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Abstract 

Title: Collaboration – Barrier or resource for individuals with psychosocial problems? 

To cooperate in social work is a current theme as two new sections of the law has arisen in the 

recent years. These make clear that collaboration should take place between local 

governments when working with individuals with psychosocial problems. The purpose of the 

study was to examine how collaboration work between the municipality and county meets the 

individual's right to social security, equal living conditions and self-determination. In this 

study, where four professional performers and six individuals with psychosocial problems 

participated, the respondents' answers to how they experience that the interaction meets the 

intention of the law where compared. The results were analyzed using an inductive thematic 

approach and using systems theory and empowerment. The findings were consistent with 

existing research, that interaction is very important for achieving positive effects that lead to a 

better quality of life for the individual. Further clarifies both our study and other research that 

the individual should be included as a resource in the collaborative process, to achieve the 

effects of self-determination, which can provide a social security. 

Keywords: Psychosocial problems, Organizational differences, Collaboration, Self 

determination 

  



 
 

Sammanfattning 

Titel: Samverkan - Hinder eller resurs för individer med psykosociala problem? 

Att samverka vid socialt arbete är ett aktuellt tema eftersom två nya lagrum har tillkommit 

under de senaste åren. Dessa tydliggör att samverkan skall ske mellan kommuner och 

landsting vid arbete med individer med psykosociala problem. Studiens syfte var att 

undersöka hur samverkansarbetet mellan kommunen och landsting uppfyller individens rätt 

till social trygghet, jämlika levnadsvillkor och självbestämmande. I studien deltog fyra 

professionella utförare och sex individer med psykosociala problem, där respondenternas svar 

har jämförts beträffande om man upplever att samverkan uppfyller lagens intention. Resultatet 

har analyserats via en induktiv tematisk metod och via systemteorin samt empowerment. Det 

som framkom överensstämde med befintlig forskning, att samverkan har stor betydelse för att 

uppnå positiva effekter som leder till en ökad livskvalitet för individen. Vidare förtydligar 

både vår studie samt övrig forskning att individen bör inkluderas som en resurs i 

samverkansprocessen, för att uppnå effekter av självbestämmande vilket kan ge en social 

trygghet. 

Nyckelord: Psykosociala problem, Organisatoriska skillnader, Samverkan och 

Självbestämmande 
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1. Inledning 

Det praktiska arbetet med personer med psykosociala problem kräver samverkan mellan olika 

aktörer och huvudmän. Samverkan kan enligt Danermark och Kullberg definieras som 

välfärdstatens nya arbetsform (Danermark & Kullberg, 1999). På grund av det ökade behovet 

av samverkan har två nya paragrafer på senare år utformats, för att förtydliga hur samverkan 

skall ske vid arbete kring individer med psykosociala problem. En grundläggande aspekt till 

vår studie är att vi har identifierat att dessa individers behov inte tillgodoses i tillräcklig 

utsträckning trots gällande lagstiftning. Trots socialarbetarens ambition att uppfylla individens 

rätt till socialtrygghet samt jämlika levnadsvillkor, enligt socialtjänstlagens portalparagraf 

1kap. 1§ SoL. Ytterligare en aspekt som studien avser att belysa är att undersöka hur 

samverkan fungerar, utifrån de lagrum i Socialtjänstlagen som avser att förtydliga samarbete 

vid arbete med dessa individer. Enligt 5 kap. 8a§ SoL skall kommunens socialtjänst ingå 

överenskommelse med landstinget gällande samarbete med individer med psykisk 

funktionsnedsättning. Personer med beroendeproblematik i kombination med sina 

psykosociala problem innefattas av 5kap. 9a§ SoL vilket är ett resultat av den statliga 

missbruksutredningen. Lagrummet belyser att kommunen skall ingå överenskommelse med 

landstinget i frågan om samarbete samt sörja för att individen får den hjälp som han eller hon 

behöver. 

Vårt intresse för personer med psykosociala problem har sin grund i vår långa 

arbetslivserfarenhet med dessa individer. Intresset för ämnet har även utvecklats i takt med 

utbildningens förlopp samt under praktikperioden. Vi har iakttagit svårigheter beträffande 

samverkan vid arbete med dessa individer vilket kan förhindra bestående resultat. En 

konsekvens av detta kan bli att denna målgrupps behov inte tillgodoses trots gällande 

lagstiftning. 

Genom att belysa samverkan i det sociala arbetet avser vi att öka förståelsen för det komplexa 

samarbetet mellan professionella utförare i dessa organisationer samt den enskilde individen 

vilket är relevant för det sociala arbetets praktik. Lindqvist och Nygren (2009) anser att ett 

socialt arbete sker i en skärningspunkt mellan organisationer och samhälle, vilket avser att 

gynna den enskilde, de anhöriga samt samhället i övrigt. En annan viktig del i studien är att 

jämföra om det föreligger skillnader mellan huruvida individen och de professionella 

utförarna upplever att samverkan leder till effekter av social trygghet, jämlikhet och goda 
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levnadsvillkor. Det som kan anses vara specifikt i denna studie är att vi undersöker om de nya 

lagrum vi belyser har gett en positiv effekt i det sociala arbetet, vilket skulle kunna ge 

riktlinjer för hur en vidareutveckling av samverkan kan ske. 

1.2 Problemformulering 

Individer som innefattas av psykosociala problem har behov av stöd som sker i samverkan 

mellan kommunens socialtjänst och landsting. Individens problematik är ofta sammansatt och 

kan innefattas av beroendeproblematik, ekonomiska problem, bostadslöshet eller 

funktionsnedsättning i kombination med psykiska problem. Detta komplexa behov kan 

innebära svårigheter att samordna adekvata insatser som sker i överensstämmelse och leder 

till positiva och varaktiga sociala förbättringar för individen. Utvärderingar av socialt arbete 

som skett genom samverkan mellan organisationer har endast visat att begränsade positiva 

resultat har uppnåtts (Danermark & Kullberg, 1999). 

Problem med samverkan i det sociala arbetet kan uppstå på grund av att den professionella 

utförarens arbete inom respektive verksamhet innebär organisatoriska skillnader. Svårigheter 

vid samverkan mellan kommun och landsting kan även uppkomma på grund av utförarnas 

olika utbildningar och yrkesroller samt skilda ekonomiska förutsättningar och regelverk som 

de omfattas av. Dessa skillnader i arbetets utförande kan ge negativa konsekvenser för den 

enskilde individen med psykosociala problem som kan ”falla mellan stolarna”, vilket kan leda 

till att bestående effekt av det sociala arbetet riskerar att utebli. 

1.3 Syfte 

Syftet är att undersöka hur det sociala samverkansarbetet mellan kommunen och landsting 

uppfyller individens rätt till social trygghet, jämlika levnadsvillkor och självbestämmande. 

Undersökningen har skett genom att jämföra hur individer med psykosociala problem och 

professionella utförare upplever att samverkan uppfyller lagens intentioner. 

1.3.1 Frågeställningar 

 Hur upplever individer med psykosociala problem och de professionella utförarna 

omfattningen och effekterna av samverkan? 

 Föreligger det likheter eller olikheter mellan hur individerna och de professionella 

utförarna uppfattar samverkansprocessen? 
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 Hur kan samverkan mellan individer med psykosociala problem och professionella 

utförare fungera på ett tillfredsställande sätt och bidra till ökat självbestämmande, 

social trygghet och jämlika levnadsvillkor för den enskilde individen? 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att i vår studie använda begreppet individ, i stället för begreppen 

kund/brukare/klient eftersom avsikten är att belysa samverkan utifrån det allmänna sociala 

arbetet. En annan aspekt kring valet av begreppet individ grundas i vår erfarenhet att andra 

benämningar oftast kopplas till särskilda former av insatser. Vidare kan begreppen upplevas 

som stigmatiserande men även missvisande för den diskurs som studien avser att belysa, 

eftersom studien inte kommer att belysa de olika behandlingsmetoder som förknippas med 

dessa begrepp. 

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition omfattar nio kapitel vars innehåll beskrivs i varje kapitels inledning. 

Sammanfattningsvis innehåller uppsatsens en introduktion och bakgrund till det problem 

uppsatsen avser att undersöka. Vidare belyses befintligt kunskapsområde, tidigare forskning 

och de teorier som tillämpats som förklaringsmodeller samt beskrivning av den valda 

forskningsmetoden. Därefter följer redovisning av studiens resultat vilket analyseras utifrån 

de tillämpade teorierna med en efterföljande diskussion. Avslutningsvis presenteras studiens 

referenslista samt bilagor. 

1.6 Begreppsförklaring 

Samverkan syftar på det samarbetet som sker mellan olika professionella utförare på 

organisatorisk nivå, som ska leda till ett gemensamt arbete med individer med psykosociala 

problem (Socialstyrelsen, 2011). Detta kan exemplifieras genom att kommunens socialtjänst 

skall samverka med landstinget gällande individer med funktionsnedsättning samt 

beroendeproblematik. 

Jämlikhet avser att socialtjänstens arbete skall syfta till att den enskilde individen uppnår 

jämlika levnadsvillkor inom grundläggande livsområden i jämförelse med övriga medborgare 

(Norström & Thunved, 2011). 

Psykosociala problem avser att definiera problem som är kopplade till psykisk ohälsa i 

kombination med andra former av sociala problem. Bernler och Johnsson (2006) menar att 

begreppet är etablerat såväl internationellt som nationellt. 



4 
 

Självbestämmande avser individers rättighet att enligt självbestämmandeprincipen, ha makten 

att bestämma över sig själv. Detta innebär enligt socialtjänstlagen respekt för individens 

integritet samt att tvångs och kontrollerande åtgärder inte bör tillämpas (Norström & 

Thunved, 2011). 

De olika Organisationerna avser kommun och landsting som inkluderas i lagrummen 5kap 8a 

§ samt 9a § SoL gällande samverkan. 

Professionell utförare avser de personer som har professionell auktoritet och som inte kan 

ifrågasättas på grund av adekvat utbildning. Vidare har personen samhällets sanktion att 

utföra ett socialt arbete samt ingår i en kultur som inbegriper värderingar och etiska regler i 

förhållande till de individer man arbetar med (Bernler & Johnsson, 2006). 

2. Bakgrund 

Nedan följer en historisk beskrivning av samverkan samt de lagrum som studien avser att 

belysa med dess syfte och tillämpning. Intentionen med denna presentation är att möjliggöra 

för läsaren att förstå bakgrunden till det som framkommer i studien samt de begrepp som 

används och innebörden av den juridiska tillämpningen. 

2.1 Historiskt perspektiv på samverkan 

Samverkan mellan människor och grupper kan ur ett historiskt perspektiv betraktas som ett 

villkor för samhällets utveckling och vidmakthållande. För att samverkan skall kunna 

genomföras krävs en förmåga till perspektivbyte och kommunikation. Innan industrialismens 

intåg i vårt samhälle var förmågan att kunna samverka en förutsättning för individens 

överlevnad. Idag har det offentliga omsorgssystemet utvecklats och lyft bort ansvaret från den 

enskilde individen till att innefatta samhällets ansvar (Boklund, 1995). För att individens 

behov skall kunna tillgodoses i full utsträckning krävs ofta samverkan mellan flera offentliga 

organisationer, vilket skall gynna att individen uppnår självbestämmande, social trygghet 

samt jämlika levnadsvillkor. 

Från mitten av 1900-talet och framåt har den dåvarande socialvården utvecklats och 

lagstiftningen förändrats för att tillgodose individens behov. Under senare delen av 1900-talet 

ökade behovet av samverkan för grupper med en omfattande problematik till följd av 

avinstitutionaliseringen, vars syfte var att skapa normalisering för denna grupp genom 

återanpassning till samhället (Burlow, 2004). Denna förändring innebar att många personer 
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som tidigare bott och levt på institution blev hänvisade till eget boende i samhället och 

behövde stöd från såväl kommunen och landstinget. Denna förändring innefattade såväl 

personer med psykiska problem, missbrukare och andra personer med psykosociala problem. 

Psykiatrireformen utvecklades 1992 och hade som avsikt att ”förbättra den psykiskt stördas 

livssituation och öka deras möjligheter till gemenskap och delaktighet i samhällslivet” (SOU 

1992:73). Psykiatrireformen innefattar även missbrukare med psykisk störning och betonar att 

dåvarande behandling för denna grupp är otillräcklig. Ytterligare en utveckling som ligger till 

grund för den förändrade synen på socialt arbete är socialtjänstreformen från 1981. Dessa 

reformer ställde nya krav på samverkan mellan landstinget och kommunerna samt förändrade 

synen på att åtgärder skulle ske genom tvångsvård till att individen och den frivilliga 

behandlingen placerades i fokus (Danermark & Kullberg, 1999). 

