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Sammanfattning 
Uppsatsen riktar fokus på socionomers bild av ansvarsfördelning kring samverkan mellan 

välfärdssamhällets aktörer, inom det sociala trygghetssystemet. För att minska risken att klienter faller 

mellan stolarna. Studiens material grundas i ett fiktivt fall där individen blir slussad mellan olika 

aktörer och riskerar att falla mellan stolarna. Materialet samlades in med hjälp av vinjettmetodik inom 

ramen för ett enkätutskick. Resultatet av studien kopplades till teorier om samverkan och 

copingstrategier som beskriver socionomernas bemästringsförmåga. Slutsatsen av studien var att 

socionomerna ansåg att klienter som hänvisas mellan välfärdssamhällets aktörer var vanligt 

förekommande. På grund av hög arbetsbörda och stress hade socionomerna problem med att stötta 

individerna. Det resulterade i att individerna som befann sig i gränslandet mellan olika aktörer inte 

fick det stöd som de behövde. Detta kunde på sikt leda till att en redan utsatt individ som befann sig i 

gränslandet mellan olika aktörer drabbades av en dubbel utsatthet, då den riskerade att falla mellan 

stolarna i det svenska trygghetssystemet. 
 

 

Nyckelord: “klienter som hamnar mellan stolarna”, samverkan, coping, ansvar, professionsidentitet, 

ansvarsförskjutning. 
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Inledning 

Enligt en moralhistoria från Indien beskrivs socionomens roll som 6 personer som fått till 

uppgift av sin ledare att studera en elefant. Alla rusar fram till djuret förutom en person som 

ställer sig en bit ifrån. De övriga fem slåss om att få plats vid en kroppsdel hos elefanten. Till 

slut står de fem vid varsin del av elefanten och begrundar kroppsdelen noga. Samtidigt som 

varje person vaktar sin del av elefanten för att ingen ska bli bättre än den andre. Vid slutet av 

dagen när alla sex personer går tillbaka för att redovisa till sin ledare, visar det sig att de fem 

första personerna blivit experter på varsin kroppsdel. När ledaren tittar på den sista sjätte 

personen som återigen står en bit ifrån de fem övriga, utbryter den första personen hånfullt. – 

Du behöver inte fråga den sjätte för den fick inte ens plats vid elefanten! Ledaren går bort till 

den sjätte och då säger denne; - Medan ni andra slogs om en plats vid elefanten så lärde jag 

mig att se helheten. 

  

Moralhistorien ovan fick vi berättad för oss under våra fältstudier i Indien 2015. Den vill visa 

på värdet i att se helheten istället för enstaka delar, eftersom uppfattningen av något i så fall 

inte blir fullständigt. Vi intresserade oss för komplexiteten i socionomens arbete när vi läste 

en tidningsartikel där en utsatt individ inte fångades upp i samhällets trygghetssystem, utan 

istället hänvisades till olika aktörer. Vi ville undersöka fenomenet med individer som hänvisas 

mellan aktörer och undersöka om händelsen var vanligt förekommande. I en av statens 

offentliga utredningar (SOU 2011: 35) görs bedömningen att tydligare ansvar och förstärkta 

krav på samverkan leder till effektivare vård för den enskilde. Faktorer som främjar 

samverkan är när det finns tydlighet i målsättningarna samt att målen är gemensamma. Det 

gemensamma målet ger en tydlig riktning som på sikt skapar motivation och effektivitet i 

arbetet (Meyer, 1993). Danermark och Kullberg (1999) skriver att det krävs en gemensam 

metod för att utveckla samverkan samtidigt som det behövs fungerande kommunikation och 

tillit mellan aktörerna. Om samverkan inte fungerar är risken stor att individen får ansvara för 

kommuniceringen mellan aktörerna ensam. I detta skede finns det risk att ansvaret belastar en 

redan utsatt individ. På sikt kan individen riskera att falla mellan stolarna (Danermark och 

Kullberg, 1999). 

 

Enligt Socialtjänstlagen 1 kap § 1 (SFS 2001:453) skall yrkesverksamma inom socialtjänsten 

verka för att främja människors trygghet på olika nivåer. Syftet med studien är att skildra 

socionomers bild av ansvarsfördelning kring samverkan mellan välfärdssamhällets aktörer.  

Studiens målsättning är att skildra betydelsen av samverkan inom socionomens 

verkansområde, för att fullfölja paragrafen som nämns ovan. Vår förhoppning med studien är 

att visualisera att det krävs engagerade gemensamma krafter för att främja människors 

trygghet på olika nivåer. För att återkoppla till moralhistorien ovan har vi själva ställt oss 

frågan, om vi som socionomprofession likt de fem personerna i berättelsen riskerar att endast 

ansvara för vår egen beskärda del av uppdraget. Istället för att samverka med aktörer och 

skapa helhetsperspektiv under förutsättningen att sekretessen inte bryts. En av statens 

offentliga utredningar (SOU 2011:35) påvisar att samverkan runt klienter med missbruk och 

beroende, både externt och internt inom socialtjänsten i vissa fall fungerar bristfälligt. På sikt 

kan detta skapa kontroverser mellan huvudmännens ansvarsområden, som i sin tur leder till 

att både tillgängligheten och utbudet av insatser blir sämre. Förloraren blir klienten som oftast 

redan befinner sig i en utsatt situation.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att skildra socionomers bild av ansvarsfördelning kring samverkan 

mellan välfärdssamhällets aktörer i det sociala trygghetssystemet. Vi vill undersöka om 

ansvaret för samverkan kan minska risken för att klienten faller mellan stolarna.  

  

 Hur beskriver informanterna situationen kring klienter som hänvisas mellan 

välfärdssamhällets aktörer?  

 Hur upplever informanterna sitt handlingsutrymme i samverkan mellan 

välfärdssamhällets aktörer? 

 Hur ser informanterna på sitt ansvar för samverkan inom professionsrollen?  

  

I det här examensarbetet ligger fokus på informanter som har socionomexamen och att de fritt 

fick tolka en vinjett med vars hjälp vi försökte få fram information som möter studiens syfte. 

Vinjettsituationen i sig likväl som andra typer av utsatta grupper som riskerar att falla mellan 

stolarna var av intresse. Vinjetten är inspirerad av dubbeldiagnostik i syfte att ge exempel på 

en utsatt grupp som riskerar att falla mellan stolarna. Vinjettmetodik (se Bilaga 1) användes 

för att informanterna skulle kunna beskriva aktuella fenomen på ett öppet sätt. Det 

dubbeldiagnostiska fallet utgörs i studien av en kombination av ett missbruk och en psykisk 

ohälsa. Studien har inte för avsikt att stänga dörren för andra typer av utsatta grupper som kan 

befinna sig mellan olika aktörer i det svenska trygghetssystemet. Utan snarare ge 

informanterna en konkret utgångspunkt för sina tankegångar kring studiens frågeställningar.  

 

Eftersom informanterna i studien har olika yrkesroller är vår förhoppning att de ska kunna 

känna igen scenariot, även om de inte arbetar inom det angivna problemområdet. Studien är 

enbart riktad till färdigutbildade yrkesarbetande socionomer med en strävan att nå geografisk 

spridning över landet. Studien har inte för avsikt att finna någon lösning på informanternas 

beskrivning av problematiken, avsikten är att ge förklaringar till informanternas situation i 

hanteringen av liknande scenarion som påverkar dem. 

 

Kunskapsöversikt 

För att skapa förståelse för den nutida samhällsuppbyggnaden beskriver Nygård (2013) hur 

den nordiska välfärdsmodellen startats och utvecklats. Med nordiska länder menar författaren 

länderna Island, Danmark, Norge, Sverige och Finland. Den nordiska välfärdsmodellens 

kännetecken är generellt “folkhemmet” där staten verkar för en inkluderande samt 

trygghetsskapande kraft med hög kvinnlig sysselsättningsnivå. En annan förutsättning för att 

den nordiska välfärdsmodellen blivit så framgångsrik beror på dess gemensamma historia, 

länderna emellan. En annan betydande faktor har varit att de nordiska länderna haft hög grad 

av gemensamma värderingar. Samtidigt har befolkningen i dessa länder varit i förhållandevis 

en homogen grupp, etniskt och kulturellt sett. Detta tros generellt kunna bero på att de 

nordiska länderna präglats i ett tidigt skede av den reformerta kristna läran, vilket senare gav 

en kulturell enhetlighet, även för samhällsvärderingarna. Detta resulterade även i att 

människorna fick ett omfattande förtroende för staten. 
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Eftersom Sverige är ett välfärdsland med ett stort kapital av välfärdstjänster i samhället som 

Nygård (2013) beskriver, gör detta att utsatta grupper ska kunna fångas upp av det 

samhälleliga trygghetssystemet. Eftersom det innehar ett flertal instanser som specialiserar sig 

på olika göromål för individen (Nygård, 2013). I SOU 2011:35 som utrett insatser vid 

missbruk och beroende beskrivs ett grundläggande hinder i det svenska trygghetssamhället på 

att samverkan i vissa fall fungerar bristfälligt. Detta gäller främst mellan landstinget och 

kommunen eftersom de är självständiga huvudmän. Verksamheterna har olika resurser och 

beslutsordningar som regleras av vardera två lagstiftningar som är av ramlagskaraktär.  

