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Abstract 

The aim of this study was to see how the interdisciplinary collaboration between the substitute 

treatment and the social services are working. I wanted to see how the different organizations 

looked at each other and what they were expecting of each other, and how that could affect the 

collaboration. The study was conducted using a qualitative approach, semi-structured interviews 

with social workers and counselors in substance abuse care working with substitution treatment. 

To find my respondents I used a target selection.  The results show different approaches on how 

to become an addict and how it should be treated between the social workers and the counselors 

in substance abuse care. It was also a disagreement on which organization the treatment 

responsibility laid on when it came to treatment outside the substitute treatment. The different 

approach made it harder to collaborate, it was power differences and it was difficult for both sides 

to agree. All this created frustration from both sides. Many things could though have easily been 

handled if both sides have had clear rules and standard procedures. 
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Förord 

Jag vill börja med att tacka mina intervjupersoner för att ni ställde upp på mina intervjuer och gav 
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hade det inte blivit någon c-uppsats och jag er evigt tacksam för er hjälp. Jag vill också tacka min 

handledare Lupita Svensson för hennes otroliga stöd under arbetets gång samt för att hon delade 

med sig av sin erfarenhet och kunskaper till mig. Jag vill också passa på att tacka min kusin, som 

har varit en förebild i mina yngre år och som har fått mig intresserad av missbruksvård. 
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1 Inledning  

 

1.1 Bakgrund och problematiserande forskningsbakgrund 

 

Den narkotikarelaterade dödligheten har sedan år 2006 ökat i Sverige. Under 2014 var det 765 

personer som avled på grund av narkotika. Tre fjärdedelar av dessa var män och resterande var 

kvinnor (Socialstyrelsen 2016). Sverige har en hög siffra när det kommer till narkotikadödlighet 

om man jämför med andra EU länder. Detta är oroväckande då det i vårt land finns hjälp att få 

mot narkotikamissbruk. Den vanligaste behandlingen mot opiatmissbruk i dag är 

läkemedelsassisterad behandling. Vid utvecklat heroinberoende har man inte kunnat påvisa några 

tydliga effekter av drogfri narkomanvård. Däremot finns det ett stärkt vetenskapligt stöd för att 

läkemedelsassisterad behandling har goda effekter (Johnson 2010). Jag kommer att omnämna 

denna behandling som LARO, Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiatberoende. För att 

behandlingen ska lyckas är det flera viktiga faktorer runt klienten som spelar in. En stor och 

viktig del är hur de olika aktörerna samverkar kring klienten. 

 

1.1 Problemformulering  

 

Socialtjänsten utgör en viktig funktion när det kommer till att förebygga och motverka missbruk 

av beroendeframkallande medel. Socialnämnden ska enligt Socialtjänstlagen (2001:453), SoL 

aktivt sörja för att den enskilde missbrukare får den hjälp och vård som han eller hon behöver för 

att komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde planera hjälpen och 

vården, och noga bevaka att planen fullföljs. En del LARO mottagningar kräver att klienten ska 

ha kontakt med sin socialsekreterare både innan behandlingen men också för 

behandlingssamarbete under hela behandlingen. Målet med behandlingen är att klienten med stöd 

av den medicinska behandlingen, mottagningspersonalens kompetens och samarbetet med 

socialtjänsten, ska kunna få ett drogfritt liv, sysselsättning i form av arbete/utbildning och en höjd 

livskvalitet (LARO, Region Skåne 2015). Om klienten har behov av stöd från socialtjänsten 

under den läkemedelsassisterade behandlingen, antingen med boende, ekonomiskt bistånd eller 

annat stöd ska det upprättas en gemensam vårdplan (SOSFS 2009:27). Vårdplanen omnämns 
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oftast som en SIP plan, Samordnad Individuell plan. SIP planen är en viktig del i 

behandlingsarbetet särskilt när det gäller samverkan så att de olika aktörerna vet vem som skall 

göra vad i det aktuella fallet. Enligt 5 kap. 9 a § Socialtjänstlagen och 8 b § Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763), ska landsting och kommuner ingå en överenskommelse om samarbete 

i frågor som gäller personer som missbrukar alkohol, narkotika, eller andra beroendeframkallande 

medel, läkemedel eller dopningsmedel. Bestämmelserna började gälla 1 juli 2013 och syftet var  

att stärka samverkan mellan landsting och kommuner för att bättre tillgodose behovet av vård, 

stöd och behandling för dessa målgrupper. Vid ett SIP möte deltar klienten, klientens 

socialsekreterare, kuratorn på behandlingsmottagningen och eventuellt läkare eller andra personer 

som är viktiga för klienten. Dock framkommer det att knappt hälften av verksamheterna använder 

sig av SIP möten, något som är oroväckande med tanke på lagen om samverkan och hur viktig 

planeringen är för klienten (Socialstyrelsen 2015). 

Målet med samverkan mellan sjukvård och socialtjänst handlar oftast om att koordinera insatser 

så att de svarar bättre mot brukarnas behov. Så är även fallet inom LARO, där sjukvården 

ansvarar för diagnos och medicinska insatser medan socialtjänsten står för psykosociala 

behandlingsinsatser och olika stödinsatser vad avser boende, sysselsättning och ekonomi 

(Johnsson 2011). Då det är flera aktörer inblandade under den läkemedelsassisterade 

behandlingen finns risken att det uppstår samverkansproblem. Problemen kan bero på att 

samverkansparterna saknar en gemensam grundsyn, att det uppstår hinder i 

organisationsstrukturen, olika ekonomiska intressen eller en allt för hög arbetsbelastning 

(Danermark och Kullberg 1999).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2015) erbjuder samtliga LARO verksamheter i Sverige farmakologisk 

behandling och stöd eller motivationssamtal. Däremot har LARO verksamheterna inte samma 

inställningar till vad som ingår i deras ansvarsområden när det gäller psykosocial behandling och 

vissa menar att det är socialtjänstens ansvar att bistå med detta. Av undersökningen 

(Socialstyrelsen 2015) framgår även att det förekommer stora skillnader mellan de olika LARO 

verksamheterna och att det saknas en enighet om vad som skall ingå i LARO behandlingen, både 

när det gäller läkemedelshantering, psykosociala stöd och behandlingsinsatser. Johnson (2011) 

menar att även de skilda regelverken kan medföra att det gnisslar i samarbetet mellan 

socialtjänsten och LARO mottagningen. I hans undersökning framkommer det att man ibland 



 

7 
 

från socialtjänstens sida kan uppleva att det finns en oförståelse hos personalen på LARO 

mottagningen när det gäller Socialtjänstlagens krav på klientens frivilliga medverkan.  

 

"Det är inte alltid de förstår att vi inte bara kan tvinga på folk hjälp”, säger en 

socialsekreterare, och fortsätter: "Det händer ibland att de säger där uppe att ”ni måste göra 

någonting” och ”ni måste” hit och ”ni måste” dit, fast klienten inte vill. Men vi kan inte göra 

någonting, vill inte en vuxen person så kan vi inte tvinga honom eller henne” (Johnson 2011, 

s.66). 

 

Att kunna samverka mellan socialtjänsten och LARO mottagningen är viktigt för klientens 

behandling mot ett socialt och fungerande liv. Men att kunna samverka är inte alltid så lätt som 

det verkar.  

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

 

Mitt syfte med denna undersökning är att undersöka hur socialsekreterare på missbruksenheten 

och kuratorer på LARO mottagningar beskriver samverkan kring klienter i den 

läkemedelsassisterade behandlingen. 

 

Mina frågeställningar är följande: 

-Hur upplever socialsekreterare och kuratorerna på LARO mottagningar att deras samverkan 

kring klienter fungerar? 

- Vilka förväntningar beskriver de att de har på varandra när det gäller samverkan? 

-Vilka konsekvenser beskriver  socialsekreterarna och kuratorerna på LARO mottagningen att 

deras upplevelser och förväntningar  på samverkan kan ha för klienten i behandlingen?  

 

1.3 Avgränsningar 
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I denna c-uppsats utgår jag inte från ett genus-, brukar-, klass- eller etnicitetperspektiv. Jag utgår 

endast utifrån ett professionellt perspektiv där jag kommer att utgå från professionernas syn, 

något som kommer att framkomma i min text. 

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

I min uppsats kommer flera olika begrepp att användas. Jag har valt att förklara vad jag menar 

med dessa begrepp för att undvika missförstånd. Här under har jag listat och förklarat de begrepp 

som jag använder senare i min text. 

 

Klient/patient: Socialsekreterarna använder sig av begreppet klient, medan kuratorerna på LARO 

mottagningarna använder sig av begreppet patient även om det handlar om samma person. Jag 

kommer att använda mig av begreppet klient vidare i min uppsats. 

 

LARO: En LARO mottagning är en mottagning som erbjuder läkemedelsassisterad behandling.  

Läkemedelsassisterad behandling är enligt SOSFS 2013:10 behandling med metadon eller andra 

läkemedel som utgör narkotika och som godkänts för behandling av opiatberoende och ordineras 

i samband med psykosocial behandling vid sådant beroende. 

 

Metadon: Metadon är en syntetisk opiat (ett morfinliknande läkemedel). Metadon används för 

behandling av patienter som har blivit beroende av en grupp av ämnen som kallas opioider (Fass 

2016). 

 

Samverkan: Jag har valt att använda mig av Danermark`s (2000) definition av samverkan. Enligt 

Danermark (Ibid) betyder samverkan att man tillsammans med andra arbetar mot ett gemensamt 

mål, ofta med personer med en annan utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i 

annan organisatorisk form. Samverka är medvetna målinriktade handlingar som utförs 

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

samverkan samverkar man runt något. Den samverkan som tas upp i min uppsats är samverkan 

om människor. I första hand rör det sig om samverkan mellan personer som är utbildade för att 

arbeta med andra människor, så kallade ”människobehandlande organisationer” (Ibid). 
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SIP: Samordnad Individuell Plan där man träffas från olika professioner för att samverka kring 

klienten. Klienten är också närvarande på detta möte. 

 

Subutex (buprenorfin): Buprenorfinhydroklorid är en kombinerad opioidagonist/antagonist. Den 

används vid subtitutionsbehandling vid opioidberoende. Buprenorfin har en något svagare effekt 

än metadon men har visat sig ha en bra effekt vid opioidberoende. 

. Effekten hos buprenorfin stör ett samtidigt pågåendeheroinmissbruk. Buprenorfinbehandling 

medför lägre grad av fysiskt beroende än behandling med metadon och behöver bara tas en gång 

per dag (Läkemedelsverket 2016). 