Den nuvarande socialtjänstlagen från 1992 är en ramlag som innefattar alla medborgare i 

Sveriges kommuner. Under 1990 och 2000-talet har socialtjänstlagen utvecklats genom att 

flera nya bestämmelser har tillkommit. Dess grundläggande principer är normalisering, 

helhetssyn samt valfrihet. För att dessa principer skall kunna efterlevas vid bemötande av 

personer med psykosociala problem ställs höga krav på de organisationer som skall samverka 

vid åtgärder för dessa individer. Hinder som kan uppstå vid samverkan kan orsakas av 

organisatoriska olikheter, skilda kunskapstraditioner, skilda ekonomiska förutsättningar samt 

avvikande regelsystem och måldokument (Danermark, 2004). 

2.2 Tillämpade lagrum 

Socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1§ SoL redogör för det övergripande mål, syfte och 

värderingar som verksamheten styrs av. Lagen kallas även för ramlag vilket innebär att varje 

kommun kan utforma sin verksamhet efter de behov som den specifika verksamheten har 

(Norström & Thunved, 2011). Dess övergripande syfte är att utifrån ett helhetsperspektiv och 

med respekt för individens självbestämmande uppnå jämlika levnadsvillkor samt ekonomisk- 

och social trygghet för alla medborgare. 

Paragrafen 5 kap. 8a§ SoL förtydligar den samverkan som skall ske mellan kommun och 

landsting gällande individer med psykisk funktionsnedsättning. Paragrafen förtydligar även 

att andra organisationer eller anhöriga som företräder dessa individer bör får möjlighet att 

delta vid samverkan. Beskrivningen belyser vikten av att båda organisationerna har ett 

fördelat ansvar över de insatser som individer med psykosociala problem omfattas av. I likhet 
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med paragraf 5 kap. 8a§ Sol återfinns samma lagformulering som i Hälso- och sjukvårdslagen 

8a§ HSL som är landstingets lagstiftning (Norström & Thunved, 2011). 

Paragrafen 5 kap. 9a§ SoL trädde i kraft den 1 juli 2013 som ett resultat av den statliga 

missbruksutredningen med syfte att förbättra den svenska beroendevården. Utredningen 

resulterade i ett antal förslag varav ett var behovet av en ny lag som reglerar kommunens och 

landstingets ansvar för samverkan vid arbete med personer med missbruksproblematik. Lagen 

förtydligar att samverkan skall ske genom överenskommelser mellan kommunen och 

landsting gällande dessa individer. Vidare förtydligas att överenskommelsen även skall 

inkludera den enskilde individen samt dennes närstående (SOU 2011:35). 

Individer som har behov av samordnade insatser mellan de organisationer som omfattas av 

Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) kan erbjudas detta via en Samordnad individuell plan 

(SIP) (SOSFS 2008:20). Riktlinjerna och den utformade mallen enligt SIP skall möjliggöra att 

samverkan kommer till stånd och förtydliga hur samverkan skall ske för att tillgodose 

individens behov. SIP skall användas om den som har identifierat behovet bedömer att en SIP 

behövs för att den enskilde skall få sina behov tillgodosedda. Vidare skall den enskilde ge sitt 

samtycke och planeringen ska ske utan dröjsmål. I planen ska framgå vilka insatser som 

behövs, vilka insatser respektive huvudman ansvarar för och vilka åtgärder som ska vidtas. 

Det ska också framgå vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen 

(Landstinget Gävleborg, 2012). 

3. Kunskapsområde 

3.1 Sökprocess 

För att undersöka det befintliga kunskapsområdet har vi sökt efter vetenskapliga artiklar, 

andra forskarrapporter samt relevant litteratur i det berörda ämnet. Detta har gjorts genom att 

leta i olika databaser som bland annat: Libris, Libris-uppsök, Diva, olika universitet, SN-DD 

med flera. Sökorden som vi har begagnat oss av vid sökning av relevant litteratur är följande: 

samverkan, samsjuklighet, social network, mental disorder, functional disability, psykisk 

ohälsa, dubbeldiagnoser, funktionsnedsättning/funktionshinder, missbruk, psykosociala 

problem samt quality of life. 

För att på ett bra sätt avgränsa sökningarna har vi fokuserat på behovet och betydelsen av 

samverkan. Vidare har detta inneburit att vi ytterligare kunnat bryta ned själva samverkan till 
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att inte fokusera på själva diagnosen som sådan. Det vill säga att det som varit relevant för 

den diskurs som skall studeras, är problematiken som kan uppkomma mellan de olika 

professionella utförarna på grund av de organisatoriska skillnaderna, vilket i sin tur kan leda 

till negativa följder för den enskilde individen. 

3.2 Tidigare forskning 

Topor, Borg, Mezzina, Sells, Marin och Davidson (2006) anser att samverkan i olika former 

har en stor betydelse för individen. Effekterna av att få till stånd en bra samverkan mellan 

individen och de olika organisationerna kan leda till en ökad livskvalitet. En god samverkan 

kan även ge andra betydelsefulla effekter, genom att den funktionsnedsättning som de 

psykosociala problemen medför inte leder till ett funktionshinder för individen. Vidare menar 

de att inkluderingens betydelse inte bara speglar samverkan med professionella utförare, utan 

även andra former av sociala nätverk. De belyser även vikten av att en bra interaktion innebär 

att individerna upplever tillit och delaktighet för att uppnå känslan av fullvärdigt medlemskap 

i samhället. Palmstierna (2004) beskriver att en stor del av problematiken som uppkommer 

runt individer med psykosociala problem har sin utgångspunkt i att det inte finns ett 

samordnat kontaktnät. Vidare menar Palmstierna (2004) att en betydande faktor är att få till 

stånd ett samverkansteam där flera av de organisationer som berör individen skall ingå. 

Hyung (2006) belyser även vikten av inkludering, för att individen ska uppnå jämlika 

levnadsvillkor och kunna verka och leva som andra medborgare i samhället. I likhet med 

Askheim (2003) menar han även att vid inkludering skall individens inflytande ske på dennes 

villkor för att tillförsäkras delaktighet. Trots att det finns många studier som belyser 

samverkan samt individer med psykosociala problem, upplevs samverkan utifrån det sociala 

arbetet med individer med psykosociala problem som ett mindre undersökt område. Bergmark 

och Lundström (2005) belyser denna problematik där de menar att i det sociala arbetet tar 

man samverkan för något givet, vilket kan vara anledningen till att forskning i större 

omfattning inom denna diskurs inte har genomförts. 

Klamas (2010) belyser vikten av det sociala stödets betydelse vid samverkan för individer 

med psykosociala problem, för att på ett bra sätt uppnå självbestämmande, delaktighet, 

återhämtning och jämlika levnadsvillkor. Boklund (1995) beskriver hur en bra samverkan 

kommer till stånd och vilka faktorer som kan ses som begränsande vid interaktion mellan den 

enskilde och den professionelle utföraren. 
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Sammanfattningsvis kan vi se att tidigare studier visar att individens delaktighet, 

självbestämmande och ett respektfullt bemötande gagnar alla parter vid samverkan. Trots att 

individens själbestämmande har en betydelsefull roll i det sociala arbetet kan individens 

behov vara svåra att tillgodose. Problematiken med att se till individens självbestämmande 

blir när individen inte vet sitt eget bästa och sina rättigheter, eller när organisationernas 

ekonomiska faktorer styr. 

4. Teoretiska perspektiv 

Den samhällsvetenskapliga forskningen utgår från att undersöka, hitta samband och 

förklaringar på företeelser eller problem. I detta avseende appliceras de valda teorierna som 

förklaringsmodeller för empirin samt data som samlats in under forskningsprocessen 

(Larsson, 2005). De teoretiska perspektiv som tillämpas i föreliggande studie och som 

presenteras i följande kapitel är systemteorin, vilken beskriver det sociala arbetet som delar 

och helhet i ett system mellan olika aktörer (Öquist, 2010). Som perspektiv för att beskriva 

och förklara den process individen genomgår avser vi att tillämpa empowerment som både är 

en teori och en metod och syftar till att individen skall uppnå egenmakt genom att utveckla 

handlingsstrategier och lösa dessa (Payne, 2005). 

4.1 Systemteorin 

Systemteorin tillämpas för att förstå och förklara det ömsesidiga beroendet mellan individ, 

organisation och omvärld. Teorin belyser det sociala arbetet genom sin inriktning mot sociala 

nätverk, relationer och mål, vilka avser att medverka till en social ordning i det sociala 

systemet. Vidare fokuserar teorin på att individen är en del av ett sammanhang som i sin tur 

inbegriper andra system. Genom att beskriva hur system samverkar med varandra på ett 

komplext sätt, kan teorin bidra till en ökad förståelse för hur människor samspelar med 

varandra. Detta sker exempelvis i relationen mellan utförande organisationer och de individer 

som berörs av dessa. I arbetet med samverkan är socialarbetaren ofta delaktig i ett 

flerprofessionellt team, som har fokus på individen och utgör en del i ett större sammanhang 

(Payne, 2005). I praktiken kan systemteorin beskrivas som ett verktyg för att belysa 

grundorsakerna till svårigheter, snarare än att beskriva de symtom problemet ger orsak till. 

Detta kan även skildras genom ett citat av Aristoteles som blivit centralt för det 

systemteoretiska perspektivet att: ”Helheten är större än delarna” (Öquist, 2010, s.9). 

Systemteorin kan tillämpas genom att förklara situationer i det sociala arbete som kräver 
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samverkan mellan olika aktörer, där socialarbetarens specialistfunktion är att samordna och 

skapa balans mellan de olika aktörerna i systemet (Jonsson, 2006). 

4.2 Empowerment 

Empowerment betyder egenmakt och kommer att tillämpas i vår studie för att förklara den 

inre process som individen genomgår till följd av samverkan inom det psykosociala arbetet. 

Föresatsen att tillämpa denna teori vid det sociala arbetet som sker i samverkan är att hjälpa 

individen att uppnå livsmål, genom att få tillgång till sociala tjänster i välfärdsystemet, men 

även genom att stärka individens självkänsla och egenförståelse för att åstadkomma 

gemensamma och personliga mål (Payne, 2005). Centrala begrepp för att förklara individens 

känslor och utveckling genom empowerment är makt, kontroll, kapacitet och självtillit. Det 

kan vidare appliceras som ett betydelsefullt verktyg för att uppnå självbestämmande (Payne, 

2005). Det individbaserade arbetet med empowerment avser därför att öka individens 

självförtroende, genom att få makt och inflytande till att övervinna personliga och sociala 

hinder, vilket ökar och möjliggör social rättvisa. Vid arbete med personer med omfattande 

psykosociala problem finns risk att man fokuserar på det som inte fungerar, istället för att 

förstärka individens egen förmåga och kapacitet. Förhållningssättet kan därför öka intresset 

hos den maktlöse individen att tro på sin egen förmåga till att kunna påverka den egna 

situationen, vilket kan underlätta samverkansprocessen (Payne, 2005). 

Enligt empowerment kan den professionella utföraren även fungera som individens 

företrädare genom advocacy. Ett grundläggande syfte med advocacy är att säkerställa att 

individen får tillgång till sina medborgerliga rättigheter. Detta kan tillämpas genom att 

professionella tolkar individens situation och fungerar som individens språkrör vid möten med 

personer som besitter olika typer av makt (Payne, 2005). Empowerment har som mål att 

betrakta makt som en positiv möjlighet till förändring som finns tillgängligt för alla individer, 

ovidkommande vilken social situation man än befinner sig i. 

5. Forskningsmetod 

5.1 Metodval 

Följande kapitel presenterar den valda forskningsmetoden, etiska ställningstaganden, studiens 

trovärdighet samt hur resultatet har analyseras. Metoden vi har använt oss av är kvalitativa 

intervjuer riktade till individer med psykosociala problem samt professionella som ingår i de 

organisationer som rör samverkan utifrån lagstiftningen 5 kap. 8a§ och 9a§ SoL. Valet av 
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denna metod kan exemplifieras utifrån Elofssons (2005) tolkning, att kvalitativ metod är 

nödvändig när man har för avsikt att studera frågor som rör effekter av lagstiftning. 

5.2 Urval 

Urvalet av respondenter till studien är handplockade genom olika former av personliga 

kontakter i en mellansvensk region. Dessa valdes genom ett bekvämlighetsurval på grund av 

det geografiska området (Bryman, 2001). Vidare har ett strategiskt urval tillämpats genom att 

välja två grupper med respondenter. En av grupperna innefattar individer som har eller har 

haft psykosociala problem samt en grupp bestående av professionella utförare (Kvale & 

Brinkman, 2009). Dock vill vi belysa att ingen av respondenterna befinner sig i en 

beroendeställning till oss som har utfört studien. 

Arbetets fokus har varit att studera om det förekommer likheter eller olikheter gällande 

uppfattningen om samverkansprocessen mellan dessa två grupper. I denna studie deltog sex 

individer med psykosociala problem samt fyra stycken professionella utförare. Av de 

professionella utförarna fanns representanter från såväl kommun och landsting samt en privat 

utförare. 

