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Abstract 
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The aim of this study was to examine how the guidelines of interprofessional 

cooperation regarding clients with substance drug abuse problems and mental 

illness are implemented between the organisations of social services and healthcare. 

The study was performed in four Swedish small municipalities. The survey is based 

on the perspective of the staff from social service and also examines what strategies 

are used in the cooperation work process with healthcare organisations.  

The study has shown that there are considerable difficulties for small municipalities 

to implement the guidelines that were decided from the top management. Other 

strategies are instead used to get the interactional process to work on a practical 

level. 
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Förord 

Mitt intresse för samverkansprocessen väcktes när jag först började arbeta med 

socialt arbete. Jag insåg snabbt hur oerhört viktigt det var med en fungerande 

samverkan för att klienterna skulle få hjälp med sina ofta komplexa behov. Jag 

tyckte det var roligt att arbeta tillsammans med andra professioner och på så sätt få 

lov att utveckla min egen kunskap. Men ju mer jag kom att arbeta i 

samverkansprocessen, desto mer insåg jag att denna process kunde vara oerhört 

svår av flera olika skäl. Här väcktes min nyfikenhet på vad faktorerna bakom dessa 

svårigheter var och hur man kunde göra samverkansprocessen bättre.  

Jag tackar min handledare Stig Linde för hans tålmodiga stöttning av mig i 

skrivandet av denna C-uppsats. 

Slutligen vill jag tacka alla informanter för att ni ställt upp på intervjuer och varit 

behjälpliga med följdfrågor. 

Utan er alla hade denna studie inte varit möjlig. 
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2 Problemformulering 
De statliga och kommunala myndigheternas organisationer har de senaste åren 

kommit att bli mer specialiserade på grund av privatisering och förändringar inom 

de offentliga organisationerna samt en mer marknadsorienterad välfärd. Till följd 

av denna samhällsförändring har en fragmentisering skett av välfärdssamhällets 

olika verksamheter. För att få det stöd och service de behöver har det svenska 

samhällets medborgare kommit att bli mer beroende av flera välfärdsorganisationer 

samtidigt. Resultatet av detta har gjort att samverkan mellan 

välfärdsorganisationerna har kommit att få en mer betydande och central roll när 

det gäller att kunna möta medborgarnas behov.  

Flera initiativ har tagits kring utvecklingen av samverkan de senaste åren för att 

möta dessa behov (Axelsson & Axelsson 2013, s. 17). Den 1 januari 2010 

lagstiftades det genom 7 § 2 kap Socialtjänstlagen (SoL) att kommun och landsting 

har skyldighet att samverka kring den enskilda när behov och önskemål finns om 

det. Lagrummet säger att kommun och landsting skall upprätta en individuell plan 

när den enskilde har behov av insatser från både socialtjänsten och sjukvården. En 

likalydande paragraf är 3f § Hälso- och sjukvårdslagen (HSL),(Lundgren et al, 

2015, s. 37).  

Socialstyrelsen har givit ut Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende: stöd för styrning och ledning. I dessa riktlinjer ges information och 

rekommendationer kring hur missbruksvård skall genomföras. I de nationella 

riktlinjerna pekar man på bland annat på case management som metod i samverkan 

kring samsjukliga och att en individuell plan skall upprättas för den enskilde 

(Socialstyrelsen 2015). Många kommunal- och landstingsförbund har 

Socialstyrelsens riktlinjer som grund när de gör överenskommelser kring 

samverkan och på så sätt förs riktlinjerna ner på regional- delregional- och lokal 

nivå. (Matscheck & Fleetwood 2013, s. 137). 

I denna studie kommer samverkan i praktiken mellan socialtjänst och sjukvård 

kring samsjukliga klienter att undersökas i fyra svenska småkommuner belägna i 

glesbygden och hur de riktlinjer som finns kring samverkan för den aktuella 

gruppen tillämpas. Liknande studier har gjorts i större städer bland annat Stockholm 
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som visar på att riktlinjer från kommunalförbund inte tillämpas i praktiken inom 

socialtjänstens verksamheter (Matscheck & Fleetwood 2013, s. 138).  

När en person har både en psykiatrisk sjukdom och ett diagnostiserat missbruk 

kallas detta för samsjuklighet (Socialstyrelsen 2015, s. 10). Det finns studier som 

visar att 30- 50 procent av personer med missbruk och beroendeproblematik lider 

av samsjuklighet. När den enskilda lider av samsjuklighet behöver denna person 

oftast omfattande insatser från såväl socialtjänsten som psykiatrin. Fungerande 

samverkan mellan de skilda organisationerna blir därför av stor vikt (Matscheck & 

Fleetwood 2013, s. 134). Undersökningen i denna studie bygger på hur riktlinjer 

och styrdokument om samverkan kring den aktuella gruppen tillämpas i praktiken. 

En stor skillnad gentemot liknande studier är att de kommuner som studeras här är 

fyra småkommuner som alla ligger i den svenska glesbygden och har flera mil till 

närmsta sjukhus. 

Studien kommer att göras utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv då detta perspektiv 

ser på organisationer utifrån hur samhällets normer förändras och påverkar olika 

institutioner (Linde och Svensson 2013, s. 12). Detta är ett aktuellt perspektiv då 

samverkanskrav är någonting som vuxit fram då den offentliga sektorn och dess 

organisationer måste anpassa sig efter de förändringar som sker i samhället 

(Axelsson och Axelsson, s. 75).  

Fokus kommer att ligga på socialtjänstens missbrukshandläggare och deras 

erfarenheter och uppfattningar om hur det är att samverka med personal inom hälso- 

och sjukvården på lokal praktisk nivå. Den samverkan som kommer att studeras är 

den som bedrivs mellan socialtjänstens missbrukshandläggare och personal från 

öppenvården och slutenvården inom vuxenpsykiatrin samt primärvården i de fyra 

aktuella kommunerna. De riktlinjer som kommer att analyseras är de riktlinjer och 

överenskommelser som används inom kommunen och som bygger på de riktlinjer 

som det regionala samverkansorganet mellan kommuner och landsting skapat och 

som i sin tur bygger på de föreskrifter som är utgivna från Socialstyrelsen. 

Socialtjänstens handläggares erfarenheter och uppfattningar kommer att analyseras 

för att se hur och om riktlinjerna tillämpas och vilken roll riktlinjerna spelar i den 

lokala praktiken. 
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2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera vilken roll riktlinjer för samverkan om 

samsjukliga klienter spelar inom socialtjänstens praktik i fyra svenska 

småkommuner i glesbygden, samt studera om det finns alternativa arbetsmetoder 

och strategier som används i praktiken. 

2.2 Frågeställningar 

Hur ser riktlinjerna om samverkan kring samsjuklighet ut i de fyra kommunerna? 

Vad gör tjänstemännen när de samarbetar? Vad består samverkan av för 

komponenter? 

Hur ser socialsekreterarna på möjligheter till lösningar kring hur samverkans-

processer mellan socialtjänsten och vuxenpsykiatrins öppen- och sluten vård samt 

primärvård kan förbättras? 

2.3 Begreppsmässiga klargöranden  

Institutionella logiker: kan beskrivas som rådande regler, kontrollscheman och 

procedurer kring handlingsutrymme och beslutsfattande som gäller inom en 

organisation (Johansson 2013, s. 131). Ett exempel på skilda institutionella logiker 

är den mellan socialtjänsten och polismyndigheten. Dessa myndigheter behöver 

ofta samverka med varandra. Socialtjänstens mål är dock individens välbefinnande 

och sociala situation vilket gör att organisationens regler fokuserar på detta. Hos 

polismyndigheterna är det beivrande av brott som står i fokus vilket gör att denna 

organisation styrs av regler kring denna målsättning. Dessa olika myndigheter har 

olika institutionella logiker som kan bli extra tydliga och konfliktladdade i 

samverkan. ( Johansson 2013, s. 137).  

Organisation: kommer i denna studie att definieras utifrån hur den benämns i Bengt 

Abrahamsson och Jon Aarum Andersons bok Organisation. Här beskrivs en 

organisation som ”medvetet koordinerade sociala sammanslutningar som har 

inrättats för att uppnå ett syfte eller mål och som ingår i ett större socialt 

sammanhang” (Abraham & Andersen 1996, s. 12). Abrahamsson och Andersson 

sammanfattar definieringen av en organisation så här ” En organisation är en 
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planmässig inrättad sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål” 

(Abrahamsson & Andersen, s. 13). 

Riktlinje: kommer i detta arbeta att användas så som Svenska Akademins ordbok 

förklarar det: Riktlinje anger riktning för en verksamhet och dess utveckling 

(Svenska akademins ordbok 2016-02-21). 

Samverkan: beskrivs i andra stycket i ”Bakgrunden”. 

Samsjuklighet: Beskrivs i femte stycket i ”Problemformuleringen”. 
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3 Bakgrund 
Samverkan är ett begrepp som har börjat användas och aktualiserats mer de senaste 

åren (Axelsson & Axelsson 2013, s. 18). Benitha Eliasson skrev när hon var anställd 

som doktorand på Luleås tekniska universitet licentiatuppsatsen Konsten med 

samverkan: från idéer till praktik. I uppsatsen definierar Eliasson samverkan som: 

”aktiviteter som sker kring något där en gräns överskrids och där det finns ett syfte 

med det gemensamma arbetet” (Eliasson 2010, s. 38). Samverkan ses alltså utifrån 

Eliasson som den aktivitet som sker mellan splittrade verksamhetsfält (Eliasson 

2010, s. 3). Eliasson jämför här samverkan med begreppet samarbete och menar att 

skillnaden är att just samverkan är när man överskrider sina organisatoriska gränser 

och ger sig in på andras domäner medan samarbete är ett vidare begrepp som 

handlar om all interaktion mellan människor (Elisson 2010, s. 38).  

 

Runo och Susanna Bihari Axelsson definierar samverkan på liknande sätt ”som att 

verka tillsammans” eller ”åstadkomma något tillsammans” (Axelsson & Axelsson 

2013, s. 18). Samverkan kan ske interorganisatoriskt där samverkan sker mellan 

skilda organisationer, vilket är den form av samverkan som kommer att användas i 

denna studie. Den interorganisatoriska samverkan kan även vara interprofessionell 

och interdisciplinär då samverkan inte bara sker mellan skilda organisationer utan 

även av skilda professioner och kunskapsområden (Ibid.). 

3.1 Lagrum och riktlinjer 

Flera lagrum och nationella riktlinjer finns kring hur samverkan skall bedrivas. 

Enligt 7 § andra kapitlet i Socialtjänstlagen framgår det att:  

När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänst och från 

hälso- och sjukvård ska kommun tillsammans med landsting upprätta 

en individuell plan. Planen ska upprättas om kommun eller landsting 

bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov 

tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. 

Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.  

Den individuella planen skall inte endast begränsas till personer med omfattande 

behov av insatser från flera organisationer, utan ska även gälla för personer med 
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mer lindriga besvär om man anser att det behövs en individuell plan. Skyldigheten 

att upprätta en individuell plan inträder så snart behovet hos den enskilde har 

uppmärksammats och denne gett sitt medgivande till det (Lundgren, et al 2015, s. 

38).   

Socialstyrelsen har till följd av lagrummen kring samverkan som stiftades 2010 gett 

ut föreskrifter i sina nationella riktlinjer. De nationella riktlinjerna för vård och stöd 

vid missbruk och beroende från 2015 syftar till att förbättra missbruks- och 

beroendevården genom att öka användandet av evidensbaserad praktik 

(Socialstyrelsen 2015). I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk 

och beroende: Stöd för styrning och ledning från 2015 rekommenderas att man 

upprättar en samordnad individuell plan kring den enskilde när behov finns 

(Socialstyrelsen 2015, s. 105). Vidare rekommenderas samverkan i form av case 

management för den enskilda som är i behov av insatser från både socialtjänst och 

sjukvård (Socialstyrelsen 2015, s. 142).  

Många kommunalförbund använder dessa lagrum och riktlinjer för att tillsammans 

med hälso- och sjukvården arbeta fram policys kring hur samverkan skall se ut i 

kommunerna.  Ett exempel på detta är den regionala överenskommelse som 

kommunalförbundet och hälso- och sjukvården gjort i området för de fyra 

kommunerna i denna studie. Många kommuner på lokal nivå tar sedan del i de 

riktlinjer som de gjort i dessa överenskommelser i sina skilda verksamheter 

(Matscheck & Fleetwood 2013, s. 138).  

3.2 Arbetsfördelning  

Den amerikanske organisationsforskaren Henry Mintzbergs delar upp 

organisationen i de två fundamentala delarna arbetsfördelning och koordinering 

(Mintzberg 1979, s. 2). Dessa två delar är sammankopplade. När arbetet inom en 

organisation fördelas måste de även samordnas och koordineras (Abrahamsson & 

Aarum Andersen 1996, s. 63). Även arbetet som beskrivs mellan olika 

organisationer behöver koordineras och arbetsfördelas för att samverkan skall 

fungera, vilket gör Mintzbergs teorier aktuella för denna studie. 

Arbetsfördelningen mellan de aktuella kommunerna, vuxenpsykiatrin och 

primärvården presenteras nedan. Koordineringen av kommunerna kommer däremot 
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att beröras i mer i analysen. Mer om Mintzbergs teorier kommer även att presenteras 

under teoriavsnittet. 