 

Rådande förhållande kan leda till att tvister uppstår om huvudmännens ansvarsfördelning. Det 

leder i sin tur till att tillgängligheten och tillgången till insatser försämras. I värsta fall kan 

tillgången begränsas ifall huvudmännen inte kan bli eniga i finansieringsfrågan. Ett annat 

hinder som nämns är när socialtjänsten och hälso- och sjukvård saknar gemensam 

terminologi, det kan innebära olika system för dokumentation. Samordning inom en och 

samma huvudman nämns också som ett problem i utredningen. (SOU 2011:35) 

 

Oenighet av verksamheters finansiering av insatser är enligt Kullberg m.fl. (2009) en orsak till 

att samverkan inte fungerar. Olikheter i organisation och ledning av kommun eller landsting 

är också viktiga byggstenar för samverkan. Det framhålls också att initiativ till samverkan 

ofta dröjer kvar på personnivå och att viktiga organisatoriska och strukturella förutsättningar 

inte skapas (Kullberg m fl. 2009, s. 53–56). Svensson (2016) tar upp ansvarsfördelningen 

inom professionellt arbete och redogör för relationen mellan profession och byråkrati samt att 

det förekommer olika typer av ansvar. I artikeln av Svensson (2016) belyses ansvar, 

legitimitet, styrning och kontroll utifrån tre verksamheter i den offentliga sektorn, nämligen 

socialtjänst, sjukvård och skola. Svenssons (2016) genomgående fråga i artikeln är hur 

professionellt ansvar bryts mot andra former av ansvar? Frågan sammankopplar till vad 

Svensson (2016) kallar för klassiska diskussioner angående kontrasterna mellan profession 

och byråkrati och som starkt aktualiseras i samtida samhällsförändringar, då kollegialiteten 

som organisationsform trotsas. Frågan anknyter också till tidsenliga frågor om ansvar och till 

det som Svensson själv kallar trenden att peka ut ansvar och ansvariga. Skillnaden mellan 

professioner och andra yrken menar Svensson (2016) är att professioner har kunskap i en 

kollegial organisationsform med politisk legitimitet att utföra olika samhällsuppdrag. Det 

politiska beslutande samhällsuppdraget är det som till viss del anger den etik som utövas. 

Alltså vilar ansvaret främst på den professionella och den kollegiala organisationen. Det är 

kunskap, etik, beslut, regler och efterfrågan som ger goda förutsättningar och rent av grunder 

för att ge yrkesutövare både skäl och utkräva ansvar i förhållande till dem. Svensson (2016) 

menar att det inom professionellt arbete är vanligt med konflikter mellan dessa grunder bland 

annat på grund av de professionellas begäran på självständighet och kollegialitet. 

  

Wolvén (2000) menar på samma sätt att det kan uppstå förskjutning av ansvar när olika 

professioner behöver samverka kring individer, det handlar inte endast om personkemi mellan 

samverkansparter utan kan även bero på olika organisationers ansvar enligt lag. Hur 

socionomer inom välfärdssektor handskas med dessa konflikter kan ses ur ett coping 

perspektiv. Socionomen kan lösa konflikten på olika vis beroende på den individuella 

copingstrategin (Brattberg, 2008).  

 

All den samverkansaktivitet, eller icke aktivitet, som förekommer sker mot bakgrund av ett 

nationellt regelverk. Det finns lagstiftning som poängterar vikten av serviceskyldighet för den 

enskilde i kontakt med myndigheter. Detta framgår i Förvaltningslagen § 4 (SFS 1986:223) 

samt att den offentliga makten skall utövas med respekt för allas frihet och värdighet enligt 
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Regeringsformen 1 kap 2 § (SFS 1974:152). Kommunallagen 1 kap 4 § (SFS 1991:900) skall 

en medlem av en kommun vara folkbokförd för att ha rätt till både det kommunala- samt 

landstingets stöd. Det svenska socialpolitiska trygghetssystemet finns till för svenska 

medborgare och enligt KL 2 kap § 2 skall kommun och landsting behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Eftersom socialtjänsten bedrivs av 

kommunala medel och bestämmelser lyder även professionen inom socialtjänsten under 

kommunallagstiftningen, därav nämns den ovan. 

 

I SOU 2006:100 beskrivs ambition och ansvar kring nationell psykiatrisamordning i strävan 

att utveckla samhällets insatser till individer med psykiska sjukdomar. Här skildras också att 

socialtjänstens uppföljning av kvalitén i insatser för individer med psykisk ohälsa behöver bli 

bättre, för att garantera vårdens kvalité. I utredningen beskrivs socialtjänsten som en politiskt 

och professionellt styrd verksamhet, insatser och åtgärder är beslut som grundas av kunskap i 

form av beprövad erfarenhet och vetenskap. Det finns kunskap kring de resurser och orsaker 

till olika sociala problem på samhällsnivå, men det finns för lite kunskap om kvalitén och 

effekterna av insatserna för klienterna med psykisk ohälsa och missbruk inom socialtjänsten. 

Socialt arbete genomförs i det komplexa spänningsfältet mellan politik, profession och 

brukarinflytande. Utredningen anser även att kommuner och landsting bör erbjuda individer 

med psykisk sjukdom och missbruk vård under integrerade former. På detta sätt sker 

behandlingen av missbruket och psykiska sjukdomen samtidigt. Anledningen till varför denna 

behandlingsform är viktig är för att missbruk och psykiska problem påverkar varandra 

negativt. Individer med dubbel problematik ska alltid få insatser som är lämpade efter de 

särskilda behov som samsjukligheten skapar. 

  

Förklaring av begrepp 

Informanterna i studien har en socionomexamen men däremot olika yrkesroller, därav 

benämner vi informanterna som informanter i förhållande till studien, men som socionomer i 

förhållande till arbetskontexten. I uppsatsen kommer uttrycket “hänvisas mellan aktörer” vara 

ett samlingsuttryck för informanternas olika erfarenheter av klienter som befinner sig i 

gränslandet mellan olika aktörer i samhället. Informanterna använder själva ordet “bollas 

mellan myndigheter” frekvent i svaren. Vi anser däremot att begreppet “bollas” kan vara ett 

värdeladdat ord och därför använder vi oss av det förstnämnda uttrycket “hänvisas mellan 

aktörer”. Vår definition av aktörer är offentliga myndigheter såsom polis, socialtjänst, hälso- 

och sjukvård, samt statlig verksamhet som styrs av statens institutionsstyrelse såsom 

kriminalvård eller liknande verksamhet. 

Teoretisk utgångspunkt och lagstiftning 

Studien bygger delvis på de etiska riktlinjerna som Akademikerförbundet SSR (2017) angett 

utifrån International Federation of Social Workers. De etiska riktlinjerna fyller en viktig 

funktion inom socialt arbete då det alltid föreligger aspekter av dominans och makt. Individen 

kan känna sig underlägsen och maktlös vilket socionomen behöver vara medveten om. Våra 

värderingar och bedömningar kommer att påverka individens liv och därför behövs det en 

gemensam etisk kod, för att samordna det sociala arbetet och göra det legitimt samt tryggt för 

individen. Den etiska koden kan även stärka professionssidentiteten genom att den både är 

symbolisk och vägledande då den påminner socionomen att denne företräder en profession.  
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Den etiska koden strävar även efter att förstärka en etisk medvetenhet genom det sociala 

arbetet, samt visa medborgarna vilket stöd de kan förvänta sig utöver det som står fastställt i 

lagar och officiella regelverk (Akademikerförbundet SSR, 2017). Akademikerförbundet SSR 

(2017) etiska riktlinjer beskriver att den professionelle ska ha en vilja och öppenhet inför att 

samverka med andra aktörer samtidigt som den professionelle har ett särskilt ansvar för 

grupper eller personer som befinner sig i en utsatt situation. Nedan följer en beskrivning av de 

faktorer på individuellt och strukturellt plan som kan påverka socionomer i deras vardag. 

Lagstiftning 

Socialtjänstlagen är ett exempel på ramlagstiftning, med det menas att lagstiftningen undviker 

detaljregleringar och istället är utformade enligt målinriktade ramregler. Dessa ramregler 

finns till för att främja helhetssyn och flexibilitet (Eneroth, 2014). Vidare skriver Eneroth att 

den som ska tillämpa en ramlag ska fatta beslut på ett målrationellt sätt. Vilket betyder att 

reglerna ska tillämpas på ett vis som gör det möjligt att uppnå det givna målet. Det finns inga 

beskrivningar kring hur målet ska uppnås vilket genererar i stor frihet för beslutsfattaren. 

Beslutfattaren tar i sin tur sina sakkunskaper till stöd i frågan rörande ärendet och kan på detta 

sätt ta ställning kring hur måluppfyllnaden ska ske. 

  

De hänvisningar som finns kring samverkan i socialtjänstlagen 2 kap § 6 (SFS 2001: 453) 

första stycket: Kommunen får även träffa överenskommelse med landstinget, 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen om att, inom ramen för socialtjänstens uppgifter, 

samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Kommunen 

skall bidra till finansieringen av sådan verksamhet som bedrivs i samverkan. Enligt 

bestämmelser i lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får 

kommunen delta i finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. 

  

Paragrafen som nämns ovan följs av SoL 2 kap § 7 som något mer specifikt karaktäriserar 

samverkan. Dock gäller detta endast då den enskilde har upprättad kontakt med både 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Denna samverkansträff kallas SIP och är en 

förkortning av samordnad individuell plan. SoL 2 kap § 7 lyder enligt följande: 

“När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och 

sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen 

ska upprättas om kommunen eller landstinget 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.” 

 

I planen ska det tydliggöras vilka insatser som är aktuella för att täcka den enskildes behov, 

det ska även framgå för ansvarig myndighet vilka insatser de ska svara för. Likaså ska det bli 

tydligt vem av dessa myndigheter som har det övergripande ansvaret för planeringen. 

Slutligen ska det framgå i planen vilka åtgärder som tas vid av någon annan än landstinget 

eller kommunen. (SFS 2009:981). 

 

Utöver dessa paragrafer förekommer det ytterligare angivelser för tillfällen att samverka. 

Detta gäller i SoL 5 kap § 1a där socialtjänsten skall samverka med andra organisationer vid 

fall där barn far illa. Även inom Lagen för särskilt funktionsnedsatta (SFS 1993:387) finns det 

en förmaning om att kommunen bör ha i uppgift att samverka med organisationer som 

företräder individer med funktionshinder LSS 15 kap § 1. I Lagen om vård av missbrukare i 

vissa fall § 1 (SFS 1988:870), beskrivs att samverkan måste ske med den enskilde. Även när 

det gäller bistånd för äldre i SoL 5 kap § 6 beskrivs samverkan som ett möjligt arbetssätt, om 
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det finns behov av samverkan mellan organisationer. Ofta ligger ansvaret på kommunen att 

bestämma om det finns ett behov av samverkan kring ett fall. 