5.3 Intervjuernas genomförande 

Intervjuernas genomförande startade med att kontakt togs med respondenterna i dessa 

grupper, varpå de tillfrågades om de ville delta i studien. Efter att respondenterna tackat ja till 

deltagande enligt samtyckeskravet samt delgetts information om att intervjuerna skall 

dokumenteras via ljudupptagning, bokades tid med var och en för att utföra intervjuerna vilket 

genomfördes vid respektive verksamhet enligt önskemål från respondenterna. Innan 

intervjuernas genomförande informerades om syftet med studien samt vad resultatet av 

studien kommer att användas till. Vi informerade även respondenterna om att intervjun endast 

kommer att behandla frågor kring samverkan, självbestämmande och jämlikhet. Intervjuerna 

genomfördes genom en semistrukturerad metod vilket innebär att vi utgått från en 

intervjuguide (bilaga 2), där vi gett respondenten tillfälle att reflektera över sina svar samt 

ställt uppföljande eller förtydligande frågor vid behov (Bryman, 2008). Varje intervju 

genomfördes under en tidsram av cirka femtio minuter utifrån intervjuguidens frågeformulär, 

dessa dokumenterades via en digital diktafon som vidare transkriberats till text. 

5.4 Analys av data 

I analyserna av intervjuerna valde vi att använda induktiv tematisk analys vilket innebär att 

valda teman har utformats från respondenternas svar (Hayes, 2000). Valet av induktiv 
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tematisk analys kan vi applicera till vad Olsson och Sörensen (2011) beskriver att de valda 

teman som utformats från respondenternas svar medfört att vi på ett bra sätt kan förstå samt 

beskriva innebörden av respondenternas livsvärld. Vid intervjuerna med respondenterna 

användes en diktafon som medförde att det gick lätt att ladda ner intervjuerna till en ljudfil i 

en dator. Vidare har all inhämtad data transkriberats till löpande text som ytterligare har 

reducerats genom att analysera de underliggande meningarna av vad respondenterna har 

berättat vilket redovisas genom citat (Hedin, 1996). För att bearbeta svaren har vi tillämpat 

data- och vetenskaplig triangulering eftersom vi belyser samverkan ur olika perspektiv av det 

sociala arbetet. Detta medför enligt Larsson (2005) att data kan analyseras utifrån olika 

perspektiv, vilket ökar och stärker studiens tillförlitlighet. 

5.5 Etiskt ställningstagande 

Då en intervjusituation kan upplevas oroande för respondenten eftersom intervjuaren har makt 

över det insamlade materialet finns det flera etiska ställningstaganden att förhålla sig till. Ett 

etiskt ställningstagande som vi gjort är att innan intervjuernas genomförande informerades 

samtliga respondenter om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande och att 

deltagandet var frivilligt. En annan viktig del i denna diskurs av ställningstagande är att vi 

garanterade respondenterna konfidentialitet, vilket innebär att respondentens identitet inte kan 

röjas. Vidare informerades samtliga respondenter om att allt inspelat material samt 

anteckningar kommer att destrueras efter studiens genomförande (Kvale & Brinkmann, 2009). 

5.6 Studiens trovärdighet 

5.6.1 Validitet och Reliabilitet 

För att studien skulle uppnå trovärdighet och ge en tillförlitlig bild av den kontext vi avsåg att 

studera fanns det vissa kriterier att förhålla sig till. Eftersom det i en kvalitativ studie är viktigt 

att få ett resultat som ger en tydlig bild av vad man hade för avsikt att undersöka, samt att 

frågorna skulle uppnå liknande resultat om nya respondenter skulle väljas. Av den 

anledningen var det viktigt att förvissa sig om att frågorna i studien verkligen skulle mäta det 

som avsågs att mäta, vilket kallas för validitet (Larsson, 2005). Validitet skall därför besvara 

frågan om vad som skall undersökas. I vår studie har vi varit noga med att utforma frågor som 

kunde besvara uppsatsens frågeställningar med syfte att ge en tillförlitlig och mångsidig bild 

av samverkansprocessen mellan kommun och landsting vid arbete med individer med 

psykosociala problem. Vi valde därför att belysa samverkansprocessen ur flera perspektiv 
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samt från flera olika aktörers synvinkel genom att göra urval av respondenter i relevanta 

målgrupper som kunde besvara frågeställningarna. 

Begreppet reliabilitet avser att beskriva hur forskningsfrågorna ska besvaras och hur man 

skall gå tillväga. Detta kräver att studien inte innehåller systematiska eller slumpmässiga fel 

som kan uppkomma på grund av intervjuarens slarv eller missuppfattningar mellan 

intervjuaren och respondenten (Esaiasson, Gilljam, Oskarsson, & Wängnerud, 2012). I vår 

studie utformade vi därför tydliga frågeställningar som var likvärdiga mellan de olika 

aktörerna för att kunna jämföra dessa gruppers uppfattningar (Larsson, 2005). Av den 

anledningen valde vi också den semistrukturerade intervjumetoden med avsikt att undvika 

missförstånd mellan intervjuaren och respondenterna. Eftersom vi var två personer som 

utförde studien har vi under analysen av svaren diskuterat och reflekterat tillsammans över 

hur resultatet skall tolkas för att säkra tillförlitligheten. 

5.6.2 Generalisering och Triangulering 

Utifrån Kvale och Brinkmans (2012) synsätt för att öka generaliserbarheten i studien, menar 

vi att det som framkommit i resultatet av intervjuerna på ett bra sätt kan jämföras med de 

valda teorierna samt tidigare forskning som ämnet berör, vilket medfört en ökad 

generalisering. Eftersom vi har en skyldighet att tillförsäkra trovärdigheten i vår studie under 

forskningsprocessen skall det som framkommit kunna verifieras och redogöras. Vidare för att 

uppnå en tillförlitlig och säker kunskap skall de resultat som framkommit även kunna 

transfereras till andra individer, men även till andra former av belägenheter (Kvale & 

Brinkmann 2012). Genom att vi tillämpat datatriangulering har detta medfört att vi kunnat 

identifiera hur man upplever samverkan ur både individens samt den professionelles 

perspektiv. I likhet med vad Patton (2002) anser möjliggör detta till en ökad förförståelse till 

när och varför olikheter uppstår i olika situationer. Vidare har vi applicerat den 

tvärvetenskapliga trianguleringen som innebär att vi tillämpat signifikanta teorier i 

kombination med vetenskapliga artiklar vid analysering av inhämtad data. Utifrån Larssons 

(2005) antagelser kan detta exemplifieras genom att om det förekommer olikheter i svarens 

karaktär är det signifikant att man teoretiserar runt dessa olikheter. Kombinationen av dessa 

två trianguleringar har möjliggjort att trovärdigheten i vår hantering av datainsamlingen samt 

analysen har stärks, som i sin tur medfört att studien ökar i trovärdighet (Patton, 2002). 
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6. Resultat och analys 

Följande avsnitt börjar med en introduktion av respondenterna. Vidare följer en redogörelse 

av inhämtat material som kommer presenteras och analyseras utifrån valda huvudteman samt 

underteman. I analysen framkom nedanstående fyra huvudteman samt nio underteman som 

belyser hur individer med psykosociala problem samt de professionella upplever samverkan: 

 Identifiering av behov - Psykosociala problem, Behov av stöd. 

 Organisatoriska olikheter - Kulturella skillnader, Ekonomiska skillnader. 

 Samverkan - Skyldighet att samverka, Samordnad individuell plan, 

Självbestämmande. 

 Sociala stödet - Social trygghet, Jämlika levnadsvillkor. 

Vidare är citaten i texten identiska men har justerats språkligt för att gynna läsförståelsen 

(Kvale & Brinkman, 2009). 

6.1 Introduktion av respondenterna 

Vi har valt att intervjua 10 personer för att besvara frågeställningarna i vår studie. Nedan 

följer en kort presentation av de sex individerna med psykosociala problem samt de fyra 

professionella utförarna. Respondenterna är avidentifierade i studien genom att dessa tilldelats 

en bokstav samt en siffra. 

I 1: Man i 50-års ålder som över 30 år av sitt liv levt med kriminalitet och missbrukat droger. 

Han har även neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt en psykiatrisk diagnos. I dag är han 

drogfri och bor på ett behandlingshem där han känner sig trygg och hoppas att behandlingen 

skall leda till en varaktig drogfrihet. 

I 2: Man i 40-års ålder som under 29 år av sitt liv levt med kriminallitet och missbruk samt 

tillbringat 15 år i fängelse, som även är dubbeldiagnostiserad på grund av de olika 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna. Sedan en behandling för 6 år sedan har han brutit 

med det kriminella livet och är drogfri. Idag arbetar han med socialt utanförskap på politisk 

nivå. 

I 3: Man i 40-års ålder som har en lång missbruksproblematik i grunden. För närvarande lever 

mannen drogfri och är ensamstående förälder till sina två barn och deltar på ett 

substitutionsprogram. I dag och fram till 2018 har han sysselsättning på ett socialt kooperativt 

företag. 
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I 4: Kvinna i 20-års ålder som kom till Sverige som flykting med sin familj när hon var 1 år 

gammal. Hon är diagnostiserad med ADHD och har en alkoholproblematik. Idag är hon 

nykter och får hjälp med sina neuropsykiatriska problem genom KBT. Från och med 2011 har 

hon sysselsättning på ett socialt kooperativt företag där hon hoppas på att få en riktig 

anställning. 

I 5: Kvinna i 40-års ålder som har en beroendeproblematik och även är dubbeldiagnostiserad. 

När missbruket accelererade blev hon slutligen bostadslös. Idag lever hon ett drogfritt liv och 

har bostad. Sedan drygt ett år sedan har hon en OSA- anställning på en dagligverksamhet för 

individer med olika funktionsnedsättningar. 

I 6: Kvinna i 40-års ålder som för ungefär två år sedan lämnade ett 20-årigt tungt 

missbruksproblematik bakom sig. Missbruket har gett konsekvenser av psykosociala problem, 

dålig ekonomi samt en period av deltagande på substitutionsprogrammet. I dag har hon en 

trygghetsanställning på en dagligverksamhet. 

P 1: Man i 50-års ålder som är socionom och har arbetat vid flera olika kommuner sedan 

början på 1980-talet. I dag är han egenföretagare som utvecklar och levererar journalsystem, 

vidare utbildar han och föreläser om det sociala arbetet. 

P 2: Kvinna i 40-års ålder som arbetar inom kommunal verksamhet och har arbetat inom den 

sektorn i över 12 år. I dag arbetar hon som handläggare på vuxenenheten för individer med 

missbruksproblematik. 

P 3: Kvinna i 50-års ålder som arbetar inom kommunal verksamhet. Hon har arbetat inom 

detta område sedan mitten av 90-talet och är i dag teamledare på vuxenenheten för individer 

med missbruksproblematik. 

P 4: Kvinna i 40-års ålder som är socionom och arbetar åt landstinget. Sedan två år tillbaka 

arbetar hon som kurator på öppenpsykiatrin men har även arbetat på slutenvåren för 

psykiatrin. 

6.2 Identifiering av behov 

Under detta tema presenterar vi de psykosociala problem som har framträtt under intervjuerna 

samt vilka behov som individerna och de professionella identifierat. 
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6.2.1 Psykosociala problem 

Vid våra intervjuer beskrev en av individerna sina psykosociala problem genom att säga: ”Jag 

har levt med diverse diagnoser hela mitt liv. Men blev diagnostiserad med ADHD, Aspergers, 

Autism och bipolär sjukdom 2008 /…/ Jag har också levt som kriminell och narkoman i 29 år 

av mitt liv”(I:2). Som bakgrund till de psykosociala problemen beskrev flera av individerna 

en uppväxt i familjer med olika svårigheter, en individ berättade: ”Jag är uppvuxen i en familj 

med en ensamstående mamma och 4 barn där två dog i ganska tidiga åldrar. Jag var det 

tredje barnet och valde att gå ut i missbruk för att jag inte klarade av mina känslor” (I:1). 

På frågan till de professionella utförarna om vad de ansåg vara de grundläggande 

svårigheterna för individer med psykosociala problem, svarade en att ”när man tittar på 

exempelvis psykosociala problem har man sett att det finns inslag av det sociala arvet, men 

det kan även finnas inslag av svagare begåvning eller att man kommer från stora familjer där 

man inte får den hjälp man behöver” (P:1). En annan professionell utförare sade: ”Jag tänker 

på olika psykiska diagnoser som kan var allt ifrån depression, ångestproblematik eller 

beroendeproblem som gör att en person inte har orken eller förmågan att hantera alla 

psykosociala saker som den personen behöver kunna hantera” (P:4). 