Landstingen är egna politiska enheter med egen organisation och budget. De brukar 

ofta organisera sin öppenvård för människor med missbruks- och 

beroendeproblematik genom en kombination av öppenvårdsmottagningar och 

specialistmottagningar. På öppenvårdsmottagningarna brukar rent medicinska 

bedömningar av beroende göras och där brukar även samtalskontakter erbjudas. På 

olika specialistmottagningar kan sedan olika preparat så som antabus och metadon 

delas ut (Matscheck& Fleetwood 2013, s. 134). 

När det gäller vårdinsatser kring missbruk gör landstinget uppdelningen av insatser 

utifrån samsjuklighet och insatser för “vanligt” missbruk.  Vid samsjuklighet i lokal 

öppenvård i de fyra aktuella kommunerna ges vård både av primärvården och 

vuxenpsykiatrin. Primärvården ger oftast vård via sina vårdcentraler och avser 

lättare samsjuklighet. Här handlar det oftast om en kombination av medicinering 

och samtal med kurator eller psykolog. När det kommer till tyngre samsjuklighet 

gäller främst kontakt med vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagning. En sådan 

mottagning består av ett team med psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor, kuratorer 

och psykologer.  Vid sidan av öppenvården och för de mer vårdkrävande fallen 

gäller inläggning på psykiatrisk vårdavdelning på sjukhus och då oftast på 

akutavdelning.  

Landstinget är enligt Hälso- och sjukvårdslagen ansvariga för att hjälpa den 

enskilde i den mån denne behöver medicinsk behandling, psykoterapi med mera. 

Kommunerna har å andra sidan ett ansvar för att den enskilde får erforderligt 

psykosocialt stöd (Matscheck& Fleetwood 2013, s. 142). 

Socialtjänsten utreder bistånd oftast i form av vårdinsatser i öppenvård eller 

institutionsvård på olika typer av behandlingshem. Man har även ett ansvar för att 

utreda om det är aktuellt med tvångsvård (Matscheck& Fleetwood 2013, s. 134). I 

arbetet med samsjukliga klienter får socialtjänsten endast utreda och sätta in insatser 

kring missbruket hos den samsjukliga klienten och arbetar inte med den 

psykiatriska delen som istället faller på landstinget (Matscheck & Fleetwood 2013, 

s. 145). 
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I missbruksutredningen SOU 2011:35 föreslogs att all vård för missbrukare skall 

läggas på landstinget. Sveriges kommuner och landsting (SKL 2001) kom dock att 

tillbakavisa detta förslag då man menade att det psykosociala stödet spelade en stor 

roll för personer med missbruks- och beroendeproblematik. SKL föreslog istället 

att det skulle vara obligatoriskt för landsting och kommuner att ingå 

samverkansavtal på samma sätt som det gjorts i den psykiatriska vården gällande 

samsjukliga personer med beroendeproblematik (Matscheck& Fleetwood 2013, s. 

135).  
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer teoretiker och författare kring samverkan som är aktuella för 

denna studie att presenteras. Först kommer forskning kring samverkansbegreppet 

att belysas och faktorer som påverkar samverkansprocessen att tas fram. Därefter 

kommer en presentation av forskning om samverkan kring missbruk och 

samsjuklighet och hur riktlinjer inom detta ämne tillämpas på praktisk nivå i 

organisationer. 

4.1 Samverkan som begrepp och process 

Susanna Johansson, postdoktor vid socialhögskolan i Lund, diskuterar samverkan i 

så kallade barnhus. Hon belyser förhållandet mellan rättsliga strukturer och 

organisatoriskt handlande. Hon lyfter bland annat upp varför samverkan mellan 

olika organisationer har blivit en så viktig del av vårt samhälle. Johansson studerar 

även de konflikter som kan dyka upp mellan olika samverkansaktörer (Johansson 

2013, s. 127). Hon menar att det kan uppstå konflikter mellan de olika aktörerna då 

dessa å ena sidan strävar att komma fram till samförståelse och integrera varandras 

arbete och å andra sidan strävar att upprätthålla sina egna organisationsregler och 

normer (Johansson 2013, s. 127).    

Johnsson lyfter fram skilda rättsliga uppdrag, regelverk och skild 

organisationsstruktur som faktorer som påverkar samverkan negativt (Johansson 

2013, s. 128). Hon beskriver samverkan utifrån vissa organisatoriska faktorer varav 

det hon belyser mest är de reglerade elementens betydelse. Med de reglerade 

elementen menar hon de styrande aktiviteter som kommer från lagar och regler. 

Andra faktorer som påverkar samverkan är de normativa elementen som bygger på 

värderingar och de kulturella- kognitiva elementen som kommer från underliggande 

strömningar inom organisationen (Johansson, 2013, s. 128). 

 Även Berth Danermark, professor i sociologi vid institutet för handikappvetenskap 

vid Linköpings och Örebros universitet, har skrivit om hur samverkan påverkas av 

olika grundläggande faktorer (Danermark 2004, s. 5). Danermark pekar på att det 

under de senaste åren har riktats mycket kritik mot brist i samverkan främst mellan 

vuxenpsykiatri och socialtjänst. Det har inte varit de enskilda organisationerna i sig 

som har kommit att kritiseras utan själva samverkansprocessen emellan dem 
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(Danermark 2004, s. 7). Danermark belyser i likhet med Johansson tre olika faktorer 

som han menar påverkar samverkansprocessen: organisatoriska former, 

regelsystem och kunskapstraditioner (Danermark 2000, s. 12). Med regelsystem 

menar Danermark på samma sätt som Johanssons reglerande element att 

samverkansaktörerna styrs av olika lagar, förordningar och riktlinjer. 

 De reglerande elementen påverkar samverkan då olika intuitioner och 

organisationer har olika regelverk och lagar att följa. I samverkansarbetet kan dessa 

komma att kollidera vilket gör att konflikt kan uppstå (Johansson 2013, s. 128). De 

reglerande elementen och regelsystem kan beskrivas utifrån institutionella logiker 

vilka kan ses som de rådande regelverk och dogmer som finns inom en institution. 

Johansson undersöker hur samverkan påverkas när olika institutionella logiker 

sammanstrålar mellan polismyndighet och socialtjänst i de så kallade Barnhusen 

(Johansson 2013, s 136). I en sådan samverkanskontext kolliderar olika lagrum och 

legitimiteten för varje lagrum får därför en mindre betydelse. Här är det av intresse 

att se vilka lagrum som vinner legitimitet men även hur de kommer att tolkas och 

formas när de möter andra lagrum och traditioner (Johansson 2013, s 137). 

 Med organisatoriska former menar Danermark att de olika samverkansaktörerna 

möter varandra utifrån olika organisationer och verksamheter som är uppbyggda på 

olika sätt och där aktörerna även har skilda positioner inom vardera verksamheten. 

Kunskapstraditioner är den olika bakgrund och utbildning som de olika aktörerna 

har. De ser utifrån sina kunskapstraditioner problem och målsättningar på olika sätt 

(Danermark 2000, s. 12). Danermarks organisatoriska former och kunskaps-

traditioner kan liknas vid Johansons kulturella och kognitiva element. 

4.2 Tillämpning av lagar och riktlinjer 

I sin licentiatuppsats studerade Eliasson samverkansprocessen i fyra olika projekt 

där man på olika sätt arbetar med samverkan kring personer med psykisk sjukdom 

och missbruk. 

Eliasson menar att samverkan kan organiseras på olika sätt och implementeras 

oftast uppifrån och ner i en organisation (Eliasson 2010, sammanfattning). 

Samverkan organiseras dels i multidisciplinära team så som case management eller 

på en enklare nivå där samverkan endast sker via informationsutbyte, 

vårdplaneringar och andra möten där vanliga missbrukshandläggare och 
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socialsekreterare är aktörer (Eliason 2010, s. 38). Idéer om samverkan förs in i 

kommunernas och landstingens organisationer från statlig nivå där de förs nedåt via 

Socialstyrelsen riktlinjer och SKL (Eliasson 2010, s. 118).  

Eliasson resultat är att samverkan ses som en nödvändig metod av personal från 

både kommun och landsting. De flesta är positivt inställda till riktlinjer och 

rekommendationer uppifrån och är positiva inställda till samverkan över lag. 

Eliasson uppmärksammar dock att de samverkansprojekt som implementeras i 

verksamheterna blir genomförda på olika sätt beroende på de förutsättningar som 

samverkanaktörerna har. Flera studier och rapporter visar att det finns stora 

svårigheter på praktisk nivå med samverkan mellan olika organisationer. Det finns 

idéer om samverkan som matas in i organisationerna där samverkan skall fungera 

som en effektivare metod att hjälpa individen, både för den enskildes bästa och rent 

ekonomiskt för organisationen. Flera hindrande faktorer förvårar dock idéerna och 

riktlinjerna att implementeras (Eliasson 2010, s. 116). 

En av de hindrande faktorer som Eliasson berör är ”den konkurrerande faktorn”. 

Ibland uppstår det konflikter då olika verksamhetsfält gör anspråk på samma domän 

vilket leder till konkurrens mellan samverkansaktörerna. En annan viktig faktor är 

det motsatta förhållandet där ingen vill ta ansvar för en domän (Eliasson 2010, s. 

4).  

Eliasson använder sig av nyinstitutionell teori för att visa på hur organisationer blir 

allt mer lika varandra genom att söka legitimitet. Organisationerna uppnår 

legitimitet genom att ta till sig de rekommendationer och riktlinjer som kommer 

från statlig nivå, Socialstyrelsen och SKL (Eliasson 2010, s. 27). 

David Matscheck, universitetsadjunkt vid institutionen för socialt arbete vid 

Stockholms universitet, och Christina Fleetwood, doktorand vid Nordic School of 

Public Health i Göteborg, skriver om samverkan kring missbruk och beroende 

(2013). Matscheck och Fleetwood pekar på att samverkan kring missbruk och 

beroende har diskuterats i utredningar, lagförslag och andra styrdokument och är 

för närvarande ett högst aktuellt område. De diskuterar hur samverkan gestaltat sig 

och vilka metoder som används för samverkan kring missbruk och beroende-

problematik och vilka som påverkas av dem. De diskuterar även hur 

ansvarsområdena fördelas mellan kommun och landsting ur ett samverkans-



16 

 

perspektiv. Som ett praktiskt exempel använder Matscheck och Fleetwood 

Stockholms län och hur policyn kring samverkan inom beroende ser ut mellan 

kommun och landsting (Matscheck & Fleetwood 2013, s. 133). En av de saker som 

påverkar samverkan inom missbruk är att det är många olika professioner med 

många olika regelverk och policys som möts (Matscheck & Fleetwood 2013,s. 

135). Matscheck & Fleetwood studerar även hur de Nationella riktlinjerna för 

missbruks- och beroendevård (2007) används i Stockholms län. De nationella 

riktlinjerna rekommenderar bland annat olika evidensbaserade arbetsmetoder 

(Matscheck & Fleetwood 2013, s. 140). En metod som rekommenderas och som 

följs upp i de riktlinjer som Stockholms län och SKL har gjort är Samordnad 

individuell plan (SIP). Uppföljningar av SIP visar dock på att ungefär hälften av 

brukarna i länet fick en sådan plan upprättad fast många fler egentligen hade behov 

av det (Matscheck & Fleetwood 2013, s. 141). Matscheck och Fleetwood menar i 

likhet med Eliasson att de riktlinjer som är baserade på de Nationella riktlinjerna 

för missbruk- och beroendevård (2007) inom Stockholms län ”fastnar” på en högre 

nivå inom verksamheterna och inte implementeras tillräckligt på den praktiska 

nivån. Matscheck och Fleetwood menar vidare att de nationella riktlinjerna som 

Stockholmspolicyn bygger på förespråkar evidensbaserade metoder som i sin tur 

gör att det blir svårare att samverka då dessa bestämda metoder inte går hand i hand 

med den flexibilitet som samverkansprocesser behöver (Matscheck& Fleetwood 

2013, s. 147). 

I likhet med Eliasson pekar även Matscheck och Fleetwood på samverkans-

aktörernas revirhävdande som en hindrande faktor i samverkansprocessen mellan 

socialtjänst och landsting. Som Johansson och Danermarks reglerande element och 

regelsystem ser även Matscheck och Fleetwood bristande kommunikation och 

skilda lagar och föreskrifter som ett problem för att samverkan skall fungera i 

praktiken mellan samverkansaktörerna (Matscheck & Fleetwood 2012, s. 142). 
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5 Metod 
I detta stycke kommer val av metod, metodens förtjänster och brister, urval och 

studiens genomförande att presenteras. Avsnittet avslutas med en etisk reflektion.  

5.1 Val av metod 

I denna studie har en kvalitativ metod att använts. För att kunna få de svar och det 

material som behövdes för att undersöka syfte och svara på frågeställningar var en 

semistrukturerad intervju mest i enlighet med syftet. Genom en semistrukturerad 

intervju kan man lättast få svar på vilka erfarenheter och upplevelser av samverkan 

som personal inom socialtjänsten har på en praktisk nivå. Fokus ligger på 

personalens egna upplevelser och synsätt (Bryman 2008, s. 415). För få fram 

material kring personalens egna erfarenheter krävdes det flexibilitet och lyhördhet 

för att fördjupa sig i vad det var som informanterna ville förmedla (Bryman 2011, 

s. 430). Fördelen med kvalitativ intervju där man inte har ett färdigt standardiserat 

frågeformulär är att man får en bredare bild av fenomenet och att respondenten har 

möjlighet att utveckla sig inom vissa valda områden (Eriksson- Zetterquist och 

Ahrne 2015, s. 38).   

