framför dessa personer, d.v.s. det 

är polisen som definierar situationen. I mötet med polisen hamnar narkotikabrukaren i en 

underlägsen maktposition, eftersom polisen enligt lag bl.a. har rätt att utföra vissa 

tvångsåtgärder och ingripande i personens liv (ibid.). Många klienter har enligt Fondén et al., 

(2003, s. 48) så låga förväntningar på polisen att de inte ens anser det vara värt att polisanmäla 

sin egen utsatthet för brott, exempelvis i form av misshandel eller stöld. 

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Kopplat till vårt syfte och frågeställningar har vi valt tidigare forskning som behandlar 

samverkan som kunskapsområde, för- och nackdelar samt hinder- och förutsättningar för 

samverkan. Vidare har vi valt forskning som behandlar makt- och relationsaspekter samt 

forskning som behandlar hur personer med missbruk- och beroendeproblematik kan bli 

bemötta i kontakten med aktuella samverkansaktörer. Det tidigare forskningen visar är att 

samverkan och samarbete under en längre period anses ha varit av central betydelse, men att 

det också finns svårigheter, utmaningar och nackdelar med olika typer av samverkan. Vi har 

också förstått utifrån tidigare forskningen att det till viss del saknas en gemensam och tydlig 

definition av samverkan och vad det innebär samt vad som skiljer olika typer av samverkans- 

och samarbetsmodeller åt. En annan aspekt som belyses är betydelsen och närvaron av olika 

maktfaktorer i sammanhanget. Dessa olika områden anser vi utgör en bra grund för att 

analysera och bearbeta vårt intervjumaterial.  
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3. Teoretiska perspektiv 

”En teori är något vi konstruerar för att skapa mening i de fenomen vi möter”  

(Røkenes, 2007, s. 162). 

 

En studies vetenskapliga teorier fungerar som ett verktyg för att förstå vissa fenomens 

orsaksrelationer till varandra (Bjereld, Demker, Hinnefors, 2009, s. 75). Enligt valda teorier 

läggs grunden till vilka enheter, faktorer och jämförelser som ska ingå i forskningsarbetet. Vi 

har valt att utgå från det socialkonstruktionistiska perspektivet och systemteori i denna studie.  

 

3.1 Socialkonstruktionismen 

Socialkonstruktionismen kan vara till hjälp för att förstå kontextens betydelse i hur ett 

fenomen uppfattas och förklaras, i vårt fall handlar det om samverkan runt personer med 

missbruksproblematik. Vad som definieras som ett problem eller inte, vad som anses vara 

t.ex. kriminellt eller inte, vad som avviker eller inte o.s.v. beror enligt 

socialkonstruktionismen på vilken tid, i vilket sammanhang och i vilken kultur det äger rum 

(se t.ex. Larsson 2005a, s. 24.25; Payne, 2008, s. 240-241). Det vill säga vad som är socialt 

accepterat eller inte och hur något förstås är, utifrån detta perspektiv, socialt konstruerat och 

ett resultat av den sammantagna samhälleliga uppfattningen (ibid.). En social konstruktion är 

mer eller mindre en överenskommen bild av verkligheten, som inom en viss grupp eller 

sammanhang accepterat som verklighet (Payne 2008, s.23, 48). Inom detta perspektiv anser 

man att verkligheten, så som var och en ser den, konstrueras utifrån den kunskap varje 

människa besitter (Payne 2008, s. 29). Den bild varje enskild människa har om verkligheten 

styr dennes beteende och reproduceras i och med att han/hon delar med sig av denna bild 

(ibid.). Ett socialkonstruktionistiskt synsätt utgår från att det inte finns någon allmängiltig 

verklighet eller någon universell bild av verkligheten, som t.ex. socialarbetaren kan använda 

sig av i möten med alla människor (Payne, 2008, s. 47-48). Med utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen skapas verkligheten i varje möte mellan enskilda klienter och 

socialarbetare och påverkas av den kontext de befinner sig i (Payne, 2008, s. 47). Varje 

individs verklighet bör i enlighet med detta betraktas utifrån dennes historia, kringliggande 

aktörer och omständigheter. 
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Samverkan kring klienter med missbruksproblematik handlar bl.a. om kommunikation i olika 

former, kommunikation mellan t.ex. de olika (potentiella) samverkansparterna och mellan 

klienten och de professionella. Hanssen och Røkenes (2007, s. 223) hävdar att både innehållet 

(eller budskapet) och samspelet, mellan de inblandade, måste tas med i analysen för att kunna 

förstå en kommunikationssituation. Hanssen och Røkenes (2007, s. 223) menar att inom 

socialkonstruktionismen, samt även fenomenologiskt tänkande och hermeneutik, har 

framförallt fokus lagts på innehållet eller budskapet. Dessa perspektiv har med andra ord 

framförallt koncentrerat sig på parternas avsikter, upplevelser och meningsskapande (ibid.). 

En teori vilken däremot tar de relationella aspekterna och samspelet i beaktning, är 

exempelvis vårt andra teorival systemteorin eller systemiskt tänkande (se Hanssen & Røkenes, 

2007, s. 223, 230; Payne, 2008, s. 211, 217). Systemteorin kan därmed fungera som 

komplement till socialkonstruktionismen vad gäller analysen av bl.a. de relationella 

aspekterna i samverkan. Systemteorin ser också socialt arbete mer utifrån ett sociologiskt 

perspektiv, i jämförelse med socialkonstruktionismen som istället utgår mer från ett 

socialpsykologiskt perspektiv (Payne, 2008, s. 235). Under nästa rubrik följer en utförligare 

beskrivning av systemteorin. 

 

3.2 Systemteori 

Vi har även valt att utgå från systemteorin i vår studie kopplat till vår förförståelse att 

samhälle, individ och behandling hänger samman och påverkas av hur alla olika aktörer i 

missbruksvården betraktar ”missbruk” och ”missbrukaren”. Systemteori och systemiskt 

tänkande kan ses som ett värdefullt redskap inom social arbete när det kommer till att bl.a. 

analysera och förstå gruppdynamik, hur människor interagerar med varandra, hur människor 

samverkar med varandra och hur förhållandet mellan olika grupper, system och myndigheter 

är konstruerade (Hanssen & Røkenes, 2007, s. 230). Systemteorin betraktar människan som 

en del av de olika sociala system denne befinner sig i. Ett socialt system definieras i detta fall 

som en uppsättning aktörer samt relationerna mellan dessa och deras olika egenskaper vilka 

endast fungerar utifrån deras ömsesidiga beroenden av varandra. I och med detta flyttas fokus, 

i strävan att förstå eller förändra beteenden, från individen till samspelet mellan individen och 

systemet samt samspelet inom systemet och samspelet mellan olika system. I stället för att 

fokusera på individen riktas alltså uppmärksamheten mot den kontext som problematiken 

uppstår i (ibid.). Systemteorin i sitt grundutförande fokuserar på helheten med analyser som 
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ser till den existerande sociala ordningen (Payne, 2008, s. 211, 219, ). Inom institutionellt 

arbete utgör systemteori ett instrument för att analysera relationerna mellan individerna inom 

en grupp (Payne, 2008, s. 217, 219). I tillämpningen av systemteori inom socialt arbete utgår 

man från att människor är beroende av olika så kallade system i sin omedelbara sociala 

omgivning för att leva fullvärdiga liv. Det sociala arbetet måste därmed inriktas på att förstå 

vart och ett av dessa system. Man brukar dela in dessa system i tre kategorier, först det 

informella systemet bestående av familj och vänner.  Därefter det formella systemet bestående 

av myndigheter eller föreningar och slutligen det sociala eller samhälleliga systemet 

bestående av exempelvis skolor och sjukhus (Payne, 2008, s. 215). 
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4. Metod 

Nedan presenteras studiens forskningsdesign, tillvägagångssätt, analysverktyg och aspekter 

kring uppsatsens trovärdighet.  

 

4.1 Forskningsdesign 

Denna studie har en kvalitativ forskningsdesign och vi valde att använda oss av kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer, för att kunna besvara syfte och forskningsfrågor. Vi ville ha reda 

på hur samverkan och olika aspekter kring det upplevs samt på vilket sätt det beskrivs och då 

är det framförallt kvalitativ forskningsmetod som anses mest lämpad (jmf. Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 45; Larsson, 2005a, s. 24-25). Även val av teoretisk utgångspunkt, d.v.s. 

vilka slags glasögon vi avser att se eller förstå ett visst fenomen genom, påverkar till viss del 

vilken typ av data och vilken metod forskaren bör använda (Larsson, 2005a, s. 24-25). 

Systemteorin och socialkonstruktionismen är som tidigare nämnts våra två teoretiska 

utgångspunkter i detta arbete. Socialkonstruktionismen menar bl.a. att fenomen och 

människors agerande behöver förstås i ljuset av den existerande sociala kontexten och 

systemteorin har bl.a fokus på betydelsen av relationella aspekter (jmf. Hanssen & Røkenes, 

2007, s. 230; Larsson, 2005a, s. 24-25). Detta menar Larsson (2005a, s. 24-25) kan vara svårt 

att studera med hjälp av kvantitativ data. Kvalitativa intervjuer, som datainsamlingsmetod, 

kan istället ge större möjlighet till att få syn på och därmed kunna analysera dessa typer av 

aspekter (jmf. Larsson, 2005a, s. 24-25). Att vi också valde att utforma semistrukturerade 

(eller halvstrukturerad) intervjuguider inför intervjuerna, var för att vi ville ge just det här 

utrymmet till intervjupersonerna att beskriva hur de uppfattar, upplever och tolkar sin sociala 

verklighet och i detta fall samverkan (jmf. Kvale & Brinkmann, 2014, s. 45). Samtidigt gör en 

semistrukturerad intervjuguide att intervjuerna följer en viss struktur eller samma röda tråd,  

d.v.s. studiens syfte och frågeställningar, för att sedan kunna  jämföras och analyseras (ibid.). 