 

Eventuella hinder som kan uppstå i samverkan för yrkesutövaren är sekretessen kring den 

enskilde klienten. Detta regleras i Offentlighet och Sekretesslagen (SFS 2009:400). I kap 7 

OSL beskrivs de grundläggande bestämmelserna kring sekretess. För att kortfattat beskriva 

kap 7 OSL får en uppgift inte röjas med anledning av förbud enligt OSL. Uppgiften får heller 

inte utnyttjas utanför den givna verksamhet som den är sekretessreglerad i (OSL kap 7 § 1). 

Detta betyder att om en myndighet får ta del av en uppgift som är sekretessreglerad från en 

annan myndighet, är det inte så självklart att den regleras av samma sekretess som hos den 

senare myndigheten. I OSL kap 7 § 2 beskrivs hur en primär sekretessbestämmelse behöver 

vara tillämplig hos den mottagande myndigheten eller om det finns en bestämmelse kring 

överföring av sekretess. Den tredje grundläggande bestämmelsen kring sekretess är OSL kap 

7 § 3 som innefattar konkurrens mellan sekretessbestämmelser. Vid konkurrens då flera 

sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift, gäller huvudregeln att företräde lämnas 

till den bestämmelse som medför att uppgiften är sekretessbelagd. Så tillvida inget annat 

anges i OSL. 

Samverkansteorier mellan och inom organisationer 

Enligt Wolvén (2000) finns det fyra olika kompetenser som tillsammans är byggstenar för en 

organisations totala kompetens. Organisationens kompetens har olika funktioner för att på 

bästa sätt utveckla organisationen samtidigt som organisationens medarbetare skall utföra sina 

arbetsuppgifter. De olika kompetenserna har sin specifika funktion. 

 Den forskningsbaserade kompetensen skall föra organisationen framåt i utvecklingen, 

kompetensen ger ett långsiktigt perspektiv på hur organisationen skall utvecklas. 

 Den organisationsöverförda kompetensen kan i enklare former benämnas som den 

kompetens som finns i organisationen och som går i arv, såsom värderingar, normer 

och organisationskulturer. 

 Den lärbaserade kompetensen är den nya kunskapen som skapas inom organisationen, 

organisationens förmåga att lära sig nya kunskaper genom erfarenheter, rutiner eller 

procedurer. 

 Den fjärde kompetensen hör till vad individen för med sig i formandet av erfarenheter 

och personliga egenskaper (Wolvén, 2000). 

 

Dessa fyra bildar organisationens totala kompetens och alla kompetenser behövs för att ha en 

fungerande organisation (Wolvén, 2000). För att utveckla dessa kompetenser kan varje 

organisation ha en forsknings- och utvecklingsavdelning samt använda strategier för att 

utveckla organisationen inifrån. En organisation behöver ha ett systematiskt tänk och en 

helhetssyn kring organisationens mål, den behöver också en gemensam och delad vision kring 

arbetssätt för att nå de uppsatta målen. På gräsrotsnivå måste individerna arbeta för att skapa 

en laganda som gör att teamet utvecklas och samarbetar för att ständigt nå bättre resultat. 

Individerna måste kritiskt granska sin organisation för att förbättra dess problemområden. 

Detta kan utveckla nya verksamhetsformer för organisationen, men för att kritiskt granska 

organisationen och sina egna arbetssätt för att finna utvecklingsområden krävs även en 

personlig mognad hos individen (Wolvén, 2000). 

 

Halls teori om kompetensutveckling som den tolkas av Wolvén 2000, visar att samverkan i en 

organisation kan ge fördelar som ökat engagemang, kreativitet, stolthet. Samverkan ger 
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individen ökat ansvar och arbetstillfredsställelse men även minskad frustration om individen 

har handlingsutrymme att påverka organisationen. Wolvén (2000) beskriver att det finns tre 

framgångsfaktorer som gynnar samverkan inom organisationer. Den första är att det ska 

finnas stödstrukturer för relationer mellan individer inom organisationen, att samverkan ska 

uppmuntras bland medarbetarna och att de individer som ska samverka får tid och utrymme i 

arbetsuppgifterna för att skapa en fungerande samverkan. Ledningen för organisationen måste 

tillgodose sina medarbetare med strategier och specifika arbetssätt för en funktionell 

kommunikation samt att olika samverkansparter utgår ifrån samma mål och vision för 

organisationen (Wolvén, 2000). 

 

För att framgångsrikt minska stress och risk för utbrändhet bland medarbetarna måste 

organisationen verka för att förbättra individuella förutsättningar men även skapa en 

funktionell arbetsplats (Maslach, Schaufeli & Leiter, 2001). För att samverkan på individnivå 

ska fungera måste organisationens ledning värdera och premiera samverkan samt att 

medarbetarna har förtroende för ledningens avsikter att samverka inom organisationen. 

Riskfaktorer kring samverkan är behovet av att vara högst i makthierarkin, samverkan bygger 

på en värdering om delad makt, inflytande från olika professioner samt mellan individer i 

organisationen och organisationens ledning. Målen för organisationen ska vara tydliga och 

konkreta vilket ger arbetsuppgifter som är förutsägbara i syfte att nå organisationens mål 

(Wolvén, 2000). 

 

Det finns skillnader i organisationers ekonomiska resurser, mål och etiska koder menar 

Tengvald. Det skiljer sig också mellan professionerna i människouppfattning, praxis, 

kunskapsmönster och maktstrukturer. Dessa skillnader kan generera problem när det kommer 

till att samverka inom och mellan organisationer (Tengvald, i Danermark & Kullberg, 1999). 

Det visar sig att samverkan mellan organisationer försvåras av snäva ansvarsområden, de 

olika professionernas bedömning av klienten gör att samarbetet kring de gemensamma 

klienterna blir lidande (Danermark & Kullberg, 1999). De olika bedömningarna kan bero på 

de olika perspektiv som professionerna använder sig av där socialtjänsten utgår ifrån ett 

normaliseringsperspektiv och tittar på individens funktionsgrad medan hälso- och sjukvården 

snarare tittat ur ett sjukdomsperspektiv där diagnoser och medicinering är grundläggande 

faktorer. Problemen kring samverkan är relaterade till kunskaps- och kompetensfrågor och det 

faktum att olika professioner med olika kunskapstraditioner som ska samverka ställer högre 

krav på att det finns bra förutsättningar för samverkan. Några framgångsfaktorer finns 

beskrivna av Bohman och Westlund, faktorer som gör att verksamheterna ska lyckas med 

samverkan. Faktorerna är bland annat att vara organiserade i gemensamma distrikt, arbeta i 

samma lokaler, att gemensam fortbildning av personal och utvecklingsprojekt bedrivs. 

Samordningen av verksamheterna bör omfatta det administrativa, ekonomiska och den 

politiska ledningens mål med samverkan (Bohman & Westlund, i Danermark & Kullberg, 

1999). 

 

Danermark och Kullberg (1999) beskriver att ”samverkan blivit en nödvändighet för att 

myndigheter ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot allmänheten” (s.9). Citatet tyder på 

att samverkan är betydelsefull för att myndigheter ska kunna jobba kostnadseffektivt och 

behovstillfredsställande gentemot individens behov samt att denne ges möjlighet till 

inflytande i insatsen (Löfström, 2001). 

 

Flertalet artiklar som nämns i detta avsnitt utgår från samverkan inom en organisation medan 

studien har för avsikt att undersöka samverkan mellan organisationer. Det finns däremot 
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samband i svårigheterna om samverkan både mellan och inom organisationer. Artiklarna 

nämner liknande problem oavsett om det gäller samverkan inom eller mellan organisationer.   

Coping 

Lazarus och Folkman (1984) skriver att i coping är det två egenskaper som ligger till grund 

för att en förändringsprocess ska möjliggöras. Det ena är engagemang från individen och det 

andra är tron eller övertygelsen på att en förändring är möjlig. Desto mer engagemang 

individen har skapat desto större motståndskraft har också individen mot utmaningar och hot. 

Individen måste ha en övertygelse om att en förändringsprocess är möjlig, annars omvärderas 

tanken hos denne och övertygelsen om en förändring kan gå förlorad eller ändra riktning. När 

ett hot, en risk för skada eller en utmaning uppstår i en situation kan det uppstå ångest hos 

individen, ångesten skapas utifrån att det är en ny situation där individen sen tidigare inte har 

någon erfarenhet. Den nya situationen är inte förutsägbar vilket skapar en osäkerhet hos 

individen. Coping har två funktioner i dessa situationer, den ena är att hantera och skapa 

ändring i ett problem som skapas av närmiljön (yttre krav) den andra funktionen är att reglera 

det emotionella gensvaret (inre krav) på problemet (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Brattberg (2008) förklarar coping genom att det är en egenskap som individer har mer eller 

mindre av, en bemästringsförmåga för att hantera oro, ovisshet och osäkerhet utan att tvivla 

på sin förmåga. En god bemästringsförmåga gör att individen kan hantera konflikter som kan 

uppstå mellan inre och yttre krav på individen samt att tolerera eller minska de inre eller yttre 

kraven som uppstår. Bemästringsförmågan är en förmåga att hantera den stress som uppstår 

och skapar ångest hos individen, för att tolerera eller minska de yttre och inre kraven måste 

individen använda sig av strategier för att skapa förändring som antingen påverkar 

omgivningen eller individens sätt att tolka situationen. 