 I en strukturerad intervju där man använder sig av en fast mall med färdiga frågor 

hade det inte funnits samma möjlighet och utrymme för följdfrågor och flexibilitet 

(Bryman 2011, s. 413). I denna metod har individuella intervjuer till största delen 

använts. I två av de sex intervjuerna som gjordes var det dock två informanter åt 

gången under intervjun. Dock användes samma intervjuguide som under de 

enskilda intervjuerna. 

5.2 Urval och tillvägagångsätt 

I denna kvalitativa studie har ett målinriktat urval använts i valet av kommuner och 

informanter. Målinriktade urval innebär att författaren medvetet väljer ut sin empiri. 

I kvantitativa studier däremot brukar man använder sig av så kallade 

sannolikhetsurval för att bland annat mäta generaliserbarheten i en studie. Då syftet 

i de kvalitativa studierna inte brukar vara att göra en generell jämförelse på samma 

sätt som i en kvantitativ studie är sannolikhetsurval inte lika aktuell i en kvalitativ 

metod (Bryman 2001, s. 250).  
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Sju personer ur socialtjänstens personal i fyra småkommuner i Västsverige valdes 

ut som informanter i detta arbete. E-post med en förfrågan om socialtjänstens 

personal med erfarenheter från arbete med missbruk- och beroendeproblematik 

kunde ställa upp på en intervju skickades till enhetscheferna för individ och 

familjeomsorgen i fyra närliggande småkommuner. De kommunerna som valdes ut 

är belägna i glesbygden och har flera mil till närmsta sjukhus och större stad. Valet 

av dessa kommuner är av stor vikt då själva studiens syfte är att undersöka hur 

riktlinjer inom kommunen som bygger på lagar och nationella riktlinjer tillämpas i 

praktiken i just småkommuner i glesbygden. 

Då sju informanter i de fyra kommunerna kunde ställa upp på intervju så valdes 

dessa ut. Personalen som har intervjuats kommer från olika nivåer inom respektive 

organisation. Fem intervjuer genomfördes varav i två av dem medverkade två 

informanter åt gången. I alla intervjuer användes samma intervjuguide och i de 

intervjuer som det var två informanter fick var och en av dem svara på frågorna i 

intervjuguiden i tur och ordning. Intervjuerna med två informanter kom dock att 

innehålla mer diskussioner och blev därför mer öppna och mindre strukturerade 

intervjuer än de där bara en informant deltog. 

Praktiska faktorer så som husrum spelade även in i valet av kommunerna. Jag valde 

kommuner där jag visste att jag kunde få bo under tiden då empirin samlades in.  

När man gör ett målinriktat urval sker oftast urvalet på flera olika nivåer (Bryman 

2011, s. 250). Det första urvalet jag har gjort i denna studie var att begränsa mig till 

hur socialtjänstens personal ser på samverkan mellan socialtjänst och sjukvård i 

arbetet med samsjukliga klienter. Vuxenpsykiatrins personal har medvetet valts 

bort då det är samverkansprocessen inom socialtjänstens egen organisation som är 

syftet med underökningen. Samverkan kan även ske på många fronter och på flera 

olika nivåer. I denna uppsats kommer dock endast samverkan mellan socialtjänst 

och vuxenpsykiatri, beroende- och primärvård att undersökas och då på individnivå 

utifrån personal inom socialtjänstens perspektiv.  

5.3 Metodens förtjänster och brister 

Hade kvantitativ metod använts i denna studie hade frågeställningar inte kunnat 

besvaras på ett lika adekvat sätt som genom en kvalitativ studie. Själva 

problemformuleringen pekar i en kvalitativ riktning då själva undersökningen är att 
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studera respondenternas erfarenheter och upplevelser (Bryman 2011, s. 371). Om 

studien istället hade varit inriktad på hur samverkan mellan socialtjänst och hälso- 

och sjukvård generellt sett uppfattades av socialarbetare i Sverige så hade en 

kvantitativ metod varit att föredra. Fördelen med den kvantitativa metoden är att 

man kunnat studera hur utbrett fenomenet är, samt att man kunnat dra generella 

slutsatser utifrån resultatet av studien (Bryman 2011, s. 372). 

En kvalitativ studie går inte på samma sätt som en kvantitativ studie att generalisera. 

Den lilla grupp man brukar intervjua eller observera kan inte på samma sätt vara 

representativ som en kvantitativ studie kan vara. Inom den kvalitativa forskningen 

generaliserar man istället till en vald teori och till den tidigare forskningen som 

bedrivits på området. Generaliseringen sker alltså till andra resultat inom det 

aktuella fältet utifrån andra forskares resultat (Svensson och Ahrne 2015, s. 27).  

5.3.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är från början kvantitativa redskap för att mäta en 

undersökning. Reliabilitet är ett mätinstrument som handlar huruvida man kan göra 

om samma undersökning igen och komma fram till samma resultat (Bryman 2011, 

s. 49) och validitet handlar om att bedöma om de slutsatserna som man kommit 

fram till i en undersökning är valida, alltså gällande och tillförlitliga (Bryman 2011, 

s. 50). 

Reliabilitet så som den används i kvantitativa studier kan bli problematiskt i en 

kvalitativ studie om urvalet i studien är målinriktad vilket är fallet i detta arbete. 

Generaliseringen kan istället ske till tidigare forskning inom det aktuella 

forskningsområdet (Bryman 2011, s. 369). Att därför jämföra sin studie med flera 

andra studier ökar generaliserbarheten (Svensson och Ahrne 2011, s. 27).   

Forskare som arbetat med kvalitativa metoder har även kommit att utveckla 

reliabilitet och validitet så att dessa två begrepp går att applicera på studier där man 

använt sig av kvalitativa metoder. Till sin hjälp för att mäta reliabilitet och validitet 

har man tagit fram nya begrepp. Några av dessa begrepp är tillförlitlighet 

(“trustworthiness”) och äkthet (“authenticity”) (Bryman 2011, s. 353). Genom 

dessa begrepp betonar man trovärdigheten i arbetet genom att granska studiens 

uppbyggnad. Man kan utforma studien så att den blir pålitlig och trovärdig genom 

att noggrant och utförligt gå igenom alla delar av studiens uppbyggnad. Framförallt 
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problemformulering, metod och analys av data är viktiga att konstruera på ett 

utförligt sätt (Bryman 2011, s. 355). Eftersom en gedigen uppbyggnad av studien 

är något som stärker en kvalitativ metods validitet och reliabilitet kommer mycket 

av fokus att läggas på att förklara och ge en gedigen motivering till metodval i denna 

undersökning. 

5.4 Etiska överväganden 

I denna studie har jag använt rekommendationer från Forskningsetiska principer 

inom humanistisk vetenskaplig forskning som utgivits av Vetenskapsrådet (2002). 

Där har jag följt de fyra huvudkraven. Det första är informationskravet där man 

bland annat ger information till uppgiftslämnarna om vad syftet med arbetet går ut 

på (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Det andra kravet är samtyckeskravet där man skall 

försäkra sig om informanternas samtycke och där informanten får information på 

vilka premisser de ställer upp (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Det tredje är 

konfidensialitetskravet där informanterna får information om tystnadsplikt kring 

det material de lämnar ut och att informanternas anonymitet försäkras 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 12). Det fjärde och sista är nyttjandekravet där man inte 

använder sitt material till annat än vad man har uppgett att man skall använda det 

till, tillexempel kommersiellt bruk. 

Informanterna fick redan innan vi träffades veta om de etiska överväganden jag 

beaktat inför arbetet. Dels fick de information via e-post redan innan intervjun där 

det framgick att de själva samt de kommuner som de arbetade i skulle vara anonyma 

i undersökningen. När vi väl träffats för intervjun fick de ytterligare information 

om hur materialet ifrån intervjun skulle hanteras, samt att informanterna skulle få 

information om när uppsatsen disputeras och att de fram till dess kunde dra sig ur 

som informanter.  
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6 Teorier och teoretiska utgångspunkter 
I detta arbete kommer samverkansprocessen mellan skilda organisationer att 

studeras. För att förstå denna process måste först organisationernas uppbyggnad 

och beståndsdelar att granskas. Analysen kommer att göras utifrån en 

nyinstitutionell teori då detta är en högst aktuell teori när man studerar 

organisationer och dess processer i förhållande till sin samtid och kontext. För att 

få en bredare förståelse för den nyinstitutionella teorin kommer först 

organisationsteori och olika organisatoriska strukturer att presenteras nedan. Efter 

detta kommer en genomgång av den nyinstitutionella teorin och några av dennas 

centrala begrepp att presenteras. 

6.1 Organisationers beståndsdelar och strukturer 

Den klassiska indelningen av organisationsteori är att man delar upp organisationen 

i två grundläggande delar, arbetsfördelning och auktoritetsfördelning 

(Abrahamsson & Andersen 1996, s. 56). I detta arbete kommer en snarlik 

uppdelning användas som är gjord av den amerikanska organisationsforskaren 

Henry Mintzberg. Den första delen är arbetsfördelning vilket är den samma som i 

den klassiska uppdelningen, den andra delen kallar dock Mintzberg för coordinating 

mechanisms och kommer här att översättas till samordnings-

mekanismer.(Mintzberg 1979, s. 2).  Dessa två delar är beroende av och skapar 

varandra. När man fördelar arbetsuppgifter mellan människor uppstår det krav på 

koordination i alla former av organisationer (Abrahamson och Andersen 1996, s. 

63). Hur arbetsfördelningen ser ut påverkas av vilka uppgifter organisationen har 

att hantera medan koordineringsuppdelningen bestäms och påverkas av en större 

variation av faktorer så som kontroll och kommunikation.  

Mintzberg presenterar fem olika typer av samordningsmekanismer. Dessa är 

översatt till svenska är: ömsesidig anpassning (mutual adjusting) som är 

kommunikation och koordinering som sker ömsesidigt av arbetare på praktisk 

utförarnivå, direkt tillsyn (direct supervision) är när en individ tar direkt kontroll 

och ansvar för en mindre grupp arbetare. De sista tre samordningsmekanismerna är 

så kallade standardiserade mekanismer. I de organisationer som använder sådana 

finns det redan en färdig plan eller mall som arbetarna följer. Arbetet i 

organisationen är redan på förhand uppstrukturerad och alla delar av organisationen 



22 

 

fungerar på så vis av sig själv (Mintzberg 1979, s. 5). Standardisering av 

arbetsprocessen (standardization of work process) är när arbetsprocessen ska vara 

rutin, att saker sköts per automatik. Standardisering av arbetets utgångar 

(standardization of work outputs) är när en arbetare inom arbetsprocessen hela tiden 

arbetar med specialiseringar eller anpassningar. Arbetsprocessen är densamma men 

resultatet av varje genomfört arbete blir unikt. Som exempel tar Mintzberg en 

taxichaufför. Processen att köra bil och att ta betalt är den samma men varje ny 

individ taxichauffören kör beställer en ny resa som taxichauffören måste anpassa 

sig till. 

 Den sista av samordningsmekanismerna är standardisering av arbetets färdigheter 

(standardization of worker skills) och är när arbetare som kommer till en 

organisation blir tränade och specialiserade i just den organisationens regler och 

kunskaper så att arbetarna sedan kan fungera utan vidare koordination. Mintzberg 

liknar det vid en kung och hans guvernörer.”The king trusted the governors because 

he trained them himself” (Mintzberg 1979, s. 6). 

6.2 Nyinstitutionell teori 

Detta arbete kommer att studeras ur ett nyinstitutionellt perspektiv. Institutionell 

teori som är grunden till den nyinstitutionella teorin kan ses som en motsats till 

organisationsteori. Organisationsteorin ser organisationer som stabila enheter som 

gör rationella val för att uppnå effektivitet och sina utsatta mål. Inom 

organisationsteorin följer inte organisationer lättvindigt trender utan tar till sig 

förändring på ett sakligt och övervägande sätt (Eriksson- Zetterquist 2009, s. 6). 

Den institutionella teorin menar däremot att organisationer alltid följer informella 

och formella regler som finns inom organisationen och andra angränsande 

organisationer snarare än att följa den mest rationella vägen att handla efter. ( 

Eriksson-Zetterquist 2009, s. 5). Personalen handlar alltid efter de regler och former 

som finns inom organisationen utan att tänka ”outside the box”. Detta stöper 

organisationerna till stabila enheter. Den institutionella teorin handlar även om att 

studera hur förändringar inom organisationerna går till när de interagerar med andra 

organisationer och institutioner i samhället (Eriksson- Zetterquist 2009, s. 5). 

Den nyinstitutionella teorin är sprungen ur institutionell teori (Eriksson- Zetterquist 

2009, s. 64)). Nyinstitutionell teori går dock mer in på att studera hur organisationer 
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legitimeras i ett ständigt föränderligt samhälle (Linde och Svensson 2013, s. 12). 

Enligt den nyinstitutionella teorin införlivar organisationerna den rådande 

moraliska ordningen i samhället för att på så sätt kunna uppbära legitimitet 

(Knutgård 2013, s. 60). Den nyinstitutionella teorin menar att organisationer 

ständigt tvingas att välja mellan de regler och lagar som organisationen har 

tillämpat officiellt och att söka legitimitet för de informella regler som faktiskt råder 

på tjänstemansnivå (Levin 2013, s. 28). 