Intervjuguiden delades därför upp i olika temaområden, vilka representerar våra 

forskningsfrågor, med ett antal förslag på frågor under varje tema (jmf. Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 45-46). Vi utformande två olika intervjuguider, en för de tre socialsekreterarna vi 

intervjuade och en för arbetsledaren. Detta gjordes för att få med aspekterna som har att göra 

med de olika yrkesrollerna. Intervjuguiderna återfinns i sin helhet som bilaga till denna 

uppsats.  
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4.2 Tillvägagångssätt 

Tre stycken socialsekreterare och en arbetsledare har deltagit i studien och samtliga arbetar på 

avdelningen för ”Missbruk och beroende” (vuxenenheten) inom socialtjänsten, i en kommun i 

Sverige. Det vi hade i åtanke när vi skulle göra vårt urval av intervjupersoner, var att de dels 

skulle arbeta med missbruk och beroende inom socialtjänsten och dels att de skulle ha minst 

fem års erfarenhet inom socialtjänsten. Vi ansåg också att det var viktigt att de hade en del 

kunskaper och erfarenheter kring att samverka. Vi har båda en del kontakter inom 

socialtjänsten, vilket underlättade i den inledande kontakten och för att kunna boka 

intervjutider. Detta resulterade i fyra stycken intervjupersoner, där samtliga har lång 

erfarenhet av missbruk och även av att samverka på olika sätt. . Intervjuerna ägde rum på 

personernas kontor, detta för att underlätta för dem med tanke på den tidsbrist som ofta råder 

inom socialtjänsten.  Samtliga intervjupersoner fick dock möjligheten att säga till om de 

föredrog att vi ordnade en annan plats för intervjun. Vi valde att närvara båda två vid 

intervjuerna, då vi såg fördelar med att kunna dela upp ansvaret under intervjusituationen. 

Medan en av oss ledde själva intervjun, i enlighet med intervjuguiden, kunde den andre 

fokusera på att föra anteckningar, kontrollera att inget glömdes och lägga till eventuella 

viktiga följdfrågor. Vid den sista intervjun med arbetsledaren var det dock bara en av oss som 

kunde delta.  

 

4.3 Analysverktyg 

Intervjuerna spelades in och det inspelade intervjumaterialet har transkriberats i sin helhet och 

vi har skrivit vad som sagts som det sagts. Under bearbetningen har vi dock utelämnat vissa 

utfyllnadsord och ljud (t.ex. eh, mm, liksom, alltså och dyl.), upprepningar, halva meningar 

och stakningar samt i övrigt sådant som endast riskerar att förlöjliga intervjupersonen i 

skriven text och inte tillför något mervärde för studien. I det redovisade resultatet av 

intervjuerna har dessutom namn på personer, ortnamn, vissa förkortningar och namn för 

särskilda instanser eller förbund byts ut eller tagits bort helt för att inte riskera att den 

specifika arbetsplatsen, kommunen och/eller personer ska kunna identifieras. Vi delade upp 

transkriberingsarbetet mellan oss, genom att vi transkriberade två intervjuer var.  
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Vi har i vår studie använt en abduktiv metodstrategi, vilket anses kunna användas både inom 

kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod. Detta angreppssätt innebär att en typ av växelvis 

dialog förs mellan insamlad intervjudata och de valda teorierna (se t.ex. Alvesson & 

Sköldberg, 2008, s. 56; Larsson, 2005a, s. 23). Annorlunda uttryckt vi utgick från empirisk 

data för att svara på våra forskningsfrågor, men vi bortsåg inte heller från teoretiska 

perspektiv och tidigare forskning (jmf. Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56; Larsson, 2005a, s. 

23; Larsson, 2005b, s. 96; Kvale & Brinkmann, 2014, s. 239-240; Svensson, 2015, s. 219). 

Det handlar om att gå fram och tillbaka under forskningsprocessen och att både tidigare 

förståelse (erhållen genom andra forskares studier och/eller teorier) och empiriskt material 

kan komma att omvärderas i ljuset av varandra (se t.ex. Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 56; 

Larsson, 2005a, s. 23). I analysarbetet har vi använt oss av tematisering, för att identifiera 

teman och mönster i materialet samt för att upptäcka hur intervjupersonernas svar skiljer sig 

eller ger olika synvinklar. Det faktum att vi dels utgått från socialsekreterares syn på 

samverkan och dels utifrån en arbetsledares tankar kring samverkan gör att studiens 

frågeställningar belyses utifrån två olika yrkesrollsperspektiv. Socialsekreterarna arbetar nära 

klienterna varje dag och arbetsledaren har ett mer övergripande ansvar och överblick över 

arbetet. 

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

Uppsatsen trovärdighet har att göra med bl.a. studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.  Enkelt förklarat handlar validitet om att ha undersökt det som faktiskt 

avsågs att undersökas, d.v.s. att vårt resultat har motsvarat studiens syfte och svarat på våra 

forskningsfrågor (jmf. Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s 112-115; Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 296). Vidare är validiteten beroende av reliabiliteten och forskarens förmåga att dels 

kontrollera och dels ifrågasätta och tolka resultatet av den egna empirin (Larsson, 2005b, s. 

116-117). Vi har använt kvalitativ forskningsmetod och då är det enligt Larsson (2005b, s. 

116) svårt att avgöra och påvisa studiens reliabilitet. Det beror på att inga egentliga mätningar 

görs, utan det handlar framförallt om att få syn på och återge en beskrivning av det som 

undersöks (Larsson, 2005b, s. 116). Vad som däremot exempelvis kan öka reliabiliteten i en 

kvalitativ forskning är ”... resultatens konsistens och inre logik” (Larsson, 2005b, s. 117). Här 

blir bl.a. intervjupersonernas svar av betydelse och huruvida de svarade på det vi avsåg med 

frågan. Genom att vår intervjuguide innehåller teman och flera frågor som berör varje tema, 
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ökar möjligheten för att kontrollera konsistens i intervjupersonernas svar (jfr Larsson, 2005b, 

s. 117). Under intervjun ställde vi även följdfrågor samt sammanfattade och återgav till 

intervjupersonen hur vi uppfattat svaren. Detta gjordes för att ge intervjupersonerna en chans 

att säga till om vi uppfattat något fel, vilket således också kan öka reliabiliteten. I ett 

ytterligare led för att öka studiens reliabilitet har vissa mindre stycken av de inspelade 

intervjuerna transkriberats av oss båda , vilket minskat risken för eventuella feltolkningar och 

misstag i transkriberingsarbetet (jfr Larsson, 2005b, s. 117). 

 

När det som i vårt fall rör sig om kvalitativa intensivstudier med små urval är det viktigt att 

eftersträva en hög intern validitet. Detta kan uppnås genom en strävan att hitta de viktiga eller 

typiska fenomen inom det område man undersöker. Viktigt är dock att komma ihåg att vi, som 

undersöker, faktiskt inte kan veta hur pass typiska eller viktiga våra fynd är i verkliga livet 

(Larsson, 2005b, s. 116-117). Det är enligt Svensson och Ahrne (2015, s. 27) allmänt svårt 

med generaliserbarheten när det kommer till kvalitativa studier, men ”Genom att studera mer 

än en miljö och sedan jämföra resultaten mellan de olika fallen kan man försiktigt börja tala 

om generaliserbarhet inom kvalitativ forskning” (Svensson & Ahrne, 2015, s. 27). Det 

faktum att vi endast valt att intervjua socialarbetare på en och samma socialtjänst kan därmed 

sägas påverka generaliserbarheten negativt. Inom ramen för denna studie kan därför ingen 

statistisk generaliserbarhet förväntas (se Kvale & Brinkmann, 2014, s. 312). Vi förväntade oss 

däremot att studiens resultat ska kunna vara analytiskt generaliserbart, d.v.s. att det ska kunna 

ge indikationer för hur det kan fungera i en annan liknande situation (se Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 312). Till exempel skulle betydelsen av och synen på samverkan kunna vara relativt 

lika i en liknande arbetsgrupp inom motsvarande avdelning på en annan socialtjänst, som är 

belägen i en kommun av liknande storlek och karaktär. 

 

4.5 Metodkritik 

Vi har givetvis inför planering av denna studie även övervägt alternativa forskningsmetoder. 

Inom ramen för den tid som finns för detta examensarbete har vi gemensamt kommit fram till 

att vår valda metod och omfattningen av studien är mest realistisk kopplat till att vi är 

studenter och relativt oerfarna forskare. Just det faktum att ingen av oss tidigare genomfört en 

studie i denna omfattning har vi försökt att ta i beaktande genom hela arbetets gång, för att 

vara uppmärksamma på och undvika potentiella nybörjarmisstag. Vi har försökt att inte låta 
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vår förförståelse och eventuella egna hypoteser styra exempelvis intervjuer, 

transkriberingsarbete samt bearbetning av empiri (jfr Larsson, 2005a, s. 24-25), genom att 

återkommande diskutera och reflektera kring detta med varandra. En svaghet vi konstaterat 

under arbetets gång är att vi är väldigt olika som personer och har olika arbetssätt, vilket har 

lett till att vi ibland har uppfattat/tolkat saker och ting på olika sätt. Detta faktum har dock 

visat sig vara även vår styrka, eftersom vi många gånger tvingats gå tillbaka och diskutera 

olika delar i uppsatsen. Detta gäller särskilt under resultatbearbetning, tolkning och analys av 

vår gemensamma empiri, då vi flera gånger fick återkomma till att lyssna igenom 

ljudinspelningarna och därefter diskutera tillsammans hur den faktiska innebörden ska tolkas. 

Således kan det som delvis varit en nackdel under arbetet också öka validitet och reliabilitet. 