 

Brattberg (2008) beskriver en förändringsprocess som fyra olika rum där processen börjar 

med en förnekelse, där individen upprätthåller en fasad och känner en irritation över 

situationen, känner hjälplöshet och är upptagen av andras bild av sig själv. Nästa rum i 

förändringsprocessen är förvirringen, där individen upplever att något känns fel. Individen blir 

arg, rädd osäker och självupptagen, individen upplever mindervärdeskänslor. Individen har 

svårt att se lösning på situationen och har svårt att veta hur, när och vad som krävs för att lösa 

situationen. Brattberg (2008) beskriver att om individen vågar gå in i förvirringen så kommer 

individen till förnyelsefasen som ger energi och klarhet samt en vilja att skapa förändring. Så 

länge individen är kvar i förnekelse kommer det vara svårt att komma vidare till 

förnyelsefasen som krävs för att skapa en nödvändig förändring för situationen som skapar 

ångest för individen. 

 

För att minska ångesten hos individen måste personen identifiera problemet men även 

använda sig av en copingstrategi för att komma vidare med problemet. Det finns i huvudsak 

tre huvudgrupper av copingstrategier: problemfokuserad copingstrategi, känslofokuserad och 

undvikandestrategi (Brattberg, 2008). 

 

Den problemfokuserade copingstrategin fokuseras på yttre omständigheter som skapar 

problem och ångest för individen. Den som använder sig av problemfokuserad coping löser 

problemet genom att minska de yttre kraven, den samlar information, planerar ändrar och 

fattar beslut för att komma vidare med konflikten. Individen ändrar omständigheterna och 

anpassar sig efter situationen. Den känslofokuserade tar hand om det inre krav som ställs på 

individen, det vill säga känslorna som uppstår hos individen vid en konflikt. För att lösa den 
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inre konflikten måste individen hantera och kontrollera sina affekter i första hand. Att göra en 

omtolkning av situationen som leder till förlåtelse, försoning eller acceptans gör att individen 

kan ändra sina reaktionsmönster till situationen. Att söka stöd från sin omgivning kan 

underlätta för individen att genomföra förändringsprocesser (Brattberg, 2008). 

 

Undvikande strategier gör att individen förnekar problemet och i stället distanserar sig eller 

fokuserar på en annan bit i sitt livspussel. Till exempel kan individen vid problem i arbetet fly 

till sin fritid i tankarna och flytta sitt fokus från det som är ångestväckande till något som är 

mindre ångestväckande. Vid en problematisk situation är det avgörande vilken copingstrategi 

som individen använder sig av. Kommer situationen förträngas, förnekas eller kommer det 

skapa skuld och skamkänslor hos individen som gör att individen helt stänger av. Eller 

kommer individen engagera sig, uppmärksamma svårigheterna, anpassa sig och gå vidare? Ja 

det är upp till individen att själv välja (Brattberg 2008). 

 

Generellt innebär Coping att minska kraven och öka sina resurser eller en kombination av de 

båda. Att öka resurserna innebär inte endast materiella resurser utan främst en ökning av 

kunskap och självförtroende för individens existerande förmågor (Leiter, 2000). Leiter (2000) 

beskriver att i en offentlig organisation där ledning måste lita på sina anställdas omdöme 

handlar det i slutändan om ansvar i arbetsuppgiften. Konflikter som kan uppstå med detta 

ansvar är bland annat att organisationen får stå till svars för konsekvenser av den anställdas 

beslut men det skapar även en annan konflikt. En konflikt kan vara när professioner inom 

offentlig sektor skall hjälpa en individ utifrån samma handlingsutrymme, samma 

supportsystem eller samma budget som sin samverkanspartner men har olika synsätt på hur 

individen skall bli hjälpt och av vilken profession. Genom att motverka uppkomsten av dessa 

konflikter flyttar den professionella individens krav på att lösa ett individuellt problem till att 

spegla samverkan och hur den fungerar inom organisationen. När samverkan inte fungerar i 

en organisation är det tecken på olösta konflikter (Leiter, 2000).  

 

För att motverka dessa konflikter krävs det tre saker: För det första, en god samverkan kräver 

att kollegor har en bra kommunikation. För det andra måste det finnas en gemensam målbild 

och makten skall vara jämt fördelad mellan olika auktoriteter för att skapa jämställdhet i 

beslutsfattandet samt en ömsesidig syn på hur problem skall lösas. För det tredje, konflikter 

som uppstår måste kunna lösas bland kollegor vilket ställer ytterligare krav på 

kommunikation inom organisationen. En sådan kommunikation kräver tid och energi, 

kunskap och temperament men dessa färdigheter och resurser är knappa inom offentlig sektor 

(Leiter, 2000) 

 

En studie visar att vid låg utmaning i uppgiften och när socionomen hanterar konflikter med 

känslofokuserad Coping kan det leda till en större personlighetsförändring hos socionomen 

(Ben-Zur & Michael, 2007). Författarna beskriver att andelen socionomer i högre grad än 

psykologer får en personlighetsförändring och har större risk för utbrändhet. Utbrändhet 

orsakas av en kombination av hög arbetsbelastning och sämre bemästringsförmåga (coping) 

vilket gör att när en socionom går in för sitt jobb med en hög motivation och engagemang 

men upplever att arbetet inte resulterar i positiva resultat ger det en upplevelse av 

misslyckande och leder till ökad risk för utbrändhet. Utbrändhet visar sig i tre karaktärsdrag: 

personlighetsförändring, minskad personlig prestation samt emotionell utmattning. Det leder 

till att arbetaren distanserar sig från arbetet. Personlighetsförändringen ska ses som en 

undvikande copingstrategi för att hantera den emotionella utmattningen (Maslach, Schaufeli 

& Leiter, 2001).   
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Parker och Endler (1992) menar att coping har studerats utifrån ett intrapersonellt perspektiv 

och uteslutit perspektivet kring det interpersonella. Det vill säga att övervägande litteratur om 

coping endast tittar till faktorer som har med copingprocessen att göra och individuella 

skillnader i copingprocessen får mindre uppmärksamhet. Carver och Connor-Smith (2010) 

anser att en del litteratur om coping visar få förklaringar till andra orsaker annat än bristande 

bemästringsförmåga som kan beskriva det individuella problemet. Lazarus (1993) påpekar 

även dessa kunskapsluckor kring coping, att coping kan ses utifrån individuella egenskaper 

men även hur den ter sig som individuell processen. Valet av strategi kan utgå ifrån en 

kombination av olika faktorer som personliga egenskaper, vilken form av hot vi upplever eller 

stressnivån kring hotet. 

Denna teoretiska utgångspunkt som innehåller samverkansteorier, lagstiftning och 

copingstrategier ligger till grund för att skapa en kontext och förståelse för socionomers 

handlingar när det kommer till samverkan och dess ansvarsfördelning mellan välfärdsaktörer 

sett ur olika perspektiv. Lagstiftningen lägger grunden för hur socionomerna ska arbeta med 

samverkan, dess ramar, skyldigheter och mål som anses ska uppfyllas genom samverkan. 

Lagstiftningen detaljstyr inte vilken aktör som har det yttersta ansvaret i samverkan däremot 

ansvarsfördelning kring ekonomi vid samverkan. Lagstiftningen har tilltro till att 

beslutsfattaren skall avgöra om ett behov av samverkan mellan aktörer är nödvändigt för 

situationen. Lagstiftningen beskrivs i syfte att förstå socionomernas handlingsutrymme och 

var det finns utrymme för olika tolkningar kring anvarsområde och ansvarsfördelning.  

Avsnittet om samverkansteorier visar ur ett strukturellt perspektiv vilka faktorer som behövs 

för god samverkan. Syftet är att se hur ansvarsområde och ansvarsfördelning kan organiseras 

på individuellt men främst på ett strukturellt plan. Utgångspunkten ger en bild av vad 

organisationen bör göra för att skapa förutsättningar för god samverkan och verka för att 

tydliggöra ansvarsområden samt öka individens ansvarstagande i sitt arbete. Förklaring av 

coping ger ett individuellt perspektiv på hur individen kan handskas med konflikter som 

uppstår i samverkan. Coping kan ses som en del i förklaringen till processen på individuellt 

plan, processen som leder till en starkare professionsidentitet och större ansvarstagande över 

arbetsuppgifter.  

Metod 

Aktuella studien är en tvärsnittsstudie där enkäter samlades in vid en tidpunkt för att ge en 

bild av fenomenets karaktär (Bryman, 2011).Materialinsamlingen genomfördes med hjälp av 

enkätutskick och tillämpade vinjettmetodik för att erhålla kvalitativa material.   

  

Urval 

Målet med studien var att få en omfattande geografisk spridning och därav användes sociala 

medier. Urvalsgruppen för studien var yrkesverksamma socionomer med socionomexamen 

(Akademikerförbundet SSR, 2017). Studien postades i en Facebookgrupp för socionomer, 

gruppen heter “Socionom” och hade 6 238 medlemmar 

(https://www.facebook.com/groups/socionomer/?ref=group_cover, hämtat 2017-03-27). 

 

En enkät (se Bilaga 1) lades upp i Facebookgruppen med förhoppningen att nå geografisk 

spridning på ett snabbt och effektivt sätt, samtidigt som den nådde ett stort antal potentiella 



11 
 

informanter. Informanterna fick frivilligt ställa upp och svara på enkäten vilket innebar att det 

förekom en viss risk att informanter som hade intresse av att uttala sig om ämnet kunde varit 

övervägande andra grupper inom professionen. Nackdelen med detta tillvägagångssätt var att 

enda vetskapen om urvalsgruppen var att informanterna var medlemmar i en Facebookgrupp 

för socionomer.  Vilket innebar att informanterna inte nödvändigtvis varit representativa för 

Facebookgruppen eller professionen (Bryman, 2011). Facebookgruppen valdes eftersom vi 

ansåg att det fanns en variation på socionomer i olika yrkeskategorier samtidigt som det fanns 

goda förutsättningar för att nå geografisk spridning.  