 Ulla Eriksson- Zetterquist, docent vid Gothenburg Research Institute, samman-

fattar den nyinstitutionella teorins intressefrågor så här ”varför fortsätter den 

byråkratiska organisationen sitt segertåg även om den inte alltid innebär det mest 

effektiva sättet att göra saker på?” (Eriksson- Zetterquist 20009, s. 64). I sitt 

fortsatta segertåg söker organisationerna ständigt legitimitet för vad de gör även om 

detta inte alltid är det mest effektiva sättet att göra det på. Det är detta som det 

nyinstitutionella perspektivet vill belysa.  

6.2.1 Lösa kopplingar 

När vissa delar av organisationen inte samverkar med varandra eller när ledningens 

direktiv inte tillämpas på tjänstemansnivå för att det saknas bra koordinering kan 

man prata om så kallade lösa kopplingar (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 69). Det 

finns en mängd forskning som visar att politiska direktiv och bestämmelser inte 

fungerar i implementeringsprocessen i en organisation. De lagar och regler som på 

politisk nivå stiftats går inte alltid att implementera på praktisk utförarnivå (Bolman 

& Deal 2013, s. 32). 

 Lösa kopplingar är ibland till last för en organisation men kan även i vissa fall vara 

till organisationens fördel då de lösa kopplingarna bidrar till flexibilitet och att 

organisationen är mer mottaglig för förändring och alternativa arbetsmetoder 

(Eriksson- Zetterquist 2009, s. 70).  

Vissa planer kopplas löst till organisationen för organisationens egen vinnings 

skull. Många planer som görs på chefsnivåer skapas för att ge organisationen 

legitimitet och ett gott rykte. Om planen dock skulle utföras på praktisk nivå så 

skulle detta försvåra arbetet för organisationen. Ledningen inom verksamheterna är 

ofta måna om att kunna visa upp att det finns planer inom de områden som till 

exempel tillsynsmyndigheter kräver, men dessa planer efterlevs inte alltid och 
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dessutom är de inte sällan bristfälligt förankrade hos medarbetarna. Att hålla 

planerna löst kopplade blir därför en fördel och ett skydd för organisationen 

(Eriksson- Zetterquist 2009, s. 71). När man håller strukturer löst kopplade för att 

det praktiska arbetet skall få fortgå obehindrat samtidigt som man utåt sett har av 

ekonomiska eller politiska skäl visat upp andra strukturer för att få legitimitet, pratar 

man inom nyinstitutionell teori om så kallade frikopplade strukturer (Levin 2013, 

s. 28).  

6.2.2 Rationell myt 

När det inom en organisation finns en lös koppling, alltså att det finns givna 

strukturer som man skall arbeta efter inom organisationen men att vissa delar av 

organisationen i själva verkat arbetar på ett annat sätt, kan det ibland skapas så 

kallade rationella myter. Rationella myter är när en organisation utåt sett ger sken 

av att arbeta efter vissa strukturer och föreskrifter som ger organisationen 

legitimitet. Man säger att resultaten av organisationens arbete kommer från dessa 

rutiner som finns officiellt inom organisationen. I själva verket råder det en lös 

koppling mellan struktur och praktiskt arbete så de resultat som organisationen 

producerar egentligen är sprungna ur andra arbetssätt än de strukturer som är satta 

inom organisationen. På så sätt skapas det en myt om hur organisationen arbetar för 

att nå fram till sina resultat (Levin 2013, s. 28). 

6.2.3 Isomorfism 

Organisationer inom samma branscher har ofta en tendens att likna varandra. Detta 

fenomen har kommit att kallas för isomorfism. Isomorfismen är när 

organisationerna hela tiden strävar efter homogenitet utifrån krav från omgivningen 

(Eriksson- Zetterquist 2009, s. 72). Lina Ponnert universitetslektor vid 

Socialhögskolan i Lund, skriver att känslan av osäkerhet inom en organisationer 

leder till att man efterliknar de organisationer inom samma organisatoriska fält som 

framstår som lyckade och för in deras strukturer och regler för att utåt sett få 

legitimitet. På detta sätt ökar homogeniteten mellan organisationer inom samma fält 

och därmed bildas isomorfism (Ponnert 2013, s. 43). Så kallade organisationsfält 

handlar om hur organisationer påverkas av sin omgivning och är ett begrepp nära 

kopplat till isomorfism då isomorfismen skapas genom de organisatoriska fälten 

(Eriksson- Zetterquist 2009, s. 72). Organisationsfält är en rad organisationer som 
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är kopplade till varandra, de kan tillhöra samma bransch eller har samma funktioner 

i en kommun eller landsting. De organisationer som påverkar och formar varandra 

tillhör samma organisationsfält. Organisationer som tillhör samma fält behöver inte 

vara direkt kopplade till varandra rent geografiskt eller samarbetsmässigt utan de 

räcker att de tillhör samma kategori av organisation eller branscher som påverkar 

varandra.  Om man i stället pratar om organisationer som är geografiskt nära 

varandra och därigenom påverkar och formar varandra så kallar man dem för 

interorganisatoriska fält (Eriksson- Zetterquist 2009, s 73). Endast de delar av 

organisationen som ingår i en institutionell process ingår ur ett nyinstitutionellt 

perspektiv i ett organisatoriskt fält.  
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7 Presentation av informanterna 
De sju informanterna kommer från fyra svenska småkommuner som gränsar till 

varandra. Tre av kommunerna består av samhällen som är glest belägna från 

varandra och den fjärde kommunen består i huvudsak av ett litet större samhälle. 

Kommunerna ligger geografiskt sett relativt långt ifrån närmsta storstad. Alla 

kommunerna har mellan 8000- 13000 invånare. Klienter med missbruks-och 

beroendeproblematik har främst amfetamin- alkohol och läkemedelsmissbruk. 

Opiatmissbruket är tämligen litet bland klienterna så kommunerna samarbetet 

relativt lite med LARO- kliniker. Samverkan mellan LARO-kliniker och 

socialtjänsten faller på så sett bort i undersökningen. 

För att hålla informanterna anonyma kommer deras namn att vara fingerade. Även 

aktuellt kommunalförbund och regionala samorganisationer kommer att hållas 

anonyma.  

Kommunerna kommer att nämnas som kommun A, kommun B, kommun C och 

kommun D. Personalen från kommun A kommer att ges namn som börjar på A och 

de i kommun B kommer få namn som börjar på B och så vidare. Två informanter 

är från kommun A, en informant är från kommun B, två från kommun C och två 

från kommun D. Spridningen på informanterna ser ut som den gör på grund av den 

tillgänglighet som kommunerna hade på personal som kunde intervjuas. 
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8 Empiri 
I detta kapitel kommer först de riktlinjer och överenskommelser som de fyra utvalda 

kommunerna använder sig av att presenteras. Efter det kommer en presentation från 

de intervjuer som har gjorts med de sju informanter som alla arbetar inom 

socialtjänsten. Deras erfarenheter och åsikter om hur samverkan fungerar i 

praktiken kommer att redovisas. Materialet från intervjuerna är indelade i två delar, 

dels koordinering där material kring hur informanterna upplever att koordinering 

av organisation och samverkan ser ut inom organisationen, dels en presentation 

över hur informanterna upplever samverkansprocessen i praktiken.  

8.1 Kommunernas handlingsplaner och riktlinjer 

De fyra kommunerna är alla del av samma kommunalförbund som i sin tur är 

representerat i en regional samorganisation som skrivit en överenskommelse om 

samverkan mellan landsting och de kommuner som ingår i aktuellt 

kommunalförbund. I den övergripande överenskommelsen framgår vilken 

målgrupp som omfattas. Målgruppen anges vara ”alla vuxna personer som på grund 

av psykisk ohälsa/psykiskt sjukdom, skadligt bruk (missbruk) /beroende, har en 

funktionsnedsättning eventuellt i kombination med social problematik och som har 

behov av samordnade insatser från aktuella huvudmän. Till målgruppen hör även 

barn och ungdomar som lever med en vuxen som har en psykisk 

funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller skada eller har ett missbruk.   Syftet 

med överenskommelsen är att tydliggöra kommunens och landstingets respektive 

ansvarsområde. Ansvarsområdet mellan kommun och landsting presenteras ovan i 

”Bakgrunden”.  

Överenskommelsen hänvisar till hur samverkan skall ske på praktisk nivå. Det 

framgår vilka som är de berörda parterna och att de skall skapa en helhetssyn på 

den enskildes behov genom samverkan. Samverkansmallen hänvisar till 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:20) om samordnade 

insatser för rehabilitering. SOSFS 2008 ställer krav på att kommuner och landsting 

skall utarbeta gemensamma rutiner för samverkan på lokal nivå. I 

överenskommelsen framgår det vidare att ledningen inom respektive verksamhet 

skall se till ”att det finns en tydlig struktur och beslutsordning som främjar 
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samverkan mellan huvudmän” samt ”att medarbetarna ges de förutsättningar som 

behövs för att kunna samverka i praktiken.” 

 I överenskommelsen framstår det tydligt när man skall upprätta samverkansmöten 

kring den enskilda, vilka som ska delta och hur man skall göra det (SKL,2011). I 

enlighet med 7§ i andra kapitlet Sociallagen skall man upprätta en individuell plan 

för den enskilde när denne har behov av- och samtycker till det. Alla berörda 

huvudmän har skyldighet att delta. 

De fyra kommunerna har utifrån denna överenskommelse gjort egna lokala 

samverkansplaner. Syftet är att på lokal nivå tydliggöra ansvarsområden hos de 

berörda samverkansparterna för att på bästa sätt kunna tillgodose målgruppens 

behov. Vidare står det klart och tydligt att alla samverkansparter har skyldighet att 

implementera planen hos alla medarbetare som arbetar kring målgruppen.  

I de lokala samverkanplanerna i de fyra kommunerna finns en förteckning över hur 

ansvarsfördelningen skall se ut mellan kommun och landsting. Det framgår att 

verksamheterna skall göra handlingsplaner där det konkret framgår hur 

verksamheten skall arbeta för att främja samverkan med andra organisationer. 

 I kommun A:s lokala handlingsplan har det bland annat bestämts att man skall 

förbättra sina rutiner kring samordnad individuell plan (SIP) samt att ha 

informationsutbytesdagar med personal från psykiatrin i form av soppluncher en 

gång per år. Den lokala planen hänvisar till överenskommelsen som gjorts av 

kommunalförbundets samordningsorgan i fråga om hur vårdplan och individuell 

plan skall upprättas.  

I kommun B har man gjort egna styrdokument om hur samverkan skall fungera 

mellan psykiatri och sjukvård. Informanten i kommun B som gav ut styrdokumentet 

ville dock förtydliga att de i kommunen använde styrdokumentet som arbetsverktyg 

och inte som en officiell samverkansplan då vuxenpsykiatrin inte hade skrivit på 

överenskommelsen.  

I styrdokumentet har man förtecknat ansvarsområden och samverkan på lokal nivå. 

I detta dokument har de rekommendationer om vad som skall göras i 

samverkansarbetet med samsjukliga klienter. Bland annat skall socialtjänsten om 
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de misstänker att en person har samsjuklighet med klientens medgivande kontakta 

primärvården omedelbart.  

 I kommun C har man som i kommun A gjort en lokal samverkansplan utifrån 

samordningsorganets övergripande överenskommelse. Förutom detta har kommun 

C en lokal samverkansgrupp som gör uppföljningar på hur samverkan fungerar på 

praktisk nivå och att man följer de uppdaterade nationella riktlinjerna. 

8.2 Koordinering 

Nedan kommer informanternas erfarenheter och upplevelser kring 

koordineringsmetoder som: riktlinjer, SIP, kommunikation inom och mellan olika 

organisationer samt synen på arbetsfördelning mellan socialtjänst och sjukvården 

att presenteras. Samtliga intervjuer gjordes under senhösten 2015. 

8.2.1 Riktlinjer 

Handlingsplaner och utarbetade riktlinjer finns i samtliga av de fyra kommuner. På 

frågan om det fanns tillgängliga utarbetade handlingsplaner kring samverkan med 

sjukvården inom verksamheten var svaren från kommun dock A och D tvetydiga. 

Det fanns en handlingsplan någonstans men informanterna visste inte riktigt var 

eller hur den var utformad. ”Ja, jag tror att det finns en, jag vet att jag efterfrågade 

det någon gång. Men då hade den kommit bort tror jag.” berättade August, 1:e 

socialsekreterare i kommun A. 

Svaret från Diana och Denise socialsekreterare i kommun D var ”Nej”. Det finns 

ingen tillgänglig handlingsplan. Senare informerar dock enhetschefen i kommunen 

att det finns en lokal handlingsplan mellan socialtjänst, vuxenpsykiatri och 

primärvården men att denna inte är väl förankrad i det praktiska arbetet. 

Riktlinjerna i den lokala handlingsplanen i kommun C säger att man skall ha en 

samverkansgrupp som kontinuerligt möts och arbetar kring frågor som rör 

samverkansprocessen i kommunen. Denna samverkansgrupp fungerar väldigt bra i 

kommun C berättade Claes, enhetschef och Chatarina, socialsekreterare i samma 

kommun. Denna samverkansgrupp har betonat att det är viktigt att man på praktisk 

utförarnivå sätter sig in i de uppdaterade nationella riktlinjerna. Socialtjänst och 

hälso-och sjukvård har haft möten tillsammans och sedan avrapporterar dom till 

den lokala samverkansgruppen.  
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Det är ju mer en strukturell samverkan kan vi säga och det har inte varit 

obehövligt på något sätt. Det fanns många grundläggande frågor där hur 

man kontaktar varandra, vilka arbetsuppgifter och roller man har och så 

vidare. Det har funnits ett stort behov utav den typen av 

informationsutbyte (Claes). 