Då vi använt den kvalitativa forskningsintervjun som metod, vilken inte innehåller några 

konkreta mätningar, blir vårt resultat subjektivt i den bemärkelsen att det handlar om 

intervjupersonernas egen upplevelse av samverkan (jfr Larsson, 2005b, s. 116). För att 

kringgå detta har vi, som tidigare nämnts under metodbeskrivning, strävat efter att gemensamt 

hitta de viktiga och de typiska aspekterna knutna till våra tre forskningsfrågor. Detta med 

Larssons (2005b, s. 116-117) konstaterande i beaktande, att vi som undersökare faktiskt inte 

kan veta hur pass typiska eller viktiga våra fynd faktiskt är. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I arbetet med vår uppsats har vi tagit de allmänt vedertagna forskningsetiska principer i 

beaktning, där de fyra huvudsakliga kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att samtliga 

intervjupersoner har gett sitt medgivande till att delta i intervjun och i studien. Information har 

getts både skriftligen och muntligen om att deras deltagande är helt och hållet frivilligt och att 

de när som helst kan avbryta sin medverkan (den skriftliga informationen återfinns som bilaga 

till denna uppsats). Arbetsledaren har även gett sitt godkännande till att hennes arbetstitel får 

skrivas ut. Vi har försäkrat oss om att intervjupersonerna är medvetna om att intervjun 

kommer att spelas in och att de har godkänt detta. Ljudfiler och transkriberingsmaterial från 

intervjuerna har hanterats på ett säkert och varsamt sätt samt kommer raderas efter att 

examensarbetet är slutfört och godkänt. I enlighet med konfidentialitetskravet har samtliga 

intervjupersoner avidentifierats i uppsatsen och så även övrig information som kan komma 

identifiera personer, platser, kommun eller som är av annan känslig natur (se Kvale & 
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Brinkman, 2014, s. 105-109). Den information som framkommit i denna studie kommer bara 

att användas till forskningens syfte, enligt nyttjandekravet (Svensson & Ahrne, 2015, s. 29).  
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5. Resultatredovisning 

Nedan följer en redovisning av det resultat som knyter an till vårt syfte och frågeställningar, 

utifrån insamlad intervjudata (empiri). Resultatet är uppdelat i tre huvuddelar, vilka utgår från 

våra tre forskningsfrågor. Under varje forskningsfråga är resultatredovisningen indelad genom 

olika underrubriker/temaområden, vilka vi har tagit fram i samband med transkriberings- och 

analysarbetet. I den löpande texten använder vi både informant och intervjuperson, men 

menar då samma sak. För att särskilja intervjupersonerna när det gäller t.ex. citat benämner vi 

de med förkortningarna S1, S2, S3 och A1, vilket står för socialsekreterare ett, två och tre 

samt arbetsledare (ett). Ord som står inom parentes i ett citat är sådant vi, som författare, har 

lagt till för att förtydliga det intervjupersonen menade. Innan vi kommer in på studiens 

huvudresultat följer dock ett kort beskrivning om intervjupersonerna, deras arbetsplats och 

vilka de angivit som aktuella och/eller potentiella samverkansparter. 

 

5.1 Lite kort om intervjupersonerna och deras arbetsplats 

Intervjupersonerna består av fyra kvinnor som arbetar inom socialtjänstens avdelning för 

missbruk och beroende (tillhör vuxenenheten), tre av dessa är socialsekreterare och en är 

arbetsledare. Samtliga har minst sju års erfarenhet av att arbeta inom missbruk och beroende, 

som myndighetsutövare och inom socialtjänsten. Flera av dem har dessutom lång erfarenhet 

av arbete med missbruk- och beroendefrågor, även innan de började arbeta inom kommunen. 

Tre av de fyra intervjupersonerna har socionomutbildning och en har utbildning som 

beteendevetare och samhällsvetare.  

 

Den socialtjänst som de intervjuade arbetar på är organisatoriskt uppdelad i olika 

problemområden eller avdelningar/enheter, vilka bl.a. är barn- och ungdomsvård (från 0 till 

20 år), familjerätt, missbruk- och beroendevård (från 20 år), rådgivning och ekonomiskt stöd 

samt öppenvården för vuxna och för barn och unga. De aktuella/potentiella samverkansparter 

som angavs utifrån deras missbruksavdelning var bl.a; sjukvårdens beroendemottagning, 

psykiatri, socialtjänstens egen öppenvård, socialpsykiatri, LSS (i det här fallet står LSS för 

myndigheten som ansvarar för Lagen ⟦1993:387⟧ om stöd och service till vissa 

funktionshindrade), arbetsförmedling, äldreomsorgen, behandlingshem, polis, kriminalvård 
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och frivård samt kliniker för substitutionsbehandling. Det sker även intern samverkan 

och/eller samarbete, mellan de andra avdelningarna och enheterna på socialkontoret. 

 

5.2 Forskningsfråga 1: Hur socialarbetare upplever samverkan och 

samarbete kring personer med missbruksproblematik 

Detta avsnitt redogör för resultat på vår första och lite bredare forskningsfråga, uppdelat i tre 

delar. Den första handlar om informanternas upplevelser av vad samverkan har för betydelse, 

den andra om de hinder och förutsättningar samt för- och nackdelar som angetts gällande 

samverkan. Den sista delen handlar om hur informanterna upplever sin egen roll i 

samverkansarbetet. 

 

5.2.1 Samverkan är en nödvändighet på gott och ont 

Varje intervju inleddes med att vi bad informanterna att beskriva vad samverkan är och 

innebär för dem. Samtliga uppgav att samverkan är när flera professioner arbetar gemensamt 

runt klienten utifrån dennes behov. Vidare betonade alla att inblandade aktörer i samverkan 

behöver en förståelse och inblick i vad de andra gör, men utan att som t.ex. S1 uttryckte det 

”kliva in i varandras områden”. Samtliga informanter påpekade även att samverkan är en 

absolut förutsättning för att bedriva socialt arbete och en nödvändighet i deras arbete. I och 

med den organisatoriska uppdelningen som finns, med olika problemområden inom vård, 

omsorg och socialtjänst, behöver samtliga aktörer kunna samverka för att se och hjälpa hela 

människan. Samtliga informanter uttryckte också spontant att de tycker om samverkan, att de 

ser det som ett givande inslag i arbetet. Citatet nedan är ett exempel på den entusiasm som 

finns kring att samverka för klientens skull;  

”Jag ser ju aldrig några nackdelar. Jag älskar samverkan, det är det bästa som finns! Vi 

behöver göra det, eftersom vi är så nischade i så smala fack” (S1).  

 

Samverkan innebär att olika professioner delar på ”bärandet” av klientens problem och även 

hjälps åt att se klientens behov från olika aspekter och perspektiv. En nackdel som ändå alla 

fyra betonar är att samverkan tar tid och det kräver ork, men det gäller särskilt när samverkan 

inte fungerar. Vidare menar informanterna att när samverkan väl har kommit igång och 

fungerar väl, tar det relativt lite tid, då går det mer på rutin och det flyter på helt enkelt. Detta 
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leder till att fler delar på ansvaret och ibland t.o.m. att någon kan exempelvis vara lite stand-in 

vid semester eller dyl. Klienten upplever således att det finns fler personer att vända sig till 

och att de professionella, som verkar kring klienten, är samspelta och förmedlar samma sak.  

 

S3 berättar att hon tänkt att samverkan ibland borde stavas med ä, samvärkan:  

”Det finns ju stunder när samverkan stavas med ä, i min värld, samväärkan.  Men det beror ju 

på vem jag ska samverka med eller kring vilken klient som man ska samverka. Samverkan 

kan vara helt fantastiskt när det funkar och alla har samma fokus på klientens bästa. Men om 

någon har fokus på ekonomin, då blir det inte så bra.” (S3)   

 

Intervjupersonen menar att samverkan ibland borde stavas med ”ä” för att samverkan ibland 

kan resultera i mer problem än vad det gör nytta, att det blir något som värks fram då inte alla 

strävar tillsammans mot samma mål. Att samverkan ibland kan vara svårt att få till och inte 

alltid fungerar som de önskar, är något som alla intervjupersonerna pratar om. Ett exempel 

handlar om, som tas upp i citatet ovan, när för mycket fokus läggs på ekonomin och vem som 

ska göra vad. Istället skulle det behövas mer fokus på vad som behöver göras utifrån klientens 

behov. Många av intervjupersonernas klienter har en komplex problematik och behöver därför 

även ha kontakt med flera andra aktörer, som exempelvis sjukvården, kriminalvården etc. 

Detta innebär att samverkan tar väldigt mycket tid och just att tidsåtgång kan bli en nackdel i 

samverkan, särskilt när det inte fungerar, är något samtliga intervjupersoner tar upp. Samtliga 

informanter betonar också i samband med denna aspekt att samverkan inte nödvändigtvis 

behöver innebära att alla inblandade aktörer måste ha kontinuerliga och tätt inbokade möten, 

utan att det räcker att alla vet vad den andre gör och hur alla arbetar. 

”En förutsättning för samverkan är att vara insatt i varandras organisatoriska gränssnitt. Man 

måste förstå den andre organisationens möjligheter och förmågor och dom måste förstå mina 

möjligheter och förmågor. I denna samsyn kan vi då titta på om vi tillsammans kan täcka upp 

den här klientens behov” (A1). 

 

En stor fördel med samverkan enligt intervjupersonernas upplevelser är således att man 

genom samverkan kan utnyttja varandras olika kompetensområden, för att se klienten ur flera 

synvinklar och på så sätt kunna hjälpa klienten på flera olika plan. Intervjupersonerna 

uppfattar det också som att alla egentligen vill samverkan, i alla fall de som arbetar närmast 
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personerna det gäller, men att det kan vara olika faktorer som hindrar och försvårar. De menar 

att man samverkar för klientens skull och i slutändan så vinner oftast alla inblandade på det. 