 

Socionomer som är yrkesverksamma inom socionomprofessionen har ett etiskt helhetsansvar 

(Akademikerförbundet SSR, 2017) över klientens situation oavsett yrkesroll. Därför var det 

av vikt att nå ut till olika yrkesroller för att beskriva hur föreställningen ter sig kring vem som 

har ansvaret för samverkan bland Sveriges välfärdsaktörer. Två informanter exkluderades från 

studien då de inte uppfyllde kraven om att inneha socionomexamen samt att informanterna 

utan socionomexamen särskilde sig i sina svar. Valet om exkludering handlar om att 

minimera risken för en missvisande bild av yrkesverksamma i socionomprofessionen och 

deras uppfattning om professionsrollen, ansvarsfördelning och samverkan. Det slutgiltiga 

antalet informanter blev 36, vilket är en låg svarsprocent som indikerar på att det inte är 

möjligt att beräkna något statistiskt baserat på antalet informanter. Studien har däremot 

kvalitativt material som är förknippad med de 36 informanterna.  

 

Bakgrundsfrågorna ställdes för att få mer insikt i hur urvalsgruppen såg ut, snarare än att 

kartlägga och kvantifiera informanternas olika svar och vad de hade för betydelse. Vi letade 

inte efter generaliserande svar utan ville undersöka om yrkesverksamma inom professionen 

hade en bild av sin verklighet som var gemensam med andra informanter. 

 

Bakgrundsfrågorna går att se i sin helhet i Bilaga 1 men här kommer en kort summering av 

informanternas bakgrund. Bakgrundsfrågorna efterfrågade informanternas kön, vilket län 

informanterna arbetade i, när informanterna fick sin examen, vilken yrkesroll informanterna 

hade och hur länge de arbetat inom sin dåvarande yrkesroll.  Majoriteten av dem som 

medverkade i studien är kvinnor och de flesta av informanterna hade en socionomexamen 

efter år 2000 eller senare. Angående deras yrkesroll arbetade en övervägande del som 

socialsekreterare, en handfull inom olika chefspositioner samt ett fåtal som kuratorer. Det 

förekom även ett mindre antal informanter som arbetade inom socialt arbete med spridda 

yrkesroller såsom handledare, behandlingsassistent och fältassistent. Beträffande tidsperioden 

för informantens yrkesroll var det en handfull del av urvalet som arbetat i mer än sju år och 

uppåt. Medan majoriteten hade arbetat i mindre än sju år inom sin anställning. Informanternas 

yrkesverksamma län var spridda från norr till söder och representerade två av tre 

storstadsområden. För mer detaljerad översikt av enkätens utformning och dess svar se bilaga 

1 och 2. 

Materialinsamling 

Materialinsamlingen genomfördes med hjälp av Google forms, ett verktyg för att göra 

webbaserade enkäter. Med Google Forms var det enkelt att utforma frågor och svarsalternativ 

efter givna mallar samt att dela med informanter. Enkäten besvarades med öppna och slutna 

frågor varav en vinjett låg till grund för att besvara de öppna frågorna.  

 

Användandet av en vinjett motiverades med att informanterna skulle ges en möjlighet att ge 

beskrivningar av den konkreta situationen men även sina åsikter och beteenden utifrån sin 
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professionsroll (Bryman, 2011). Att introducera en situation för informanterna ger dem 

möjlighet att öppet beskriva sin bild av det sociala problemet. Vinjetten utformades efter att vi 

läst olika artiklar om medborgare som hamnat i gränslandet mellan olika välfärdsaktörers 

ansarsområde. Därav skapades ett fiktivt fall kring Kim som har en dubbeldiagnostik men blir 

dubbelt utsatt då hen hänvisas mellan välfärdsaktörerna. Frågorna i enkäten (se Bilaga 1) 

bearbetades för att informanterna skulle ges möjlighet att på ett öppet sätt beskriva sin bild av 

den inledande vinjetten och dess komplexitet. En vinjett används vid studier där kontexten 

kan vara olika och därmed ge enkätsvar som skiljer sig angående beteenden känslor eller 

åsikter samt vid känsliga teman för informanterna (Bryman, 2011).  Enkätfrågorna utformades 

med några stänga bakgrundsfrågor samt öppna frågor kring vinjetten. Efter viss revidering av 

frågorna postades enkäten i Facebookgruppen “Socionom”.  Inlägget inleddes med en kort 

information om syfte med studien samt att det är ett examensarbete. Inlägget postades lördag 

den 2017-02-25 och inlägget togs bort måndag den 2017-02-27, informanter fick därmed tre 

dagar att besvara studien. Enkäten och dess efterföljande frågor återfinns i Bilaga 1. 

 

frågeformulär med möjlighet att Google form samlade in svaren och sammanställde dem 

enskilt utifrån varje informant och en sammanställning av varje enskild fråga vilket gjorde 

genomläsningen av enkätsvaren smidig. 

 

Eftersom det inom sociala medier är allmänt känt att det kan vara svårt att säkerställa 

informanternas identitet enkäten med bakgrundsfrågor, detta för att säkerställa ytterligare 

vilka informanter var som skildrade urvalsgruppen. Frågorna bearbetades så att informanterna 

kunde svara öppet på studiens frågor. Resterande frågor handlade i huvudsak om tankar kring 

vinjetten samt informantens bild av sin professionsroll, ansvarsfördelning och samverkan. 

Analysmetod 

Vid kvalitativ innehållsanalys söks bakomliggande teman i det insamlade materialet. Hur 

forskaren burit sig åt för att finna dessa teman beskriv sällan närmare (Bryman, 2011). 

Däremot bygger analysen på att forskaren hittat meningsbärande enheter vilket ger en 

manifest nivå (vad texten säger) och en latent nivå av underliggande mening. I kvalitativ 

innehålls analys blir det viktigt att läsa materialet flera gånger för att inte tappa känslan för 

helheten i svaren (Bryman, 2011). 

 

Analysen förbereddes genom att skapa en sammanfattning av varje fråga och överföra till ett 

Google DOCs dokument. Enkätsvaren lästes igenom i två omgångar, förutsättningslöst och 

oberoende av varandra. Vid andra genomläsningen gjordes en första sortering av materialet på 

två vis. Den ena letade efter meningsbärande enheter och den andre hittade gemensamma 

tankegångar. Efter sorteringen diskuterades hur detta skulle sammanställas utifrån att det hade 

sorterats på två olika sätt. Resultatet av sammanställningen finns som exempel i Bilaga 3. Det 

har gjorts en sammanställning av varje frågas svar och svaren har sorterats utifrån skillnad i 

tankesätt hos informanterna och delats upp i avsnitt som definierar vad informanten fokuserar 

på under respektive fråga. För att enkätsvaren inte skulle tolkas utanför kontexten till frågan 

sammanställdes enkätsvar under respektive fråga. Materialet var omfattande på grund av att 

hälften av enkät frågorna varit öppna. Majoriteten av informanterna svarade med minst två 

meningar och en handfull informanterna var duktiga på att svara utförligt med hela skrivna 

stycken. Därav sorterades svaren från frågorna var för sig. Då enkätsvaren skiljde sig kring 

vad informanterna ansåg om vinjetten sorterades enkätsvaren efter vad som kunde vara behov, 

lösning, känsla etcetera (bilaga 3) som sedan sorterades in i två motpoler. Informanterna 

svarades så pass olika att det kunde ses som motpoler till varandra i frågan. Motpolerna fick 
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inget namn då det ibland var åsikter som var olika och i andra fall visade enkätsvaren hur 

långt de professionella kommit i processen kring att lösa problemet eller sin egen 

professionsidentitet. 

 

Under varje avsnitt sorterades enkätsvaren utifrån vad enkätsvaren rent innehållsmässigt 

beskrev. Det kunde vara en åsikt, känsla, tanke eller beteende.  Det gjordes för att 

konkretisera vad informanterna uttryckte i sina enkätsvar. Under sammanställningen återgick 

vi till enkätsvaren för att se till att ord eller meningar hamnade i rätt avsnitt. Undvikande av 

att svaren misstolkades eller togs ur sin kontext (Bryman, 2011) var något som eftersträvades 

i processen. Eftersom en sammanställning skett utifrån varje fråga kan även viss upprepning 

av svar ske från fråga till fråga då informanterna antingen utvecklat tidigare resonemang eller 

uppfattat frågorna olika.  

  

  

Bortfall 

Enkätsvaren överfördes från Google forms till ett Excel dokument som var grunden för 

sammanställningen av de enskilda informanternas svar i helhet, samt en samlad version av 

informanternas svar på enskilda frågor. Svaren överfördes till ett Excel dokument då det 

tekniskt sett inte gick att se enskilda informanterna svar samtidigt som enkätsvaren för varje 

fråga. Vid genomgång av materialet upptäcktes ett fel. Vissa enheter hade fått dubbla 

enkätsvar, detta gick att utläsa eftersom det var exakt samma svarsalternativ på alla frågor 

samt att tidsangivelsen för inlämning av enkätsvaren hade några minuters mellanrum. De 

enheter som var dubbla raderades ur Excel dokumentet och detta dokument dubbelkollades 

med Google forms.  Google forms innehöll den ursprungliga sammanställningen av 

individuella svar och sammanfattningen av svaren på varje fråga. Efter genomgång av 

enkätsvaren upptäcktes även ett partiellt bortfall (Lantz, 2014) då en informant inte hade 

svarat på sex av de öppna frågorna som ställdes i enkäten. Informanten omfattades av studien 

eftersom den gav svar på vissa av frågorna, vi ansåg att det gav en bättre bild av vilka 

yrkesverksamma vi hade i urvalet. Att informanten inte hade svarat på frågorna gav en 

indikation på att de öppna frågorna kunde ha varit komplexa och svåra för informanterna att 

svara på. 