 

Subuxone: Suboxone innehåller förutom buprenorfin även naloxon. Läkemedlet är godkänt för 

substitutionsbehandling av personer beroende av opioider. Genom tillsats av naloxon minskar 

risken för felanvändning i form av intravenöst missbruk eller illegal försäljning 

(Läkemedelsverket 2016). 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Läkemedelsassisterad behandling i Sverige 

 

Läkemedelsassisterad behandling har funnits i Sverige sedan lång tid tillbaka. Det är få 

behandlingar som har fått så mycket uppmärksamhet och varit så omdebatterade som den 

läkemedelsassisterade underhållsbehandlingen vid opiatberoende. Metadonkonflikten, som är ett 

resultat av ideologiska synsätt mellan ett socialpolitiskt och medicinskt synsätt på vård av 

missbrukare, har haft och har fortfarande en stor betydelse för Sveriges narkotikapolitik 

(Svensson 2005). 

Överlag har LARO debatterats mycket och åsikterna går isär, även inom brukarföreningarna. 

Man menade att eftersom metadon är ett opiumpreparat, innebär underhållsbehandlingen att man 

byter ut en drog mot en annan (Ibid). KRIS, Kriminellas Revansch i Samhället publicerade en 
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mycket kritisk rapport, ” Statligt knark är också knark”, där det framhålls att 

underhållsbehandlingen är ett sätt att ”knarka” lagligt (Region Skåne 2012). Ett annat argument 

mot LARO behandlingen är risken för läckage till den illegala marknaden, då det finns en risk att 

patienterna istället för att ta medicinen själv, säljer det för att finansiera inköp av heroin 

(Svensson 2005). Om preparaten som används under behandlingen kommer ut på den illegala 

marknaden kan detta leda till ökat missbruk, nyrekrytering till tungt missbruk och i värsta fall 

dödsfall skriver Region Skåne (2012). 

Så även om den läkemedelsassisterade underhållsbehandlingen av opiatberoende har funnits i 

Sverige under en längre tid, är behandlingen fortfarande kontroversiell och får utstå kritik. 

 

3. Kunskapsläget 

3.1 Artikel och litteratursökning 

 

Jag har sökt litteratur och tidigare forskning via LUBsearch som är Lunds Universitets databas. 

De sökord som jag använt mig av är samarbete, interprofessionalitet, missbruksbehandling, 

underhållsbehandling, samarbete, samverkan och makt (samt engelska översättningarna 

cooperation, interprofessional, addiction treatment, substitute treatment, teamwork, power 

differences). Jag har valt söka upp originalreferenser istället för att referera till sekundärkällor där 

det har varit möjligt. Då det finns mycket information om behandling via LARO samt samverkan 

mellan olika professioner, så har jag varit tvunget att begränsa mig när det kommer till tidigare 

forskning. Jag har valt att ta med forskning som har varit av stor betydelse när det kommer till 

ämnet. 

 

3.2 Tidigare forskning 

 

Olika perspektiv på heroinmissbruk 

 

Något som diskuteras flitigt är vilket perspektiv som är rätt när det kommer till opiatmissbruk och 

vad som ligger bakom missbruket. Johnson (2005) tar upp olika förklaringar till missbruk där den 
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ena är sociala och psykologiska förklaringar till missbruk. I Sverige har framför allt två olika 

förklaringar varit dominerande sedan narkotikamissbruk etablerades som samhällsproblem. Den 

första är symptomteorier där grundantagandet är att det underliggande är att missbruk är ett 

symptom på underliggande sociala eller psykologiska problem. Symptomteorier finns på olika 

nivåer, där det på individnivå till exempel finns personlighetspsykologiska teorier som söker 

orsakerna till missbruk i barndom och uppväxtförhållanden (Ibid). På gruppnivå finns det 

familjepsykologiska symptomteorier där fattigdom, alkoholmissbruk, misshandel och sexuella 

övergrepp i familjen är ingredienser som ingår i mönstret. Stämplingsteorier och avvikande 

beteende finns också på gruppnivå. På samhällsnivå finns det symptomteorier som betraktar 

narkotikamissbruk som ett symptom av samhället snarare än individen (Ibid). 

Inlärningsteorierna utgår från iakttagelser om att skadliga vanor normalt förvärvas i tonåren. 

Inlärningsteorin går ut på att droger enbart kan brukas och missbrukas om de går att få tag på i 

samhället. 

 

Det medicinska perspektivet utgår från att allt mänskligt beteende har en biologisk grund och är 

ett uttryck för hjärnans aktivitet. Beroendeforskningens viktigaste antagande har länge varit att ett 

beroende är resultatet av att hjärnans belöningssystem tas över av drogerna. Detta antagande har 

senaste tiden kunnat bekräftas (Ibid). Hos människor med opiatberoende är drogsuget kraftfullt. 

Man har kunnat se att vid bruk av opiatpreparat fäster det vid kroppens receptorer för endorfiner 

och utlöser därigenom ett antal reaktioner i nervcellerna. Missbruk av opiater leder till att 

kroppens dopamin och endorfinsystem skruvas ned på sparläge. Uppfattningen om att beroende 

är en sjukdom är förenligt med resultaten från den medicinska beroendeforskningen (Ibid). 

 

Johnson (2011) pekar på att det kan uppstå irritation när man har olika synsätt på beroende vid 

samverkansarbete. LARO mottagningar vill i så stor mån som möjligt undvika att skriva ut sina 

patienter. LARO mottagningen i Johnsons (Ibid) undersökning hade i ett par fall LVM anmält 

patienter med tungt sidomissbruk, som ett sista försök att undvika utskrivning. Något som enligt 

Johanson (Ibid) skapade irritation bland socialsekreterarna. 

 

 



 

12 
 

Makt 

Samverkan och makt kopplas ofta ihop. Danermark (2004) har skrivit om makt i samverkan. Han 

menar att olika organisationer har olika föreställningar som är påverkade av deras egna intressen 

och behov. Att dessa behov skulle sammanfalla med andra parters är inte alltid så troligt. Om den 

ena parten får sitt behov tillfredsställd på den andras bekostnad, är det en form av maktutövning.  

En annan aspekt är vanmakt. Repstad (1998) skriver att samordningsproblem i det sociala livet 

kan resultera i vanmakt. Avsaknaden om andras avsikter, bristen på samordning och ömsesidig 

tillit kan göra att resultatet av handlingar blir helt annorlunda än vad någon hade tänkt sig.  

 

Statusskillnader och ojämn maktfördelning har en lång historia. Ofta mäts status och makt i form 

av kommunikationsutrymme och inflytande under olika möten. Vissa befattningar ger ett större 

mått av legitim makt, där läkaryrket ofta anses ha en hög status, men det finns också skillnader 

mellan ”folk och folk” (Thylefors 2013). Hon menar att status i ett team inte alltid har med 

yrkestillhörigheten att göra, utan den kan bygga på informell makt, senioritet, auktoritet utifrån 

kunskapsbredd och erfarenheter. Detta innebär att en äldre, mer erfaren socialsekreterare kan ha 

lättare att få sin röst hörd vid samverkansmöten än en yngre mindre erfaren socialsekreterare. 

Danermark (2004) menar att det snarare är innehavet av en viss profession än själva 

kompetensen, som är avgörande när det kommer till status.  Ett exempel på detta är att läkarna 

tillhandahåller en viss status och makt utifrån sin profession, och inte alltid utifrån deras 

kunskaper.  

 

Ambrose-Miller och Ashcroft (2016) menar i sin artikel att skillnader i makt påverkar 

socialarbetares röst och insats, och att man därför känner att man måste vara extra flitig på att 

visa att man duger. En annan aspekt av makt är ”vi” mot ”dem”. Hjern (2007) påpekar att 

medlemmar i en organisation kan utveckla tänket ”vi” tror inte på ”dem”, ser dem inte som 

legitima, eftersom ”vi” upplever, att de inte kan beskriva och hantera den verklighet som ”vi” 

lever i. 
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Ansvarsområden 

 Angelöv, Jonsson & Stier (2015) tar upp frågan om rollförväntningar. De menar att det kan 

uppstå föreställningar om den andra aktörens roll och vad den innebär för konkreta uppgifter och 

ansvarsområden. Det kan finnas olika rollförväntningar när olika aktörer samverkar. 

Rollförväntningarna kan vara diffusa. Det kan också finnas olika uppfattningar om enigheterna 

kring rollförväntningarna, exempelvis kan den ena sidan tycka att det är den andra aktörens 

ansvar medan den andra tycker tvärtom. Man förväntar sig då att den andra aktören ska åta sig 

ansvaret och motstridiga förväntningar har uppstått. Det kan leda till att ingen tar sig an uppgiften 

eller tar ansvar för situationen (Ibid.).  

 

 

Samverkan 

Alm och Anderberg (2011) skriver i sin forskningsrapport att flera av deras respondenter tog upp 

att det delade ansvaret mellan kommun och landsting försvårade samverkan. Trots goda 

intentioner sker samverkan också utifrån ekonomiska hänsyn där de olika huvudmännen har 

intresse av att hålla nere sina kostnader. En del av respondenterna i Johnsons (2011) 

undersökning påpekade att socialtjänstens ekonomiska restriktioner var ett hinder i 

socialtjänstens arbete, att man upplevde begränsningar och att socialsekreterarna ofta hänvisade 

till ekonomin. Något som ofta också försvårade samverkan var den hierarkiska beslutsprocessen, 

som skapade svårigheter med att reda ut vem och var beslut skulle fattas i organisationen.  

Att kommunicera kring klienterna är viktigt för att samverkan ska fungera. LARO 

mottagningarna träffar klienterna oftare än socialsekreterarna och Johnson (2011) tolkade det i 

sin undersökning som att vissa socialsekreterare på socialtjänsten upplevde att de hade ett 

informationsunderskott i förhållande till LARO mottagningen. Enligt Johnsons (Ibid) 

undersökning skulle tätare uppföljningar innebära att socialsekreteraren lättare kunde försäkra sig 

om att allt fungerar som det ska och att de insatta insatserna var adekvata. 

Eliasson (2010) påpekar att det är viktigt att personal och chefer möts över 

organisationsgränserna, exempelvis är gemensamma träffar, verksamhetsplaneringar, 

behovsinventeringar, fortbildningar och utbildningar sådana aktiviteter som underlättar 
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samverkan, delvis för att det bidrar till att bygga nätverk mellan anställda från olika 

organisationer. 