 

5.2.2 Hinder- och förutsättning för samverkan 

Under denna rubrik följer en kort sammanfattning av de förutsättningar och hinder som de 

olika intervjupersonerna tagit upp gällande samverkan. Samtliga intervjupersoner angav 

respekt som en viktig förutsättning för samverkan. Respekt för varandra men framförallt 

respekt för varandras professionella kunskap och olika handlingsutrymme kopplat till 

profession. Att arbeta relationsbyggande och etablera ett kontaktnät angavs även som 

väsentligt både med kollegor i socialtjänsten men även med andra aktörer såsom exempelvis 

arbetsförmedling, äldreomsorgen, behandlingshem m.fl. Samtliga intervjupersoner betonade 

vikten av kunskap om missbruk som en viktig förutsättning för samverkan liksom ideologiska 

värderingar kring missbruk som problemområde. Utöver att arbetsplats präglas av en kultur 

med struktur för samverkan uppgavs även tid och ork som central då samverkan tar energi och 

kan vara väldigt tidskrävande, samt en ledning som värderar samverkan och de goda 

effekterna av denna för klienterna. Samtliga intervjupersoner betonade även vikten av 

transparant samverkan där alla parter är tydliga med vem som ansvarar för vad. Under 

intervjuerna framkom en rad hinder för god samverkan. Samverkan är tidskrävande vilket 

medför att det kan prioriteras bort tex. vid hög arbetsbelastning. Hög personalomsättning som 

medför att personalgruppen inte är synkade och vet hur ansvarsområden runt klienten ska 

fördelas kan även vara ett hinder liksom en organisationsstruktur utan ramar och regler för hur 

samverkan ska bedrivas. Vi har tidigare angivit kunskap som en förutsättning för god 

samverkan, brist på kunskap leder till skarpa gränsdragningar som minskar handlingsutrymme 

och kan leda till hårda regler, riktlinjer och rutiner som kan leda till att klienter hamnar mellan 

olika myndigheter och inte får hjälp. Brist på kunskap kopplat till samverkan kan även leda 

till så olika arbetsplats- och professionskulturer så att samverkan blir omöjlig. 

 

5.2.3 Alla har ett ansvar men socialsekreteraren blir ofta spindeln i nätet 

Samtliga intervjupersoner anser sig själva, både som socialsekreterare och arbetsledare, ha ett 

ansvar att informera klienten om samverkansmöjligheterna och se till att samverkan sker när 

de ser att behovet finns. Citatet nedan är ett exempel; 
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”Om jag har Pelle [fiktiv klient], här framför mig, så måste jag ju lyfta till honom ”att jag ser 

att det här är ett bekymmer för dig”. Till exempel att du [klienten] mår väldigt dåligt i 

perioder, du kanske behöver göra en utredning eller du behöver medicinering. Eller din 

[klientens] ekonomi funkar inte, den behöver vi [ta tag i]. Då behöver ju jag [som 

socialsekreterare] hjälpa den personen att komma igång med de kontakterna.” (S2).  

 

I ovanstående citat exemplifierar intervjupersonen en situation där hon i sin yrkesroll behöver 

ta ett initiativ för samverkan med psykiatrin och eventuellt med socialtjänstens avdelning för 

ekonomiskt bistånd. Samtliga intervjupersoner menar samtidigt att det är inte enbart är deras 

ansvar, som enskilda socialsekreterare inom socialtjänstens avdelning för missbruk och 

beroende, utan att alla som arbetar inom människobehandlande organisationer har ett ansvar 

för att inleda samverkan. Detta gäller således när det finns ett sådant behov och om klienten 

också vill det. Den som helt enkelt ser att hans/hennes klient, patient eller brukare har ett 

behov av insatser eller kontakt med andra aktörer eller professioner har ett ansvar för att 

hjälpa till i de kontakterna. Följande citat är ett exempel; 

”Alla som arbetar med människor som behöver hjälp från en annan instans, eller att man tror 

det [att klienten kan behöva kontakt med andra professioner], är ansvariga för att ta itu med 

det” (A1).  

 

Socialsekreterare 3 beskriver samverkan som Case management och berättar att hon i sin 

yrkesroll måste kunna fungera som spindeln i nätet genom att ta kontakt med alla parter runt 

klienten, skapa möten där det ska hittas en tid där alla kan, hitta lokal osv. Att vara spindeln i 

nätet är ett begrepp alla fyra använder och de menar att handläggare och socialsekreterare ska 

kunna vara den ”spindeln i nätet personen”. De menar att det ingår i deras yrkesroll att delvis 

hålla i olika trådar och verka för att alla nödvändiga aktörer är med. Även socialtjänsten som 

organisation nämns ha en sådan viktigt spindel-i-nätet-funktion. Exempelvis uttryckte sig en 

av intervjupersonerna på det här viset, när vi undrade om hon menade att hon i sin profession 

kunde brygga över till andra professioner eller kontakter;  

”Ja, jag tror det. Jag tänker [det] som att socialtjänsten fungerar lite som spindeln i nätet. 

Alltså, det är vår roll [att vara spindeln i nätet och brygga över mellan olika professioner]” (S 

2). 
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Arbetsledaren tog också upp detta kring att det ingår i socialkontorets roll att se till att 

samverkan sker och de (arbetsgruppen) ser det som en naturlig del i arbetet, mer än att de 

tänker utifrån rutiner. Hon uttryckte bl.a. att socialkontoret är en sådan aktör som samverkar 

med allt och alla och många gånger får de också fungera samordnare, vilket de gör för 

klientens skull. Samtidigt tog arbetsledaren upp, mer än de andra, att hon upplevde en ökad 

byråkratisering av deras arbete och att det leder till att socialsekreterarna kommer längre och 

längre ifrån ”den naturliga spindeln-i-nätet-personen”, vilket hon uttryckte enligt följande; 

”Sedan kan jag tycka att man byråkratiserar oss mer och mer och mer så att vi kommer ju  

längre och längre ifrån den där naturliga spindeln-i-nätet-personen. Till att bli så här: Nej men, 

det står inte [att vi kan göra på annat sätt] i vårt processflöde här. Så att näe vi går åt höger [i 

enlighet med processflödet]” (A1).  

 

Hon menade att rutiner som ledningssystem och processflöden egentligen är bra, eftersom det 

bl.a. ger en trygghet för att alla vet vad de ska göra och vet att det blir rätt. Dock tyckte hon 

att det var ännu viktigare att våga göra fel, för att kunna utvecklas och också kunna göra rätt. 

Egentligen tyckte hon inte att ledningssystem och processflöden komplicerade arbetet, utan 

snarare att det saknades innehåll och rutiner om hur samverkan ska ske. Hon beskrev att det 

blev mer som en karta, att hit och dit ska socialsekreterarna gå men inget mer. Detta citat 

speglar relativt väl det hon menade;  

”Jag tycker visserligen om struktur och att det ska vara ordning och reda, men jag är ju också 

för att man [som socialarbetare/socialsekreterare] ska kunna vända i luften och göra tvärtom 

när det behövs. Och då tycker jag att man fokuserar för mycket på dem här ledningssystemen, 

att dem blir så styrande så vad vi gör blir underordnat och det ska vara tvärtom. Det är vad vi 

gör som är livsviktigt.” (A1). 

 

5.3 Forskningsfråga 2: Vad socialsekreterarna anser att olika synsätt på 

missbruksproblematik har för inverkan på samverkansarbetet 

Detta avsnitt redogör för resultat på forskningsfråga två. Resultatet redovisas i två olika delar. 

Den första behandlar vikten av att som professionell kunna anlägga ett missbruksperspektiv. 

Den andra delen handlar om maktaspekter och om faktorer som ger förutsättningar för en god 

samverkan. 
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5.3.1 ”Alla har ju inte missbruksperspektivet” 

Informanterna menar att de i sitt yrke har goda förutsättningar för att samverka, vilket de 

kopplar till den rådande kulturen på deras arbetsplats. Att samverka internt, inom det egna 

kontoret, är en naturlig del i arbetet eftersom dels är socialtjänsten som sådan öppen för 

samverkan och dels så lär man känna varandra. Eller som en intervjuperson uttryckte det:  

”Ja, det är ju lättare att samverka i huset, eftersom det geografisk är samma hus. Så det är klart 

det är lättare att springa upp för trappan och ta någonting [med någon] om man behöver.” 

(S3). 

 

Utifrån intervjupersonernas beskrivningar upplevs oftast den interna samverkan fungera bra, 

även om det ibland kunde uppstå meningsskiljaktigheter angående t.ex. vilka och hur höga 

krav som kan ställas på en klient. Däremot påpekade samtliga att det ibland kan vara svårare 

att samverka med externa aktörer, där man kanske har en annan kultur, synsätt och arbetssätt. 

Följande citat är ett exempel på hur kultur spelar en roll i samverkan: 

”Och sedan är det också att man har olika kulturer, landstinget har en kultur, socialpsykiatrin 

och LSS har en kultur och vi på socialkontoret har en kultur. Och det är väl vi tre som oftast, i 

stort samverkar kring de här personerna vi jobbar med. Och då ska man försöka dels förstå sig 

på hur de andra tänker och kanske acceptera ett annat synsätt.” (A1). 

 

En försvårande omständighet i samverkansarbetet är framförallt hur externa aktörer, det vill 

säga de som inte arbetar på socialtjänstkontoret, ser på missbruk. Det finns mycket fördomar 

och personligt tyckande kring vad missbruk eller beroende är (S1). Missbrukaren bemöts ofta 

av en ”skyll dig själv mentalitet” vilket ibland till och med yttrar sig i ren förakt gentemot 

klienten (S2). Utifrån intervjupersonernas perspektiv är missbruk något man har och inte 

något man är, d.v.s. att det borde betraktas som vilken annan sjukdom som helst. Exempelvis 

uttrycker S3 att det borde betraktas på samma sätt som att någon har cancer, inte är sin 

cancer.  