Individerna beskrev olika diagnoser och funktionsnedsättningar som en grund för deras 

psykosociala problem. De professionella aktörerna beskrev svårigheterna mer generellt som 

ett spektrum av olika sociala problem. Vid en jämförelse beträffande om det framkom någon 

skillnad mellan hur individerna och de professionella definierade psykosociala problem, kan 

man se att de hade en gemensam föreställning beträffande att det föreligger många olika 

faktorer som kan orsaka svårigheterna. Hur dessa faktorer påverkar varandra kan förklaras 

enligt systemteorin som beskriver individen som en del av ett sammanhang i ett system som 

både påverkar och påverkas av sin omgivning (Payne, 2005). Detta kan bidra till att personer i 

problemtyngda familjer har svårt att bryta med ett mönster som utmynnar från sin bakgrund 

där all energi gått åt till att manövrera för att familjen skall fungera. Detta förhållningssätt 

skapar jämvikt men bibehåller även ett mönster i familjen vilket benämns som det sociala 

arvet av en av de professionella. Förhållningsätt som den professionella kan tillämpa i det 

sociala arbetet för att hjälpa individen att bryta detta mönster är empowerment som gynnar att 

individen kan uppnå livsmål genom att ta makt över sitt liv (Payne, 2005). 
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6.2.2 Behov av stöd 

Under intervjuerna framträdde en bild av att individerna och de professionella upplevde en 

stor variation beträffande vilket behov av stöd de identifierat på grund av ovanstående 

psykosociala problemen. 

En av individerna med psykosociala problem berättade om svårigheten med att beskriva sitt 

behov för att få rätt stöd. Någon individ fokuserade på de relationella behoven när hon 

beskrev sitt behov och svarade att ”kanske det här att komma tillbaks och vara social med 

normalt folk” (I:1). Det framkom även att en individ ansåg att det var svårt att vara ärlig och 

uppriktig när man bad om hjälp då hon svarade: ”I dag tycker jag att svårigheten är att be om 

hjälp på ett ärligt sätt” (I:6). 

En av de professionella utförarna beskrev svårigheterna med att tillgodose individens behov 

som ett dilemma hos organisationerna. Under sin tid inom socialtjänsten hade han bland annat 

upplevt att familjer där det fanns psykosociala problem kunde hamna utanför systemet på 

grund av att organisationerna inte uppfyllde sina åtaganden, vilket medförde att individens 

behov inte blev tillgodosett. Vidare ansåg en av respondenterna att behovet bestod av att: 

”Personer med psykosociala problem ofta har en svårighet att hantera vardagen och alla 

problemområden som de skulle kunna behöva. Därför blir det svåra psykosociala problemet 

ohanterbarheten av sitt eget liv” (P:4). 

På frågan som löd: ”Anser du att det finns några skillnader mellan hur kommunens och 

landstingets personal upplever dina behov?”, fick vi olika svar från individerna. De flesta 

individerna ansåg dock att kommunens handläggare hade identifierat deras behov bättre vilket 

belyses i följande citat: ”Nä de ser inte samma saker. Handläggaren på socialtjänsten förstår 

mer och förstår mig bättre än psykologen som jag nu har träffat” (I:1). 

För att jämföra individernas uppfattning med de professionellas ställdes samma fråga även till 

dem, en svarade: ”Enligt lagstiftningen ska man identifiera samma behov sen är det inte 

säkert att man vet vad som är det egentliga bekymret /…/ eftersom man ansvarar för vissa 

delar av behandlingen har man kanske inte definierat samma behov” (P:1). 

När man analyserat och jämfört svaren mellan individerna och de professionella framgick att 

individerna beskrev de emotionella behoven och de relationella problemen som ett större 

problem än sina diagnoser. En av de professionella beskrev individens problem som en 

konsekvens av att personer med psykosociala problem inte har fått adekvat hjälp. Rätt stöd 
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hade kanske kunnat begränsa omfattningen av behovet och bidragit till att individen kunnat 

uppnå social trygghet och jämlika levnadsvillkor. I svaren framkom även att några av de 

professionella utförarna inte trodde att man alltid identifierat samma behov i de olika 

organisationerna. Majoriteten av individerna ansåg att det var handläggaren på kommunen 

som på ett bättre sätt identifierat deras behov. En professionell beskrev också individens 

problem som en konsekvens av att denne har hamnat utanför systemet. Utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv kan detta vara en grundläggande orsak till att stödet ibland uteblir, 

i ett system där den professionelle socialarbetaren ofta förväntas att inta en samordnande roll 

där flera organisationer bör agera logiskt (Bernler & Johnsson, 2006). De relationsproblem 

individerna beskrev som ett psykosocialt problem skulle kunna vara en konsekvens av 

obehandlade diagnoser, som försvårar interaktionen med omgivningen. Dessa problem kan 

dock vara svåra att komma tillrätta med om inte behandling för missbruket och de övriga 

sociala problemen går hand i hand med insatser mellan kommunen och landstinget. God 

samverkan mellan organisationerna skulle kunna förändra ordningen i systemet och resultaten 

av insatserna på ett positivt sätt, eftersom ett system i balans åstadkommer bättre resultat 

(Bernler & Johnsson, 2006). 

6.3 Organisatoriska olikheter 

Skillnader som kan påverka samverkansprocessen vid arbete med individer med psykosociala 

problem är organisatoriska olikheter mellan kommunen och landstinget. Dessa kan grundas i 

att man arbetar utifrån de olika regelverken Socialtjänstlagen samt Hälso- och 

Sjukvårdslagen. Vidare kan ekonomiska förutsättningar och kulturella skillnader påverka hur 

man bedömer och tillgodoser de behov som individer med psykosociala problem omfattas av. 

6.3.1 Kulturella skillnader 

Kulturella skillnader kan vara ett hinder men även en tillgång vid samverkan mellan 

organisationer. För att undersöka om individerna upplevde skillnader mellan de 

organisationerna som skall samverka, ställde vi en fråga om någon av företrädarna hade en 

mer bestämmande roll än de andra. Någon av individerna med psykosociala problem ansåg att 

organisationerna var jämlika i detta avseende. De flesta individerna ansåg dock att det var 

kommunens företrädare som hade en mer bestämmande roll, vilket sammanfattas genom 

följande citat: ”Det är handläggaren på socialtjänsten som har en mer betydande roll och 

håller i rodret” (I:1). En individ beskrev att det var företrädaren för den organisation där man 

för tillfället har mest kontakt som var den bestämmande: ”Från min sida, eftersom jag har 

gått på psykmottagningen (Landstinget) så mycket, är det väl dom” (I:4). 
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En av de professionella ansåg att brist på Hälso- och sjukvårdskunskap var socialtjänstens 

dilemma och riskerade att bli en dominerande maktaspekt vid samverkan och sade: 

”Därvidlag kan socialtjänsten bli väldigt dominerande eftersom det krävs 

samverkan men att man säger att det här vill vi inte samverka kring. Då blir 

det ingen samverkan och man blir dominerande genom brist på kunskap. 

Inte för att man skulle kunna dominera tack vare kunskap eller resurser” 

(P:1). 

När de professionella tillfrågades om de ansåg att det föreligger skillnader i 

samverkansprocessen med tanke på att organisationerna styrs utifrån olika lagrum svarade en 

respondent att ”både socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen belyser ATT man ska 

samverka, men inte HUR man ska samverka” (P:1). Den professionella som jobbar åt 

landstinget ansåg att ”det är svåra frågor. Socialtjänsten eller kommunen med SoL, LSS har 

sina erbjudanden om stöd och hjälp och vi inom landstinget med vår lagstiftning ska ju också 

erbjuda stöd och hjälp” (P:4). 

Organisatoriska skillnader skulle även kunna föranleda att individer med psykosociala 

problem upplever olika bemötande beträffande vilken organisation som den professionella 

företräder. De flesta av respondenterna svarade att de upplevt viss skillnad med ett bättre 

bemötande på kommunen än på landstinget vilket illustreras genom följande citat: ”Jag har ju 

faktiskt haft väldig bra samverkan med kommunen och pratat med dom, så där ser de mina 

behov” (I:2). En av respondenterna beskrev att hon inte tyckte det var någon skillnad, utan att 

bemötandet de fick kunde bero på deras eget uppträdande. Hon svarade ”nä, jag tror inte att 

det har varit så, jag tycker att jag har fått det jag förtjänar. Alltså har jag kommit och varit 

otrevlig och ställt massa omöjliga krav så har jag inte alls fått någon respekt liksom” (I:6). 

På frågan om vilken organisation som varit sammankallande och därmed initiativtagare till 

samverkan som skett mellan individerna och de berörda organisationerna svarade en individ 

”en som jobbade på beroendeavdelningen på kommunen”(I:3), den andra svarade att 

”landstinget tror jag, för att jag gick dit varje dag så då fick man oftast information att du ska 

ju komma hit och träffa läkaren och så kommer din handläggare också att vara med” (I:6). 

Några av respondenterna ansåg att de själva fått till stånd en samverkan genom att de påtalat 

sitt behov, en av dem svarade ”det har ju jag driftat för själv, jag ställde mig i kö för tre år 

sedan /.../ så tog jag upp det och ringde chefen på psyk och sa det att det har tagit en väldig 

tid” (I:5). 
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De professionella svarade att ”det står uttryckt i lagstiftningen att det ska vara socialtjänsten 

/.../ men i praktiken är det inte alls säkert att det är så. Det kan vara den verksamhet som 

upplever störst bekymmer som sammankallar till samverkan runt den här personen” (P:1). 

Vidare svarade en annan professionell utförare att ”den som identifierar problemet ska ju 

sammankalla” (P:4). 

Vid mer uttömmande frågor kring hur och på vilket sätt de upplevde kulturella skillnader sade 

en av de professionella utförarna: ”Skillnaderna är naturligtvis organisatoriska, men 

skillnaderna borde också kunna vara styrkor eftersom det finns kompetens på båda hållen och 

när man då inte får till det så känner man, attans vad synd” (P:1). 

Enligt Danermark (2004) finns det tre strukturella faktorer som påverkar 

samverkansprocessen, nämligen organisatoriska olikheter, kunskapstraditioner samt skilda 

regelsystem. Dessa faktorer kan försvåra samverkan på grund av att de professionella 

utförarna kommer från olika kulturer med skilda diskurser som arbetar utifrån olika mål- och 

styrdokument. Förhållandet som beskrevs av några individer, beträffande att hur väl den 

professionella känner individen påverkar hur man identifierar behovet, kan anses vara en 

maktaspekt som har stor betydelse vid samverkansprocessen. Maktaspekten som definieras 

tydligt i svaren från individerna kallas enligt Danermark (2004) för modellmakt. Detta innebär 

att den företrädare för en organisation som äger en tydligare bild och har en starkare relation 

till den som är föremål för eventuella insatser, även är den som har makt över 

samverkansprocessen. Motsatsen kan innebära att de professionella som saknar en 

föreställning om den individ man ska samverka kring samt beträffande det problem som 

föreligger (exempelvis missbruk eller ADHD) kan påverka samverkansprocessen negativt. 

Eftersom dennes okunskap riskerar att blir en dominerande faktor som skulle kunna förhindra 

att individen uppnår social trygghet, vilket tydliggjordes genom ett ovanstående citat. 

När uppfattningarna om vilka som har varit sammankallande vid samverkan jämfördes 

framkom skillnader mellan de professionella och individerna. Några av individerna svarade 

att det var representanter från organisationerna som hade varit sammankallande och två ansåg 

att det var de själva eller nätverket som hade tagit initiativ till samverkan. Detta skilde sig mot 

de professionellas bestämda uppfattningar om att de ska men även hade tagit initiativ till att 

sammankalla. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) långsiktiga gemensamma 

handlingsplan för psykisk hälsa är ett inriktningsmål att öka individens inflytande i processen 

(SKL, 2012). Detta skulle exempelvis kunna ske genom att de professionella utförarna i större 
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utsträckning tillvaratar individens initiativförmåga i samverkansprocessen. Ett sådant 

förhållningssätt skulle kunna gynna att individen kan ta makten över sitt liv och uppnå ökad 

självbestämmande genom att den professionella erbjuder stöd som bidrar till empowerment 

(Boklund, 1995). Ytterligare en aspekt som är viktig att belysa i detta avseende är det 

perspektiv som lyfts fram av Bergmark (2010) där relationen mellan den professionella och 

individen anses vara den centrala komponenten i ett framgångsrikt psykosocialt arbete. Detta 

bedöms enligt befintlig forskning som viktigare för tillfrisknandet än vilken metod eller 

vilken organisation som utför insatsen och eventuella skillnader mellan dessa organisationer. 