 

 

3.3 Sammanfattning av kunskapsläget 

 

Det finns mycket forskning kring samverkan. Jag har dock valt den forskning som är mest 

relevant för min undersökning. Att man i samverkan har olika förväntningar på varandra, olika 

perspektiv som kan försvåra samt att det finns olika maktstrukturer är det viktigaste 

utgångspunkterna för min undersökning. 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

 

Då mitt syfte är att undersöka samverkan mellan två organisationer har jag valt att analysera min 

empiri med hjälp av teori och begrepp som  handlar om samverkan. 

 

4.1 Samverkan 

 

Det är få ord som väcker sådana känslor av förhoppning, men även av olust som ordet samverka 

tycks göra. Myndigheter och andra offentliga aktörer har blivit ålagda av statsmakterna att 

samverka. Förhoppningen är att verksamheter därigenom ska kunna drivas billigare, effektivare 

och bättre (Danermark 2000). Det är dock ingen självklarhet att organisationer samverkar bättre 

bara för att de har som uppgift och ansvar att samverka.  

 

4.2 Verksamhetsdomän 

 

För att förklara den samverkan som sker i praktiken används begreppet verksamhetsdomän, som 
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är en del av ett organisatoriskt fält. Inom verksamhetsdomänen utförs konkreta arbetsuppgifter 

inom ett specifikt verksamhetsområde. Organisationer som samverkar har ofta skilda logiker 

vilket innebär olika sätt att betrakta det arbetet som de gör med personer som behöver stöd 

(Eliasson 2010). Eliasson (Ibid) menar att när organisationer är intresserade av samma 

verksamhetsdomän kan det uppstå problem och organisationer kan hamna i en konkurrerande 

situation om ”vem som skall lyckas muta in det legitima ansvaret för en viss verksamhetsdomän”. 

Det kan även handla om det motsatta förhållandet där ingen vill ta ansvar för en viss domän, 

något som kan ske när organisationerna avgränsar sin verksamhet. När olika aktörer ska 

samverka sker det utifrån skilda målsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk, det vill 

säga olika institutionella logiker (Ibid). Det kan därför vara svårt att klargöra det gemensamma 

ansvaret för samverkansarbetet (Axelsson & Bihari Axelsson 2007).  

 

4.3 Språket 

 

Samverkan kan dessutom försvåras av att det finns olika organisatoriska och professionella 

kulturer bland de samverkande organisationerna. Detta kan visa sig i olika beteckningar på den 

person som ska rehabiliteras, t.ex. klienten, patienten eller den arbetssökande (Axelsson & Bihari 

Axelsson 2007). Språket som används är av stor betydelse i samverkan. Varje yrkeskategori 

utvecklar sina begrepp och sin språkliga jargong. Eftersom samverkan ofta innebär möten mellan 

olika ”språk” är detta ett ständigt närvarande problem (Danermark 2000). Det språk man talar 

signalerar inte bara en yrkestillhörighet, det visar också ofta vilket perspektiv man betraktar ett 

fenomen utifrån. Människors sätt att utrycka sig på har också en normativ effekt och kan avslöja 

vad en person tycker om det man pratar om (Ibid). Problem i samverkan kan uppstå när någon 

använder språket som ett maktinstrument för att utestänga eller fördumma andra. 

 

4.4 Skilda synsätt 

 

Inte sällan upplever man inom samverkan att de olika aktörerna har skilda synsätt. Bakom det 

konkreta och praktiska handlandet ligger det ett antagande om hur verkligheten är beskaffad, och 

därmed ett antagande om hur det problem man samverkar kring har uppstått och hur det kan 
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angripas (Danermark 2010). Det är svårt att förstå varandra om man inte åtminstone har någon 

kunskap om vad som ligger bakom vårt sätt att agera i samverkan. Våra ställningstaganden eller 

perspektiv styr medvetet eller omedvetet hur vi definierar problemet och hur det kan lösas. I 

samverkan kan det döljas olika synsätt på problemet och i samverkan skulle man tjäna på att 

dessa klargjordes (Ibid).  

 

4.4 Makt 

 

Människan består av en biologisk, en psykologisk och en social del som smälter samman till en 

helhet. Därför kommer olika teorier att mötas i samverkan inom organisationer som har med 

människor att göra. I samverkan där man kommer från olika organisationer kan man ha 

varierande status och makt. De inblandade är ofta medvetna om den förskjutna maktrelationen 

och accepterar den. Problem uppstår då en person som har inflytande och makt i en viss typ av 

frågor också gör anspråk på att bestämma i frågor som inte direkt är relevanta för den personens 

ansvar (Danermark 2010). Den dokumentation som finns om samverkan visar också att denna typ 

av intrång och maktmissbruk förekommer. Många problem och missförstånd kan förebyggas 

genom att  tidigt i samverkan klargör vilka regler och lagar som styr arbetet och på vilket sätt de 

gör det (Ibid). 

 

4.5 Samverkan 

 

Samverkan kan försvåras av strukturella faktorer som till exempel otydliga ansvarsområden och 

att det finns parallella organisationer som arbetar var för sig. På motsvarande sätt främjas 

samverkan när det finns en struktur för samverkan, när samverkansarbetet förankras och stöds, 

men även när det finns förtroende mellan dem som samverkar (Eliasson 2010). Danermark 

(2000) talar om olika strukturella förutsättningar för att samverkan ska fungera. Dessa 

förutsättningar är: 

- Att samverkan har en klar och tydlig ledning 

- Att samverkan har ett klart uttalat mål 

- Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
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- Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har 

identifierats 

- Att hindrande skillnader har undanröjts, eller om detta inte går, sätt att hantera dem har 

utvecklats 

 

 

4.6 Sammanfattning 

 

Det finns många olika begrepp när det kommer till samverkan. De viktigaste begreppen för det 

här arbetet är: verksamhetsdomäner, språket, makt och samverkans betydelse. 

 

 

5. Metod och metodologiska övervägande 

 

5.1 Val av metod 

 

I min undersökning har jag använt mig av ett kvalitativt angreppssätt för att försöka få svar på 

mina frågeställningar (Bryman 2011). Min ingång var en induktiv syn på förhållandet mellan 

teori och praktik (Ibid), vilket innebar att jag inte hade en hypotes att utgå ifrån. Jag valde en 

kvalitativ metod för att jag ville försöka få en djupare förståelse för mina intervjupersoners 

upplevelser. Med en kvantitativ metod hade jag inte kunnat få denna information då kvantitativa 

metoder är mer inriktade på forskarens uppfattning, statistik och prövning av teori (Ibid). Jag har 

i min undersökning använt mig av semistrukturerade intervjuer. Det valde jag först och främst för 

att jag ville få en god inblick i socialsekreterarnas och personalen på LARO mottagningens 

erfarenheter, upplevelser och åsikter kring samverkan runt klienterna. För att kunna undersöka 

detta önskade jag att intervjupersonerna skulle kunna känna frihet och utrymme att svara på sitt 

eget sätt utan att jag styrde intervjun. Bryman (Ibid) anser att semistrukturerade intervjuer ökar 

möjligheten att få ta del av intervjupersonernas synsätt och egna erfarenheter. Jag använde mig av 

en tematiskt uppbyggd intervjuguide (Bilaga 2) som gjorde att jag kunde fördjupa mig och 
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diskutera de frågor som togs upp utan att intervjun tappade fokus på syftet  (May 2010). Att 

kunna förtydliga och utveckla de svar som jag fick i intervjuerna samt att ha möjligheten att 

kunna gå in i dialog med mina intervjupersoner var något som den semistrukturerade intervjun 

gav möjlighet till (Ibid).  

 

5.2Metodens förtjänster och begränsningar 

 

Det finns både förtjänster och begränsningar med att ha kvalitativa och semistrukturerade 

intervjuer. Bryman (2011) menar att det är flexibiliteten i intervjuerna som gör det till en attraktiv 

metod samt den skapar möjlighet till att kunna ställa följdfrågor och rekonstruera äldre händelser. 

Styrkan med semistrukturerade intervjuer är att de går relativt fort att genomföra samt att man 

kan få ett brett material på en begränsad tid (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015). Det finns 

begränsningar i de flesta metoder och en viktig begränsning som är relaterad till intervjuer är 

tolka och förstå vad en utsaga egentligen betyder. Man kan inte ta för givet att den intervjuade 

personen gör vad den verkligen säger. Intervjun är ett resultat av ett samtal på en specifik plats 

och vid ett specifikt tillfälle, där det som kommer fram i intervjun kan ha ett annat syfte än vad 

personen i fråga avsett eller förstått (Ibid). Risken finns alltid att intervjupersonerna inte svarar 

sanningsenligt och detta är en risk som finns i flera andra metoder än just intervjuer. Några 

viktiga fördelar med intervjuer är att den som ställer frågorna kan få en uppfattning om 

intervjupersonens kroppsspråk, tonläge och andra detaljer som kan ha betydelse för analysen. Jag 

anser dock att fördelarna med kvalitativa semistrukturerade intervjuer väger upp dess 

begränsningar, men det är viktigt att ständigt reflektera kring dess för- och nackdelar. 

 

 

 5.3 Urval och tillvägagångssätt 

 

I min undersökning har jag fått göra ett urval och begränsningar. Jag har valt att begränsa mig till 

en mellanstor stad i Skåne, där det finns både socialtjänst och LARO mottagningar, och detta var 

något som krävdes för att jag skulle kunna genomföra min studie. Vid val av att finna 

intervjupersoner, använde jag mig av ett målinriktat urval. I kvalitativ forskning rekommenderar 
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Bryman (2011) att man använder sig av just detta. I min studie var det fokus på att identifiera 

personer som hade den information jag eftersökte. Urvalet var därmed styrt efter ett urval gjorde 

jag utifrån en önskan om att intervjua personer som var relevanta för de forskningsfrågor jag hade 

formulerat (Ibid). De personer som jag antog veta mest om det jag studerar var socialsekreterare 

som arbetar på missbruksenheten samt de kuratorer som arbetar på LARO mottagningar. Det är 

dessa två yrkesgrupper som oftast träffas under SIP möten och som även har kontakt med 

varandra mellan mötena kring de gemensamma klienterna. Därför var ett av mina krav i samband 

med urvalet att mina intervjupersoner antingen var socialsekreterare som arbetar på 

missbruksenheten eller kuratorer som arbetar på LARO mottagningar. Då jag visste vem som 

hade den informationen som jag eftersökte använda jag mig av målinriktade urval (Ibid). 