 

Samtliga informanter menar att det allmänt behövs mycket mera kunskap kring missbruk och 

beroende bland dem som träffar deras klienter i arbetet. Även om man arbetar på exempelvis 

försörjningsstöd, där uppdraget ju inte direkt är att arbeta med missbrukare, utgör denna grupp 

en del av klientelet. Det är en fördel att man kan se problemen från olika synvinklar och på 
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olika sätt, men det blir problematiskt om eller när professionella agerar utifrån bristande 

förståelse, fördomar och/eller förakt riktat mot personer med missbruk. Detta kan exempelvis 

yttra sig genom att försörjningsstöd ställer krav på nykterhet, LSS avslår ansökan om insatser 

som personen faktiskt har rätt till med hänvisning till pågående missbruk eller genom att 

psykiatrin menar att personen ska bli fri från sitt missbruk innan man erbjuder behandling för 

psykisk ohälsa. Att personen har ett missbruk gör alltså att vissa aktörer nekar till att 

medverka i ett samverkansarbete eller vägrar att stå för vissa insatser, endast av den 

anledningen. Exempelvis sa S3 så här: 

”Så problemet är ju ofta bristen på kunskap [hos potentiella samverkansaktörer] och faktiskt 

en hel del fördomar, i den bristen på kunskap. Det gör att människor [professionella inom 

andra yrkesområden] säger; ”Nej, så länge personen missbrukar så kommer inte vi gå med [i 

ett samverkansarbete] ” (S3). 

 

S3 jämför det t.ex. med om sjukvården skulle agera på samma sätt när en klient behöver akut 

vård i samband med ett benbrott; ”Jag menar skulle sjukvården säga nej till Pelle Plutt för att 

han är alkoholist, alltså om han är aktiv och har druckit, det går ju inte han måste ju få gipsa 

sitt ben. Det är lite samma, men det går liksom inte att få till.”(S3).  

 

5.3.2 Professionella relationer, makt och respekt 

Vi ville ta reda på huruvida det fanns några tankar kring maktaspekter och rollfördelning i 

olika samverkanssituationer, t.ex. i olika samverkansmöten eller när en de försöker inleda ett 

samverkansarbete runt en person med missbruksproblematik. Tre av fyra informanter svarade 

direkt att de upplever att vissa läkare anser sig stå högt i hierarkin, förmodligen kopplat till 

den kultur som präglar vården generellt där läkare har mandat att bestämma. S3 berättar hur 

hon i princip blir avpersonifierad i möten med sjukhus och psykiatri:  

”Läkare har en förmåga att aldrig lyssna på soc, för vi är soc (socialtjänsten). Jag har inget 

namn på sådana möten, jag är soc. Ganska intressant egentligen…” (S3).  

  

Bortsett från samverkan med sjukvården anser ingen informant att någon speciell aktör inom 

samverkan har tolkningsföreträde före någon annan eller att det finns någon sorts hierarki. 

Detta menar S2 är kopplat till samverkans själva grund som fokuserar på vad varje person kan 

göra inom sitt egna område. Samtidigt uttrycker intervjupersonerna olika maktaspekter, så 
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som relationer, att vissa tar med ansvar än andra, men att det handlar mer om vilken person 

det är än vilken organisation denne arbetar i. En av dem uttrycker sig lite mer kring just 

begreppen informell och formell makt: 

”Ja-a, vi har ju erfarenhet från att den som skriker högst och är mest aggressiv får igenom sin 

vilja. Till att, ”Nej, men det här bråkar inte vi om, vi tar det till nästa nivå”. Så får cheferna 

liksom fatta ett beslut. Så självklart har makt (betydelse)...och då är det kanske inte en formell 

makt utan det är en informell makt, har väldigt stor betydelse. Är man en person som har 

informell makt, så har man väldigt mycket makt.” (A1). 

 

Tre informanter tar även upp vikten av respekt gentemot varandra som en viktig aspekt i 

denna fråga. De som såklart har en högre ställning på möten och genom en ärendegång är 

chefer. En aspekt som informanterna tar upp är att cheferna måste få det att fungera på sin 

nivå, men att de under cheferna också behöver delges samma direktiv och även få vissa 

mandat för att kunna genomföra olika samverkansmöten. Något som kan komplicera detta 

inom vissa yrken är att det på sina håll i kommunen byts personal och chefer i och med hög 

personalomsättning. Detta innebär att nya människor ska sätta sig in i rutiner och hur man 

arbetar och samverkar med varandra. En god samverkan uppkommer när det är relativt stabilt 

framförallt på den egna arbetsplatsen. ”Rör det sig jättemycket internt, så tror jag att det kan 

vara svårt att höja blicken”(S2). Att höja blicken berättar även A1 om. En mer erfaren grupp 

kan utnyttja ramlagen och det handlingsutrymme som finns, dvs. man kan relatera till 

lagstiftningen på ett mer avslappnat sätt. 

 

Som tidigare nämnt är det är samtliga intervjupersoners uppfattning att det finns både behov 

och även intresse för samverkan, åtminstone bland professionella närmast klienterna. Däremot 

är det långt ifrån självklart i de enskilda fallen vem som äger klientens problematik. Det som 

upplevs styra mycket är ekonomi, d.v.s. olika aktörers budget, mandat och handlingsutrymme 

samt hög arbetsbelastning och stor personalomsättning. Dessa faktorer anses hindra och 

försvåra samverkan, särskilt vid tillfällen då samverkan innebär ekonomiska åtaganden för en 

eventuell samverkanspart. Det kan t.ex. handla om att två aktörer egentligen borde dela på 

kostnaderna för exempelvis ett boende eller annan typ av insats, utifrån klientens komplexa 

behov. Detta gör ibland att det argumenteras för att klientens problematik inte hör till ”vårt” 

ansvarsområde, att t.ex. psykiatrin hänvisar till att drogmissbruket är det primära och 

huvudsakliga problemet och inte den psykiska ohälsan. Intervjupersonerna upplever att 

ansvaret ofta hamnar på dem och att andra aktörer kan uppfattas som att de lutar sig mot att 
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socialtjänsten enligt socialtjänstlagen har det yttersta ansvaret, utan att de här aktörerna tänker 

vidare kring vilket ansvar de kanske behöver ta. Exempelvis sa arbetsledaren så här;  

”Av någon anledning så har ju alla förstått det här med socialtjänstens yttersta ansvar. Och det 

är alltid det hamnar i, när man inte kommer till samverkan. Och då kan det ju handla om att 

det inte hamnar på oss, men det hamnar på försörjningsstöd. Men det där med [socialtjänstens] 

yttersta ansvaret det har alla läst på om. Så det förstår de[exempelvis inom psykiatrin] att ”Om 

inte vi gör någonting så är ni [på socialtjänsten] skyldiga att göra något” (A1).  

 

Samtliga intervjupersoner tar upp att relationerna, mellan de olika professionella samt mellan 

de professionella och klienten, är en viktig aspekt för att samverkan ska fungera väl. 

Intervjupersonerna menar att personliga relationer många gånger kan ha mer betydelse än 

t.ex. olika ledningssystem och processstyrningsdokument eller att någon särskild 

yrkesprofession/aktör skulle utmärka sig åt det negativa eller positiva hållet vad gäller 

samverkan. Så här svarade en av intervjupersonerna på frågan hur relationer spelar in i 

samverkanskontakter;  

”Det spelar jättestor roll och det märker ju vi när det rör sig på personalfront, att personal som 

har jobbat här i huset flyttar och börjar inom hälso- och sjukvård eller socialpsykiatrin eller på 

LSS eller nått, då är det helt plötsligt mycket lättare att få kontakt och börja prata samma 

språk.” (A1).   

  

Respekt är ett återkommande tema under intervjuerna, vilket handlar dels om respekten för 

andra professioner och deras kunskap och dels om respekt för den egna professionen och allas 

respektive handlingsutrymme. Inom ramen för hur olika synsätt kan krocka, i samverkan 

kring missbrukare, kommer även respekt för varandras professionsområden upp. S1 menar att 

det är viktigt att ha ett öppet klimat där det får finnas oenigheter, men det måste även finnas 

respekt för alla professioners bedömningar som ligger till grund för strävan mot en gemensam 

plattform. Att ha ett respektfullt bemötande gentemot klienten är något intervjupersonerna 

också tar upp som en viktig aspekt, att alla bör kunna bemöta missbruksproblematik på ett 

värdigt sätt. 
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5.4 Forskningsfråga 3: Samverkans betydelse för klienterna utifrån 

socialsekreterarnas uppfattning 

Detta avsnitt redogör för resultat på forskningsfråga tre. Resultatet redovisas i två delar. Den 

första behandlar effekterna av dålig samverkan och den andra delen effekterna av många 

samverkansaktörer runt klienten. 

 

5.4.1 Alla vinner på en god samverkan 

När samverkan fungerar upplever våra informanter att det uppstår en win-win situation för 

alla, det vill säga att både inblandade professioner och klienten får ut ett mervärde av ärendet 

och insatserna. Ur ett klientperspektiv kan det positiva t.ex. vara att klienten har tre aktiva 

aktörer som är engagerade och att klienten kan ringa i princip vem som helst av dem. 

Arbetsledaren gav ett exempel på att en klient i så fall kan ringa till någon av de andra 

aktörerna när han/hon är orolig angående något och inte får tag i sin handläggare på 

socialtjänsten. Då kan t.ex. en sjuksköterska klienten har kontakt lugna klienten under tiden 

och arbetsledaren beskriver hur ett ett sådant samtal kan låta; 

”Nej men, jag vet att [de på] socialkontoret tänkte så här där. Så du kan nog sitta lugnt 

i båten. Och den handläggaren är tillbaka på måndag, så det är inga problem.” (A1) 

Hon menade att ”...då hjälper man ju varandra att hålla den här personen lite om ryggen, så 

att den orkar leva vidare ett tag till” (A1). På så sätt hjälper alla aktörer varandra genom att 

alla gemensamt hjälper klienten, bara genom att ha insyn i varandras arbete. 

När samverkan inte fungerar så bra beskrev S1 ett intressant fenomen som hon observerat; 

”När det är en sämre samverkan mellan oss så har ju klienten, om den har svårt till motivation 

att den [så att säga] dimper lite, då har den ju en stor chans att se till att det spökar mellan oss 

professionella. Att man [klienten] kanske säger saker och så.”(S1).  