6.3.2 Ekonomiska skillnader 

Ekonomiska förutsättningar skulle kunna vara en aspekt till att insatser som skall ske genom 

samverkan försvåras eller inte kommer till stånd. På grund av att de olika professionella 

utförarna förfogar över olika ekonomiska resurser har de också olika förutsättningar att 

tillgodose individernas behov (Boklund, 1995). Detta har lyfts upp på en politisk nivå där det 

som prioriteras även blir det som tillgodoses. Utifrån den bakgrunden valde vi att ställa ett 

antal frågor som belyser den ekonomiska aspekten vid samverkan vilket inledningsvis skildras 

genom följande citat från de tillfrågade individerna med psykosociala problem: 

”Det är ju där kruxet kommer, det är ju där ekonomin kommer in om vem 

som ska betala, vilken pengapåse skall man ta det ifrån, det är där 

problemen uppstår. Det handlar inte om att kommunen är ovillig att hjälpa 

dig, det handlar inte heller om att landstinget inte vill hjälpa dig, det 

handlar om ekonomi” (I:2). 

En av respondenterna som idag lever ett fungerande liv och har politiska uppdrag reflekterade 

över att det kan vara svårare att få hjälp och stöd idag än hur det var tidigare och sade: 

”Kopplat till det jag gör i Europa tror man att Sveriges är så fantastiskt bra. Att vår sjukvård 

och sociala service fungerar, men den Svenska välfärdsmodellen den dog för 20 år sedan, å 

den finns inte längre /…/ någon Svensk modell som vi kan vara stolt över i dag” (P:1). 

En av de professionella reflekterade över att personer med beroendeproblematik som inte får 

adekvat hjälp innebär en stor ekonomisk börda för samhället när han sade: 

”Det är helt vansinnigt att arbeta på det här sättet istället för att se till att vi 

har resurser inom sjukvården och socialtjänsten där man samverkar kring 

det här /…/ man kan anse att landstinget och kommunen borde samverka i 

större utsträckning och vara kostnadsbärare tillsammans” (P:1). 

Samma respondent ansåg även att ekonomiska resurser kan vara ett hinder till viljan att 

samverka: ”Det kan också handla om att beroende på vilka resurser man själv har är man 
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mer benägen att samverka” (P:1). De professionella företrädarna som arbetar åt en kommun 

gav sin syn på den ekonomiska aspekten enligt dessa citat: ”När det blir prat om ekonomi kan 

det bli lite problem, då blir vi överkörda direkt” (P:2). Den professionella företrädaren som 

arbetar åt Landstinget gav ett exempel i detta citat på att ett delat budgetansvar sker i viss 

utsträckning mellan organisationerna: 

”Det händer ju ibland att det blir förhandlingar/…/ det kan vara både 

beroendeproblematik och psykossjukdom i botten med multiproblem för den 

enskilde. Då kan det ju lyftas upp att chefer för en dialog, kommun chefer 

och landsting chefer om att få köpa kvalificerad vård /…/ Då kan det sluta 

med att landstinget tar ett visst ansvar för en viss procent och kommunen tar 

ansvar för viss procent” (P:4). 

Alla de tillfrågande individerna påtalade att vissa behov inte kunnat tillgodoses på grund av 

bristande ekonomiska resurser hos organisationerna. Det framgick också att ingen av de båda 

organisationerna framställs som sämre än den andre i detta avseende. En individs citat belyser 

dock att det har blivit en försämring under de senaste 20 åren. En politisk åtgärd mot detta 

mönster skulle kunna vara en tillämpning av de båda lagrum som vår uppsats belyser, då det 

sociala arbetet som sker genom samverkan skulle kunna ge positiva effekter för att tillgodose 

individens behov, samt skapa ordning i det sociala system som aktörerna omfattas av. 

Vid en jämförelse mellan hur individerna och de professionella utförarna belyser den 

ekonomiska aspekten framstod de professionellas åsikter som mer kritiska till 

ansvarsfördelningen, men man vidhåller även att det uppstår problem vid samverkan. Det 

första citatet beskriver även den ekonomiska aspekten ur ett långsiktigt perspektiv vilket är en 

av de viktiga aspekter som missbruksutredningen belyser, vilket ligger till grund för 

lagrummet 5kap. 9a§ SoL. I den utredningen framkommer att kostnadsansvaret i större 

utsträckning borde fördelas lika mellan kommuner och landsting vilket skulle kunna bidra till 

en ökad social trygghet för individen (SOU, 2011:35). Enligt Ekemo och Beckman (2008) kan 

det även finnas en oro hos de professionella utförarna kring kostnader som ett 

utvecklingsarbete medför. Eftersom införandet av nya arbetssätt med delat kostnadsansvar 

skulle kunna innebära ökade kostnader för någon av organisationerna, vilket skulle kunna bli 

ett hinder för viljan att samverka. 

6.4 Samverkan 

För att en samverkan skall komma till stånd fodras ett socialt samspel mellan de olika 

organisationerna och den enskilde individen. Danermark (2004) förklarar detta genom att de 
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professionella som i detta fall inkluderar kommunen och landstinget tillsammans försöker 

tillgodose den enskilde individens behov trots de organisatoriska skillnaderna. 

6.4.1 Skyldighet att samverka 

Intervjuerna med respondenterna startade med frågor kring samverkans betydelse för att 

senare i intervjun komma in på skyldigheten till samverkan. Gällande de professionella 

utförarna som medverkar vid olika samverkansinsatser medgav de att samverkan är ett 

verktyg för att på bästa sätt hjälpa individerna där ”samverkan är ett nödvändigt ont. Det är 

för den enskildes skull att vi kan samverka och göra det bästa för den enskilde och 

tillsammans med den enskilde” (P:4). De beskrev även att samverkat har man alltid gjort i 

någon form trots att den tidigare upplevdes mycket dålig. Men att ”man hela tiden har blivit 

bättre och bättre” (P:3) på att samverka som en av respondenterna beskrev situationen. 

Vid intervjun med individer med psykosociala problem upplevde de flesta att de inte riktigt 

visste vilka rättigheter de har/hade eller vad samverkan handlade om. Svaren var av samma 

karaktärsdrag som följande citat att: ”Jag har inte fått veta vad jag har rätt till, allt har bara 

flutit på /…/ jag bara flyter med, det är tyvärr en av mina svagheter” (I:5). 

När mer uttömmande frågor gällande skyldigheten att samverka enligt lagarna i SoL och 

HSL, berättade både de professionella utförarna från kommun och landsting att man vill 

samarbeta för individens bästa. De menade att på grund av att lagen finns ”tryggas också den 

enskildes möjligheter att få den hjälp som de ska bli erbjuden och att även närstående /.../ får 

vara med är en del i lagen” (P:4). Samtliga berättade att skyldigheten att samverkan gynnar 

individen på grund av att ”det finns faktiskt uttalad tidsfrist /…/ inom tre veckor ska vi ha 

samverkan där varje enhet har skyldighet att skicka någon. Det går inte att säga ifrån att 

komma /…/ kommer de inte skriver vi avvikelser” (P:3). 

Vid intervjun med individer med psykosociala problem framkom ju längre intervjun fortlöpte 

att man trots ovetskapen kring samverkans betydelse ändå ingått i någon form av samverkan. 

Vid svaren återkommer det dock vissa tvivel kring denna skyldighet och om denna lag 

egentligen finns, som kan illustreras genom följande citat att: ”När folk vet vem jag är och de 

ser hur jag funkar /…/ tycker jag att de skulle informera mig om det är någonting, prata 

tydligare om regler och sådant” (I:4). 

De berättar vidare att för att en samverkan skulle komma till stånd måste de själva ”driva på”. 

En av respondenterna beskrev att för att få till stånd en samverkan har han ”fått varit spindeln 
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i nätet /.../ för att komma fram i dessa två stora kolosserna som myndigheterna är /…/ för att 

ta i tu med det här måste du ha ork /…/ annars funkar det inte” (I:2). Vidare ansåg 

respondenten att socialtjänstlagen är en fantastisk lag och rättighet som vi har som individ i 

samhället. Problemet menar han är att den inte efterföljs utifrån den intention man hade när 

den skrevs. Han forsätter att berätta att han upplever skyldigheten att samverka som mycket 

godtycklig på grund av “att man samverkar i så minimala delar men ändå kallar det för 

samverkan” (I:2). Han menar att det är på grund av dessa små delar som lagstiftningens 

intention om samverkan spricker. 

Huxham (2003) belyser vikten av kommunikation och organisationernas förtroende för 

varandra för att en samverkan skall fungera på ett tillfredställande sätt. Detta kan vidare 

exemplifieras genom vår tolkning av vad som framkommit av de professionellas svar 

angående samverkan och den skyldighet man har att samverka över gränserna, där vi kan 

förstå att en välfungerande kommunikation skall gagna den enskilde. Detta visar sig även 

genom att de snabbt kan ta kontakt med varandra om någonting händer i den enskildes liv. 

Vidare kan vi se att genom viljan att samverkan mellan olika organisationer kan systemteorins 

betydelse appliceras utifrån Paynes (2005) antagande, där de professionellas organisationer i 

interaktion med individen bildar en helhet som skall bidra till positiva effekter för den 

enskilde. 

Av det som framkom i intervjuerna med individerna med psykosociala problem kan vi se ett 

tydligt mönster att de inte är medvetna om vad samverkan är eller om det funnits någon 

samverkan. Samtidigt framkom att de haft kontakt, men att man menade att det har varit vissa 

organisationer som varit mer bestämmande. I andra fall ansåg man att det är de själva som 

varit ”spindeln i nätet” för att få till stånd en samverkan. Vidare kan vi applicera skyldigheten 

till samverkan utifrån Löfströms (2010) antagande där denne menar att trots att man tillämpar 

samverkan är det lätt att det tenderar att upphöra eller försvinna. Detta kan vara en orsak till 

att de lagar som belyser samverkan är relativt nya och genom detta upplever individerna att 

det inte finns någon form av skyldighet för organisationerna att samverka med individen. 

Payne (2005) menar att enligt systemteorin skall det sociala arbetet utgå från helheten och ej 

delarna för att upp nå bästa effekt. Men i detta fall kan vi se att individerna upplever endast 

delar och inte någon form av helhet. Det vi även kunnat se är att samtliga respondenter 

upplever att de själva varit den som drivit på för att komma dit de är i dag. Vidare kan vi nu 

koppla individens upplevelse till teorin empowerment, där individen på egen hand har 

utvecklat sina egna förmågor för att utnyttja det sociala välfärdsystem som samhället erbjuder. 
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Detta styrker även Askheim (2003) där han menar att det alltid finns en risk i arbetet med 

empowerment att ansvaret kommer att vila helt på den enskilde, genom att de professionellas 

arbete utgår från både den enskildes behov men även en stor vikt till den solidaritet man har 

till organisationen ramverk. 

6.4.2 Samordnad individuell plan 

Kommuner och landsting i Gävleborgs län har utarbetat gemensamma rutiner kring 

Samordnad individuell plan vilket benämns som ”SIP”. Detta innefattar att kommun och 

landsting gemensamt skall formulera en individuell plan kring den enskilde individens behov 

(Landstinget Gävleborg, 2012). 

Vid intervjuerna med de professionella framkom att man i vissa kommuner och landsting 

arbetar med Samordnad individuell plan, vilket kan vara ett bra verktyg för att förbättra 

samverkan både organisatorisk och för den enskilde individen. ”Det är ett beslut som är taget 

och det är framtaget en mall där huvudmännen är kommun och landsting. Det viktigaste med 

SIP är att individen samtycker utan det kan vi inte göra någonting” (P:3). Vidare menade 

respondenterna som arbetar med detta att SIP är bra verktyg där individen inkluderas på grund 

av att “det är den enskilde som får bestämma, be om hjälp /…/ och ta emot den hjälp som de 

vill ha”(P:4). Vidare framkom det även hur det sett ut tidigare innan man i kommunerna och 

landstinget började arbeta med SIP. Samtliga berättade liknande historier som kan illustreras 

utifrån följande citat: 

”Många gånger kan man bli inbjuden på möten /…/ ingen vet vad man ska 

göra, inte heller klienten. Jag minns för många år sedan när jag trodde jag 

blev kallad till en vårdplanering på slutenvården för psykiatrin, så hade de 

klätt på individen och ställt ut han i korridoren. De sa: Här, varsågod sa de 

bara” (P:2). 

I diskussionen kring Samordnad individuell plan framkom det även att det finns hinder och 

organisatoriska svårigheter som kan medföra ytterligare problem för individerna. En av 

svårigheterna handlar om slutenvårdens beslut att inte medverka vid samordnad individuell 

plan. Där en respondent beskrev att när individen är färdigbehandlad skall denne slussas 

vidare till öppenpsykiatrin. Vidare berättade respondenten att ansvaret som slutenvården har 

gentemot det lagstadgade beslutet kring SIP endast innefattar ”de absolut nödvändigaste 

åtgärderna efter utskrivning” (P:4). Vid intervjun med (P:1) belyser denne att det finns olika 

inbyggda hinder i organisationerna som medför problem kring arbetet med samordnad 

individuell plan. Han menar att det kan handla om att man inte är överens om de 

organisatoriska gränserna på grund av avsaknaden av distinkta direktiv. Han uttrycker denna 
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problematik vidare genom att: ”Det landar då på enskilda befattningshavaren och då blir det 

inte riktigt lika enkelt och ibland blir det ingenting” (P:1). 