Problemet med ett målinriktat urval är att fältmaterialet inte blir tillräckligt allsidigt, då en del 

personer kanske känner varandra och dessutom har gemensamma erfarenheter eller attityder. 

Eftersom två olika målgrupper intervjuats upplever jag trots ovanstående problematik att jag fått 

en utökad förståelse avseende syftet med min undersökning. 

 

 

Det första jag gjorde var att skicka ett mail (Bilaga 1) till enhetschefen vid missbruksenheten 

samt till två olika LARO mottagningar i samma kommun. I mailet beskrev jag mitt syfte med min 

studie och att jag var i behov av intervjupersoner som har upplysningar eller erfarenheter som var 

relevanta för min studie. Jag skrev även i mailet vilka veckor som jag hade tänkt genomföra 

intervjuerna. Jag fick snabbt svar från enhetschefen om att hon i sin tur hade vidarebefordrat mitt 

mail till samtliga socialsekreterare inom enheten och de som hade möjlighet och intresse kunde ta 

kontakt med mig. Kort tid därpå hörde två socialsekreterare av sig till mig och jag bokade in de 

första intervjuerna. Eftersom jag inte fick något svar från LARO mottagningarna efter första 

veckan valde jag att ringa jag dem istället. Efter att ha pratat med LARO mottagningarna om mitt 

ursprungliga mail fick jag ganska snart svar från deras kuratorer på och vi kom överens om en tid 

för intervju.  

 

Under mina intervjuer spelades samtalen in för att kunna få med allt som blev sagt utan att 

behöva avbryta och jag behövde inte heller be mina intervjupersoner upprepa något svar. Det 

senare hade blivit nödvändigt om jag hade skrivit ned intervjusvaren för hand. Jag upplyste mina 
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intervjupersoner om att det var frivilligt att delta och att jag skulle återkoppla resultatet till dem. 

Samtliga var intresserade av att få den färdiga produkten sänd till sig via mail. Efter intervjuerna 

transkriberades dem. Rennstam och Wästerfors (2015) menar att det är viktigt att man redan 

under materialinsamlingen försöker att säkerställa en viss överblickbarhet och under tiden jag 

jobbade med mitt material blev jag väl förtrogen med min empiri. Jag genomförde totalt fyra 

intervjuer på vardera ca 30-45 min. Två intervjuer med socialsekreterare som är anställda på 

missbruksenheten och som båda hade klienter i underhållsbehandling, samt två kuratorer vid 

olika LARO mottagningar, och båda dessa hade ett övergripande ansvar för SIP möten och 

samtal med klienterna. Totalt bestod min empiri av 30 sidor transkriberad text. Under kodningen 

läste jag alla intervjuerna flera gånger och skrev små kommentarer i marginalen. Utifrån 

kodningen kunde jag komma fram till olika teman som jag sedan delade in och använde i mitt 

resultat- och analysavsnitt. Under genomförandet av analysen, var det ständigt en process mellan 

empiri, analys och teoriutvecklandet. Min empiri och analys ledde till de teorier som sedan 

använts i analysavsnittet. 

 

 

5.4 Studiens tillförlitlighet 

 

Då jag gör en kvalitativ undersökning är jag medveten om att det som har framkommit i studien 

inte kan generaliseras till andra populationer. Det finns emellertid flera möjligheter att göra en 

kvalitativ uppsats vederhäftig, och två grundläggande kriterier för bedömning av en undersökning 

är äkthet och tillförlitlighet (Bryman 2011). Tillförlitligheten har fyra delkriterier som jag 

kommer att redogöra för. För att min undersökning ska vara tillförlitlig har jag varit noggrann, 

följt de regler som finns, återrapporterat samt arbetat med överförbarhet. Återrapportering är 

viktigt så att jag som forskare inte misstolkar mina intervjupersoners svar. Vid genomförandet av 

intervjuerna var jag noggrann med att upprepa en fråga om jag blev osäker på vad 

intervjupersonen menade. Jag har också haft en muntlig återrapportering av mina resultat och min 

analys för intervjupersonerna där det gavs möjlighet till diskussion. Intervjuerna spelades också 

in för att underlätta kvaliteten och tillförlitligheten. 

  

Avseende undersökningens överförbarhet har jag försökt att göra en tät beskrivning som kan 
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förse andra personer med så mycket information om materialet som möjligt. Ett syfte med 

överförbarheten är att dessa personer ska kunna bedöma hur pass överförbara resultaten är i en 

annan miljö (Ibid). För att kunna bedöma undersökningens pålitlighet är det viktigt att jag som 

forskare intar ett granskande synsätt, och eftersom jag har valt att undersöka båda sidor när det 

gäller samverkan så bör detta vara uppfyllt. Jag har reflekterat över mitt urval och är medveten 

om att undersökningen möjligtvis hade varit mer tillförlitlig om ett större antal personer 

intervjuats.  Jag hade kontakt med några av personerna under min praktikperiod som jag 

intervjuade och detta har kunnat vara en risk för tillförlitligheten. Dock upplever jag snarare att 

detta gav mig tillträde till de olika professionerna och att de inte  såg mig som ett hot. Jag har 

skapat en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, samt haft 

min handledare att granska de olika faserna under min forskning något som Bryman (2011) 

rekommenderar. Jag har dokumenterat alla steg jag har tagit under processen vilket gett min 

handledare möjlighet att granska mitt arbetssätt och vad jag avsåg att göra. När det gäller det sista 

delkriteriet; möjligheten att styrka och konfirmera, så var det viktigt att jag reflekterade över min 

egen roll som forskare. Enligt Bryman (Ibid) ska jag som forskare inte låta mina personliga 

värderingar eller teoretiska inriktning påverka utförandet av eller slutsatserna från en 

undersökning. Jag tycker att jag i högsta grad har undvikt detta och jag har också varit medveten 

om hur jag som intervjuare eventuellt kunde påverka mina intervjupersoner samt de svar jag fick. 

Jag tycker att jag i min undersökning har lyckats med alla dessa steg och att mitt material därmed 

är tillförlitligt. 

 

 

5.5 Etiska övervägande 

 

Etiska beslut definieras inte utifrån det som är fördelaktigt för forskaren eller 

forskningsprojektets fråga. Frågor om etik har att göra med vad som är rätt, inte bara med hänsyn 

till själva undersökningen och egna intressen, utan med tanke på andra som berörs av 

undersökningen (May 2011). I min undersökning har jag att utgått från de fyra etiska principerna 

som Bryman (2011) tar upp; det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Först och främst bad jag mina intervjupersoner om 

samtycke om att vara med i min undersökning och vid första kontakten med mina 
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intervjupersoner berättade jag om syftet med undersökningen. Jag informerade dem om att det 

var frivilligt att delta, att de kunde hoppa av om de ville eller välja att inte svara på frågor som de 

tyckte kändes olämpliga. Då min undersökning gick ut på upplevelser av samverkan så valde jag 

frågor som är så pass öppna att mina intervjupersoner själva kunde välja hur mycket de ville dela 

med sig. Intervjupersoner är anonyma i undersökningen och för att värna om den enskildes 

integritet har jag gjort allt för att avidentifiera mina intervjupersoner. Jag har inte tagit med deras 

riktiga namn eller arbetsplats i min undersökning och jag har tagit bort fakta som skulle kunna 

röja intervjupersonernas identiteter. Jag förvarade forskningsmaterialet på ett sådant sätt att ingen 

obehörig kunde få tillgång till det. Allt material som jag samlade in under min undersökning har 

endast använts för forskningsändamålet och all identifierande information har blivit destruerat, 

något som också Bryman (Ibid) förespråkar. 

 

5.5.1 Min relation till forskningsproblemet 

 

Jag har sedan jag påbörjade min utbildning intresserat mig för missbruk och de olika 

behandlingar som finns inom missbruksvården. Jag har läst mycket tidigare forskning och böcker 

och varit nyfiken på behandling via LARO. Under min praktikperiod var jag på socialtjänsten 

under missbruksenheten. Där väcktes mitt intresse ännu mer. Under denna tid fick jag höra både 

positivt och negativt om LARO behandlingen och kritiken kom framför allt från klienterna, men 

också från den övriga personalen på missbruksenheten. Jag fick höra av vissa socialsekreterare att 

det var svårt att samarbeta med LARO mottagningarna och att behandlingen inte alltid gynnade 

klienterna. Jag saknade en helhetsbild, där man kunde höra båda sidorna om detta. Att bygga sin 

uppfattning från endast den ena sidan var inte korrekt. Även om jag hade en förförståelse från 

socialsekreterarna så gick jag in i den nu aktuella undersökning med ett öppet sinne för att kunna 

ta in information från båda sidorna, något som jag tycker är viktigt för att vara neutral i sin 

forskning samt för att skapa mig själv en bild av forskningsproblematiken. 
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6 Resultat och analys 

 

I följande avsnitt kommer jag att presentera resultatet av min undersökning, samt analysera 

empirin med hjälp av den tidigare forskningen och teori. Jag kommer att presentera resultatet och 

analysera empirin under rubrikerna: Ansvarsområden, makt, perspektiv och samverkan. Jag har 

valt ut citat under varje rubrik för att poängtera vissa meningar från mina intervjupersoner. Jag 

kommer också att presentera mina intervjupersoner. Under min presentation har jag valt att ta 

med hur länge intervjupersonerna har jobbat på missbruksenheten eller LARO mottagningen. Då 

kommunen inte är så stor och de som arbetar med missbruk inte är så många, har jag valt att ta 

bort information om vad de arbetade med tidigare. Jag har valt att nämna mina intervjupersoner 

som IP 1, IP 2, IP 3 och IP 4. Jag har tagit bort namn och kön samt information som kan röja 

intervjupersonernas identitet. 

 

6.1 Beskrivning av intervjupersonerna 

 

Intervjuperson 1 (IP1) jobbar som socialsekreterare på missbruksenheten. IP1 tog 

socionomexamen 2008 och har jobbat på missbruksenheten i 5,5 år och har velat jobba med 

missbruksfrågor redan från början av Socionomutbildningen. 

 

Intervjuperson 2 (IP2) jobbar som socialsekreterare på missbruksenheten. IP2 tog 

socionomexamen 2013 och har jobbat på missbruksenheten 2,5 år. IP2 beskriver att ”hen 

hamnade på missbruksenheten av en slump men känner att jobba med missbruk är hens grej”. 

 

Intervjuperson 3 (IP3) Jobbar som kurator på en LARO mottagning. IP3 tog sin socionomexamen 

2006 och har arbetat på LARO mottagningen sedan 2014. Började jobba som kurator då hen 

behövde nya utmaningar.  
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Intervjuperson 4 (IP4) arbetar som kurator på en LARO mottagning. IP4 tog sin 

socionomexamen 2007 och har arbetat som kurator på LARO mottagningen sedan 1 år tillbaka. 