Det hon menar med ”spökar” är att klienten kan säga olika saker till de olika professionella 

och skapa osämja mellan sina ”hjälpare”, vilket främst fungerar när det finns brister i 

kommunikationen mellan de professionella. Detta gäller framförallt klienter som har det svårt 

med motivation, vilket kan yttra sig i att man behöver lägga över ansvaret på någon annan. 
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Till exempel uppger då klienten att sjuksyster på psykiatrin inte gör sitt jobb etc. Då måste 

man som handläggare kunna se att klienten i själva verket behöver hjälp att hitta sin 

motivation (S1). Alla intervjupersoner uttrycker att deras insatser syftar till att hjälpa klienten 

att bli nykter och drogfri och för att göra detta behövs en god samverkan. ”Det gäller att vi 

litar på att den andre (samverkansparten) gör det den ska” (S1). 

 

5.4.2 För många kontakter kan bli rörigt för klienten 

Något som intervjupersonerna tar upp som negativt är att det kan bli väldigt många olika 

kontakter för klienten vid samverkan, vilket ibland kan bli jobbigt och rörigt för klienten. 

Exempelvis säger en av socialsekreterarna;  

”Om man har jättemycket kontakter, så tror jag att det kan bli jobbigt att gå till 

försörjningsstöd ena dagen kanske, till mig nästa dag, till psykiatrin tredje dagen…ja-

a, försäkringskassan, arbetsförmedlingen. Då tror jag att det kan bli väldigt rörigt. Och 

då tror jag inte att man som klient ser så himla mycket vinster, kanske.” (S2).  

 

Samtidigt tar de upp att samverkan även kan underlätta när klienten har behov av flera 

kontakter och insatser. Vad intervjupersonerna kallar en bra samverkan innebär nämligen att 

antal enskilda möten kan minskas och att istället mycket kan tas upp i gemensamma 

samverkansmöten, tillsammans med klienten och ibland endast de professionella. Vidare 

nämns att samverkan inte alltid behöver handla om att alla inblandade aktörer är aktiva hela 

tiden. Ibland kan det bästa vara, utifrån klientens perspektiv, att insatserna och kontakterna 

mer överlappar varandra och att respektive profession tar vid där den behövs. Vissa klienter 

har dock en komplicerad och komplex sammansatt problematik, vilket enligt 

socialsekreterarnas berättelser kan kräva ett helhetsgrepp med flera aktörer inblandade 

samtidigt.  
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6. Analys och diskussion 

Nedan följer analysen av vårt resultat, i relation till våra forskningsfrågor och systemteori 

samt socialkonstruktionismen och även kopplingar till tidigare forskning. 

 
Hur upplever socialsekreterare inom socialtjänstens missbruk och beroende samarbete 

och samverkan? Intervjudata skapar en bild av informanternas definitioner och upplevelser 

av samverkan baserat på deras egna erfarenheter. Ur ett systemteoretiskt perspektiv har vi i 

vår empiri uppmärksammat hur synsätt påverkar inte bara bemötande gentemot klienten utan 

även samverkan mellan olika professionella aktörer vilket präglar samverkansarbetet. 

Informanterna tycker att det är upp till både dem själva och andra professionella runt klienten 

att få till stånd samverkan, när detta behövs. Samtidigt påpekar informanterna att de upplever 

att de oftare än andra professioner får agera spindeln i nätet, vilket de också ser som en del av 

socialsekreterarens yrkesroll. Att just socialsekreteraren/socialarbetaren har en viktig funktion 

i samverkan utifrån att ofta vara spindeln-i-nätet är något vi också nämnde i inledningen 

utifrån Johnssons (2008, s. 181-182) beskrivning.  Våra informanters berättelser om vikten av 

respekt och strävan efter att se hela klienten, inte bara missbruket, visar att det i likhet med det 

systemteoretiska synsättet är en central strävan att se samspelet mellan individen och 

systemet. I en samverkan interagerar socialarbetarna, i vår studie, med olika systemen runt en 

klient. Som våra intervjupersoner påpekade kan detta med samverkan göra att olika 

professioner tillsammans kan hjälpa till att stötta upp klienten och verka för att få till en 

förändring (jmf. Payne, 2008, s. 217). Systemen i vår studie handlar exempelvis om olika 

andra kontakter som intervjupersonernas klienter är i behov av, vilka kan vara kollegor till 

våra intervjupersoner eller andra instanser i form av t.ex. sjukvården och/eller psykiatrin (jmf. 

Payne, 2008, s. 217). Samverkan bör också ses i förhållande till de omgivande sociala 

kontexterna, utifrån ett socialkonstruktionistiskt synsätt (jmf. t.ex. Larsson 2005a, s. 24.25; 

Payne, 2008, s. 240-241). De sociala kontexterna handlar bl.a. om det som våra 

intervjupersoner tagit upp angående olika arbetskulturer, ideologier och perspektiv. Det 

handlar också om den kontext som eventuell problematik uppstår i, d.v.s. hur ser t.ex. 

samhället i stort på missbruk och hur kan det påverka kontakten med och emellan olika 

aktörer. Kontextuella faktorer som kan påverka samverkansarbetet kan också handla om bl.a. 

vem som sammankallat till möte, vilka som är med på mötet och var mötet hålls. 
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Denna studie visar att en grundläggande faktor för ett gott samarbete och samverkan är att 

skapa relationer. Utifrån intervjupersonerna berättelser har relationer och vilka de samverkar 

med stor betydelse, många gånger mer än som exempelvis olika process- och ledningssystem. 

Vikten av de goda relationerna är också något vi tagit upp under tidigare forskning. Vår 

empiri visar på många fördelar, dels ur ett yrkesutövande perspektiv men även ut ett 

klientperspektiv, med att skapa goda relationer.  Vidare bekräftar våra informanter den bild vi 

inledningsvis målade upp av att samverkan är nödvändig i arbetet att anlägga ett 

helhetsperspektiv och för att kunna hjälpa hela klienten. Dessutom har det bekräftats att man i 

den rådande organisationsstrukturen med specialiseringar måste samverka med andra aktörer, 

vilket även är en faktor som vi tagit upp i tidigare forskning. Empirin visar också på att det 

finns teamkonstellationer och samverkansprojekt inom kommunen vi valt att undersöka (vi 

har valt att utelämna detta i resultatet då namn på dessa samt redogörelser för hur de fungerar 

kan kopplas till kommunen).  
 

Vad anser socialsekreterare att olika synsätt på missbruksproblematik har för inverkan 

på samverkansarbetet? Brist på kunskap, fördomar och rädsla menar våra informanter 

ligger till grund för många samverkansaktörers svårigheter att anlägga ett 

missbruksperspektiv i sitt arbete med deras klienter. Oförmågan för våra informanters externa 

samverkanspartners att anlägga ett missbruksperspektiv tänker vi kan åskådliggöras med hjälp 

av socialkonstruktionismen som beskrivits i studiens teoridel. Med socialkonstruktionismen 

som redskap ser människan det som är socialt accepterat, eller inte, utifrån den socialt 

konstruerade bild hen som bärare av den sociala konstruktionen har (se Payne, 2008, s. 211, 

219). Detta arbete inleddes med att hur människor ser på bruk och missbruk av alkohol och 

droger, hur människor anser att det ska behandlas och definieras hör ihop med bland annat 

olika alkoholkulturer och den politiska synen på narkotika (se Goldberg, 2010, s. 372). Om 

samhället präglas av okunskap, fördomar och rädsla för missbruk som fenomen, vilket vårt 

resultat tyder på, präglar detta i sin tur beteende och förhållningssätt gentemot personer med 

missbruk och beroende. Inom ramarna för socialkonstruktionismen finns inte en universal bild 

av verkligheten, utan verkligheten konstrueras i varje möte (Payne, 2008, s. 47-48). Utifrån 

detta synsätt görs det förståeligt att de olika professioners (och klienternas) konstruktioner av 

verkligen ibland krockar, de ser inte problemen eller lösningarna på samma sätt. Den kunskap 

som följer med en person och/eller själva professionen kommer också att styra dennes 

beteende och kan även komma att reproduceras i möten med andra (jmf. Payne 2008, s. 29). 

De olika professionerna och de olika individuella personerna i samverkan eller i försök till 
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samverkan, har sina sociala konstruktioner som de agerar efter. Våra intervjupersoner 

förmedlar att bilden eller konstruktionen av ”missbrukaren”, bygger hos vissa 

samverkansparter/personer på bristande kunskap vilket kan leda till rädsla och fördomar. I det 

här fallet reproduceras det till en mer eller mindre överenskommen bild av verkligheten som 

förmedlar att missbruk ska betraktas med en skyll dig själv mentalitet, såsom en av 

informanterna beskriver. Vidare visar vårt resultat att personer med framförallt 

narkotikamissbruk (men även alkoholister) hamnar utanför samhällets skyddsnät. Vi tolkar att 

det kan kopplas till den generella bilden av att allt icke-medicinskt bruk av narkotika är 

missbruk och även kriminellt (jmf Goldberg, 2010). I och med detta är risken att dessa 

personer stämplas som ”missbrukare”, med alla reproducerande normer och värderingar man 

tillskriver denna titel. Just den aspekten av synsätt på missbruk är något samtliga informanter 

beskriver hur de måste kämpa emot i sitt yrkesutövande och detta utgör en mycket 

försvårande faktor för samverkan runt missbruk och beroende. 
 

Föregående forskningsfråga behandlar relationella aspekter vad gäller samverkan, där 

studiens resultat visar att detta är en viktig grund för samverkan. Enligt tidigare forskning är 

detta tätt förknippat med maktutövning mellan de olika professionerna som arbetar med 

klienten. Makt kan, vilket vi tagit upp tidigare grunda sig i kunskap och erfarenheter men 

även i lagstiftning, resurser, professionens status och hierarkier (se Arbetsförmedlingen och 

Socialstyrelsen, 2015, s. 8). Vårt resultat visar dock att intervjupersonerna inte direkt upplever 

att någon särskild profession, med undantag för vissa läkare, utövar mer makt än någon 

annan. Makt handlar dock om så mycket mer än bara hierarkier och tolkningsföreträden, 

vilket vi tagit upp i tidigare forskning, det är även användbart vid analys av professionella 

relationer, konstruktioner, synsätt och perspektiv. Det är inte bara uttalad makt i form av t.ex. 

en särskild profession eller chefsmandat, utan maktaspekter finns även med vad gäller vilket 

synsätt som är accepterat och i de relationer som skapas. Det finns både informell och formell 

makt och i enlighet med intervjupersonernas beskrivning är det inte alltid den med den 

formella makten som har den största makten.  Att belysa relations- och maktaspekter var inte 

vårt huvudfokus i denna studie, men de är likväl en del av resultatet och aspekter som bör tas i 

beaktning vid analysen om hur samverkan upplevs. 