I kommun B har de väl utarbetade styrdokument kring samverkansprocessen. 

Detta skall som ovan nämnts endas ses som ett hjälpmedel för personal inom 

socialtjänsten. Beatrice, 1:e socialsekreterare i kommun B, berättade att de 

sedan hösten 2015 har fått rutin på flera punkter inom detta styrdokument 

bland annat samordnad individuell plan (SIP). 

Informanterna i främst kommun A och D tyckte även att de riktlinjer som 

finns är otydliga och luddiga.  August tyckte att riktlinjerna inom 

verksamheten inte är flexibla och lättanpassliga. Han menade att riktlinjerna 

skall vara lättare att tillämpa och att de skall ge mer handlingsutrymme. 

Jag tycker att riktlinjer ska vara levande. Det sätter vi ska arbeta på det 

behöver vara ett levande dokument som används i vardagen hela tiden 

av socialsekreterarna och där man försäkrar sig om att man får med alla 

bitar som finns i föreskrifter och sådant (August). 

August ansåg dock att det blir problem när det hela tiden kom nya riktlinjer som 

kommuner och landsting skulle förhålla sig till och implementera. 

Jag tycker dom nya nationella riktlinjerna är bra och att dom riktar sig 

till oss och till sjukvården även om vi eventuellt tar del av dom i större 

utsträckning än hälso- och sjukvården. Men sen kan jag tycka att det är 

ett problem att man… det är ju otroligt svårt att implementera nya sätt 

att arbeta på i sådana här verksamheter (August). 

Han tyckte det är ineffektivt och tidskrävande att det hela tiden kommer nya 

riktlinjer och att man inte har tid att anpassa sig till de gamla. Han menade att det 

är viktigt att det finns en röd tråd i arbetet som bedrivs inom verksamheten och att 

det finns en kontinuitet i de bestämmelser och riktlinjer som kommunen använder 

sig av 
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Det är ett hiskeligt arbete och då har man dom gamla nationella 

riktlinjerna för missbruksvården från 2007. Dom har man ju mer eller 

mindre kastat ut genom rutan och nu kör vi helt nytt. Det är och det blir 

ett problem för då kanske organisationen har arbetat med att 

implementera dom gamla och det tar ju flera, flera år, och så nej, nu 

skickar vi dom och så kommer det nya (August). 

Diana ansåg att riktlinjerna är luddiga och att det saknas fasta rutiner kring dem. 

Som exempel nämnde hon de avvikelserapporter som skrivits i samband med att 

hälso- och sjukvården uteblev från ett SIP- möte och att det inte fanns någon 

ovanifrån i organisationen som tog vid och granskade avvikelserapporterna 

ordentligt. “Man kan skriva en avvikelserapport men det finns liksom inga tydliga 

riktlinjer tycker jag. Det är lite luddigt om… Vad händer sen då när man har samlat 

på sig det här?” ( Diana). 

8.2.2 Samordnad individuell plan (SIP) 

Alla fyra kommunerna har använt sig av eller testat SIP (samordnad individuell 

plan) som metod i samverkan med hälso-och sjukvården i enlighet med lagar, 

nationella riktlinjer och lokala handlingsplaner. Ingen av kommunerna har dock 

arbetat med SIP under en längre period. I alla kommunerna använde man även 

samverkansmöten som påminner om SIP fast utan att använda den officiella 

metoden. 

I kommun B hade man börjat använda sig av SIP sedan ett halvår tillbaka vid tiden 

för intervjun. Innan dess använde de sig av samverkansmöten som påminner 

mycket om SIP, berättade Beatrice dock utan att kalla det för SIP eller använda den 

officiella SIPmanualen.  

August förklarade att de är dåliga på att implementera SIP som mötesform i 

kommunen och att det främst har förts diskussioner kring denna metod på 

chefsnivå. August själv har under sina två år som socialsekreterare endast använt 

sig av SIP vid ett tillfälle. Anders i samma kommun har det senaste året närvarat på 

omkring fyra SIPar. Anders berättar i likhet med Beatrice att de istället har haft 

samverkanmöten utan att följa SIPmetoden. 
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I kommun D har de använt sig mycket av SIP som metod och informanterna där 

tycker mycket om att arbeta efter SIP-manualen. Diana berättade att de kom igång 

med SIParna i kommunen cirka ett år innan intervjun. Diana trodde även det är en 

bra metod för klienterna då de får mer förståelse för vem som gör vad. ”Det känner 

jag också att för klienterna är SIPar bra för det blir så tydligt. Man sitter i ett rum 

och dom ser verkligen vem som jobbar med vad och dom får en samlad bild av alla 

som är i ärendet” (Diana). 

Informanterna i kommun D upplevde dock att SIP inte fungerar som den skulle. 

”Det är ju lagstiftat sedan 2010 att landsting och kommuner skall samarbeta. Men 

det funkar inte ändå” berättar Denise. 

 I kommun C har de endast använt sig av några SIP- möten sen några månader 

tillbaka när intervjun hölls och som Chatarina har börjat tillämpa. Istället har de 

innan dess använt sig av så kallade “trepartsmöten” som påminner mycket om SIP 

och där alla aktuella parter är medverkande.  

Jag har haft några SIPmöten och sen vet jag inte, vi har inte kallat dom 

alla för SIPmöten men vi har ju ofta samarbetat med psykiatrin och på 

det viset också då vi har haft gemensamma möten med läkare och klient 

som vi har träffat och gjort någon form av planering (Chatarina).  

Vid frågan om de märkt någon skillnad i samverkansmötena mellan SIP och den 

tidigare mötesformen svarade Chatarina att hon inte märkt någon större skillnad. 

Hon menar att det andra är mer formellt men att innehållen i mötena är ungefär 

desamma och de metoder de använt sig av innan SIP har fungerat bra.  

Vid frågan till informanterna i kommun D om de upplevt någon skillnad i 

samverkansprocessen sedan de infört SIP- möten som metod blev svaret nej. Dock 

pekar Diana på att problemet med att personal från hälso- och sjukvården inte alltid 

närvarar på SIP-möten kvarstår, trots att de har gjort förändringar inom hälso-och 

sjukvårdens verksamheter inom kommunen. 

Förändringen dom har gjort är ju ändå att tidigare var det en av de två 

läkarna som skulle komma på SIP-möten. Nu har dom delegerat det så 

nu är det till två sjuksköterskor istället som är SIP-ansvariga och det är 

ju bra, men även dom har ju svårt att komma (Diana).  
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8.2.3 Kommunikation 

I tre av de fyra kommunerna berättade informanterna om svårigheter i 

kommunikationen som socialtjänsten i kommunen har med hälso- och sjukvården. 

Framför allt informanterna i kommun A och D berättade om vissa svårigheter som 

hade uppstått i kommunikationen. 

Anders berättade att han och en kollega upplevde vissa svårigheter i 

kommunikationen med sjukvården kring huruvida en klient borde bli inlagd för 

avgiftning eller inte. 

Ibland så tycker vi att det är lite komplicerat det här, eller svårt det här 

med hur vida man blir inlagd eller inte. Och det är ju en väldigt vital del 

hur vi upplever att den här personen bör bli inlagd för sitt missbruk och 

för sin avgiftning och få komma vidare i vårdkedjan (Anders). 

Anders beskrev att det var läkaren på plats som helt bestämde huruvida klienten 

skulle bli inlagd eller inte och Anders beskrev det som rysk roulett. Ibland hade de 

tur och ibland inte. Även om Anders och hans kollegor tyckte att det var självklart 

att klienten skulle bli inlagd så blev det inte alltid så. Personalen från socialtjänsten 

i kommun A får ibland ”kämpa med näbbar och klor” för att få klienterna inlagda, 

som Anders uttryckte det.  

 August svarade på frågan varför de i kommunen valt att mer arbeta med ett annat 

sjukhus än det de brukade samarbeta med och som hade ett större geografiskt 

avstånd ”Dom är enklare att ha att göra med helt enkelt.” Vid frågan varför han 

tyckte det var så berättade han att de var mycket svårare att få in klienter på det 

sjukhuset som de brukade samarbeta med tidigare och att man där ”liksom får tjata 

in” klienterna. På det sjukhuset man istället har börjat samverka mer med beskriver 

respondenten att de är mycket tydligare och rakare i sin i kommunikation med 

socialtjänsten i kommun A än vad de varit på de andra sjukhuset. De är mer tydliga 

där i vilka fall de tar emot patienter eller inte.  

I kommun D förklarade socialsekreterarna att de hade haft problem i 

kommunikationen med sjukvården i fall där hälso- och sjukvården ansett att 

klienten varit färdig på avgiftning inom slutenvården och ville skriva ut klienten 

fast socialtjänsten ännu inte hunnit placera klienten på ett behandlingshem. “Dom 
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har inte tid längre. Och om man då säger men vi håller ju på att placera, ni behöver 

hålla den här personen till dess. Då vill man inte det. Nej vi är ingen 

bostadsförmedling har man fått till svar då. [… ]. Det är svårt att ha en gemensam 

riktning åt det hållet vi ska till. Det spretar väldigt.” (Denise).  

I kommun C hade informanterna en relativt positiv bild av kommunikationen med 

hälso- och sjukvården. Under vissa perioder hade de haft informationsutbyte och 

personalträffar med personal från hälso- och sjukvården. Detta var dock inget som 

pågick regelbundet. På dessa möten träffade de personal från vårdcentralen på orten 

och diskuterade och gick igenom olika patienter/ klienter, med klienternas 

medgivande. 

August trodde att samverkan skulle fungera bättre om man hade en bättre 

kommunikation och kunskapsutbyte mellan de samverkande organisationerna. 

Att få igång en bättre dialog eller bra dialog och att man kan ha utrymme 

att prata med varandra även när man bara vill fråga om råd eller hur 

man skall tänka och så där (August).  

Diana trodde att om både kommunen och landstinget fått fler tillfällen att ta in de 

nya nationella riktlinjerna, samt att de hade mer gemensamma begrepp att 

kommunicera på, så skulle samverkan bli lättare. 

Man måste ju nöta in de här riktlinjerna lite grann och att ja kanske då 

se det som ett sjukdomsbegrepp då kanske det blir lättare för landstinget 

att se missbruket. Att se det mer som ett sjukdomstillstånd (Diana).    

8.2.4 Ansvarsfördelning mellan kommun och landsting 

August upplevde ibland att socialtjänsten fick gå över sina ansvarsgränser så att 

klienterna behov blev tillgodosedda: ”Jag kan tycka att vi tar ett stort ansvar för 

personers psykiska ohälsa också och köper utredningar och köper behandling som 

egentligen borde tas om hand av psykiatrin och det kan jag tycka att det är ett 

problem” (August).   

Beatrice upplevde även hon att det var kommunen som fick dra det tyngsta lasset i 

samverkansprocessen ”Är det ingen annan som gör det får vi väl göra det. Det 

handlar inte bara om vuxenpsykiatrin utan det handlar om hemtjänst och 

boendestödjare också. Det finns ju många resurser inom en kommun” (Beatrice). 
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Denise berättade om ett stort problem hon upplevde då klienter med samsjuklighet 

bollades mellan socialtjänst och psykiatrin. Hon menade att i de fall där personer 

haft ett missbruk och psykisk sjukdom länge så visste man inte vad som är hönan 

eller ägget. Om det var den psykiska sjukdomen som gett upphov till missbruk – 

och beroendeproblematik eller om det var tvärtom så att missbruket gett upphov till 

den psykiska sjukdomen. Hon menade att socialtjänst och hälso- och sjukvården 

här kunde ha olika uppfattningar om det var missbruk eller psykisk sjukdom som 

var det primära problemet. ”Och så blir det bara runt, runt, runt och så är det ett 

moment 22. Det är jättesvårt” (Denise).  

Två av kommunerna hade tagit på sig en viss form av medicinutdelning fast det inte 

låg på deras ansvar att ha det.  

Så kan det vara att man får sin antabus här. Men vi kan ju inte ordinera att 

de ska komma hit och ta antabus. Oftast är det ju dom själva som vill ha 

sin burk här och sen förvarar vi den här. Så det är mer för egenkontroll att 

dom vill göra så (Denise). 

Likaså var det svårt att få till rutiner kring urinprov och andra drogtester från 

sjukvården i kommun D. Denise och hennes kollega Diana upplevde att det var 

krångligt och att de var de på socialtjänsten som fick de yttersta ansvaret att 

koordinera drogtester. ”Det är inte så smidigt och det är oftast vi här på något sätt, 

upplever jag, som måste koordinera” berättade Denise.   

Vid frågan vilken huvudman som brukade ta initiativ till samverkan blev svaret från 

Denise och Diana att det tveklöst var socialtjänsten i kommun D som gjorde det. 

Vidare menar Diana att hon upplevde det som att den personal hon har varit i 

kontakt med inom sjukvården haft bristande kunskaper kring de riktlinjer som fanns 

kring samverkansprocessen mellan kommun och landsting. 