IP4 beskriver själv att hen kände ett behov av nya utmaningar och har alltid känt ett engagemang 

för LARO klienterna och missbruk överlag. 

 

 6.2 Ansvarsområden 

 

Ur resultaten framkom det en oenighet kring vem som stod för vilket ansvarsområde under 

behandlingen. Att LARO mottagningen står för den medicinska delen var båda sidorna överens 

om, men det som det tvistades om var när klienten behövde andra behandlingsinsatser som 

LARO mottagningarna inte hade. Dessutom var det ett problem om klienten behövde åka på 

behandlingshem. Båda intervjuade socialsekreterarna uttryckte att klienterna redan var i 

behandling och att LARO mottagningen därmed hade behandlingsansvaret. Att låta klienterna 

åka på en annan behandling under sin LARO behandling blev enligt socialsekreterarna en 

behandling på en behandling. Socialsekreterarna påpekade att deras uppgift var att tillhandahålla 

stödinsatser såsom sysselsättning och boende, medan behandlingen skulle ske från LARO 

mottagningens sida. En socialsekreterare uttryckte att man även kunde tvista om de psykiatriska 

insatserna och att en del insatser berodde på ekonomin men även på om LARO mottagningarna 

inte hade tillräckligt med resurser för att tillgodose klienternas behov och att vissa mottagningar 

var överbelastade och att de därmed inte kunde fullgöra sina åtaganden gentemot klienterna. När 

jag frågade en socialsekreterare vem som betalar behandlingshem så fick jag detta svar: 

 

 

Det pratar vi väl fortfarande om och försöker reda i och försöker med hjälp av lagen 

men just att går du in i en behandling via LARO så har dem ett behandlingsansvar. 

Och det innefattar ju både medicinskt behandling. Det är ju en psykiatrimottagning 

så de ska ju också ha dem typerna, de ska ha psykolog och stödsamtal och ska 

kunna tillgodose med återfallsprevention eller liknande, och vi ska mer vara 

stödinsatser. Då blir ju det en frustration att man känner att man vill ju kunna jobba 
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med de, man vill känna att de tar hela ansvaret för de patienter som de väljer att ta 

in i behandling. Så lite kvalité inte kvantitet.  (IP2) 

 

 

Även från kuratorerna på LARO mottagningarna fanns det en oenighet om vem som skulle stå för 

vad inom LARO behandlingen. Kuratorerna på LARO mottagningen var överens om att de stod 

för avgiftning, psykiatri och medicinering. Vid frågan om LARO mottagningen sände iväg 

klienter på behandling fick jag detta svar från en kurator ” Nej det gör vi inte. Det är 

socialtjänstlagen, det står klart och tydligt i socialtjänstlagen, utan det står socialtjänsten för” 

(IP4). Från kuratorernas sida upplevdes det att det argumenterades om vem som skulle skicka 

iväg klienten på behandling och vem som skulle stå för kostnaden. Den ena kuratorn påpekade att 

det står klart i Socialtjänstlagen att det är socialtjänsten som beslutar om behandlingshem medan 

LARO enbart har öppenvård och kan inte tillgodose vård dygnet runt. Klienter i LARO 

behandlingen kunde vara i behov av att vara placerad på behandlingshem under en kortare period, 

men det var svårt enligt den ena kuratorn att få dit klienterna och mycket hängde på vilken 

socialsekreterare klienten hade. Enligt en kurator på LARO så var det lättare för en erfaren 

socialsekreterare att få igenom behandlingshemvistelse men mycket berodde även på ekonomin 

och när beslutet skulle tas. Att det pågick diskussioner kring vem som har vårdansvaret kom upp i 

samtliga intervjuer som jag genomförde. En återkommande fråga var om man har ansvar för hela 

klienten, eller bör man istället samarbeta? 

 

 

Jag har till och med varit i kontakt med Socialstyrelsen för jag blev liksom så 

ifrågasatt, varit i kontakt med de och de säger att i ramöverenskommelsen så är det 

ofta en diskussion över kostnader, men de flesta kommuner kommer till en punkt 

där de väljer att skriva att det är socialtjänsten som ska stå för kostnaden. Det är de 

som skickar de på ett behandlingshem. Vi har inget inflytande, vi kan tycka och 

tänka men. Det gör vi ibland och ibland får vi kanske dämpa oss, men det är en 

annan sak. Alltså det är något som vi måste jobba med. Att vi kanske är för 

ambitiösa i våra förslag. Det är ju ändå socialtjänsten som ska ta beslutet. Men man 

måste kunna lägga förslag, vi kan inte sitta tysta när vi ser någon som far illa. Men 
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att det kanske får räcka där. Att man lägger förslaget, sen så är det bra. Sen så är det 

upp till socialsekreteraren att ta ett beslut om det ska eller inte ska. Och det får ju vi 

respektera. Och det är där det tryter ibland. Och det måste vi jobba med. (IP4). 

 

I resultatet av intervjuerna återkommer det ständigt frågor kring vem som har ansvaret för vissa 

delar när klienten är i en LARO behandling. Enligt Eliasson (2010) kan detta tillstånd förstås som 

verksamhetsdomän. Både socialsekreterarna och kuratorerna på LARO mottagningen arbetar 

med samma klienter och båda har samma intresse i klienterna, men däremot uppstår osäkerhet 

och oenighet om vem som skall göra vad i behandlingen och/eller vem som skall stå för vilka 

kostnader. I mitt resultat framkommer det tydligt att ingen vill ta ansvar för en viss domän (Ibid), 

som i detta fall innebär behandlingshem eller annan typ av behandling. Socialsekreterarna 

påpekar att behandlingen och behandlingshem ligger på LARO mottagningen medan kuratorerna 

på LARO mottagningen säger att beslut om behandlingshem ligger på socialtjänsten. Den ena 

socialsekreteraren påpekade att de har en utredningstid på tre månader för att bevilja insatser och 

att de inte kan skicka iväg någon på behandling samma dag. 

 

Det tar tid. Och på något sätt så blir det för mig lite etiskt snett att LARO har fått 

kännedom om att de har en patient som de har ansvar för, som mår dåligt och som 

önskar att få komma iväg på behandling, och då hänvisar de till socialtjänsten. Det 

tar tid och där i mellan så går patienten, klienten, och mår dåligt och väntar på att 

socialtjänsten eventuellt ska göra någonting när LARO också har möjlighet att 

placera på behandling. Så det är en personlig frustration för mig. (IP2) 

 

Både socialsekreterarna och kuratorerna pratar om regelverk. Genom lagstiftning pekar regering 

och riksdag ut var ansvaret skall ligga och i samverkan möts man av olika personer med olika typ 

och grad av ansvar. Både individer och organisationer är underkastade regelverk i form av lagar 

och förordningar. Socialtjänstlagen är en ramlag och socialstyrelsens allmänna råd är en typ av 

dokument som inte behöver följas om man av olika skäl finner dem mindre lämpliga för det 

aktuella arbetet (Danermark 2000).  
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Vad som framkommer tydligt i mitt resultat är att lagen och reglerna kring vem som ansvarar för 

vad i en LARO behandling är diffusa och att ingen av parterna vill tillskriva sig ansvar för det 

området. Socialsekreterarna tycker att LARO mottagningen ska ta ansvar och vice versa. 

Angelöv, Jonsson & Stier (2015) tar upp olika rollförväntningar som kan finnas när olika aktörer 

samverkar. Rollförväntningarna kan vara diffusa och det finns olika uppfattningar om enigheterna 

kring rollförväntningarna. I detta fall anser socialsekreterarna att det är LARO mottagningarnas 

roll att bekosta behandlingshem, medan kuratorerna på LARO mottagningarna menar att det är 

socialtjänstens ansvar. Här uppstår en konflikt mellan olika organisationer där respektive 

organisation inte tycker att det är deras ”bord”. Man förväntar sig att den andra organisationen 

ska åta sig klienterna och motstridiga förväntningar uppstår avseende vem som egentligen har 

ansvaret för dessa klienter (Ibid). 

 

6.3 Makt 

 

Ytterligare ett tema som framträdde var maktrelationen mellan de olika professionerna. En av 

socialsekreterarna uttryckte hur hen oftast uppfattade att andra såg socialtjänsten som en 

slasktratt. Att det var socialtjänstens uppgift att städa upp och om LARO mottagningen gjorde 

något så skulle socialsekreterarna vara tacksamma. En socialsekreterare kände att man vid 

sammanträdanden lyssnade mycket på läkaren som har behandlings- och det medicinska 

ansvaret. Upplevelsen att man inte var lika mycket värd framkom också hos socialsekreterarna, 

främst när det kom till läkarna men det påpekades att det var väldigt individuellt och endast vid 

enstaka tillfällen.  

 

Sen kan jag väl uppleva också att i bemötandet, när jag började här så var jag inte så 

värst supergammal och att jag nästan kunde få en ”flicka lilla” bemötande gentemot 

att man också spelade på det. (IP2) 

 

Att känna att sin röst blir hörd vid de olika mötena är viktigt för att samverkan ska fungera. Ena 

socialsekreteraren uttryckte att man som socialsekreterare ofta hamnade i underläge vid SIP 

mötena och fick svårt att få sin röst hörd på ett trevligt sätt. Något som gjorde att man gick 
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därifrån med frustration och kände sig utsatt. Så numera försöker socialsekreterarna att inte gå 

ensamma på SIP mötena. 

 

Oftast så målas det ut som att det är vi på socialtjänsten som inte gör tillräckligt för 

klienterna. Att LARO vänder klienterna mot oss, att det är. Om en klient är 

uttrycker att ja men jag vill på behandling, och där har vi ju den där heta potatisen, 

vart ligger behandlingsansvaret, är det på LARO som har den pågående 

behandlingen eller ligger det på socialtjänsten. Och varpå vi då ställer frågan till 

LARO, att vilka ytterligare stödinsatser kan ni tänka er, hur ser ni på en behandling. 