 

Vilken betydelse uppfattar socialsekreterarna att samverkan har för klienterna? I 

föregående fråga analyserades socialarbetares sociala konstruktion. Hur ser då klientens 

sociala konstruktion ut är då en naturlig följdfråga i detta sammanhang. Eftersom vår tredje 
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forskningsfråga skapades med klientperspektivet i fokus, men genom socialsekreterarnas 

ögon så att säga, kan vi i vårt resultat med hjälp av systemteorin få en bild av hur det kan se ut 

för klienten i stora drag. Samtliga informanter beskriver hur de möter ett mycket utsatt 

klientel med en komplex problematik. Vidare framkommer att många delar i klienternas 

kringliggande system saknas och att det ofta behövs insatser från ett flertal samverkansaktörer 

för att kunna avhjälpa klientens hela problematik. Detta känns också igen från den tidigare 

forskning vi presenterat. Ett annat fenomen som beskrevs var det att klienten kan ”spöka” 

mellan professionerna, d.v.s. exempelvis skapa misstro mellan de professionella, vilket kan 

bero på att professionerna inte riktigt har en regelbunden och/eller fungerande 

kommunikation. Detta kopplar S1 till de klienter som har låg motivation och hon konstaterar 

baserat på detta hur viktigt det är att samtliga samverkansaktörer har insyn i vad de andra gör. 

Bilden som vår empiri förmedlar är att klienten i själva verket oftast inte uttrycker sig så 

mycket kring själva samverkan. Däremot kan det märkas på klienten när det blir för många 

aktörer i en dåligt strukturerad samverkan. Intervjupersonerna gemensamma uppfattning är 

dock att klienten får ut ett mervärde när samverkan sker och att klienterna upplevs som de 

känner sig hjälpta, att ”hela dem har blivit hjälpta”. 
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7. Diskussion 

Vi har nu kommit till slutet på vår uppsats och nedan följer först en diskussion kring val av 

metod och kopplingar till vår förförståelse samt förslag på fortsatt forskning. Därefter för vi 

en avslutande diskussion och en sammanfattande redovisning av studiens viktigaste resultat i 

relation till studiens syfte och frågeställningar.  

 

7.1 Metoddiskussion 

Vår förförståelse bestod bland annat i att samverkan och samarbete hänger mycket på den 

enskilde socialarbetarens vilja och ork att driva ärendet utifrån klientens hela behov. Detta har 

till stor del även lyfts fram av intervjupersonerna.  Samtidigt har det framkommit flera 

exempel på organisatoriska förutsättningar, men i detta också organisatoriska hinder och 

tillkortakommanden. Något som varit genomgående är att goda professionella relationer kan 

göra att dessa hinder kan överbryggas och/eller arbetas förbi, i enlighet med det 

intervjupersonerna berättat. Detta stämmer väl överens med det vi funnit i tidigare forskning 

att goda professionella relationer, mellan de olika aktörerna, har stor betydelse för skapa en 

välfungerande samverkan. Vidare baserades studiens utformning på tanken att samhälle, 

individ och behandling hänger samman och påverkas av hur alla olika aktörer i samverkan 

runt personer med missbruk och beroendeproblematik betraktar missbruk, vilket vi även anser 

bekräftats genom denna studie. 

 

Begränsningarna med de intervjuer vi genomfört är t.ex. att vi endast utgått från 

socialsekreterare, inom socialtjänstens missbruk- och beroendeenhet, och att alla arbetar på 

samma kontor. Resultatet skulle kanske sett annorlunda ut om vi hade intervjuat 

socialsekreterare från olika socialtjänster, i olika kommuner, eller om vi hade valt att intervjua 

personer från olika professioner/professionsområden. Med en sådan datainsamling hade 

resultaten och tillika svaren också kunnat jämföras med varandra, för att undersöka hur svaren 

stämmer överens och/eller skiljer sig. Fördelen med vårt urval av intervjupersoner är dock att 

vi har fått väldigt informationsrika svar, vilket åtminstone delvis beror på att alla har lång 

erfarenhet av missbruk och av samverkan.  
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Vi tänker att förslag på fortsatt forskning just skulle kunna vara att genomföra liknande 

studier med flera samverkansparter runt personer med missbruksproblematik, så som 

landstinget, socialpsykiatrin, LSS och försörjningsstöd. Vidare skulle även en jämförande 

studie kunna göras mellan de olika organisationerna. Ett annat förslag är att göra en 

fokusgruppstudie, runt samma ämne, där representanter från flera organisationer skulle kunna 

delta. Ytterligare ett förslag är att genomföra observationsstudier, där forskaren exempelvis är 

med som observatör under olika samverkansmöten. I en observationsstudie kan t.ex. 

relationella aspekter och maktfördelning observeras i själva mötet, d.v.s. hur interaktionen 

mellan de olika professionerna ter sig, och analyseras utifrån det. Givetvis hade det också 

varit intressant att undersöka hur samverkan upplevs fungera utifrån klienternas egna 

erfarenheter.  
 

7.2 Avslutande diskussion 

Avslutningsvis baserat på våra resultat kan vi konstatera att samverkan upplevs vara en 

förutsättning för det sociala arbetet, för att kunna se till hela personen som t.ex. har 

missbruksproblematik som en del. Dock kan samverkansarbete även vara svårt och ställer ofta 

höga krav på de professionella närmast klienten och i synnerhet på socialarbetare inom 

socialtjänsten. Hur (väl) samverkan upplevs fungera beskrivs bero till stor del på 

arbetsplatskultur, professionskulturer, ideologier, relationella aspekter och synsätt. När de 

kommer till att ha just olika synsätt på själva problematiken har det framkommit genom 

intervjuerna att det påverkar samverkansarbetet, men främst på ett positivt sätt. Att ha olika 

perspektiv och synvinklar på klientens problematik, både utifrån missbruket och utifrån andra 

aspekter, blir oftast något alla inblandade vinner på. Olika synsätt har en negativ inverkan 

främst när det, som intervjupersonerna uttrycker det, handlar mer om fördomar och okunskap 

angående vad missbruk och beroende är och innebär. I synnerhet blir det till nackdel när 

klienten hamnar i kläm mellan de organisatoriskt avgränsade områdena och/eller inte kan få 

den insatsen som skulle behövas. För att de professionella, som arbetar med människor, ska 

kunna samarbeta och samverka behövs bl.a. vilja, kunskap, tid, erfarenhet, fokus på klientens 

behov, respekt för varandras professionsområde samt delaktighet och ekonomisk 

möjliggörande från chefer/ledning. Det vill säga att om alla är villiga att samverka, både de 

närmast klienterna och ledning, och förutsättningarna i övrigt finns så kan också olika 

professioner samarbeta och tillsammans överbrygga de organisatoriskt uppbyggda 
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gränserna.  Med hjälp av att olika professioner samarbetar, utifrån var och ens respektive 

perspektiv och ansvarsområde, kan hela klientens behov tas i beaktning. Slutligen handlar det 

om att skapa en god samverkan och att det inte bara ska handla om vem som ska stå för 

kostnader, utan att samarbete blir en självklarhet och det med klientens bästa i fokus.   
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 Bilaga 1: Intervjuguide 1 
 

Forskningsfråga 
& utgångspunkt 

 
Intervjufrågor 

 
Kompletteringsfrågor 

 
Inledningsfrågor 

1. Skulle du kunna börja med att beskriva lite kort din bakgrund 
(utbildning mm) och när du började arbeta inom MoB (socialtjänsten)? 
 
2. Skulle du kunna beskriva lite kort hur er organisation/verksamhet 
ser ut och är uppbyggd (olika enheter, grupper mm.)? 
 

 
3. Vilken är din arbetsroll och hur skulle du beskriva dina 
arbetsuppgifter? (en typisk dag på jobbet) 

 
Forskningsfråga 1 

 
1. Vad är samverkan för dig?  
(Hur skulle du beskriva/definiera samverkan?) 

2. Hur upplever du att samverkan fungerar/gör för nytta? (Vilka 
fördelar och nackdelar ser du med samverkan?) 
 
 
3. Vilka aktörer skulle du säga är aktuella för eventuell samverkan 
(samarbete) kring era klienter? 
 
3a. Vad har du för åsikter/tankar kring extern respektive intern 
samverkan/samarbete? (Likheter & skillnader? Fördelar/nackdelar? 
Hinder/förutsättningar?)  
  
4a. Finns det någon särskild profession som är lättare att 
samarbeta/samverka med? Respektive svårare? Och vad tror du det 
beror på i så fall? 
 
4b. Vilka hinder och förutsättningar ser du (i övrigt) att det finns vad 
gäller samverkan? 

 
 
 
2. Vad skulle du säga att ni vinner på att 
samarbeta/samverka? 
 
2.  Vad tror du att “de andra” (klienter & andra aktörer) 
vinner på att samarbeta/samverka?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4c. Vilka faktorer/aspekter bedömer du vara de viktigaste 
för att samverkan ska fungera väl? 
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5a. Kan du ge exempel på ett fall där samverkan med en eller flera 
aktörer fungerat bra? Vad tror du att det beror på? 
 
5b. Kan du ge exempel på ett fall där samverkan med en eller flera 
aktörer fungerat mindre bra, vad tror du att det beror på? 
 
6. Vem/vilka anser du är ansvariga för att samverkan och samarbete 
ska ske samt hur det ska ske? 
 
 
7. Om flera olika professioner är inblandade, finns det då någon 
förutbestämd (uttalad/outtalad) roll-/maktfördelningen? Och hur ser 
den ut i så fall? (maktperspektiv/hierarki) 

 
 
 
 
 
 
 
6a. Hur ser du på din och verksamhetens roll när en klient 
har kontakt med flera myndighets- och/eller 
vårdkontakter? (Kan du ge något exempel hur detta kan 
se ut?) 
 