Nu med de nya riktlinjerna inom missbruk så är det ju det här att man 

skall samverka och så men min uppfattning är att det är många utav 

läkarna som inte har läst riktlinjerna eller haft en aning om det här med 

blodprovstagningar och sådant och att det skall bli bättre samverkan 

(Diana).  
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8.3 Samverkansprocessen i praktiken 

Nedan kommer informanternas erfarenheter om hur samverkansprocessen ser ut i 

praktiken att presenteras. Faktorer så som samverkansaktörer, geografiska 

förhållanden samt nätvärksbygganden kommer att diskuteras. 

8.3.1 Samverkansaktörer 

Utifrån respondenterna är det helt klart sjuksköterskor som man samverkar med 

mest inom vuxenpsykiatrins öppenvård och slutenvård och primärvården. Flera av 

kommunerna har en egen anställd sjuksköterska. Denna sjuksköterska beskrevs 

som en gynnande faktor för samverkansprocessen av flera av informanterna.  

Denise i kommun D berättade att psykiatrisjuksköterska som var anställd inom 

kommunen fungerar som en länk mellan kommun och landsting. ”Sen har ju 

kommunen en psykiatrisjuksköterska som är bron mellan oss och vårdcentralen kan 

man säga, så henne använder vi ju oss av när vi inte har tillgång till vårdcentralen” 

(Diana). 

Diana förklarade att det är bra med denna kontakt då man kan direkt vända sig till 

psykiatrisjuksköterskan om det uppstår ett problem. 

Om man behöver ha hjälp under helgerna så behöver man inte ringa 

dom andra utan man kan ha direktkontakt med psykiatrisjuksköterskan 

som kan samordna inom sitt då. Eller om någon behöver en 

vidbehovsmedicin och så under helgen. Den kontakten har fungerat 

jättebra (Diana). 

Flera informanter berättade dock att samverkansprocessen hindras för att det var 

svårt att få kontakt med läkare och att läkarna inte alltid närvarar på SIP-mötena 

och de andra formerna av samverkansmöten som kommunerna hade. Att läkaren 

inte deltog i samverkansmötena så mycket som behövs gör att det blev en flaskhals 

i samverkansprocessen. ”Det är väl bara en eller ett par gånger som det har skett att 

det varit med en läkare.” berättade August 

Även Anders har haft denna upplevelse. Han påpekar att öppenpsykiatrin i kommun 

B som är den samma som i kommun A har ont om läkare. 
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Vi har ju en problematik här kring öppenpsykiatrin i kommun B, att inte 

dom har läkare, eller dom har ju läkare men dom har väl väldigt ont om 

tider och då förekommer det att läkaren inte kommer på dom mötena 

och då blir ju de personerna som är där då, specialistsjuksköterskor och 

sådant dom blir ju ställföreträdande för läkaren då som inte är där och 

ibland så blir det ju väldigt mycket diskussioner om mediciner och sådär 

och då är den som förskriver inte där. Det blir det ofta ganska märkliga 

tillställningar (Anders). 

Anders berättade att det blev som att prata om en femte person som inte fanns i 

rummet och som ytterst sätter väldigt viktiga beslut. SIP, menade Anders, är att alla 

skall komma och så uteblev den profession som sitter på några av de mest 

avgörande besluten så som medicinering.  

Även Denise menade att det nästan var omöjligt att få tag på läkare till SIP-möten. 

Hon själv som vid intervjun varit anställd i ett par månaders tid hade aldrig träffat 

en läkare på ett SIP-möte. Diana fyllde i att det var på samma sätt på kommunens 

närmsta sjukhus där slutenvården finns. När man förde kommunikation med 

avdelningen för slutenvård på sjukhuset var det främst en kurator eller 

sjuksköterska som man hade kontakt med. 

Bromsen ligger uppe på läkarplan. Vi talar så olika språk och egentligen 

är det ganska skumt eftersom det är primärvård och specialistvård som 

är för sjukdomar så att säga och ändå så dumpar dom över det på oss 

som inte har med sjukdomstillståndet att göra (Denise).  

Samma problem förmedlades från informanterna i kommun C där samverkan ändå 

fungerade relativt bra och där närheten till vårdcentralen är nära var det ändå sällan 

läkare som brukade ta initiativ till samverkansmöten, berättade Chatarina.  

8.3.2 Geografiska förhållanden 

Utifrån en sammanfattning av intervjuerna framkommer det att det geografiska 

avståndet till närliggande städer och sjukhus har stor betydelse för hur samverkan 

mellan kommun och landsting fungerar. 
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En del av informanterna påtalade att de tyckte att det var svårt att följa de nationella 

riktlinjerna om samverkande individuell plan och andra rekommendationer när 

deras kommuner är så små och ligger i glesbygden samt saknar resurser. 

August menar att det var svårt att leva upp till riktlinjerna när befolkningsunderlaget 

är så litet som det är i kommunerna A, B, C och D. 

Det som skulle behövas är ju om man ser till de riktlinjer som kommit, 

eller till de nya riktlinjerna, så är det alldeles uppenbart att en så liten 

kommun som kommun A, B, C och D har ju inte en möjlighet att leva 

upp till dom riktlinjerna (August). 

August menade att för att småkommunerna ska kunna möta riktlinjerna och de krav 

som kommer uppifrån behöver flera av småkommunerna gå ihop och arbeta i vissa 

frågor tillsammans. Han menade bland annat att kommunerna behöver samarbeta 

kring olika specialiseringar så som case management och att en liten kommun själv 

inte kan få det att fungera.  

Diana jämförde samverkansprocessen med den som hon upplevde då hon jobbade 

inom samma område fast i Stockholm. Där berättade hon att de fanns både 

öppenvård mellanvård och slutenvård och att kommunikationen mellan personalen 

inom de olika verksamheterna fungerade mycket bra. 

Och då hade ju klienterna, sådana som var kroniker och var inne flera 

gånger per år ju alltid samma kontaktperson på avdelningen som i sin 

tur hade kontakt med kontaktpersonen i öppenvården. Så då 

kommunicerade ju jag med min klients öppenvårdskontakt. Denna 

kunde ju ringa till mig direkt från avdelningen och säga att nu är det 

nog dags för en inläggning och då kunde man planera slutenvården 

mycket bättre (Diana). 

Diana berättade att vårdtiderna blev mycket kortare genom den goda 

kommunikation som ägde rum mellan de olika verksamheterna och att det var 

mycket lättare att ”fånga upp” klienten inom mellanvården innan det gick så långt 

att klienten behövde slutenvård.  

Kollegan Denise fyllde i och menade att hon tror att det är lättare med denna typ av 

process i en storstad än i en småkommun. “Jag tror det är svårt att få in i 
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småkommuner. Det finns inte resurser för det. I en storstad kan man ju nischa in 

sig.”  

I kommun B och C där vuxenpsykiatrins öppenvård ligger nära socialkontoret 

beskrev respondenterna detta som en gynnande faktor för samverkan. I kommun A 

och D som dock har betydligt längre avstånd till vårdcentralerna såg man dock det 

geografiska avståndet till vuxenpsykiatrins öppen- och slutenvård som ett problem. 

Diana berättade att det även ofta kan bli ett problem för många klienter att ta sig till 

hälso- och sjukvårdens lokaler. Ofta för klienterna själva. Diana berättade att de 

sjukhus som ligger närmast kommunen ligger flera mil bort vilket kan leda till 

svårigheter för samverkanaktörer att ta sig till möten. Men även när personal från 

sjukhuset skall ta sig till kommunen uppstår det problem med det geografiska 

avståndet. 

När socialsekreterarna i kommun D brukade kalla till SIPar och andra möten 

berättade Diana att det främst faller på att primärvården inte kan ta sig till deras 

kommun på grund av det stora geografiska avståndet ”Det som det fallerar på 

många gånger det är ju då främst vårdcentralen[…  ] de har ju haft svårigheter att 

ta sig hit men de ligger ju längst bort om man säger så.” (Diana). 

Primärvården som finns tillgänglig i kommun D är samma primärvård som finns i 

kommun C och Anders i kommun A beskrev problemet på liknade sätt.  

Om man möter varandra i vardagen mycket så tror jag att man skulle 

börja kunna jobba mycket tajtare. Och vi har ju en del problem, vi är ju 

väldigt utspridda om man säger så. Och det är egentligen klienten 

ibland, många gånger som får åka runt med sin historia, ”vad hände hos 

sjukvården? Vad hände uppe där? Vad hände där?” och så blir det ju på 

respektive ställe (Anders). 

Anders berättade att han och några kollegor diskuterat att det hade varit bra om de 

olika verksamheterna fanns närmare varandra.  Anders jämförde det med så kallade 

”Myndigheternas hus” som fanns i Norge där flera myndigheter sitter i samma 

byggnad. ”Det är klart att en sådan grej, att man kommer varandra närmare både 

fysiskt, gör att man kommer närmare varandra rent jobbmässigt” (Anders).  
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8.3.3 Nätverk 

Ett återkommande tema hos informanterna var den personbundna samverkan. Flera 

informanter påpekade att samverkan fungerade bäst efter att man varit inarbetad 

och byggt upp personbundna nätverk. De personbundna nätverken framstod från 

informanternas sida som nyckeln till en riktigt god samverkansprocess. När dock 

en socialsekreterare som arbetat länge förvann från verksamheten så fallerade också 

stora delar av samverkansnätet som denna socialsekreterare byggt upp med andra 

organisationer.  

August beskrev att om man arbetat några år på en ”missbrukstjänst” så har man 

arbetat upp goda kontakter och kan därför ta sig fram och jobba mer effektivt. Han 

berättade att nät han själv arbetat några år på en sådan tjänst så visste han precis 

vem han skulle kontakta och hur det skulle gå till i varje ärende för att få 

samverkansprocessen att flyta på smidigare. 

Men det räcker att någon slutar så är allt det där borta liksom[… ] det 

blir för personbundet det finns liksom inga, det finns inte inbyggt i 

organisationen att det är så, utan det handlar om att man har jobbat ett 

tag och att man har jobbat upp kontakter och det blir för sårbart 

(August).   

Anders sa att även om de har riktlinjer och föreskrifter i kommunen så sköts mycket 

av det praktiska arbetet från kunskap som blivit ärvd inom organisationen och att 

den kunskap som finns hos medarbetarna som arbetat länge inte kan återges i 

riktlinjer.  

Sen finns det väldigt mycket som är allmängods. Vissa saker sitter i 

väggarna. Men varje medarbetare här som har jobbat jättelänge har ju 

jättemycket i kunskap som aldrig kommer in i riktlinjer och sådant 

(Anders). 

Anders berättade att mycket av de rutiner och information som medarbetare inom 

verksamheten sitter på försvinner när de slutar inom organisationen. Han menade 

att arbetsplatsen på detta sätt ”dräneras” på kunskap. ”Det är ju mycket med att 

kunna det här formella men sen finns det ju också mjukvara, om man säger så och 

det finns ju ingen hårddisk att stoppa in det i” (Anders).   
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I kommun D använder man sig mycket av sin psykiatrisjuksköterska till 

upprättandet av nätverk. Denise berättade att det är psykiatrisjuksköterskan som har 

många av kontakterna med vuxenpsykiatrin ”Hon har ju kontakterna. Så om vi har 

SIPar gällande någon klient så kan man ju bjuda in henne och särskilt i dom fallen 

där öppenvården inte kommer” (Denise).  

Diana förklarade att för de klienter som är inskrivna på en privat vårdcentral så 

fungerar kontakten med psykiatrisjuksköterskan väldigt bra. Diana kan bland annat 

sitta i klientens hem och ha en bra kontakt via telefon med psykiatrisjuksköterskan 

från den privata vårdcentralen som kommunen använder sig av.  

Ja, för klienten blir ju det en trygghet, att jag kan sitta i hemmet och att 

vi tillsammans kan ringa och förklara att det här har hänt och skulle 

behöva lite extra tillsyn eller dela en extra antabus på lördag tillexempel 

och då har ju… Jag kan ju inte kontakta mobila teamet utan då gör ju 

sköterskan det. Så på så sätt blir ju det en trygghet. Men då handlar ju 

det också om bara dom klienterna som är inskrivna på den privata 

vårdcentralen (Diana). 

Anders som tidigare har arbetat i en storstad tyckte dock att det kan finnas en 

effektivitet med samverkansarbetet i småkommuner då man inte behöver hålla reda 

på så många aktörer då utbudet i psykiatrins öppenmottagningar och 

vårdcentralerna är begränsade. 

Här finns inte lika många läkare och vårdcentraler som man måste hålla 

reda på utan man vet vem och vart man skall vända sig och det kan bli 

en effektivitet med det [… ] Jag märke ju det att hela kommunen är ett 

stort nätverk, alla känner alla (Anders).  

8.3.4 Egenskaper hos samverkanaktörerna 

August beskrev en läkare som han hade arbetat med och som han tyckte fungerade 

bra i samverkansprocessen. ”Det som gjorde att han var bra var väl att han alltså, 

hade en god förmåga att se hela bilden alltså att se vikten av att plocka in alla delar 

runt omkring. Han höll ihop det på ett väldigt bra sätt. Lite som någon form av case 

manager nästan”, berättade August. Han menade vidare att de finns personer man 
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fungerar bättre med och de som man fungerar sämre med och det var på den nivån 

samverkansprocessen ibland hamnade. 

Vissa tycker man är jättekäcka att samverka med och man förstår 

varandra och sådär och andra tycker man är helt… Och det handlar ju 

inte om vilken yrkesroll dom har eller vilken utbildning dom har eller 

var dom jobbar utan det handlar helt enkelt om dom själva, eller så blir 

det för mig iallafall, om dem som personer, Att man har svårt och klicka 

liksom (August). 