Trovärdighet 

Trovärdigheten i en studie anspelar på hur pass giltig slutsatsen är i studien. Den ger även en 

bild av om författarna för studien har studerat vad som var syftet med studien och om 

slutsatsen är giltig utifrån syftet (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2014) skrev om intern 

validitet som handlade om huruvida frågorna som ställdes gav en verklighetsbaserad bild av 

hur socionomer såg på samverkan och dess funktion i välfärdssamhället. Frågorna i studien 

som var skapad utifrån vinjetten (se Bilaga 1) eftersökte informanternas bild av samverkan 

vilket också redovisades i resultatet. Resultatet av enkätsvaren visade att vinjetten kunde varit 

verklighet då övervägande del av informanterna svarade följande alternativ till fråga 7 (Bilaga 

1) att situationen var “vanligt förekommande”. Studiens trovärdighet hade kunnat öka genom 

en respondentvalidering (Bryman, 2011) som skickats ut till informanterna för att säkerställa 

att resultatet av studien var trovärdigt. Studien kunde endast visa de enskilda informanternas 

bild av samverkan varav en del informanter har liknande bild och där andra informanter 

skiljde sig i sin uppfattning av deras bild av samverkan. Informanterna presenterade sin bild 
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av samverkan genom enkätsvaren där en del varit mer utförliga än andra i sitt sätt att svara på 

frågorna vilket också gav en ledtråd om att vid en intervju hade materialet kunnat bli rikare 

och mer utförligt studerat (Bryman, 2011). Studien kan ifrågasättas kring om frågorna 

verkligen gav informanternas verkliga bild (Kvale & Brinkmann, 2014) av sin professionsroll 

och samverkan. Tolkningsföreträdet i kodning och kategorisering kan ha gjort att 

informanternas enkätsvar misstolkats eller övertolkas. 

Pålitlighet 

Angående pålitligheten i studien kan det inte garanteras att undersökningen kom att uppfylla 

samma resultat om den genomfördes på nytt. Då informanterna var anonyma och utrymme att 

få frågan omformulerad eller förklarad inte varit möjlig kunde inte fullständig pålitlighet 

uppnås i studien (Bryman, 2011). För att öka pålitligheten i studien förklarades i 

informationsbrevet att studien skulle baseras på informanter med socionomexamen. För att 

tydliggöra urvalsgruppen ytterligare lades en fråga i enkäten om informanten hade 

socionomexamen eller ej. Eftersom studien utgick ifrån en vinjett med efterföljande frågor 

hade enkätsvaren inte skiljts sig på samma sätt som utifrån om det varit två olika intervjuare 

som hade intervjuat informanterna (Bryman, 2011). 

Överförbarhet 

Bland informanterna, som hade en geografisk spridning, visade enkätsvaren en fullödig 

beskrivning av ett nationellt socialt problem, bristen på samverkan och dess karaktär var 

densamme oavsett län. Vinjetten visade ett socialt problem som informanterna kände igen sig 

i. Igenkänning i vinjetten gjorde att problemet med dess kontext blev överförbar (Bryman, 

2011). Urvalsgruppen i studien var relativt liten och studien redovisar inget kvantitativt 

material. Däremot gav studien en bild av att det fanns informanter som var verksamma inom 

socionomprofessionen i Sverige och som ansåg att samverkan mellan välfärdsaktörer var ett 

socialt problem. Resultatet var informanternas bild av problemet och därmed giltigt för 

informanterna som svarade i studien. Informanternas yrkesroller varierade men en 

övervägande del var socialsekreterare och däremellan fanns yrkesroller från olika nivåer i 

hierarkin, både på utförarsidan samt inom myndigheter. Studiens slutresultat representerade 

inte en specifik yrkesroll, socionomprofessionen eller ett läns grundvärderingar. 

Etiska överväganden 

De etiska överväganden som togs ställning till innan enkäten skickades var hur det kunde 

underlätta för informanterna att känna anonymitet i studien. Det vill säga att det inte skulle 

kunna härledas var informanten arbetade, trots att det ville uppnås ett transparant deltagande 

och en geografisk spridning. Därav utformades studien så att informanten endast behövde 

uppge det län den arbetade i, istället för exempelvis arbetsort. I informationsbrevet beskrevs 

enligt informationskravet vilka författare var och varför studien genomfördes. Däremot hade 

det oavsiktligt missats att nämna de övriga etiska kraven såsom samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi var medvetna om att detta var centrala delar att 

uppge i informationsbrevet (Bryman, 2011), men på grund av iver att få sända ut enkäten 

glömdes de övriga kraven bort. Att förmedla att studien var frivillig att delta i, antog vi vara 

underförstått då vi lade upp den på en social media över internet. Vi berättade inte heller att 

informanternas svar behandlades med konfidentialitet eller att svaren endast skulle komma att 

användas av oss författare samt handledare. Å andra sidan uppgav vi samtliga 
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kontaktuppgifter till oss som var involverade, för att ge informanterna möjlighet att ta kontakt 

med oss om några funderingar kring studien uppstod. Vi diskuterade kring denna inkorrekta 

företeelse och funderade kring om detta påverkade vårt svarsdeltagande. Vid eftertanke anser 

vi att det möjligtvis hade kunnat öka deltagandet ytterligare då förtroendet för studien skulle 

kunna ha ökats och bidragit till att vi som författare blev mer trovärdiga. Däremot har vi följt 

och arbetat efter de etiska kraven under studiens gång. 

Metod reflektion 

Studien postades i en Facebookgrupp för socionomer, trots att medlemsantalet var högt kunde 

det finnas en ojämn fördelning kring ålder, arbetslivserfarenhet, utbildning eller en geografisk 

överrepresentation vilket gav studien ett urvalsfel (Lantz, 2014), då det utgicks ifrån att 

gruppen i möjligaste mån skulle vara så representativ som möjligt för yrkesverksamma 

socionomer.  

 

Syftet var att få spridning av informanterna både vad det gällde arbetslivserfarenhet, län 

informanterna arbetade i och olika yrkesroller. Denna grupp informanter representerade inte 

socionomprofessionen men de representerade sig själva som informanter som var 

yrkesverksamma inom socionomprofessionen. Deras bild kunde spegla 

socionomprofessionens olika sidor att se på samverkan och dess etiskt ansvar. 

 

Användandet av sociala medier var givetvis en risk. Samtidigt uppnåddes ett högt deltagande 

med tanke på materialinsamlingens korta tidsspann. Dessutom levde större delen av 

informanterna upp till de önskade kriterier som krävdes för att delta i studien. Det fanns flera 

olika risker med valet av social media som till exempel att informanterna saknade 

socionomexamen, avsaknad av geografisk spridning och bristfällig spridning i yrkesrollen. 

Detta gjorde att vi kan kritisera vår metod för urval. Vi hade genom en annan urvalsmetod, ex 

kvoturval (Bryman, 2011), kunnat säkerställa vilka våra informanter var i stället för att 

använda bakgrundsfrågor. 

 

Fördelen med en vinjettenkät var att den är billig och snabbare att administrera (Bryman, 

2011). Eftersom studien berörde informanternas professionsidentitet och den personliga 

bilden av samverkan var det bra att använda sig av en vinjett i enkäten då det kunde vara svårt 

att svara på frågorna då det gällde ett känsligt område (Bryman, 2011). Nackdelar med 

vinjettenkäten var att uppföljningsfrågor eller en möjlighet till att samla mer information blev 

svårt eftersom informanterna var anonyma (Bryman, 2011). 

 

Vinjetten användes som metod då den tillät informanterna att uttrycka sina åsikter utifrån sin 

specifika kontext. Med tanke på den spridning studiens informanter hade var det av vikt att 

använda en metod som tillät professionella från olika kontexter, oavsett geografisk eller 

yrkesmässig kontext, att få beskriva deras bild av det sociala problemet. 

 

Svarsperioden hade kunnat vara längre men vi motiverade det med att efter en vecka var 

inlägget så pass långt ner i flödet att det inte längre var aktuellt för informanterna. En del av 

informanterna svarade att de inte förstod våra frågor vilket kunde vara en indikation på att vi 

inte skrev tillräckligt tydliga frågor eller att vi inte varit tydliga med hur vi tänkte kring de 

olika begreppen så som skillnaden på professionsidentitet som socionom och sin yrkesroll.  

Valet att ha kvar frågorna trots dess att de var svårformulerade frågor gjordes eftersom 

informanterna besvarade ett komplext problem. Det fanns en viss otydlighet i frågorna som att 

de enbart skulle svara i siffror när det gällde hur många år informanten arbetat i sin nuvarande 
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roll. Detta ledde till extra arbete för oss under transkriberingen. Det hade även förenklat 

arbetet ytterligare om vi skrivit ut numrering på varje fråga för att lättare orientera sig i 

transkriberingen samt i enkätsvaren. Vi kom fram till att det beror på att vi var otåliga och 

ville få ut enkäten så skyndsamt som möjligt. 

 

En nackdel med att använda sig av kodning och kategorisering i analysen var att det narrativa 

flytet i informants enkätsvar kunde gå förlorad (Bryman, 2011). Vi gick dock kontinuerligt 

tillbaka till enkätsvaren för att i möjligaste mån hålla tolkningen nära informantens kontext. 

En annan nackdel med vårt val av metod var att vi inte kunde ställa uppföljnings och 

sonderingsfrågor (Bryman, 2011) vilket gjort att vi inte kunde få fördjupade svar från 

informanterna. Under analysen hade det inte förutbestämts på vilket sätt analysen skulle 

genomföras vilket i slutändan gjorde att analysen kunde blivit annorlunda eller att resultatet 

av enkätsvaren kunde konkretiserats på ett bättre sätt. Transparensen i att beskriva analysen 

med hjälp av en på förhand given analysmetod hade troligen förenklat processen.  

Ansvarsfördelning 

Under uppsatsskrivandet har samtliga momenten skett under flitigt samarbete. 

Genomläsningen skedde däremot enskilt för att sedan gemensamt sammanställa enkätsvaren.  

Resultat 

Nedan följer en beskrivning av informanternas svar, rubrikerna är en sammanfattning kring 

varje frågas huvudsakliga innehåll. Varje stycke är indelat utifrån olika delar som beskrevs i 

kategorierna som summerar informanternas åsikt, känsla, tanke eller beskrivet beteende.  