Behandling på en behandling blir det ju i stort sätt, och ställer den frågan. Och då 

vänder ofta LARO sig till klienten och säger att du får ansöka om behandling hos 

din socialsekreterare. Vilket gör att om vi sen säger nej, för att vi anser att det är 

LARO`s ansvar, då kan klienten bli irriterad och arg på oss vilket gör att vi blir lite 

svartmålade som den onda och LARO blir den snälla. (Ip2) 

 

 

I citatet ovan framkommer det att socialsekreteraren kände att LARO mottagningen svartmålade 

socialtjänsten för att själva framställas som de goda. Repstad (1998) menar att avsaknaden av 

kunskaper om varandras avsikter och bristen på samordning och ömsesidig tillit, kan medföra att 

resultatet av en handling blir helt annorlunda än vad någon hade föreställt sig. Danermark (2004) 

menar att organisationerna har olika föreställningar som är påverkad av dess egna intressen och 

behov. Att dessa behov skulle sammanfalla med andra parters är inte alltid så troligt. Om den ena 

parten får sitt behov tillfredsställd på den andras bekostnad, blir det detsamma som en form av 

maktutövning. I detta fall att socialsekreterarna blir de onda och LARO mottagningen de goda. 

 

Det framkommer även i min undersökning att kuratorerna på LARO mottagningarna upplever 

makt och hierarkier vid möten med socialsekreterare. 

 

Oh ja herre min. Det är jättemycket sånt! Men inte med alla. Det är rätt så 

intressant, det är med vissa handläggare. Så visst känner jag det. 

Vi kan bli totalt sågade och det kanske är så att vi slår åt det hållet också. Att vi slår 
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tillbaka, jag vet inte. Men vist känns det. Ibland så fungerar det liksom inte alls, 

man blir nästan ovänner. Men med de flesta så funkar det bra. Sen så tror jag också 

att det kan fungera bra i perioder, sen så ser man en stressad person bli minde 

rationell på något sätt där det inte, i den situationen så blir det väldigt agiterat med 

all ting när man pratar och så där. Så då får man väl hålla lite lägre och vänta till 

nästa gång. (IP4) 

 

 Att man upplever skillnader i makt vid samverkan är enligt Danermark (2000) något man ofta 

stöter på. Yrkesgrupper har olika prestige och makt. Ju större dessa skillnader är desto större är 

sannolikheten att problem i samverkan uppstår. Den ena kurator på LARO mottagningen 

upplevde att de ibland kunde bli ifrågasatta av socialsekreterarna. Hjern (2007) påpekar att 

medlemmar i en organisation kan utveckla tänket ”vi” tror inte på ”dem”, ser dem inte som 

legitima, eftersom ”vi” upplever, att de inte kan beskriva och hantera den verklighet som ”vi” 

lever i. Att man som olika yrkesgrupper inte ser samma sak och kan därför inte ta till sig samma 

information. Kuratorn påpekade dock att det bara var med vissa handläggare det blev så, något 

som tyder på att inte alla har utvecklad ”vi” mot ”dem” tänket. 

 

Problem i samverkan kan även uppstå när någon använder språket som ett maktinstrument för att 

utestänga eller fördumma andra. Den ena socialsekreteraren berättade att hen fick en lillaflicka 

stämpel i början och att man därefter inte gick som ensam socialsekreterare på SIP mötena för att 

man helt enkelt kände sig utsatt. Ambrose-Miller och Ashcroft (2016) påpekar att skillnader i 

makt påverkar socialarbetares röst och insats, och att man därför känner att man måste vara extra 

flitig på att visa att man duger. Statusskillnader och ojämn maktfördelning har en lång historia. 

Ofta mäts status och makt i form av kommunikationsutrymme och inflytande under olika möten. 

Vissa befattningar ger ett större mått av legitim makt, där läkaryrket ofta anses ha en hög status, 

men det finns också skillnader mellan ”folk och folk” (Thylefors 2013). 

 

 I Eliassons (2010) undersökning framkom det vid flera tillfällen att den medicinska vården har 

högre status än socialtjänstens arbete och detta är något som kan försvåra samverkan. Ofta får 

den medicinska delen större inflytande i en behandling och detta var något som framkom i min 

undersökning, där socialsekreterarna tyckte att man lyssnade för mycket på läkarnas bedömning. 
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Läkarna står för den medicinska biten i behandlingen, har behandlingsansvaret och är de personer 

som bestämmer om en klient skall skrivas ut eller ej. Danermark (2004) menar att det snarare är 

innehavet av en viss profession som är statusavgörande istället för själva kompetensen som 

individen besitter.  Läkarna har en viss status och makt utifrån sin profession, men inte alltid 

utifrån deras kunskaper. Thylefors (2013) menar å andra sidan att status i ett team inte alltid har 

med yrkestillhörigheten, utan den kan bygga på informell makt, senioritet, auktoritet utifrån 

kunskapsbredd och erfarenheter. En äldre, mer erfaren socialsekreterare kan ha lättare att få sin 

röst hörd vid samverkansmöten än en yngre mindre erfaren socialsekreterare. 

 

 

6.4 Olika Perspektiv 

 

Något som också kom fram i undersökningen var olika perspektiv eller synsätt på varför en 

person missbrukar, vilka krav man ställer på klienten samt olika syn på vad sidomissbruk är. 

Socialtjänsten och LARO mottagningarna har olika krav på klienterna när det kommer till fortsatt 

hjälp/behandling.  

 

 

Jag vet inte exakt vilka krav LARO mottagningarna har. Det som kan bli fel är ju, ja 

jag var på ett möte förra veckan där vi har en person i ett boende och som har 

LARO behandling men som ändå röker på. Nu bor personen i en typ av boende, där 

så länge hen sköter sig så riskerar hen inte att bli av med sitt boende. Annars har vi 

dem boendeformerna där du behöver vara missbruksfri för att kunna behålla ditt 

boende. Om man då har olika syn på vad sidomissbruk är och vad nykter och 

onykter är, så är det klart att det kan drabba klienterna på ett sådant sätt och då är 

det främst utifrån boende brukar det vara, som är den stora nöten att knäcka. (IP2) 

 

  

Språket mellan de två olika organisationerna är också olika. Socialsekreterarna säger klient, 

LARO mottagningen patient. Där socialsekreterarna benämner det som ett missbruk väljer LARO 

mottagningen att säga beroende. Danermark (2000) menar att begreppen signalerar mer än en 
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yrkestillhörighet, de visar också ofta vilket perspektiv man betraktar ett fenomen från. Den ena 

kuratorn på LARO mottagningen uttryckte det såhär: 

 

Vi har ju inga missbrukare här egentligen om vi skulle stämpla orden nu, vi har bara 

beroendepersoner. (IP4) 

 

Människors sätt att utrycka sig på har också en normativ effekt och kan avslöja vad en person 

tycker om det man pratar om (Danermark 2000). Danermark (Ibid) tar upp att man ofta i 

samverkan upplever att de olika aktörerna har skilda synsätt. Bakom ens handlande ligger ett 

antagande om hur verkligheten är beskaffad och ett antagande om hur det problem man 

samverkar kring har uppstått och hur detta kan angripas. När det kommer till opiat missbruk så 

finns det olika synsätt om det är en social och psykologisk förklaring eller om det är fysisk eller 

möjligtvis en medicinsk förklaring till missbruket (Johnson 2005). I min undersökning 

framkommer det att synen på hur missbruket eller beroendet har uppstått och ska behandlas är 

olika. Vad undersökningen visar är att socialsekreterarna har ett perspektiv på missbruket där 

förklaringen ligger mer åt det sociala och psykologiska hållet, medan kuratorerna väljer att ha ett 

medicinskt perspektiv, där det fysiska och hjärnan spelar störst roll varför klienten har hamnat i 

ett missbruk. Sjukdomsperspektivet träder fram flera gånger under mina intervjuer med 

kuratorerna på LARO mottagningarna, där det påpekas att det genom forskning har blivit klassad 

som en sjukdom  

Kuratorerna som jag har intervjuat efterlyser ett bättre kunskapsutbyte. Den ena 

socialsekreteraren tog också upp saknaden av just kunskapsutbyte. Danermark (2000) tar upp att 

det är svårt att förstå varandra om man inte har någon kunskap bakom sättet man agerar i 

samverkan. De olika ställningstaganden, eller perspektiv man har, styr medvetet eller omedvetet 

hur man definierar problemet och hur det kan lösas. Så i samverkan kan det döljas olika synsätt 

på problemet och i samverkan skulle man tjäna på att dessa klargjordes (ibid). Den ena kuratorn 

beskriver att problemet är att socialtjänsten har ett annat perspektiv på hur man ska behandla 

personer som deltar i LARO behandling. Det kan ibland bli rena värderingar på SIP möten där 

handläggare på socialtjänsten har ifrågasatt LARO behandlingen och verkat negativ till 

behandlingen framför klienterna, vilket i sin tur påverkar klienterna. 
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Det är tråkigt för patienten, för att det kan man ju själv tänka om man hade varit på 

ett behandlingshem eller haft en medicin inom sjukvården, det hade ju inte varit 

roligt då om den man har som behandlare hade frågat då vad ska den vara bra för 

den här medicinen och jag har hört att den fungerar inte, och de flesta mår inte alls 

bra på den. Då hade man ju själv inte mått bra av sin medicin i värsta fall. Så det är 

tråkigt när det blir sådana diskussioner. Och genom kunskapsutbyte så hade vi 

kunnat få väck det mycket. (IP4) 

 

En kurator på LARO mottagningen påpekar att det har funnits föreläsningar om LARO, där vissa 

personer från socialtjänsten har tagit till sig informationen bra medan att vissa som kanske hade 

varit i behov av informationen inte medverkade. Den ena kuratorn nämner att under andra 

samverkansmöten framkommer mycket kritik mot LARO mottagningen och hur de bedriver sin 

verksamhet. Den ena kuratorn påpekade att det finns ingen annan grupp som har fått betala så 

högt pris som LARO patienter, och ingen annan medicinering av en dödlig sjukdom som har så 

många värderingar och åsikter som LARO behandling. Däremot är LARO behandlingen är den 

enda behandlingen som är evidensbaserad och som har god effekt, vilket uttrycks av den ena 

kuratorn på LARO mottagningen. Detta är något som Johnson (2005) också stödjer. Återigen 

framträder det att man har olika perspektiv på problemen och hur de ska hanteras.  