August menade att det är viktigt som samverkansaktör att kunna sätta sig in i 

andra personers situationer. En annan viktig egenskap hos samverkans-

aktörerna är att man är medveten om vad man har för ansvar och kan vara 

flexibel och konstruktiv tyckte August.  

Jag gillar inte när man är helt inne i sin egen box och tänker och inte 

kan ta sig utanför den eller när man i helt enkelt saknar känslan, sen vad 

känslan är det vet jag inte. Men man märker det när man träffar på det 

(August). 

Han tyckte även att det är viktigt att samverkansaktörerna ser till hela individen och 

inte bara delar av den. Detta är av extra stor vikt när man arbetar med samsjukliga 

klienter.  

Samsjuklighet är ju samsjuklighet och det skall behandlas samtidigt. Att 

vi inte börjar med det ena eller det andra utan vi behöver integrera de 

och det tycker jag inte alltid att man får så mycket gehör för (August). 

8.3.5 Problem inom enskild organisation 

En återkommande faktor som respondenterna pekade på i intervjuerna var att 

samverkansprocessen inte fungerar för att det finns problem inom den egna eller 

andras organisationer. Beatrice beskrev att det har uppstått en del problem i 

samverkansprocessen i hennes kommun på grund av personalbrist inom 

vuxenpsykiatrins organisation. 

Dom har ju också svårt att få folk och så, psykologer framför allt, så att 

det är klart det påverkar och det är ju det att det tar sådan himla tid det 
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här med dom utredningarna på grund av säkert mycket personalbrist 

(Beatrice).     

Vidare berättade Denise att det är svårt att arbeta kring klienterna då hälso- och 

sjukvården inte alltid inte håller sin del av de gemensamma utarbetade planerna 

som gjorts genom ett samverkansmöte, på grund av bland annat personalbrist inom 

organisationen. ”Om vi nu lyckas hålla den här personen nykter så länge som dom 

kräver då är det inte säkert att efter tre månader så får man starta sin utredning.” 

berättade Denise. 

Samma sak beskriver Diana. Hon menade att hälso- och sjukvården som dom har i 

kommunen har svårt att komma på SIP-möten på grund av det stora geografiska 

avståndet då sjukvården lokaler är belägna i grannkommunen men hon trodde även 

att deras frånvaro beror på just personalbrist inom hälso- och sjukvårdens 

organisationer.”… de har inte riktigt fått till det. Och det är ju klart dom har ju haft 

underbemanning och dom har ju jättemycket att göra och så”( Diana).  

8.3.6 Informanternas samlade erfarenheter av samverkan 

Vid frågan till informanterna vad deras samlade erfarenheter var av samverkan kom 

det blandande svar. 

En avslutande fråga som August fick var hur han tyckte att samverkan skulle se ut 

och vilka faktorer som var viktiga i en bra samverkan. Han svarade: ”Ja alltså jag 

gillar ju tanken på att någon form av team som består av personal från socialtjänst 

och psykiatri och som servar flera kommuner och jobbar bara med den här 

målgruppen.” 

August hade ändå en hoppfull bild kring samverkan och hur det kan komma att 

utvecklas och i grunden tyckte han samverkan är bra. 

Allas ambition är ju det skall bli bättre, att man skall göra ett bra jobb. 

Sen behöver vi ju samverka mer och det är problemet med att hitta bra 

former för det. Men alltså när man väl träffas är ju alla… man har 

respekt för varandras områden tycker jag och allas ambition är att man 

skall göra det så bra som möjligt. Så jag har ändå goda erfarenheter av 

samverkan… men den samverkan sker inte tillräckligt ofta. Och det kan 

man inte lasta någon part för utan det är två olika huvudmän, det är två 
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olika världar och det är ett problem i sig och det gör att det blir svårt 

(August).  

Även Anders menade att team med varierande yrkesprofessioner så som kuratorer, 

sjuksköterskor, socialsekreterare och läkare är bra att använda i arbetet kring 

personer missbruk- och beroendeproblematik eller samsjuklighet. Anders beskrev 

bland annat en av sina tidigare arbetsplatser som han arbetade på i slutet av 1980- 

talet. Där arbetade socialsekreterarna i team med andra professioner kring klienten, 

något som Anders menar fungerade bra. ”Just det här med att arbeta i team med 

olika professioner och att ha tillgång till läkare är inte helt fel” (Anders).  

Diana trodde att samverkan hade fungerat mycket bättre om det inte fanns en sådan 

personalbrist inom sjukvården inom kommunen. 

Det hade nog varit bra att dom fick bättre bemanning på vårdcentralen, 

alternativt att vi hade en mottagning till. För jag upplever att ändå när 

vi väl sitter i samverkan när det väl gäller så händer det grejer och det 

är bra, det blir tydligt för alla. Men då är det ju förutsatt att alla skall 

delta (Diana). 

Till frågan vad Dianas generella upplevelse av samverkan med hälso- och 

sjukvården var blev svaret ”Den är halvkass måste jag få säga. Men jag har ändå 

förhoppningen om att med de nya riktlinjerna de kommer… Det måste till en 

förändring.” 
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9 Analys 
För att svara på syfte och frågeställningar om hur riktlinjer tillämpas på praktisk 

nivå behöver det göras några klargöranden. Ovan har det förklarats vilka lagar, 

förskrifter och riktlinjer som finns för hur samverkan skall gå till i praktiken mellan 

socialtjänst och hälso-och sjukvården i arbetet med samsjukliga. Nedan i analysen 

kommer först att diskuteras hur dessa riktlinjer tillämpas och hur samverkan ser ut 

i praktiken utifrån personal från socialtjänstens perspektiv, Vilka som är de 

huvudsakliga komponenterna i samverkansprocessen kommer att tas fram och 

diskuteras samt vilka alternativa lösningar som används på praktisk utförarnivå 

inom kommunerna. Det praktiska arbetet och socialtjänsten organisation kommer 

att granskas utifrån Mintzbergs koordineringsmekanismer, detta för att se hur 

arbetet faktiskt koordineras. Efter detta följer en diskussion om varför det praktiska 

arbetet och organisationen i de fyra kommunerna ser ut som det gör utifrån ett 

nyinstitutionellt perspektiv.  

 Genom hela analysen kommer empirin att jämföras med ovan nämnda tidigare 

forskning. Analysen avlutas med att delarna knyts ihop och diskuteras i en 

sammanfattande slutdiskussion där en mer sammanfattande återkoppling kommer 

att ske till syfte och frågeställningar. 

9.1 Mintzbergs koordineringsmekanismer 

I de fyra kommunerna har flera av Mintzbergs koordineringsmekanismer kunnat 

identifieras, samt en del brister i implanteringen av mekanismerna. Nedan kommer 

begreppen återges kort igen för att ge en återblick innan de kopplas direkt till 

empirin. 

9.1.1 Riktlinjer- standardisering av arbetsprocesserna 

Standardisering av arbetsprocessen är när det blivit rutin i arbetet 

Alla kommunerna har genom det regionala samverkansorganets överenskommelser 

och riktlinjer standardiserade arbetsprocesser som anger hur man skall arbeta och 

hur arbetsfördelningen skall se ut. Där framgår det bland annat att verksamheterna 

skall göra handlingsplaner där det konkret framgår hur verksamheten skall 

samverka och hur samverkan skall förbättras och utvecklas. 
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Ett exempel på hur standardisering av arbetsprocessen (Abrahamsson & Andersen 

1996, s. 64) fungerar är i kommun C där enhetschefen Claes berättade att de har en 

lokal samverkansgrupp som träffas kontinuerligt och där olika samverkansaktörer 

träffas och diskuterar hur samverkan skall utvecklas och förbättras. Denna grupp 

rapporterar sedan uppåt i organisationen och redogör för resultat och diskussionerna 

som gruppen kommit fram till. Arbetet här har kommit att bli rutinerat och sker så 

som riktlinjerna anger och arbetets utgångar återkopplas på ett effektivt sätt uppåt i 

verksamheten. Möjligen kan man även betrakta kommun C:s arbetskoordinering 

som Standardisering av arbetets utgångar (Mintzberg 1979, s. 6), där 

koordineringen är beroende av slutprodukten som avgör hur arbetsrutinerna skall 

arbetas fram (Abrahamsson & Andersen 1996, s. 64).  

Genom samverkansgruppen i kommun C kan Johanssons reglerande och normativa 

element (Johansson, 2013, s. 128) som annars brukar vara ett hinder för samverkan 

istället integreras. Via samverkansgruppen kan de reglerande och normativa 

elementen bli desamma i alla medverkande organisationer. Samverkansgruppen 

kan alltså sträva efter att få samma normer och mål inom samverkansprocessen och 

därigenom följa samma regelsystem. Genom de kontinuerliga mötena som finns i 

kommun C kan man följa att gemensamma mål och normer upprätthålls inom alla 

medverkande verksamheter.   

En del informanter upplever en otydlighet i riktlinjerna kring ansvarsfördelningen 

mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården. Informanterna är medvetna om att 

det finns riktlinjer både från socialstyrelsen och egna riktlinjer inom organisationen 

samt att det finns lagar och föreskrifter kring hur samverkan skall gå till, men att 

riktlinjerna uppfattas som svårbegripliga och luddiga. I kommun A, B och D ansåg 

informanterna att socialtjänsten får ta större ansvar för de samsjukliga klienterna än 

hälso- och sjukvården och att de flera gånger får gå över gränsen för vad som är 

deras ansvar. ”Det blir lätt så att socialtjänsten tar det, är det ingen annan som gör 

det får vi väl göra det” (Beatrice). 

Danermark menar att det inom många verksamheter finns stora brister inom 

ledningen avseende samverkan. Ett exempel är att riktlinjer från ledningen brukar 

vara otydliga och att när de väl är skapta så implementeras de inte tillräcklig och att 

ledarfunktionen inte är aktiv genom hela processen (Danermark 2001, s. 18). Här 
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kan man ta som ett exempel de avvikelserapporter som skrevs i kommun D 

angående frånvaro av sjukvårdspersonal vid SIP-möten. Informanterna i 

kommunen menade att det fanns riktlinjer för vad som skall göras men att ingen 

ovanifrån i organisationen tar vid och följer upp. 

9.1.2 SIP- Standardisering av arbetets utgångar 

Standardisering av arbetets utgångar är när verksamheten strävar efter att 

specialisera sig och anpassa sig efter riktlinjer och föreskrifter. 

Samtliga kommuner hade utarbetade handlingsplaner kring samverkan som bygger 

på de aktuella paragraferna från socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen 

som Socialstyrelsens föreskrifter baseras på. Dessa handlingsplaner visar hur man 

skall arbeta och utveckla rutiner kring SIP och hur man skall bedriva 

informationsutbyte med hälso- och sjukvården samt vilka ansvarsfördelningar som 

finns mellan socialtjänst och hälso- och sjukvården på lokal nivå.  

En genomgång om hur SIP skall användas finns i kommun B:s lokalt utarbetade 

riktlinjer. I kommunen har man gjort egna tydliga och klara styrdokument för att 

specialisera sig och förbättra samverkansprocessen. Landstinget har inte 

undertecknat dessa styrdokument. Styrdokumenten visar dock på en vilja och 

ambition från kommunens sida att få SIP och andra viktiga delar av 

samverkansprocesserna att blir rutinerat och implementerat på praktisk utförarnivå 

Vid tiden för intervjun hösten 2015 med Beatrice i kommun B framkom det att de 

har börjat använda sig av SIP som metod sedan ett halvår tillbaka i tiden. Hösten 

2015 hade även socialtjänstens personal i kommunen kommit att få rutin kring SIP. 

Kommun C hade vid tiden för intervjun börjat använda sig av SIP som metod i en 

mindre skala men hade dock andra samverkansmöten kallade trepartsmöten som en 

fungerande metod för samverkan. Kommun D använde sig mycket av SIP men har 

dock ingen handlingsplan som är förankrad på lokal nivå. Informanterna i kommun 

D ansåg inte heller att de SIPar som de genomförde var effektiva och fungerade. I 

kommun A användes SIP som metod väldigt begränsat. Vid tiden för intervjun hade 

de endast genomförts en handfull SIPar de senaste året. Kommun A har dock 

handlingsplan där implementering och rutiner kring SIP står som ett av målen.  
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I alla fyra kommunerna finns det ambitioner att standardisera arbetets utgångar 

kring riktlinjerna för SIP. Dock är det endast kommun B som vid tiden för intervjun 

har fått en fungerande rutin för SIP och som även har tydliga styrdokument som de 

implementerar och följer. Precis som Matscheck och Fleetwoods studie 

”Stockholmsexemplet” som visar på svårigheterna med att tillämpa riktlinjer och 

föreskrifter nedåt inom socialtjänstens verksamheter i Stockholm (Matscheck & 

Fleetwood 2013, s. 133) visar tre av de fyra småkommunerna i empirin ovan alltså 

på liknande problematik i implementeringsprocessen.  

9.1.3 Informationsutbyten - standardisering av arbetets 

färdigheter 

Standardisering av arbetets färdigheter är när arbetare som kommer till en 

organisation blir tränade och specialiserade i just den organisationens regler och 

kunskaper så att arbetarna sedan kan fungera utan vidare koordination. 