1.1. Tankar och känslor kring individens situation 

Informanterna beskrev att de ofta har träffat individer i denna situation. Individer som 

upplever missnöjsamhet till samhällets trygghetssystem. Det framkom olika tankar och 

känslor om individens situation. Majoriteten av informanterna beskrev situationen som väldigt 

negativ, tråkig och sorglig, medan en informant dessutom uttryckte situationen som mänskligt 

lidande. Det visade sig även att det fanns stor igenkänning bland informanterna när de berättar 

om sina tankar kring individen. Informanterna beskrev att de kände förståelse och medkänsla 

för klienten, samt att de även beskrev hur gärna de skulle ha velat vara spindeln i nätet för 

klienter som hänvisas fram och tillbaka mellan myndigheter. Informanterna använder själva 

ordet “bollas mellan myndigheter” frekvent i svaren. Vi anser däremot att begreppet “bollas” 

kan vara ett värdeladdat ord och därför använder vi oss av uttrycket “hänvisas” mellan 

aktörer. 

 

Det oftast nämnda ord som informanterna använde sig av kring individens händelse var ordet 

“vanlig” och att händelsen är “vanligt förekommande”. En informant har även uttryckt 

händelsen som ”standard” (Informant 21). Informanterna problematiserade att det brister i 

samverkan i den situation vinjetten framställer, samt att det inte verkar vara någon av de olika 

välfärdsaktörerna som tar det övergripande ansvaret. För majoriteten av informanterna tycktes 

det handla om en slags ansvarsförskjutning. De nämnde att nutidens SIP (samordnad 

individuell plan) har gjort det lättare att samverka, men att det samtidigt kvarstår svårigheter 

bland annat sekretess och samtycke att samverka från klientens sida. Informanterna beskrev 
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att det brister i helhetsbilden och att det är knepigt att samverka, att det upplevdes som extra 

svårt att nå en lyckad samverkan med externa myndigheter. 

 

Informanterna poängterade att samarbetet mellan olika välfärdsinsatser behöver förbättras för 

att gynna samverkan.  De såg även på situationen som att individen i fråga hamnat mellan 

stolarna och att situationen var en konsekvens av att samverkan inte alltid fungerar särskilt bra 

mellan olika myndigheter och instanser. Informanterna berättade att det som försvårade 

samverkan var att organisationerna har ett stuprörstänk istället för helhetstänk som gynnar 

individen. I detta resonemang hade informanterna olika syn på lösningen, en del ansåg att 

problemet endast uppstod i små kommuner där resurser saknades för att samverka. Klienten 

behöver mer professionell hjälp för att lösa sin situation. En annan del av informanterna 

upplevde att vinjettsituationen är en vanligt förekommande situation i storstäder. Det är högst 

oklart varför en del informanter kommer med detta uttalande kring läget i storstäder, 

uttalandet kring fenomenet i storstäder är inget vi kan fastställa i studien.  

 

Socionomerna som deltog i studien kunde stundtals uppleva från ledningen uppifrån att 

byråkratin ofta var viktigare än människan. Därför fick individen ansvar att samordna sina 

egna insatser. Informanterna tyckte att det är fel och ville att individens upplevelse skulle tas 

på allvar. Ett fåtal informanter föreslog arbetssätt som case management där samordning av 

insatser är en eventuell lösning på vinjetten. 

1.2. Tankar om samverkan 

Informanterna delgav att samverkan som funktion var nödvändig och avgörande för socialt 

arbete. Majoriteten av de 36 informanterna svarade i enkäten under fråga 7 med fastställda 

svarsalternativ (Bilaga 1) att “det finns samverkan men den fungerar bristfälligt”. De 

argumenterade för att det var av stor vikt att samverkan fungerade bra. En informant i studien 

beskrev att samverkan tas seriöst i arbetsgruppen och att det även var något som det lades 

mycket tid på för att den skulle fungera framgångsrikt. Övriga informanter hävdade att 

samverkan “fungerar bristfälligt” (fråga 7, bilaga 1) och att det kunde bero på att det 

bortprioriterades på grund av personalbrist, ekonomiska faktorer, tidsbrist samt en alltför hög 

ärendemängd.  

 

Informanterna beskrev att de inte orkade lägga tid på samverkan eftersom den många gånger 

upplevdes svår att få till. Det ansåg att det saknades både bestämda rutiner och strukturer för 

hur det skulle nå framgång med samverkan. Det förekom även svar som beskrev att 

samverkan var komplicerad i praktiken. Informanterna upplevde att de olika aktörerna talade 

olika språk och att det saknades samsyn på problematiken vilket ledde till att samverkan blev 

komplext. Vissa informanter hävdade att samverkan med socialtjänsten var svårt, främst att få 

kontakt med handläggare till gemensamma klienter. Störst missnöje kring samverkan fanns 

mot sjukvården och landstinget. Det här slaget av samverkan upplevdes som svårast.   

 

”Samverkan mellan de avdelningar som "känner" varandra fungerar bra. Däremot är 

samverkan svår med sjukvård, psykiatri och missbruksvård eftersom det inte finns en samsyn - 

inte ens tidsperspektivet är samma är min upplevelse. Det gör att det blir svårt att förstå 

varandra. Vi talar olika språk” (Informant 1) 

 

Samtidigt som den var en viktig del i många klienters liv då instansen ansvarade för både 

psykiatrisk vård samt missbruks-och beroendevård. Informanterna beskrev vidare att 

konsekvenserna av bristande samverkan drabbar klienten negativt då det ställdes orimliga 
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krav på individen. Med orimliga krav menades att klientens förmåga sätts på prov då den själv 

måste samordna sina insatser, vilket enligt informanterna var orimligt då den redan befann sig 

i en utsatt situation. 

 

I fråga om vem som bär det huvudsakliga ansvaret för klienten ansåg informanterna att det var 

socialtjänstens handläggare. Det visade sig att de som arbetade som socialsekreterare också 

upplevde att de tillskrevs stort ansvar för klienter. De informanter som var anställda som 

enhetschefer påtalade vikten av att uppmuntra till god samverkan mot sina anställda, samt att 

öka användandet av SIP (samordnad individuell plan). En informant berättade att den kände 

en avsaknad av det kollegiala stödet och upplevde att en del kollegor kunde vara för stolta. 

Informanten kände nämligen att vissa kollegor helst inte ville vägleda eller dela med sig av 

råd till nyutbildade kollegor. 

 

Eventuella framgångsfaktorer till att förbättra samverkan ansåg informanterna kunde ske 

genom ökad kommunikation mellan handläggare. Det återkom även önskemål om att 

särskilda samordnare skulle finnas för att upprätta samverkan, eftersom det kunde vara svårt 

att få till tid till detta som socialsekreterare. Informanterna beskrev att inom kommunen fanns 

det oklarheter kring vad som ingick i ansvarsområdet vilket gjorde att socionomer höll sig till 

vad de ansåg vara sitt ansvarsområde. Informanterna beskrev att de i princip förväntade sig att 

samverkan över ansvarsområden blev krävande. Vilket resulterade i en ansvarsförskjutning 

hos yrkesprofessionen inom socialtjänsten samt minskad respekt för de andra yrkesrollerna 

bland välfärdsaktörerna. Det förekom argument där informanterna hävdade att socionomer 

måste respektera varandras olika yrkesroller. Informanterna påpekade att det krävdes en 

lagändring för att underlätta samverkan och därmed nå ökad framgång. Informanterna ville ha 

tydliga rutiner och riktlinjer för hur samverkan skall utformas, de efterfrågade en lagändring 

kring samverkan men beskriver inte mer specifikt vilken ändring detta skulle vara. 

Informanterna önskade att målet var att kommuner och landsting skulle vara 

samarbetspartners i stället för motparter. Informant 29 skrev: ”Lagstiftning kring samverkan 

finns men realiteten handlar ofta om ansvarsförskjutning och därmed distansering till den 

enskilda hjälpbehövande individen” 

 

 

Informanter ansåg att aktörer i samhället har hög arbetsbelastning vilket gör att de 

professionella yrkesutövarna riskerade att bli blinda för kompromisser och andra perspektiv. 

Ibland kunde det även leda till en förskjutning av helhetsperspektivet som ledde till en 

distansering till klientens problematik. Informanterna gav en bild av att det finns för lite 

resurser för att få till flerpartsbesök och att klientens behov inte hamnade i fokus. 

 

Framgångsfaktorer som nämndes i materialet kring samverkan bygger oftast på att den är 

personbunden och intern, snarare än extern. Flertalet informanter betonade vikten av 

personliga relationer och att de ledde till ökad förståelse för varandra. En del hävdade att 

samverkan berodde på hur olika aktörer värderade andra professioners kunskap och 

kompetens. Det gavs exempel på hur informanter som var yrkesverksamma inom landstinget 

samverkade med professioner som oftare innehade en legitimation, vilket enligt informanterna 

gav dessa en högre status.  

1.3. Handlingsutrymme i samverkan 

En övervägande del av informanterna upplevde sig ha begränsat handlingsutrymme i 

förhållandet till samverkan. Informanter menade att det fanns flera faktorer till att 
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handlingsutrymmet var begränsat. Det pekades på att uppdelningen i samhället kunde vara 

orsaker som påverkade och att det råder otydlighet i ansvarsfördelningen. Återigen påpekade 

informanterna svårigheten med sekretessen mellan myndigheter och att detta påverkar deras 

handlingsutrymme om de inte får klientens samtycke. ”Samverkan bygger ju på klientens 

samtycke och medverkan. Ibland kan därför sekretessen försvåra arbetet med att samverka 

med andra myndigheter som är inblandade.” (Informant 11) 

 

 

De informanter som inte upplevde sig ha begränsat handlingsutrymme påpekade att det gällde 

att andra aktörer också verkade för fungerande samverkan och att tid samt resurser behövde 

finnas. Samtidigt som dessa informanter uppgav att det är den professionelles ansvar att 

utnyttja handlingsutrymmet samt att tänka utanför boxen när detta krävs. Dessa informanter 

hävdade också att den personliga inställningen är en vital del i att uppnå framgångsrik 

samverkan. Med det menar informanterna att professionen aktivt måste ta större ansvar för att 

samverkan ska bli till. Ett fåtal informanter i denna grupp ansåg att samverkan ökar 

handlingsutrymmet. Det beskrevs som att segla i medvind tillsammans med en allians av 

andra aktörer som tillsammans ville finnas för att främja klientens utveckling. För att detta 

skulle bli möjligt behövde samtliga inblandade aktörer vara anträffbara och därmed enklare 

att kommunicera med. 