Vid intervjuerna med de individer som denna bestämmelse rör, var svaren likalydande. De 

ansåg att man inte förstod att det funnits någon form av samordnad individuell plan. En av 

respondenterna uttryckte brisande tillänglighet från myndigheternas sida. Han upplevde att 

myndigheterna ansåg: “Nu är han på en avgiftning då vet vi var han är, då behöver vi inte 

lägga ner mer energi på det där och då blir det helt plötsligt jättesvårt att få tag på dom” 

(1:3). Vidare menade en annan av respondenterna att när det handlar om behandling upplevde 

hon att: “Det kändes mer som att landstinget ställde upp på sin bit än kommunen, det kändes 

som två skilda grejer. Kommunen var fienden och Landstinget var ok för de betalade” (I:6). 

En av respondenterna blev förvånad men samtidigt ledsen över att det finns beslut på att 

samverkan skall tillämpas genom SIP, han menade att ”när det kommer till saker som vad de 

har kunnat göra, varför gjorde de inte det? Jag blir ledsen liksom, jag har kämpat /.../ varit 

naken med vad drogerna har gjort med mina känslor. Vem är jag egentligen?” (I:1). 

SIP är ett beslut som är taget och handlar om att klargöra vilka ansvarstagande varje 

huvudman har gällande individens behov av insatser. Genom att använda sig av en samordnad 

individuell plan där individen samtycker, har de möjligheten att på ett bra sätt tillförsäkra att 

individens behov tillgodoses på bästa sätt (Landstinget Gävleborg, 2012). Arbetssättet kan 

exemplifieras utifrån Huxham och Vangen (2005) antagande hur en fungerande samverkan 

skall se ut. De anser att arbetet över de organisatoriska gränserna medför att man på ett bra 

sätt kan nå de ömsesidiga målen som man tillsammans vill uppnå, som i detta fall handlar om 

att tillförsäkra att individens behov tillgodoses av de parter som berörs. Detta kan 

exemplifieras genom systemteorin eftersom arbetet vid samverkan utgår från mikro-, meso- 

och makronivån mellan de delar som tillsammans bildar en helhet, eftersom det sociala 

arbetet sker på individ- organisations och samhällelig nivå vilket dessa tre perspektiv avser att 

beskriva (Payne, 2005). Genom att arbetet med Samordnad individuell plan tillämpas, kan vi 

även se att man har förutsättningar att stärka självkänslan hos individen enligt teorin 

empowerment. Samtidigt är denna plan ett verktyg för individens räkning om denne ej vill 

eller kan medverka, där de professionella enligt advocacy kan vara dennes språkrör vid möten 

för att se till att individen får sina medborliga rättigheter tillgodosedda (Payne, 2005). 

Vi kan nu genom att analysera vad som framkom av de intervjuer som vi gjort med individer 

med psykosociala problem, sammanfattat att dessa inte vet att det finns någon samordnad 
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individuell plan upprättad kring dem och därför blir det svårt att koppla något teoretisk 

ställningstagande kring detta. Dock kan vi ansluta oss till Palmstiernas (2004) antagande att 

problematiken som kan uppstå vid arbetet med individer med psykosociala problem grundar 

sig i en avsaknad av en samordnad samverkan. Payne (2005) menar även att för att 

systemteorin skall vara tillämplig bör arbetet utföras genom ett ömsesidigt arbete. Detta kan 

vara en av orsakerna till att respondenterna som ingått i vår studie hade upplevelsen av att det 

i vissa fall endast var en av organisationerna som tog sitt ansvar, att de var svårtillgängliga, 

eller att ingen tog något ansvar alls. För att vidare kunna analysera huruvida empowerment 

som teori blir av vikt i detta ställningstagande blir Hedins (2005) antaganden mycket 

betydelsefull. Han anser att för att empowerment skall kunna tillämpas behövs en interaktion 

utifrån både mikro-, meso samt makronivå för att på ett bra sätt hjälpa individen. Detta kan vi 

nu applicera genom att respondenterna kände en avsaknad av de professionellas samverkan 

som medförde att empowermet inte kundes användas. 

6.4.3 Självbestämmande 

Individens självbestämmande återfinns i Socialtjänstens portalparagraf där det sociala arbetet 

skall bygga på att respektera individens eget själbestämmande. I intervjuerna ställdes frågor 

till de professionella om individen enligt självbestämmande principen har möjlighet att 

påverka samverkansprocessen. De professionella respondenternas gemensamma svar kan 

exemplifieras genom citatet: ”Det är ju viktigt att klienten får vara med att bestämma själv 

(P:3). Men det framkom även svårigheter och problematik kring att uppleva portalparagrafens 

princip gällande självbestämmande. En respondent beskrev att: ”Ibland kanske det inte går att 

erbjuda det som en person önskar utifrån olika svårigheter /.../ det kanske inte finns de 

resurser som en enskild skulle vilja ha” (P:4). Vidare menade respondenten att när det 

kommer till missbruk handlar det om att individen endast har rätt att välja vårt i viss 

utsträckning och ansåg att det är där “självbestämmandet beskärs genom att någon 

organisation säger blankt nej /.../. Han ansåg även att det är på grund av detta som 

“medbestämmanderätten är en rätt med begränsningar” (P:4). 

Under våra intervjuer med individer med psykosociala problem ställdes en liknande fråga, 

men med utgångspunkten hur man upplever möjligheten till att själv påverka samverkan och 

dess insatser genom självbestämmandeprincipen. Där en respondent ansåg att “i början var 

det inte så för jag har tyvärr inte blivit lyssnad på” (I:4). Detta citat speglar hur dessa 

individer har upplevt självbestämmande när det var som jobbigast i deras liv. Vidare menade 

respondenterna att de flesta kände sig överkörda i många situationer och att 
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självbestämmandet inte riktigt fanns där. En av respondenterna uttryckte att 

självbestämmande funnits inom “väldigt rimliga gränser i så fall” (I:3). 

Sammanfattningsvis kan vi se att de professionella arbetar utefter självbestämmandeprincipen 

som individen besitter så långt det är möjligt. Det handlar om att det sociala arbetet skall 

bedrivas genom att respektera individens egen vilja. Dock kan vi se att detta kan var 

problematisk ibland genom att inte kunna införliva och värna om individens eget 

självbestämmande, som utgör ett etiskt dilemma (Akademikerförbundet SSR, 2011). Vi kan 

vidare i vår analys förstå att det finns svårigheter med att arbeta med individer som har 

nedsatta intellektuella förmågor på grund av dennes psykosociala problematik. Vi kan 

konstatera i likhet med Askheims (2003) antagande, att det är av stor vikt att det sociala 

arbetet är inriktat mot empowerment. Där den professionelle har en förståelse till att 

arbetssättet ständigt kommer att medföra ojämlikheter gällande makförhållandet i den 

interaktion som sker mellan den professionelle och den enskilda individen. Han beskiver 

vidare att trots att det sociala arbetet skall vara inriktat mot empowerment skall arbetet inte 

enbart styras utifrån den enskildes syn på behov. 

Vid intervjuerna med individer med psykosociala problem framkom att de upplevde att 

självbestämmandet endast skedde inom rimliga gränser. De menade att grunden till detta 

kunde bero på att ingen lyssnade på vad de hade att säga. Detta kan vi exemplifiera utifrån 

Askheims (2003) antagande gällande empowermentinriktat arbete med grupper som är svaga. 

Han menar att dessa grupper inte har samma möjligheter att påverka som alla andra på grund 

av den professionelles makt. Vidare kan individens upplevelser appliceras utifrån Hyung Hurs 

(2006) antagande, att när individens makt till själbestämmande avtar upplever den enskilde 

individen att den professionellas makt ökar. 

6.5 Sociala stödet 

Det sociala stödet kan ses som en synonym till individens sociala nätverk som innefattas av 

både de professionella samt de anhöriga. För att skapa en djupare förståelse av hur 

betydelsefullt det sociala stödet är vid samverkan, har vi intervjuat båda grupperna kring deras 

uppfattning om social trygghet samt jämlika levnadsvillkor som återfinns i de underliggande 

temana. 

6.5.1 Social trygghet 

Social trygghet är något som vi alla vill uppnå för att känna trygghet för att inte hamna i ett 

utanförskap i samhället på grund av en avsaknad inkludering. För att få svar på om detta 
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tillgodoses genom samverkan tillfrågades de professionella om de upplevde att den hjälp 

individen fått gett effekter av social trygghet. De professionellas intervjuer kan sammanfattas 

enligt nedanstående citat: 

”Det handlar väldigt mycket om vad den enskilde behöver, vad den enskilde 

vill ha för stöd /.../ för att hantera sitt liv lite bättre. Det leder i sin tur till att 

den enskilde inte behöver känna sig ensam och kan ha mer kontroll /.../ om 

de får det rätta stödet och rätta insatser, vilket ger en bättre livskvalitet” 

(P:4). 

Liknande frågeställning ställdes till individerna med psykosociala problem om hur de 

upplever att hjälpen genom samverkan bidrar till en bättre social trygghet. En av 

respondenterna beskrev att “det är självklart att den hjälp jag fått eller den hjälpen jag har 

sökt mig till och tagit vara på, har hjälpt mig till att jag fungerar som människa i dag” (I:2). 

Det framkom även att olika arbetsmarknadsåtgärder hade varit avgörande för att uppnå social 

trygghet. En av respondenterna beskrev att: “Jag sa att jag skulle vilja ha en sysselsättning 

och nu har jag en OSA- anställningen, det är ju en jättetrygghet /.../ plus att jag har en 

jättebra stöttning här” (I:5). Vidare berättade hon att om det skulle vara något, finns 

möjligheten att kontakta vuxenenheten vilket upplevdes som en stor social trygghet samt att 

hon hade fått stort stöd av både professionella på kommunen och landstinget. Hon ansåg även 

att “jag får mer hjälp än många andra faktiskt /…/ och jag tycker att jag har mycket mer 

fördel än många andra”. Vid djupare frågeställningar beträffande social trygghet och de 

anhörigas stöd, berättade respondenten att under sina tunga missbruksår var kontakten med 

föräldrar och syskon mycket bristfälliga. Hon fortsatte sin berättelse med att beskriva att för 

att skapa en social trygghet förstod hon att hon måste bygga upp ett nätverk kring sig själv 

och sin familj: 

”Jag tog kontakt med mamma när jag satt i fängelset och med en syster, jag 

har tre systrar. Sen har jag fått hjälp av dem /.../ för att jag ska kunna ha ett 

boende” (I:5). 

Enligt Bergmarks (2010) antagande kring vad som kan medföra till stödjande resurser kan vi i 

denna diskurs fastställa att samverkan är av stor betydelse för att individen skall uppnå en 

social trygghet. Topor m.fl. (2006) bekräftar även detta där de menar att de professionellas 

roller är av stor vikt för individen när det kommer till olika sammansättningar av 

samverkansteam. Samverkansteamens betydelse resulterar till att de professionella har 

möjlighet att utforma det rätta stödet som behövs för individen, som möjliggör 

förutsättningarna till en bättre livskvalitet för individen vilket har stor betydelse för en social 

trygghet. Det framkom även att individens eget inflytande och interaktion i 
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samverkansprocessen var av stor vikt, för att på ett bra sätt uppnå vad denne behöver i sin 

tillvaro för att känna sig trygg. Detta styrks av Topor (2005) som menar att för att ett socialt 

stöd ska fungera på ett tillfredställande sätt skall inflytande från individen inkluderas. Enligt 

systemteorin skall det sociala arbetet innefatta olika sociala nätverk, där alla som ingår i 

denna samverkan bör ha samma mål. Resultatet av analysen visar även att empowerment som 

kan ske i form av advocacy möjliggör en större trygghet för individen vilket styrks av Payne 

(2005). 