 

Jag vet ju exakt hur socialtjänsten, eller jag vet väldigt väl hur de tänker och hur de 

jobbar. Men ibland kan det vara långt ifrån hur sjukvården jobbar, de är mer 

inriktad på medicinen och socialtjänsten är mer inriktad på allt runt om kring ju. Så 

där skulle man behöva mer information tycker jag. Att kanske vi gick ut och 

informerade om hur LARO fungerar och vad forskningen säger och vad 

socialstyrelsens regler säger. Man kan ta detta som med diabetesbehandling. Om du 

har diabetes ja då ska du ta din medicin och sköta din mat. Men gör du inte det så 

rycker man ju inte insulinet från dig. Då säger inte läkaren så nu drack du Coca 

Cola, då får du inte insulinet, tack och hej ut med dig. Och man ska jämställa detta 

med det. De vi har här, ja de tar inte heroin vilket medicinen är för till exempel, de 
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minskar fängelsesbesöken, de minskar vårdbesöken inom sjukvården. Men den är 

kontroversiell den här behandlingen. I Sverige har den varit otroligt seg driven och 

motarbetad. (IP3). 

 

 

Sidomissbruk är ett annat ämne som dök upp i alla intervjuerna.  Socialsekreterarna påpekar att 

ibland är klienterna så pass påverkade att de somnar under deras möten, men vid kontakt med 

LARO mottagningarna så har klienterna inte lämnat negativa prover. Båda socialsekreterarna 

påpekar att det är vanligt att ”fylla” på med redan befintlig medicin, något som inte syns på 

proverna och klienterna är därför rena enligt LARO mottagningarna. Det framkommer även en 

viss frustration från socialsekreterarnas sida när det kommer till LVM-anmälningar. 

 

Mig veterligen så är det bara senaste tiden av dem LVM-anmälningar som har 

inkommit från LARO så är det en som har blivit utskriven från sin LARO 

behandling och det var på grund av hot mot personal inte på grund av sidomissbruk. 

Något som också blir motsägelsefullt på något sätt, att man har en behandlingsform 

som inte fungerar, att man är såpass orolig för personens liv och hälsa att man väljer 

att göra en LVM anmälan men samtidigt så fortsätter man att medicinera och ha 

kvar i behandling. Där kanske man kan ställa sig frågan om det kanske skulle vara 

aktuellt med att försöka lägga in personen, försöka avgifta, försöka trappa ned på 

något sätt. Och där finns också en frustration från socialtjänstens sida. (IP2) 

 

. 

 

Vi försöker att avgifta de regelbundet, de får åka ned till opiat avgiftningen, så 

säger vi till de att nu får du åka ned dit annars riskerar du det här och bli av med din 

behandling och då gör ju de det. Så håller de sig nyktra ett tag. Att de ändå kommer 

på banan igen. Men det är ingen som slängs ut på gatan nu för tiden för att den har 

ett sidomissbruk. Det är en del av sjukdomen. Och det är opiatmissbruket vi 

behandlar egentligen, det andra har det ingen behandling emot om man skulle vara 
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krass. Titta på det som en sjukdom och ur ett hjärnperspektiv vad som händer i 

hjärnan […]. De (socialsekreterare. Red) har svårare för det för att de inte har 

sjukdomsperspektivet, det är där problemet kommer. Det är det här med 

kunskapsutbytet. Det behövs så mycket mer sånt. De har jättesvårt att se hur vi kan 

behålla de och jag förstår de men överdödligheten utanför programmet är otroligt 

stor så det är inte försvarbart att slänga ut de. Utan då snarare så får man tänka på 

att ge de ett mindre giftigt preparat typ suboxone. Och det försöker vi göra så långt 

det går. (IP4) 

 

Så även när det kommer till sidomissbruk har socialsekreterarna och kuratorerna olika synsätt. 

Dock framkommer det att man ser klienterna vid olika tidpunkter på dygnet och då kan man lätt 

skapa sig olika bilder av missbruket och klienten. En frustration kring sidomissbruk som resulterar 

i LVM-anmälningar är något som Johnson (2011) också såg i sin undersökning. Där man från 

LARO mottagningens sida har LVM-anmält klienter med ett tungt sidomissbruk, som ett sista 

försök att undvika utskrivning. Socialsekreterarna i Johnsons (2011) undersökning uttalade en 

irritation över detta och ansåg att beroendemottagningen borde ha agerat tidigare och på andra sätt. 

Socialsekreterarna som jag intervjuade uttryckte missnöje med att klienterna som var egentligen 

borde ha varit föremål för LVM inte skrevs ut av behandlingen. Johnson (Ibid) påpekar att 

socialtjänsten och socialsekreterare ser på LVM-anmälningar på helt olika sätt. Socialsekreterarna 

såg det som ett symptom att något gått snett i behandlingen medan beroendemottagningen såg det 

som en åtgärd som lyckats förhindra en ofrivillig utskrivning. Sannolikt hade man kunnat undvika 

en del turbulens genom att föra en diskussion om strategin innan en LVM-anmälan blev ett faktum 

(Ibid). Att man i sin samverkan försöker att kommunicera med varandra och komma fram till 

lösningar innan det brister för klienten, är något som den ena socialsekreteraren saknade i min 

undersökning. 

 

6.5 Samverkan 

 

De flesta av mina intervjupersoner ansåg att samverkan mellan LARO och Socialtjänsten oftast 

fungerade bra, men det fanns enstaka tillfällen där det hade fungerat mindre bra. I min 

undersökning kom det upp några saker som gjorde att samverkan mellan de olika aktörerna 
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försvårades eller att det saknades vissa delar för att underlätta för samverkan. Jag har tidigare i 

min analys skrivit om ansvarsområden, och att det fanns en oenighet när det kommer till vem 

som ska ansvara för behandlingshem då klienterna är i behov av det. Båda socialsekreterarna och 

kuratorerna tror att mycket av detta ligger på ekonomin där båda parter vill hålla nere sina 

kostnader samt att ingen riktigt vill ansvara för den delen. Socialtjänsten i staden där jag utförde 

mina intervjuer har inga lokala behandlingshem som erbjuder LARO klienter behandling. Om en 

klient är i behov av LARO behandling på behandlingshem så måste det ske i en annan kommun, 

vilket resulterar i högre kostnader. Alm och Anderberg (2011) skriver i sin forskningsrapport att 

flera av deras respondenter tog upp att det delade ansvaret mellan kommun och landsting 

försvårade samverkan. Trots goda intentioner så sker samverkan också utifrån ekonomiska 

hänsyn där de olika huvudmännen har intresse av att hålla nere sina kostnader. En del 

respondenter i Johnsons (2011) undersökning påpekade att socialtjänstens ekonomiska 

restriktioner var ett hinder i socialtjänstens arbete. Att man upplevde begränsningar och att 

socialsekreterarna ofta hänvisade till ekonomin. Något som ofta trasslar till samverkan är hur och 

var beslut fattas i en viss organisation. Dock har inte socialsekreterarna mandat att besluta om 

behandlingshem i den aktuella staden där jag utförde mina intervjuer i. I en hierarkisk uppbyggd 

organisation fattas ofta besluten högre upp (Danermark 2004), och i ett samverkansarbete möts 

ofta personer av olika beslutsbefogenheter, vilket kan göra det svårt att fatta gemensamma beslut. 

Ineffektiviteten kan ta sig många uttryck och det vanligaste är att arbetet försenas, vilket i sin tur 

kan skapa problem och irritation i en samverkansgrupp (Ibid). Kommunikationen var ett annat 

ämne som dök upp under mina intervjuer. Socialsekreterarna tyckte att det kunde ta lång tid innan 

de fick information om återfall och att de inte alltid fick reda på provsvaren. 

 

 

Det är ju också individuellt. En del är väldigt måna om att få det att fungera bra och 

en del är inte så måna om att få det att fungera bra. Jag har vänt mig till LARO 

mottagningar och efterfrågat, jag har haft klienter som har blivit inlagda på 

avgiftning på opiatkliniken eller opiatavdelningen i … och inte fått informationen. 

Boendestödjare har sökt de och inte fått tag i klienten då varpå det har framkommit 

att personen har varit inlagd, vänt mig till LARO och efterfrågat den 



 

36 
 

kommunikationen för att vi inte ska hamna i det här momentet att boendestödjare 

söker klienter, får inte tag i, det väcks oro. Hade vi fått informationen från början 

när personen blev inlagd så hade det underlättat för alla. Och har då fått som svar att 

nej det kan man inte förvänta sig för de har så mycket att göra, och då bygger man 

upp en otroligt stor frustration hos socialtjänsten att vi vill väldigt gärna att det ska 

fungera bra. Det är människor vi jobbar med och oftast de som hamnar i kläm för 

att vi inte samverkar bra nog. (IP2) 

 

Socialsekreterarna och kuratorn, övrig personal på LARO mottagningen samt klienterna ses med 

en regelbundenhet på 3-4 månader på SIP möten, där man läggar upp en plan för närmaste tiden. 

Kuratorerna tyckte att socialsekreterarna var duktiga att hålla kontakten mellan mötena och 

uppdatera LARO mottagningen om klienterna. 

 

Och sen kan de ringa från boendet och säga att hen ligger under bordet och är helt 

väck. Oj då, så det är bra att de informerar oss om det ju för det är ingenting vi ser. 

Men då sammankallar vi snabbt ett möte och så får vi se om hen står på för hög dos, 

sidomissbrukar hen, man kan ju ta och se koncentrationen i blodet, behöver han 

behandlingshem eller inte. (IP3) 

 

Socialsekreterarna efterlyste mer kommunikation från LARO mottagningen, och enligt dem var 

det sällan som LARO mottagningarna hörde av sig till socialtjänsten. Den ena socialsekreteraren 

påpekade att LARO mottagningarna såg klienterna flera gånger i veckan och de borde därför ha 

viktig information som var av betydelse för det fortsatta arbetet med klienten från 

socialsekreterarnas sida. Johnson (2011) tolkade det i sin undersökning som att vissa 

socialsekreterare på socialtjänsten upplevde att de hade ett informationsunderskott i förhållande 

till LARO mottagningen. Tätare uppföljningar skulle innebära att socialsekreteraren lättare kan 

försäkra sig om att allt fungerar som det ska och att de insatser som socialtjänsten har satt in är 

adekvata. Den ena kuratorn på LARO mottagningen uttryckte att de alltid försökte att informera 

men att det hände att det glömdes bort. 
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Ja det är ju tanken. Sen kan det ju va att det inte kommer fram ibland på grund av 

att personen inte är där, att det glöms bort att meddelas och så. Oftast brukar det bli 

en viss frustration i dom lägena, men det hör ju till alltså det är nästan oundvikligt 

att det inte skulle hända. Det finns ju inga 100 % säkra vägar att gå, utan det är ju 

liksom utifrån att man ska komma ihåg och kunna meddela det. (IP4) 

 

Förutom att kommunikationen behövde bli bättre så efterfrågade både socialsekreterarna och 

kuratorerna mer kunskapsutbyte.  