Att kommun A i sin lokala handlingsplan har bestämmelser för att de skall ha 

informationsutbyte i form av soppluncher där personal från hälso- och sjukvården 

och socialtjänsten träffas och informerar varandra visar på ett föröka till att 

standardisera arbetets färdigheter. Sopplunchen såväl som att förbättra SIP är några 

av handlingsplanens mål men som vid tiden för intervjuerna inte hade uppfyllts. 

Informationsutbyte i form av soppluncher eller andra möten förekom inte längre. 

Ett annat exempel på att standardisering av färdigheter inte fungerar i kommun A 

är att viktig information och kunskap förvinner när en medarbetare slutar, något 

som Anders och August påtalade. Man kan bara standardisera färdigheterna i ett 

led. När en personal sedan slutar så försvinner många inarbetade rutiner och 

kunskaper ifrån verksamheten. Verksamheten har enligt informanterna inte hittat 

ett tillfredställande sätt att behålla denna kunskap och föra den vidare till nya 

medarbetare. ”Man får uppfinna hjulet på nytt” menar August.  

Eliasson pekar på svårigheterna med att leva upp till föreskrifter och riktlinjer för 

kommuner då det finns olika förutsättningar och resurser för kommunerna att leva 

upp till bestämmelserna (Eliasson 2010, s. 116). Kommun A har utarbetade 

handlingsplaner men inte möjligheterna och resurserna att möta upp och implantera 

dem tillräckligt. 
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Andra exempel på standardisering av färdigheter är kommun C:s ovan nämnda 

samrådsgrupp där informationsutbyte mellan de olika professionerna äger rum på 

mötena. De psykiatrisjuksköterskor som är anställda av kommunerna kan även ses 

som standardisering av arbetets färdigheter då information från en annan profession 

tas om hand och används inom kommunen. Flera av informanterna beskrev detta 

som en bra arbetsmetod som fungerar mycket tillfredställande och effektivt. 

9.2 Verksamheterna ur ett nyinstitutionellt 

perspektiv 

Mycket av den insamlade empirin som presenterats ovan pekar på att samverkan i 

praktiken inte fungerar så som föreskrifter och handlingsplaner rekommenderar. 

Dels fungerar inte samverkan som den skall då det råder olika former av brister 

inom de samverkande organisationerna. Det finns även flera utomstående faktorer 

som gör att dessa riktlinjer och handlingsplaner inte går att tillämpa på ett 

tillfredställande sätt i praktiken. Flera informanter pekar på att det är svårt att få till 

kompletta samverkansmöten med hälso- och sjukvården, dels för att det råder en 

brist på läkare eller att de läkare som finns inte har tid och dels för att de stora 

geografiska avstånden gör det svårt att ta sig till de bestämda mötena eller att det 

råder brist på personal inom hälso- och sjukvårdens organisationer. Sedan pekar 

även några informanter på svårigheten med att nischa in sig och specialisera sig på 

vissa samverkansmetoder för småkommuner då det finns begränsad antal personal 

som har möjlighet att specialiserar sig.  

Vidare är det svårt för dessa kommuner att få samverkansmöten i form av bland 

annat SIP att fungera då kommunerna ligger i glesbygden vilket gör att 

samverkansaktörerna får ta sig långa sträckor till de bestämda mötena. Detta är både 

svårt och tidkrävande. Samtidigt har de offentliga verksamheterna yttre krav på sig 

att tillämpa bestämda riktlinjer och lagar. En homogenisering sker av 

verksamheterna och det är yttre tvingande krafter (Eriksson- Zetterquist 2009, s. 

79) i form av lagar och föreskrifter som får verksamheterna att bli isomorfa. 

 Verksamheterna i småkommunerna blir isomorfa med andra större kommuner och 

dess liknande verksamheter fast utan att ha samma förutsättningar och resurser som 

de större syskonverksamheterna har. Denna problematik har bland annat Eliasson 

pekat på då hon menar att kommuner har olika förutsättningar att implementera 
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samma riktlinjer (Eliasson 2010, s. 116). Resultatet blir att kommunerna visar upp 

överenskommelser och riktlinjer utåt för att få legitimitet, men i praktiken fungerar 

arbetet annorlunda. En rationell myt har skapats då det finns en lös koppling mellan 

vad verksamheten säger att dom gör och vad dom faktiskt gör. 

I många kommuner har man istället använt sig av alternativa lösningar för att få 

samverkansprocessen att fungera på praktisk nivå. Det kan röra sig om andra former 

av samverkansmöten än just SIP. För att ta ett exempel kan man se på kommun C:s 

så kallade ”trepartsmöten”. Dessa ser ungefär ut som SIP men följer inte de exakta 

och strikta mallarna som SIP har. De personbundna närverken som kommun A:s 

informanter betonade mycket kan även de ses som en alternativ lösning liksom de 

kommunalanställda psykiatrisköterskor som flera av kommunerna hade. 

Psykiatrisjuksköterskorna fungerade som en länk mellan organisationerna, en 

funktion som annars är syftet med fungerande SIP-möten.  

9.3  Slutdiskussion  

I de fyra kommunerna som har studerats finns det en varierande grad av 

handlingsplaner, riktlinjer och styrdokument som visar på hur man skall arbeta med 

samverkan angående samsjukliga personer med missbruk- och 

beroendeproblematik. Alla kommuner följer också dessa riktlinjer i en viss mån. 

Dock har det framgått av empirin att det är svårt att följa många av 

handlingsplanerna på ett tillfredställande sätt. Flera faktorer spelar in som gör att 

samverkan enligt riktlinjerna är svåra att följa i praktiken för de fyra 

småkommunerna. Precis som Johanson och Danermark pekar på finns det skilda 

regler och kulturer mellan samverkansaktörerna som gör det svårt att samverka. 

Dels är det rent yttre praktiska skäl som gör att metoder såsom SIP inte går att följa 

och dels är det faktorer inom de samverkande verksamheterna såsom målsättning, 

regelverk och policys som påverkar. Det kan röra sig om geografiska avstånd, brist 

på resurser eller skilda kunskapstraditioner mellan de berörda 

samverkansaktörerna.  

Dock kan inte endast bristande resurser och långa geografiska avstånden förklara 

varför dessa riktlinjer inte går att tillämpa. Om man studerar Matscheck och 

Fleetwoods ”Stockholmsexempel” så är det även där svårt att tillämpa riktlinjerna 

på en praktisk nivå inom verksamheterna fast det rör sig om en storstad. 



51 

 

Geografiska avstånd och brist på resurser kan ses som en del av anledningen till att 

det är svårt att tillämpa riktlinjerna i de fyra småkommunerna i empirin, men utgår 

man från en jämförelse med Stockholmsexemplet är det fler faktorer såsom skilda 

regelverk och policys mellan samverkansaktörerna som spelar en avgörande roll. 

Syftet med denna studie är dock inte att studera de faktorer som gör det svårt för 

samverkan. Faktorerna är dock en viktig del som behöver belysas för att svara på 

syftet om hur riktlinjerna faktiskt tillämpas inom de fyra småkommunerna. 

Alla informanter var medvetna om att det fanns riktlinjer som skulle följas och att 

deras kommuner har överenskommelser med hälso- och sjukvården kring hur 

samverkansprocessen angående samsjukliga skulle se ut. Resultatet av empirin är 

dock att dessa riktlinjer inte tillämpas fullt ut och i vissa fall inte alls. 

2010 lagstiftades det om att kommun och landsting skall upprätta en individuell 

plan kring den enskilde och flera riktlinjer och föreskrifter har getts ut från 

Socialstyrelsen där man anger hur man skall arbeta kring samverkan med 

samsjukliga. Dock är det endast kommun B av de fyra kommunerna som har 

fungerande rutiner som följer en handlingsplan angående SIP, fast det vid tiden för 

intervjuerna har gått fem år sedan lagen trädde i kraft. 

Istället har personalen inom verksamheterna kommit att skapa alternativa metoder 

och samverkansprocesser för att få arbetet att fungera. Detta kan utifrån det 

nyinstitutionella perspektivet beskrivas som en lös koppling. I sin strävan att bli 

isomorf med andra liknande verksamheter genom påtvingande krafter har det 

bildats en rationell myt kring hur samverkan med samsjukliga fungerar i samtliga 

av de fyra kommunerna. 
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11 Bilaga 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 

Vilken utbildning har du i grunden? 

Inom vilka områden inom socialt arbete har du arbetat? – Var har du trivts som 

bäst hittills? 

Hur länge har du arbetet med missbruk? – Vad tycker du om det?  

Vilken roll har du inom organisationen idag? 

Är du specialiserad inom något område? 

Olika arenor för samverkan. 

På vilka praktiska sätt sker samverkan som mest i ditt arbete? 

 (Tillexempel fysiska spontanmöten, planerade möten, telefonsamtal?) 

Vad använder ni för mötesformer när ni samverkar med vuxenpsykiatri arbetet 

med samsjukliga klienter? 

Har ni möten på chefsnivå? – Hur ser dom ut? 

Kring vilka typer av ärenden samverkar ni mest? – Vad gör ni då?– Hur gör ni 

det? 

När du samverkar med vuxenpsykiatri vad är mest i fokus då? 

( Diskuterar ni behov? Pratar ni lösningar eller resultat?) 

Brukar någon huvudman ta mest initiativ till samverka? – Vem? Varför tror du? 

Hur ofta använder ni SIP- möten? – Cirka hur många SIP-möten har du gått på 

det senaste året? 

I vilka sammanhang använder ni SIP- möten mest? – Varför just i dessa 

sammanhang? 
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Hur ser du på SIP- möte som samverkansform?  

Vad är din generella uppfattning av klienternas upplevelse av SIP-möten?  

Använder ni er av samverkansmöten där ni diskuterar klienten fast där klienten 

inte är närvarande? – Hur ser dessa möten ut i jämförelse med de möten där 

klienten är närvarande? – Varför väljer ni denna form av möte? – I vilka 

situationer använder ni denna form av möte? 

I vilken utsträckning kommer de kallade parterna till SIP-möten och andra 

samverkansmöten?  

Vad gör SIP-möte till ett bra möte? – Varför? 

Vad fungerar mindre bra i ett SIP möte? – Vad beror detta på tror du? 

Riktlinjer och handlingsutrymme för samverkan 

Har ni en utarbetad handlingsplan om samverkan med samsjukliga? ( 5:8a) - Hur 

tar ni personalen del av den?  

Har ni utarbetade riktlinjer gällande samverkan med andra medaktörer? – Styrs ni 

mycket kring dessa riktlinjer?– Hur tillämpas dom? 

Hur följs samverkansarbete och SIP- upp? 

Har du som handläggaren mycket handlingsutrymme att kunna utforma 

samverkansarbetet? 

Vuxenpsykiatrins organisation 

I vilken mån finns märks det av att samverkansaktörerna kommer från skilda 

organisationer? samverkansarbete? – Vad beror dom på tror du? – I vilken mån 

påverkar dessa inslag samverkan?– Vilka faktorer? 

Vilka professioner möter du i samverkan med Vuxenpsykiatrin? 

Märker du någon skillnad i bemötande och samverkansprocessen beroende på 

vilken yrkesprofession ni samverkar med inom Vuxenpsykiatrin? 

Socialtjänstens organisation 

Vad tycker du att man är bra på inom samverkan i socialtjänsten i din kommun?  
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Vad är man mindre bra/ vilka svårigheter har ni i samverkansarbetet inom 

socialförvaltningen? – Vad kan man arbeta på att förbättra? 

Konflikter  

I vilken mån brukar du möta på konflikter i samverkan med vuxenpsykiatrin? – 

Vad är det för konflikter? – Vilka typer av konflikter?– Vad brukar vara upphovet 

till konflikterna? – Något konkret exempel? – Vad grundar sig konflikterna sig 

på? 

 I vilken mån ifrågasätter samverkansaktörerna varandras yrkesdomäner/ 

yrkeskunskap/ uppdrag? – När sker det? Varför sker det tror du? 

Hur ser du på fördelning av ansvar mellan samverkansaktörerna?  – Brukar det 

uppstå konflikter kring detta? 

Vid vilka situationer behöver aktörerna hävda, ja kanske försvara, sina egna 

organisationsgränser? 

Händer det att det uppstår oenighet kring vilken behandlingsform eller insatser 

som skall sättas in åt klienten? – Vad beror detta på?– När brukar detta ske?– 

Vilka behandlingsformer brukar vara aktuella? 

Har du erfarenheter från när kommunens ansvarsgränser är otydliga? – Hur då?– 

Något exempel? 

Vilka effekter har du märkt av i arbetet med klienten utifrån samverkan?  

Kommunikation 

Är det svårt att komma i kontakt med sjukvårdspersonal från Vuxenpsykiatrin? -

Hur är det med tillgänglighet?- Hur ser det ut med tillgänglighet inom 

socialtjänsten? 

Är ni geografiskt sett nära Vuxenpsykiatrins lokaler? – Hur ser du på det?– Hur 

påverkar det samverkan tror du? 

När ni utbyter information om klienterna mellan Vuxenpsykiatrin och 

Socialtjänsten, hur gör ni det? – Hur ser detta utbyte ut?- är det lätt eller 

komplicerat?– Sekretess? 
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Sammanfattande frågor 

Vilka faktorer skulle göra det lättare att samverka i frågor kring klientgruppen? 

(Tillexempel gemensam organisation, gemensam pengapåse, gemensam 

utbildning?)  

Vad är din generella erfarenhet av samverkan med Vuxenpsykiatri?  

 

 

 

 