Sammantaget kan vi se att samtliga respondenter med psykosociala problem är överens om att 

samverkan har bidragit till en ökad social trygghet i deras vardag. Detta kan vi nu koppla till 

Eliassons (2010) beskrivning av att när en individ upplever tillit och förtroende genom att 

överlåta något till en specifik person som ingår i dennes nätverk kan detta ses som en form av 

kvalitetsgaranti. Vidare kan vi förstå att på grund av denne/dessa personer har individen fått 

hjälp till olika former av sysselsättning som integrerar dem i samhället. För att koppla detta 

till empowerment kan vi konstatera att den person som individerna fått förtroende för kan ses 

som individens språkrör enligt Paynes (2005) antagande. Detta genom att denne person har 

fått tillåtelse att se till att individen får tillgång till samhällets resurser som medför en ökad 

social trygghet. Utifrån intervjupersonernas berättelser framkommer även att som Klamas 

(2010) menar att när individerna inkluderas i samverkan, tillvaratas individens egna resurser 

och behov, som vidare medför social trygghet och förbättrade livsvillkor. Ytterligare kan vi 

nu skönja att systemteorins kontext är av betydande karaktär när det handlar om det sociala 

stödets betydelse. Där Payne (2005) beskriver att arbetet skall vara i interaktion med 

organisationer och individen, för att på ett bra sätt öka en förståelse för hur individen 

samverkar med andra. 

6.5.2 Jämlika levnadsvillkor 

Den frågeställning som ställdes till de professionella utförarna handlade om hur samverkan 

bidrar till jämlika levnadsvillkor för den enskilde individen. Respondenterna ansåg att frågan 

var svår att besvara på grund av att individer med psykosociala problem är en grupp med 

mycket problematik i sitt liv. En av respondenterna beskrev först hur synen på denna utsatta 

målgrupp sett ut tidigare att: ”Förr kom de ju som något som katten hade släpat in” (P:3). 

Vidare berättar hon att det ser annorlunda ut i dag på grund av att “i dag blir de nog mera 

sedd och hörd /.../ och får bättre helhetshjälp i dag för det är ju en utsatt grupp” (P:3). Dock 

var de rörande överrens att samverkan med den enskilde är nödvändigt för att uppnå jämlika 

levnadsvillkor. Det som framkom kan illustreras genom följande citat: ”Får man ingen hjälp 
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blir det aldrig jämlika levnadsvillkor, man är beroende av /.../ samhällets stöd eller av att 

begå brott. Så jämlikhet i levnadsvillkor handlar egentligen om rättigheter enligt 

socialtjänstlagen” (P:1). 

När vi ställde liknande frågor till individerna med psykosociala problem om de upplevde 

jämlika levnadsvillkor och delaktighet samhället, framkom det att svaren var rörande överrens 

och kan illustreras utifrån följande citat: 

”Jag kände mig ganska lumpig ett tag, jag inte hade samma rättigheter att 

köpa något nytt /…/. Jag tror att man måste gå upp med mössan i handen 

och be om pengar, det är det som gör att man inte känner sig delaktig och 

jämlik” (I:6). 

Vidare framkom gemensamma tveksamheter till om de verkligen hade jämlika levnadsvillkor 

som alla andra i samhället. En av respondenterna uttryckte att ”jag vet ju inte om jag har det 

fullt ut /.../ men jag tror det, jag vill ju leva ett så normalt liv som möjligt utan att ligga 

samhället till last” (I:4). När vi ställde följdfrågor kring vad det beror på att de inte alltid 

upplever jämlika levnadsvillkor, beskrev en av respondenterna att en orsak till detta handlar 

om olika ”situationer där människor fortfarande dömer mig” (I:3). 

De professionella var rörande överens om att för att uppnå jämlika levnadsvillkor är 

samverkan av stor betydelse. Detta styrks även av Lindqvist och Sauer (2007) som menar att 

för att bli en jämlik medborgare i samhället krävs en känsla av delaktighet utifrån samhällets 

regler och lagar. Respondenterna uttryckte även att om individerna blev sedda och hörda 

medförde det att man på ett bra sätt kunde uppnå jämlika levnadsvillkor för den enskilde. 

Detta kan vi nu exemplifiera utifrån vad Topor m.fl. (2006) beskriver att en bra social 

interaktion skapar förutsättning till ett förtroende mellan som i detta fall, den professionelle 

och den enskilde individen, eftersom när den professionelle lyssnar på vad individen har att 

säga medför detta att individen upplever jämlika levnadsvillkor. I likhet till Paynes (2005) 

antagande, kan en koppling till systemteorin göras eftersom de professionellas arbete medför 

skapandet av sociala interaktioner samt sociala nätverk där individen själv är delaktig, vilket 

medför större möjligheter till jämlika levnadsvillkor. Det framkom även att den professionelle 

vid vissa situationer var ombud för att föra fram den enskilde individens rättigheter genom 

advocacy, där den professionelles uppgift var att säkerhetskälla den enskilde individens 

medborgerliga rättigheter i samhället (Payne, 2005). 

Respondenterna med psykosociala problem upplevde att när de hade det som jobbigast hade 

de inte jämlika levnadsvillkor. De menar även att det har vuxit fram under tiden och i 
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dagsläget tyckte samtliga att de lever som andra i samhället. Detta kan vara att man under en 

svår period inte hade möjlighet att tillgodogöra sig den hjälp man fick. Palmstierna (2006) 

menar att individer med psykosociala problem kan ha en avsaknad av att själv förstå vikten av 

de insatser som samhället erbjuder då insatserna som erbjuds upplevs som ineffektiva. Detta 

kan ses som en rimlig förklaring till vad respondenterna upplevde när de hade det som 

svårast. En förklaring till att de i dag upplever jämlika levnadsvillkor kan vara att de i 

dagsläget kan tillgodogöra sig hjälp enligt empowerment på grund av känslan av delad makt. 

Hyung (2006) menar att när man upplever delad makt i en process där empowerment 

tillämpas, medför det att individen tar makten över sitt liv och på så vis uppnås jämlika 

levnadsvillkor. Enligt systemteorin kan vi förstå att trots att det finns en ömsesidig 

interaktion, krävs det att vi förstår hur olika situationer och aktörer samverkar med varandra. I 

detta fall är de aktörer som samverkar en del av systemet eftersom individen har accepterat 

hjälp från den professionelle, vilket har lett till att de i dag anser sig leva som alla andra i 

samhället med ungefär jämlika levnadsvillkor (Payne, 2005). 
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7. Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det föreligger skillnader mellan hur individer med 

psykosociala problem och de professionella utförarna upplever omfattningen och effekten av 

samverkan. De huvudresultat som framkom har besvarat studiens syfte och frågeställningar 

genom intervjuer med de berörda grupperna, som visat att samverkan har en stor betydelse för 

att tillgodose den enskilde individens rätt till jämlika levnadsvillkor, social trygghet och 

självbestämmande. Studien har påvisat att dessa grupper i vissa fall har en gemensam 

uppfattning om samverkan, men att det föreligger olikheter på många områden. Resultaten i 

studien visar även att det är viktigt att inte bara belysa att samverkan skall ske, utan även hur. 

Detta kan tillämpas genom att inkludera individen i samverkansprocessen för att uppnå goda 

effekter av de lagrum som studien belyser, vilket kan ske genom att den professionelle 

tillämpar empowerment som förhållningssätt i arbetet. Vi kan även dra slutsatsen att en 

fungerande samverkan som inkluderar individen, möjliggör att samverkan uppfyller 

socialtjänstlagens intentioner, trots att det i dagsläget inte sker i full utsträckning. 

7.1 Resultat och analysdiskussion 

Vid analys och jämförelse mellan individerna och de professionellas åsikter framkom att båda 

grupperna har en gemensam uppfattning om att de psykosociala problemen utmynnar ur flera 

olika faktorer. Enligt Payne (2005) kan dessa faktorer tolkas genom systemteorin som 

förklarar individen som en del av en helhet som påverkas av sin omgivning. När vi jämfört 

svaren angående individens behov av stöd framkom att de professionella utförarna inte 

upplevde att man hade identifierat samma behov av stöd på grund av att man tillhör olika 

organisationer med var sitt specialistområde. Individerna bekräftar detta genom att de 

upplevde att det är kommunens handläggare som på ett bättre sätt hade identifierat dennes 

behov. Den skillnad som de professionella beskrev beträffande hur man identifierat vilka 

behov som behöver tillgodoses kan ge en negativ effekt av att individen hamnar utanför 

systemet. Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan detta ge en konsekvens av att stödet uteblir, 

för att samverkan mellan dessa båda organisationer inte uppmärksammat och tillgodosett alla 

individens behov (Payne, 2005). 

Vid jämförelse mellan vad de professionella och individen ansåg kring organisatoriska 

skillnader framkom att individerna upplevde att skillnaderna beror på vilken professionell 

utförare man har haft mer kontakt med. Det visade sig att de professionellas uppfattning var 

att brist på kunskap mellan dessa professioner kan göra att någon av organisationerna blir 
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dominerande i samverkansprocessen, på grund av oförståelse för den andres 

verksamhetsområde. Enligt Danermark (2004) kan skillnaden innebära att den professionella 

som har starkare relation till individen även har makten över samverkansprocessen. Gällande 

den ekonomiska aspekten anser respondenterna från båda grupperna att resursbrist är en orsak 

till att vissa behov inte kunnat tillgodoses på ett tillfredställande sätt. I överensstämmelse med 

vad Ekemo och Bäckman (2008) anser visar studien att de professionella även hade en ovilja 

mot att samverka på grund av oro över att samverkan skulle kunna medföra ökade kostnader. 

Huxman (2003) belyser att förtroende mellan organisationerna och kommunikationen dem 

emellan har stor betydelse för att få till stånd en fungerande samverkan. I analyserna framkom 

att det finns tydliga skillnader mellan grupperna. De professionella lutar sig mot den gällande 

lagstiftningen och ansåg att samverkan sker över gränser och är något som gagnar den 

enskilde, till skillnad mot respondenterna med psykosociala problem som hade en tvivelaktig 

uppfattning om att samverkan sker mellan dem och de båda organisationerna. Det som är 

gemensamt för individernas uppfattning är att detta grundar sig i att de inte har fått vetskap 

om sina rättigheter. Det framkom även att de ansåg sig själva som pådrivande för att någon 

form av samverkan skall komma till stånd. I likhet till vad Payne (2005) beskriver kan vi se 

att individerna själva hade utvecklat en förmåga att genom empowerment tillgodose sina egna 

behov av insatser i samverkan med de professionella utförarna. 

Vid analys och jämförelse mellan de två gruppernas uppfattningar framkom det tydliga 

skillnader gällande SIP. Det som är gemensamt för de individer som berörs av SIP är att 

individerna inte kände till möjligheten att upprätta en sådan med de berörda organisationerna, 

eftersom informationen inte varit tydlig. Enligt Palmstierna (2004) kan detta vara en 

bidragande orsak till svårigheter vid arbete med individer med psykosociala problem. 

Gemensamt för de professionella utförarna är att man kände till den samordnade individuella 

planen. Det vi kan se är att i de kommuner och landsting där man använder SIP kan detta 

förhållningssätt stärka självkänslan genom empowerment. Eftersom SIP tillämpas, medför 

den möjligheten till att den professionella kan agera som språkrör för individen enligt 

advocacy som enligt Paynes (2005) antagande förstärker individens rättigheter. Dock framgår 

att Samordnad individuell plan inte används i samma omfattning i hela den mellansvenska 

regionen. 

Trots att det framkommit från de professionella respondenternas svar att det sociala arbetet 

utgår från att respektera individens självbestämmande, anser de att det kan uppstå etiska 
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dilemman att införliva individens önskan på grund av den komplexa problematik som 

problemen medför. Resultatet visar att trots detta arbetade de professionella så långt det var 

möjlig med ett empowermentinriktat förhållningssätt. Detta grundades i en förståelse för 

individens maktlöshet och bidrog till att förstärka individens rätt till självbestämmande, vilket 

gynnar individen då det sociala arbetssättet alltid kommer att omfattas av ojämlikheter 

gällande maktaspekten i interaktionen med den enskilde individen (Askheim, 2003). Vid en 

jämförelse mellan grupperna framkom svårigheter kring att tillgodose självbestämmande, 

genom att även individerna upplevde att detta endast skett inom rimliga gränser. 

Att vi medborgare vill känna social trygghet känns som något naturligt, men när det handlar 

om individer med psykosociala problem är inte detta helt självklart, eftersom problematiken 

kan medföra ett utanförskap och en känsla av att inte inkluderas i olika situationer. En 

fungerande samverkan som innefattar ett socialt stöd kan vara ett verktyg för att hjälpa dessa 

individer att känna social trygghet och leda till inkludering. Detta bekräftas i vår studie 

eftersom båda grupperna identifierade samma problem. Detta är i linje med Bergmark (2010) 

och Topor m.fl. (2006) anser att samverkan ger en effekt av social trygghet för individer med 

psykosociala problem när dessa inkluderas i samverkansprocessen. Vi kan även se att en 

betydelsefull faktor som främjar inkludering är att det sociala arbetet tillämpar empowerment 

och advocacy som förhållningssätt, vilket medför både tillit och förtroende. Systemteorin 

belyser att det sociala arbetet skall ske genom en ömsesidig interaktion mellan olika 

organisationer och den enskilde individen vilket bildar en helhet som gynnar goda effekter för 

den enskilde. Detta bekräftas även i vår studie där respondenterna ansåg att inkludering vid 

samverkan medförde ökad social trygghet (Payne, 2005). 