7a. Hur upplever du att det är att samarbeta med olika 
professioner och människor som har olika roller? Och hur 
blir det för dig, t.ex. vid möten/samverkansmöten?  

 
Forskningsfråga 2 

1. Vad har du för tankar kring synsätt och olika perspektiv på 
missbruksproblematik (när det gäller samarbete/samverkan)?  
(psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet?) 
 
2. Vilken betydelse tror du att olika synsätt och förklaringsmodeller 
har för samverkansarbete kring klienterna (även utifrån klienten)? 
 
3. Tycker du att det märks av några motsättningar/konflikter gällande 
synsätt på missbruksproblematik och i så på vilket sätt? 
 
3a. Vad anser du att motsättningar/konflikter kring olika 
synsätt/perspektiv har för betydelse (för- och nackdelar) i 
samverkansarbete?  
(Respektive när synsätten överensstämmer?) 
(professionskonstruktioner)  
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4. Om/när det förekommer olika förklaringsmodeller och vad som är 
bäst för klienten, vid samverkan/samarbete, vad är det som avgör 
vilket synsätt som får tolkningsföreträde? 
 
(5.) Hur stämmer detta överens med klientens konstruktioner/synsätt? 

 
 
 
 

 
Forskningsfråga 3 

1. Vad har du för åsikter kring vad samverkan har för betydelse 
(negativa och/eller positiva) för klienterna?  
 
1a. I vilka situationer anser du att samverkan är till gagn för klienten 
(utifrån dennes behov)? 
 
2. Hur uppfattar du att klienterna upplever det här med samverkan 
(utifrån att olika delar av problematiken tas hand om av olika aktörer)? 
(problem, nackdelar, fördelar mm.) 
 
2a. Har du något exempel på en situation där en klient inte var nöjd 
med hur olika vård- och myndighetskontakter 
samarbetade/samverkade? Vad ser du för orsaker till det? 
 
2b. Skulle du kunna beskriva en situation där 
samarbetet/samverkansarbete blev positivt för klienten och vad du tror 
att det beror på? 
 
3. Finns det något i ert arbete du skulle önska såg annorlunda ut/kunde 
göras på annat sätt (speciellt när det gäller samverkan/samarbete och 
utifrån klienten)? 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 

 

Forskningsfråga & 
utgångspunkt 

 
Intervjufrågor 

 
Kompletteringsfrågor 

 
Inledningsfrågor 

 
1. Skulle du kunna börja med att beskriva lite kort om dig och din 
bakgrund (utbildning mm) och när du började arbeta inom missbruk 
(socialtjänsten)? 

 
2. Hur ser din arbetsroll och hur skulle du beskriva 
dina arbetsuppgifter?  

 
Forskningsfråga 1 

 
1. Vad är samverkan för dig?  
(Hur skulle du beskriva/definiera samverkan?) 

2a. Finns det några särskilda riktlinjer eller rutiner vad gäller samverkan 
och/eller samarbete på din arbetsplats? Hur ser dem ut? 

2b. Hur kan din roll se ut i ett inledande och/eller pågående 
samverkansarbete? 
 
3. Vad är din uppfattning kring hur samverkan fungerar? Vilka fördelar 
och nackdelar ser du med samverkan? 
 
4. Vilka aktörer skulle du säga är aktuella för eventuell samverkan 
(samarbete) kring era klienter? 
 
5a. Vad har du för åsikter/tankar kring extern respektive intern 
samverkan/samarbete? (Likheter & skillnader? Fördelar/nackdelar? 
Hinder/förutsättningar?)  
  
5b. Finns det någon särskild profession som är lättare att 
samarbeta/samverka med? Respektive svårare? Och vad tror du det beror 
på i så fall? 
 

 
1a. När skulle du säga att samverkan behövs? 
 
 
 
 
 
 
 
3a. Vad skulle du säga att ni vinner på att 
samarbeta/samverka? 
 
3b.  Vad tror du att “de andra” (klienter & andra 
aktörer) vinner på att samarbeta/samverka?  
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6a. Vilka hinder och förutsättningar ser du (i övrigt) att det finns vad 
gäller samverkan? 
 
6b. Vilka faktorer/aspekter bedömer du vara de viktigaste för att 
samverkan ska fungera väl? 
 
7. Vem/vilka anser du är ansvariga för att samverkan och samarbete ska 
ske samt hur det ska ske? 
 
8. Vad har du får tankar kring roll-/maktfördelningen (uttalad/outtalad), 
när flera olika professioner och aktörer är inblandade kring en klient? 
T.ex. vid samverkansmöten och vid SIP? (maktperspektiv/hierarki)  

 
 
 
 
 
7a. Hur ser du på din roll som arbetsledare vad gäller 
klienter med samsjuklighet/multiproblematik (som har 
behov av kontakt med flera myndighets- och/eller 
vårdkontakter)?  
 
 

 
 
Forskningsfråga 2 

 
 
1. Vad har du för tankar kring synsätt och olika perspektiv på 
missbruksproblematik (när det gäller samarbete/samverkan)?  
(psykisk ohälsa, hemlöshet, arbetslöshet?) 
 
2. Vilken betydelse tror du att olika synsätt och förklaringsmodeller har 
för samverkansarbete? 
 
 
 
4. Om/när det förekommer olika förklaringsmodeller och vad som är bäst 
för klienten, vid samverkan/samarbete, vad tänker du är avgörande för 
vilket synsätt som får tolkningsföreträde? 
 
5. Vad tänker du kring situationer där det förekommer olika uppfattningar 
om ”vem som äger” klientens problematik (vid samverkan/samarbete eller 
försök till detta)? Ser du någon ”lösning” på detta? 
 

 
 
 
 
 
 
2a. Vad anser du att motsättningar/konflikter kring 
olika synsätt/perspektiv har för betydelse (för- och 
nackdelar) i samverkansarbete?  
(Respektive när synsätten överensstämmer?) 
(professionskonstruktioner)  
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Forskningsfråga 3 1. Vad har du för åsikter kring vad samverkan har för betydelse (negativa 
och/eller positiva) för klienterna?  
 
2. Hur uppfattar du att klienterna upplever det här med samverkan? 
(utifrån att olika delar av problematiken tas hand om av olika aktörer) 
(problem, nackdelar, fördelar mm.).  
 
 
 
3.  Om du fick önska fritt, hur skulle du vilja att det såg ut kring rutiner 
och dyl. när det gäller samverkan (och få till samverkan)?  
 
! Finns det något i samverkan du skulle önska såg annorlunda ut/kunde 
göras på annat sätt (speciellt utifrån klientens bästa)? 

(1a.) I vilka situationer anser du att samverkan är till 
gagn för klienten (utifrån dennes behov)? 
 
2a. Har du något exempel på en situation där en klient 
inte var nöjd med hur olika vård- och 
myndighetskontakter samarbetade/samverkade? Vad 
ser du för orsaker till det? 
 
2b. Skulle du kunna beskriva en situation där 
samarbetet/samverkansarbete blev positivt för klienten 
och vad du tror att det beror på? 
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Bilaga 3: Informationsbrev 

 

Informationsbrev angående deltagande i intervjuundersökning 

 

Samverkan och samarbete kring missbruksproblematik 

 

Stort tack för att du har meddelat ditt intresse för att delta i vår studie om samverkan och 

samarbete kring klienter med missbruksproblematik. Studien görs inom ramen för vårt 

examensarbete i socialt arbete, vilket är en del av socionomprogrammet på Gävle Högskola. 

Vi som genomför denna studie heter Linda Arnestad och Jenny Andersson. Vänligen se våra 

kontaktuppgifter i slutet av detta informationsbrev vid eventuella frågor eller funderingar.  

 

Under intervjun kommer vi att be dig att berätta om din upplevelse av och din syn på 

samverkan och samarbete kring missbruksproblematik. Intervjun beräknas ta cirka 45 minuter 

till en timme och eftersom vi är två personer som utför denna studie önskar vi båda delta vid 

intervjun. Vi kommer gärna till din arbetsplats för att göra intervjun, om detta fungerar för 

dig? Annars kan vi komma överens om en annan plats som passar dig bättre. 

 

Studien följer vedertagna forskningsetiska principer, där de fyra huvudsakliga kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta 

innebär bland annat att ditt deltagande är helt och hållet frivilligt och att du när som helst kan 

avbryta din medverkan. Du har också rätt att avstå från att besvara specifika frågor du inte kan 

eller vill svara på. Intervjun kommer med din tillåtelse att spelas in. Ingen obehörig kommer 

få ta del av det inspelade materialet och det kommer att raderas efter det att examensarbetet är 

slutfört. I enlighet med konfidentialitetskravet kommer samtliga intervjuade att avidentifieras 

i den slutliga uppsatsen och så även övrig information som kan komma identifiera dig som 

person eller som är av känslig natur. Vi kommer inte skriva ut vilken socialtjänst det gäller 

och därmed inte heller den specifika kommun du arbetar i. För din vetskap kommer det 

färdigställda examensarbetet, efter godkännande av examinator, att publiceras i högskolans 

databas DiVA.  
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Besök gärna Gävle högskolas hemsida för mer information: 

http://www.hig.se/SGSOK  

 

 

Har du några frågor eller funderingar angående denna studie och tillika examensarbete är du 

självklart välkommen kontakta oss närhelst du önskar. 

  

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Linda Arnestad (Socionomstuderande) 

Telefonnummer: 07X XXX XX XX 

E-post: ofk14lad@student.hig.se 

 

Jenny Andersson (Socionomstuderande) 

Telefonnummer: 07X XXX XX XX 

E-post: ofk14jas@student.hig.se 

 

 

Handledare för vårt examensarbete är John Lilja, Professor Emeritus: 

Telefon: 026 - 64 XX XX 

E-post: john.lilja@hig.se 

 

  

  

 

 

 

 