 

Det är det som jag kan känna att man saknar, att man inte försöker att sätta sig ned 

och försöka lära av varandra och byta kunskaper, och bygga upp det här samarbetet 

som vi behöver få att fungera för att det ska bli så bra som möjligt för våra klienter. 

(IP2) 

 

Danermark (2000) tar upp som en viktig faktor för att samverkan ska fungera, vilket är att 

skillnaderna mellan de samverkandes synsätt, organisation och regelverk identifieras. Båda 

kuratorerna saknade att vissa socialsekreterare inte hade tillräckliga kunskaper om LARO 

behandlingen och att många dessutom inte var pålästa om den senaste forskningen. Den ena 

kuratorn påpekade att det hade gjorts försök att föreläsa om LARO behandlingen, men att 

intresset från socialsekreterarna hade varit svalt. Båda socialsekreterarna och kuratorerna som jag 

intervjuade verkade positiva till att få till stånd ett forum där man kunde utbyta kunskaper och 

ansåg att det var viktigt för den framtidiga samverkan. Eliasson (2010) påpekar i sin avhandling 

att ett det är viktigt att personal och chefer möts över organisationsgränserna och har 

verksamhetsplanering, fortbildningar och aktiviteter som underlättar samverkan, och som därmed 

kan bygga nätverk mellan anställda från olika organisationer. Enligt den ena kuratorn så var ett 

sådant forum planerad framöver. 
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Ja gemensamma möten, men det är på gång nu. Vi hade det förr när det bara fanns 

en LARO mottagning. Då hade vi representanter från ekonomi och vuxen och 

LARO, där man satt och pratade 2 gånger om året tror jag. Om problem som 

uppstår, vad som kunde förbättras och så här. Och dem mötena skulle jag önska 

upptogs igen. (IP3) 

 

 

 

7 Avslutande diskussion 

 

I min undersökning hade jag som syfte att undersöka hur socialsekreterare och kuratorer på 

LARO mottagningar beskriver samverkan kring sina klienter. Det jag ville ta reda på var vilka 

upplevelser de hade om samverkan kring klienterna och vilka förväntningar de hade på varandra. 

Jag var också intresserad av vilka konsekvenser socialsekreterarna och kuratorerna på LARO 

mottagningen beskriver att deras upplevelser och förväntningar  på samverkan kan ha för klienten 

i behandlingen? Även om båda sidorna uttryckte att samverkan överlag var bra så fanns det en 

del saker som inte var helt klara. 

 Det framkom tydligt att det behövs tydligare riktlinjer i samverkan och hur man hanterar olika 

situationer som kan uppstå. För att minska frustrationen som kan uppstå mellan de olika 

professionerna är det viktigt att man har tydliga regler för vem som gör vad, att man har 

tillräckligt med resurser och att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, perspektiv, 

organisation och regelverk har identifierats (Danermark 2000). Analysen visar att man behöver 

skapa en förståelse för varandras kompetens, lita på den andra parten och dra nytta av varandra. 

Kommunikationen i samverkan är också viktigt och att man tar sig tid att förmedla information 

mellan sig som har en betydelse för den andra parten. Att ha gemensamma möten utan klienter 

där man kan diskutera och komma överens om vad som gäller i olika situationer och om det 

uppstår problem är A och O när det kommer till att förbättra samverkan. Socialsekreterarna och 

kuratorerna pratar olika ”språk” något som kan försvåra för samverkan. Det finns olika 

perspektiv på själva missbruket och sidomissbruk ses på olika sätt. Det skulle gynna samverkan 

om man klargjorde de olika synsätt som finns och komma överens om vad de olika begreppen 
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betyder. Studiens resultat och analys indikerar att det verkade vara av intresse från bådas sida att 

få till en bättre samverkan med olika möten där man kunde ha kunskapsutbyte.  

Det fanns en uttalad frustration om vem som skulle stå för kostnaden för behandlingshem när 

klienter i LARO behandling var i behov av detta. När jag ställde frågor om vad som kunde ligga 

bakom konfliktersvarade alla intervjupersoner att det ofta handlade om behandlingshem och vem 

som ansvarar för det. En viktig komponent för att samverkan ska fungera är att båda sidorna 

kommer överens om vem som ansvarar för vad. I denna stad verkade det som att reglerna kring 

detta är otydliga och det skulle behövas diskuteras på ett högre plan för att sedan implementeras i 

det dagliga arbetet. Just frustrationen kring vem som ansvarar för vad är en fråga som bör ha 

fastställds högre upp i hierarkin och inget som egentligen socialsekreterarna och kuratorerna skal 

behöva sitta och diskutera. Detta framkommer även i undersökningen då både kuratorerna och 

socialsekreterarna efterlyser tydligare riktlinjer kring detta. Man behöver fastställa dessa regler 

och riktlinjer så att parterna inte har förväntningar på varandra som inte stämmer.  

 

Makt och status var också något som framkom undersökningen, dock endast vid enstaka 

tillfällen. Tvärprofessionella team sätts samman utifrån ett behov av olika kompetenser för att 

lösa en arbetsuppgift. För att kunna utnyttja teamets potential fullt ut måste alla få ett inflytande i 

diskussioner och beslut (Thylefors 2013). Att man utnyttjar hela teamets potential fullt ut är 

viktigt för att kunna samverka så bra som möjligt kring klienterna. Det som framkom i 

undersökningen var att en del socialsekreterare enligt ena kuratorn på LARO mottagningen öppet 

visade sin misstro för LARO behandlingen inför klienterna, något som har en negativ effekt för 

klienten och den fortsatta behandlingen. Om man samverkar kring en klient i en behandling är det 

viktigt att alla parter är överens om att behandlingen är för klientens bästa, och eventuella frågor 

kring behandlingens syfte bör tas upp när klienten inte är där. 

 

Efter att ha gjort denna undersökning så har det dykt upp flera frågor som tyvärr inte denne 

undersökningen kan svara på. Vad som tydligt framkommer är att klienterna kan hamna i kläm 

för att det finns osäkerhet och otydliga regler om vem som ska göra vad. Något som vore 

intressant att se närmare på är hur klienterna upplever samverkan mellan socialtjänsten och 

LARO mottagningar, och hur samverkan kan påverka dem. Jag tror det är viktigt att belysa hur 
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klienten känner att de olika aktörerna samverkar kring behandlingen, då behandlingen är för 

klienten och hens bästa. 
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 

C-uppsats Socialt arbete 

Hej! 

Mitt namn är Anja Kristensen. Jag är student vid Socialhögskolan, Lunds Universitet, Campus 

Helsingborg. Nu är jag på min termin 6 och det är dags för att skriva min C-uppsats. Jag 

intresserar mig mycket för missbruksvården framförallt den läkemedelsassisterade behandlingen. 

I min C-uppsats har jag valt att fokusera mig på samverkan kring LARO mottagningar och 

socialtjänsten/socialsekreterare. Jag har valt en kvalitativ studie där jag önskar att intervjua båda 

sidorna, då jag tycker det är viktigt att få fram bådas perspektiv. 

För att kunna genomföra min studie är jag i behov av intervjupersoner som har en kunskap inom 

detta ämne, då jag vill utgå från de professionellas erfarenheter. Jag hör därför av mig till dig för 

att fråga om du vet någon/några som kan tänka sig att ställa upp på en intervju med mig. 

Självklart är man anonym under intervjun och jag kommer inte på något sätt upplysa om vart 

man arbetar eller röja någon personlig information. All information som framkommer kommer 

endast att användas i min undersökning och kommer såklart att förstöras efteråt. Att delta är helt 

frivilligt och man kan välja att hoppa av om det inte känns rätt eller att avstå från att svara på 

vissa frågor. Jag kommer att återkoppla min undersökning till mina intervjupersoner innan den 

publiceras så att det inte blir några missuppfattningar. 

 

Hör gärna av dig så snart som möjligt om du vet någon som kan tänka sig att ställa upp på 

intervjuer. Mitt mål är att kunna genomföra intervjuerna under vecka 15 och 16. 

 

Min handledare är Lupita Svensson och vid frågor kan hon kontaktas på xxxxx. 

Eller på nummer xxxxxxx. 

 

mailto:lupita.svensson@soch.lu.se
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Vänlig hälsning 

 

Anja Kristensen 

Telefonnummer xxxxx 

Mail adress xxxxx. 

 
Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

- Ålder, examinerat år? 

- Hur länge har du jobbat här? 

- Vad har du jobbat med tidigare inom socialt arbete? 

⁃  Varför ville du jobba med människor med missbruksproblematik? 

- Vad har du för erfarenhet av underhållsbehandling kontra annan behandling?  

 

 

Samverkan  

 

⁃  Beskriv hur det brukar se ut mellan er och LARO/socialtjänsten när det kommer till samverkan 

runt klienten 

 

⁃  Hur tycker du att ert samarbete fungerar? Vad tycker du fungerar bra/dåligt? 

 

 

- Har det varit något tillfälle där det har fungerat  väldigt bra/dåligt? Hur var det? 

 

⁃  Vad tycker du kan förbättras eller ändras? Vad är det som skall till för att öka samverkan mellan 

er? 
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⁃  Då det är två olika professioner som samverkar kring klienten, på vilket sätt har du upplevt att 

man kan bidra med kunskapsutbyte? 

 

 

⁃  Hur bra tycker du att den andra professionen är på att kommunicera med er angående de 

gemensamma klienterna? Kan något bli bättre? 

⁃   

 

Ansvarsområden  

- Vilket ansvarsområde anser du att ni har respektive den andra sidan LARO/socialtjänsten? 

- Har det någon gång uppstått konflikt om vem som skall göra vad, och vad hände i så fall? 

- Om ni är oeniga över ett beslut, vem känner du det är som har sista ordet? 

 -Och varför? 

 -Eller går det att komma fram till ett gemensamt beslut? 

-SIP möten, hur tycker du att dessa fungerar i praktiken? 

 -Gör alla parter det man kommer överens om? 

 

 

 

Klienten och kontroll   

 

-Samverkan skall finnas för att gynna klienten, hur känner du att klienten får föra sin talan i 

behandlingen? Kan klienten påverka sin egen behandling, och på vilket sätt i så fall? 

⁃  Är det skillnad på socialtjänstens krav kontra LARO mottagningen och på vilket sätt kommer 

det fram? 

⁃  I underhållsbehandlingen finns regler och regelbundna kontroller, på vilket sätt anser du att dessa 

hjälper klienten i sin behandling eller har du upplevt det motsatta? 

 