För att uppnå jämlika levnadsvillkor är det viktigt att individen upplever sig ha samma 

rättigheter som alla andra i samhället, Lindqvist och Sauer (2007) anser att för att detta skall 

möjliggöras bör individen uppleva en samhörighet med samhället och dess förordningar. 

Resultatet visade att grupperna hade samma uppfattning beträffande att det förelåg skillnader 

mellan huruvida individerna med psykosociala problem upplevde jämlika levnadsvillkor eller 

ej. Skillnaderna i resultatet baseras på huruvida individen har eller har haft problem som 

denne fått någon form av hjälp med som bidragit till en ökad känsla av jämlika levnadsvillkor. 

Att individerna med psykosociala problem inte upplevde jämlika levnadsvillkor när de hade 

det som svårast kan förklaras av Palmstiernas (2006) resonemang att individerna vid den 

tidpunkten inte själva förstod vikten av samverkan och de insatser som de professionella 
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erbjöd. Genom att individerna hade en annan insikt när de har fått hjälp, kan förklaras genom 

ett systemteoretiskt perspektiv, att samverkan har påverkat alla delarna i systemet på ett 

positivt sätt. Det empowermentinriktade förhållningssättet vid arbetet med individen som 

skett genom samverkan, har medför en utveckling av både delad makt men även egen makt 

(Payne, 2005). I likhet med Hyung (2006) anser vi att delad makt medför att man uppnår 

jämlika levnadsvillkor där individens känsla av inkludering i samverkan har en betydande roll 

för att leva och verka som andra i samhället. 

7.2 Metoddiskussion 

Genom att datainsamlingen innefattade både de professionellas och de berörda individernas 

perspektiv har vi fått en bredare bild av samverkans betydelse samt dess problematik. 

Vidare har vi använt metoden induktiv tematisk analys som medförde att de teman som 

framkom belyste respondenternas upplevelser (Hayes, 2000). Vi anser även att denna metod 

har medfört att vi uppnått en ökad förståelse till individernas livsvärld. Vidare har vi utifrån 

vad som framkommit tillämpat data- och vetenskaplig triangulering för att på bästa möjliga 

sätt stärka validiteten och reliabiliteten. Vi anser att tillämpningen av de två 

trianguleringsformerna har medfört att trovärdigheten i datainsamlingen och analysdelen har 

stärks, vilket innebär att resultatet som framkommit från studiens syfte och frågeställningar 

gett en ökad trovärdighet (Patton, 2002). Eftersom vår urvalsgrupp var tillräckligt stor och 

innefattade vältaliga aktörer anser vi att vi fått ett brett perspektiv av samverkansprocessen. 

Vi anser därför att studien genom det omfattande empiriska materialet kunnat påvisa en hög 

inre validitet (Larsson, 2005). 

Det hade dock varit intressant att även fått tillfälle att intervjua någon mer företrädare för 

landstinget, eftersom vi under studiens gång uppmärksammade att arbetsmetoderna kring 

samverkan skiljer sig mellan organisationerna i denna mellansvenska region. På grund av 

studiens begränsning gällande tidsaspekten kunde vi dock inte när vi uppmärksammade denna 

skillnad, inkludera ytterligare en respondent. Utifrån vår bakgrund av egen erfarenhet av 

socialt arbete ansåg vi också att det var viktigt att ingen av de tillfrågade individerna stod i en 

beroendeställning till oss som intervjuare, eftersom detta hade kunnat påverka svaren samt 

studiens tillförlitlighet. Eftersom vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide där 

liknande frågor ställdes till samtliga respondenter, bidrog det till att alla gavs möjlighet att 

säga sin åsikt, som vidare medförde möjlighet till följdfrågor. Arbetet med resultat och analys 

blev dock omfattande eftersom vi hade 10 respondenter samt två frågeguider att ta hänsyn till. 
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Vi anser dock att dessa olika perspektiv gav vår studie en tillförlitlig bild av den 

mångdimensionella kontext som samverkansprocessen mellan individen och de belysta 

organisationerna omfattar. 

7.3 Förslag till vidare forskning 

Vår erfarenhet och studier av befintlig forskning inom det berörda området, påvisar att det 

föreligger skillnader mellan hur den enskilde individen och den professionella upplevde 

omfattningen och effekterna av samverkan. Det vi har kommit fram till är att, trots forskning 

kring samverkan, illustreras inte själva jämförelsen mellan de olika aktörerna i det komplexa 

arbetet där organisationerna och individen interagerar med varandra. Därför anser vi att vår 

studie är relevant och har möjliggjort att ytterligare ett perspektiv av det sociala arbetet har 

belysts. Genom att forska vidare kring denna kontext tror vi oss se att det kan leda till 

gynnade effekter för att på ett bra sätt uppnå lagrummens intention att tillgodose individens 

rätt till social trygghet, självbestämmande och jämlika levnadsvillkor. 

Vi har även under arbetet med vår studie uppmärksammat att det föreligger skillnader mellan 

kommuner i olika delar i den mellansvenska regionen, beträffande i vilken omfattning man 

tillämpar Samordnad individuell plan (SIP) vid arbete med personer med psykosociala 

problem. Därför skulle det vara intressant om vidare forskning skulle belysa vad detta beror 

på, samt klarlägga skillnaderna beträffande det sociala arbetets resultat i kommuner som 

tillämpar SIP i större omfattning i jämförelse mot de kommuner som inte arbetar enligt dessa 

riktlinjer. 

7.4 Författarnas slutreflektion 

Mötet med individerna och de professionella utförarna har gett oss en insikt om att bakom 

ambitionen att uppfylla lagens intentioner finns många faktorer som påverkar det slutgiltiga 

resultatet av de gemensamma insatserna eftersom lagrummen belyser att samverkan skall ske, 

men inte hur. Redan i ett tidigt stadium beslutade vi oss för att jämföra individens och de 

olika utförarnas subjektiva perspektiv med deras upplevelser och erfarenheter av samverkan i 

fokus, för att söka svar på varför det föreligger svårigheter med att få till stånd insatser som 

bör leda till sociala förbättringar för individen. Under processen med uppsatsen har vi alltmer 

förstått vikten av att som professionell utförare informera individen om sina rättigheter och att 

göra denne inkluderad i samverkansprocessen. 

Arbetet med studien har också påvisat att de organisatoriska skillnaderna kan vara svåra att 

överbrygga, vilket blir ett hinder för att hjälpa individen. Vi har även förstått att de lagrum 
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som uppsatsen belyser ännu inte har fått omfattande effekter av fungerande samverkan mellan 

organisationerna och individen, vilket skulle kunna ge effekter av ekonomisk besparing för 

samhället samt bespara individen och dennes anhöriga ett stort lidande. 

Vi kan därför fortfarande ställa oss frågan om lagrummen som förtydligar samverkan kommer 

att bli ett hinder eller en resurs för att individen skall uppleva ökad självbestämmande, social 

trygghet och jämlika levnadsvillkor. 
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Bilaga 1. Missivbrev 

Missivbrev 

Hej, eftersom du har tackat ja till att delta i vår studie får du detta informationsbrev. 

Vi heter Ann-Caroline Törnqvist och Carina Gräftegård och är socionomstuderande på 

Högskolan i Gävle. Vi skriver vårt examensarbete med syfte att undersöka hur samverkan 

mellan kommunens socialtjänst och landsting uppfyller individer med psykosociala problems 

rätt till jämlika levnadsvillkor, självbestämmande och social trygghet. Vi vill göra dig 

uppmärksam på att vår studie inte har för avsikt att belysa de olika diagnoser som är 

förknippade med psykosociala problem utan endast fokusera på samverkansprocessen. 

Du har blivit tillfrågad om att delta vid en intervju eftersom att vi är intresserad av dina 

erfarenheter och upplevelser av samverkan. För att du skall känna dig trygg vill vi informera 

dig om att din medverkan är helt frivilligt och att du när som helst kan välja att avbryta om så 

önskas. 

Intervjun kommer att ske på lämplig plats efter överenskommelse och kommer att ta cirka 60 

minuter. Dina upplysningar kommer att dokumenteras genom ljudupptagning och 

anteckningar. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att det enbart 

kommer att användas till denna studie. All information kommer att behandlas anonymt så att 

inga enskilda individer kan identifieras. 

Vi vill redan nu ”Tacka Dig” för att du vill medverka och delge oss dina värdefulla 

erfarenheter! 

 Om du har några frågor eller funderingar beträffande intervjun eller studien går det bra att 

höra av dig till: 

Carina Gräftegård  Tel: xxx-xxxxxxx         Mail: 

Ann-Caroline Törnqvist Tel: xxx-xxxxxx             Mail: 

Handledare: Tomas Boman Tele: 026-64 85 00         Mail: tomas.boman@hig.se 

Jag samtycker till medverkan och har tagit del av informationen. 

Plats:  Datum:  Namn: 

____________________________________________________  
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Bilaga 2. Intervjuguider 

Intervjuguide professionella 

Inledande frågor 

1. Skulle du vilja presentera dig själv och var du arbetar för närvarande? 

2. Vilken befattning har du? 

3. Hur länge har du arbetat inom socialt arbete/psykiatrin? 

Personer med psykosociala problem 

4. Vilka anser du är de grundläggande svårigheterna för individer med psykosociala 

problem? 

5. Vilka behov har du identifierat som kräver samverkansinsatser vid arbete med dessa 

individer? 

Samverkan 

6. Hur anser du att samverkansinsatser mellan organisationerna och individen skall ske 

för att fungera på ett tillfredställande sätt? 

7. Är ansvarsfördelningen tydlig gentemot samverkanspartnerna i samarbete med 

individer med psykosociala problem? 

8. Hur ser rollfördelningen ut vid samverkan? 

9. Har någon av organisationerna en mer dominerande roll? 

10. Hur går ni till väga vid samverkan? 

11. Finns det någon sammankallande person vid samverkan? 

12. Har lagrummet 5kap 8a§ SoL en positiv effekt vid samverkan med individer med 

psykosociala funktionsnedsättningar? 

13. Har det nya lagrummet 5kap 9a§ SoL gett en positiv effekt vid samverkan med 

individer med psykosociala problem som även omfattas av en beroendeproblematik? 

14. Har individen enligt självbestämmande principen möjlighet att påverka 

samverkansprocessen samt dess insatser? 

15. Upplever du att den hjälp individen fått genom samverkan gett effekter av social 

trygghet? 

16. På vilket sätt uppnår samverkan jämlika levnadsvillkor för individen? 

Skillnader i ansvarsfördelning mellan organisationerna 

17. Anser ni att ni har identifierat samma behov av samverkan som kommunens eller 

landstingets företrädare? 

18. Anser du att det föreligger skillnader i samverkansprocessen med tanke på att 

organisationerna styrs utifrån olika lagrum? 

19. I så fall hur och på vilket sätt upplever du skillnaderna? 
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Intervjuguide personer med psykosociala problem 

Inledande frågor 

1. Ska vi börja intervjun med att du berättar lite om dig själv? 

2. Har du någon form av sysselsättning? I så fall vad? 

Identifiering av behov 

3. Vad upplever du är dina svårigheter?  

4. Kan du ge något exempel och på vilket sätt detta påverkar dig? 

5. Vilka behov har du av insatser som sker i samverkan mellan kommun och landstinget? 

6. I så fall vilken form av samverkan? 

Samverkan 

7. Det finns lagar som förtydligar hur samverkan skall fungera. Kan du berätta vad dessa 

lagar innebär? 

8. Kan du förklara vad dessa innebär för dig? 

9. Hur anser du att samverkansinsatser mellan organisationerna och dig skall fungera på 

ett bra sätt? 

10. Vet du vem som skall göra vad när du får hjälp genom samverkan mellan de olika 

organisationerna? 

11. Tycker du att någon av dessa har en mer bestämmande roll än den andra? 

12. Kan du beskriva någon betydelsefull hjälp som du har fått genom samverkan? Ex. 

sysselsättning, behandling. 

13. Finns det någon person som är sammankallande vid samverkan? 

14. Upplever du att du har möjlighet till at påverka samverkan samt dess insatser? 

15. Upplever du att den hjälp du får genom samverkan bidrar till bättre social trygghet? 

16. Upplever du att du har samma möjligheter som andra i samhället till jämlika 

levnadsvillkor? Ex. vara som andra och känna sig delaktig i samhället. 

Skillnader i ansvarsfördelning mellan organisationerna 

17. Anser du att det finns några skillnader mellan hur kommunen och landstingets 

personal upplever dina behov? 

18. Har du upplevt skillnad gällande bemötande eftersom personalen kommer från olika 

organisationerna? 

19. I så fall hur och vilket sätt upplever du skillnaderna? 