 

Det fanns även de informanter som kände sig likgiltiga i frågan och menade att tiden var en 

central del i framgångsrik samverkan. Här upplevs också att kommunen är liten i förhållande 

till regionen men att informanterna samtidigt uppskattar draghjälpen från kommunförbundet. I 

detta avseende berättades det även om att informanterna upplevt att yrken med tydligare 

identitet såsom läkare eller psykologer ofta hade bemött informanterna på ett fördomsfullt 

sätt. Genom att informanternas arbetsuppgifter kunde upplevas som otydliga samtidigt som 

socionomprofessionen saknar legitimation. Vilket enligt informanterna resulterade i att de 

legitimerade professionerna har fått högre status. Det kan tolkas som att statusskillnader 

mellan professionerna kan vara en av anledningarna till att samverkan försvåras eller rent av 

förhindrats. Samtidigt återkom det förståelse från informanterna att samverkan leder till större 

handlingsutrymme medan icke fungerande samverkan begränsar handlingsutrymmet. 

1.4. Innebörden av professionen 

Då frågan om professionsidentitetens innebörd ställdes beskrev informanterna den som bland 

annat flexibel, ödmjuk, organiserande, hjälpsam och lyhörd. De beskrev att arbeta med socialt 

arbete är ett fantastiskt jobb men också otroligt viktigt. Det gestaltades som ett privilegium att 

få möta klienterna där de är i livet och att få följa dem till en bättre livssituation med en högre 

livskvalité än tidigare. Detta ansågs göra socialt arbete roligt och utmanande samtidigt som 

det ger möjlighet att hjälpa klienter att ta makt över sina liv och klara sig självständigt utan 

samhällets skyddsnät. Svaren visade också på att professionen ansåg sig vara expert på att se 

psykosociala problem och strukturella frågor ur ett multisystematiskt perspektiv. 

 

Andra beskrev utmaningar med professionen med ord som stressigt, administrativt, stöttande, 

strukturera, vägleda, stå ut, stå upp samt stå kvar. Informanterna nämnde också fördelarna 

med vad det innebär att vara socionom genom ord som jätteroligt, givande, utmanande, 

stimulerande och meningsfullt. Det förekom även beskrivande ord som var av mer negativ 

karaktär, såsom att det är ett mycket tungt jobb som både är underskattat och underbetalt. Att 

yrket kräver mångsidighet vilket anses bli tröttsamt då professionen i vissa fall tillskrivs 

uppgifter som inte tillhör yrkesrollen. Detta beskrevs vidare som ett osynligt ansvar som kan 
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upplevas svårt att förhålla sig till som nyutbildad socionom. En informant berättade om 

upplevelsen att inte individen stod i centrum trots att det är en värdegrund som socialtjänsten 

skall arbeta efter. En annan informant poängterade att yrket blev ett genomgångsjobb som får 

konsekvenser av att erfarenheten gick förlorad. Erfarenhet ansågs i svaren att det var en 

central del i ett komplext arbete med utmaningar. I detta sammanhang hade det också nämnts 

att professionen led av dåligt självförtroende och att det inte tycktes bli bättre av att en del 

inom professionen pratade negativt om sitt arbete som socionom. 

 

Det förekom två extra tydliga svar som vi valde att citera:  

 

“Professionsidentiteten innebär att ha förståelse kring social utsatthet och dess omfattning på 

individ, grupp och samhällsnivå. Att ha kunskap om dess orsaker och samband. Vidare skall 

professionen verka för att hjälpa de socialt utsatta till att få den hjälp de behöver utifrån 

behov och följa och stötta individer i en förändringsprocess. Professionen har som uppgift att 

synliggöra social utsatthet och motverka uppkomsten av den, samt framförallt skapa sig en 

helhetssyn över individens situation. Rollen som socionom är dock mångtydig och det finns 

utrymme för tolkning kring vad rollen som socionom innebär.” 

 

“Att vara socionom innebär att använda sin kunskap till att vägleda individer till rätt instans 

om det så ligger utanför socionomens ansvarsområde eller övergår socionomens kompetens. 

Även att genom myndighetsutövning se att individen får det stöd och hjälp från 

samhällssystemet. Att utnyttja tillgängliga resurser för att individen skall blir så självständig 

som möjligt och göra sig oberoende av samhällets skyddssystem.” 

1.5. Professionens ansvar 

De egenskaper som professionen ansåg vara viktiga och som återkom i texten var att ha 

ansvar, vara sanningsenlig, visa respekt och verka för människors lika värde. En hel del 

påpekade vikten av att förhålla sig till IBIC (Individens Behov I Centrum, ett behovsinriktat 

och systematiskt arbetssätt som används i socialt arbete), vilket betyder att klienten ska vara i 

fokus. På detta sätt syftade informanterna på att professionen behöver kunna förmedla hopp 

och stå upp för de människor som befinner sig i utsatta situationer. Genom att göra detta 

berättade professionen att de arbetar med en stark anknytning till etik och att det är ett 

förhållningssätt som är starkt förknippat med socionomprofessionen. Andra ansvar som 

informanterna tog upp var att hitta gemensamma lösningar och utgå från att det är klienten 

som sitter på svaren. I samband med detta påpekade informanterna att professionen är skyldig 

att aldrig frånta ansvaret ifrån klienten. Utan istället sträva efter att vara en medmänniska och 

behålla helhetsperspektivet på olika nivåer. 

 

Informanterna upplevde att det finns skyldigheter i arbetsuppgifterna såsom att bistå sin klient 

med att få igång insatsen och därigenom vägleda personen eller vid behov hjälpa vidare till 

rätt instans. De menade även att det är en skyldighet att samverka och följa sina 

arbetsuppgifter efter lagar och riktlinjer och på så sätt leva upp till serviceskyldighet och 

informationsskyldigheten. Informanterna beskrev att arbetet är långsiktigt och att det i 

slutändan ska resultera i att människor blir inkluderade i samhället. På detta sätt beskrev 

informanterna ett ansvar i att se till individens bästa samt ansvara för att ställa krav på att 

individen tar sitt ansvar i att fullfölja insatsen. Att motivera till förändring ansågs vara en 

skyldighet. Andra ledord som förekom i materialet var självhjälp och empowerment och att 

relationen till klienten är viktig. De etiska principerna nämndes som grundpelare att luta sig 

mot eftersom det etiska arbetet sker kontinuerligt. 
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Informanterna menade att ansvarsområdena är åtskilliga och att det upplevdes vara för mycket 

skyldigheter och ansvar. En informant lyfte fram att det upplevda ansvaret många gånger var 

större än det formella ansvaret som var tillskrivet arbetsuppgifterna. Informant 3 skrev: “... 

det upplevda ansvaret är dock många gånger mycket större än det formella ansvaret.” 

 

”Enormt stort ansvar. ...Vi är skyldiga att göra ett perfekt jobb för annars är det en annan 

individ som drabbas och det kan få enorma konsekvenser, inte bara för den enskilde men för 

hela dennes familj och för mig som handläggare.” (Informant 23) 

 

 Att yrket också har för lite handlingsutrymme samt för lite backning från chefer men att 

dessa faktorer kan bero på vilken tjänst informanten har. 

 

Gemensamt hos majoriteten av informanterna var att yrket för med sig ett enormt stort ansvar 

eftersom professionen har det yttersta ansvaret för utsatta människor. Informanterna beskrev 

att det krävs att professionen värnar om rättigheter och skyldigheter, samt att det är viktigt att 

vara uppmärksam på sina egna fördomar. Vi vill avsluta med ett citat ur svaret: 

“Socialarbetaren ska kämpa för förändring som gynnar klienten. Det är av största vikt att 

klienten stannar i fokus och slipper anpassa sig till organisationen. “ 

 

Analys 

Det var tydligt att informanterna blev berörda av vinjetten då de beskriver empatiska känslor 

samt en vilja att ta ansvar i att stötta klienten i den utsatta situationen. Informanterna 

problematiserade hur samverkan mellan aktörer fungerar i dagsläget och svaren kan också 

urskilja att informanterna konstaterar att den fungerar bristfälligt. Att samverkan även 

behöver förbättras men att detta också innebär en lagändring. Tyvärr preciserade de inte 

vidare i vinjettsvaren vad som menas med en lagändring, eller vad informanterna menar att en 

eventuell lagändring ska tillföra. Det kan tolkas som en ansvarsförskjutning från 

informanterna sida, att det är lättare att skylla på lagen, eller andra omständigheter, än att se 

sin egen del. I dagsläget förekommer det uppmuntran till samverkan i olika avseenden i 

Socialtjänstlagen, krav på samverkan förekommer inte (SFS 2001:453). I Socialtjänstlagen 2 

kap § 7 finns det anspråk på samverkan genom att den enskilde är i kontakt med både 

socialtjänsten och hälso-och sjukvården, samverkan i denna lag utgår ifrån att aktörerna 

bedömer att den enskilde är i behov av samordnade insatser (SFS 2001:453). Utöver detta 

uttrycker socialtjänstlagen samverkan vid behov, om exempelvis i Socialtjänstlagen 3 kap § 5 

(SFS 2001:453). Där beskrivs att socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och 

genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov samverka med andra 

samhällsorgan. Alltså kan det konstateras att lagändringen som informanterna efterlyser redan 

finns i befintlig lagtext. Frågan är hur det kan gå informanterna förbi?  

 

Socialtjänstlagen är utformad enligt en ramlag vilket gör att beslutsfattaren måste fatta beslut 

på ett målrationellt sätt (Fridstöm Montoya, 2014). Vilket betyder att reglerna bör tolkas på ett 

sätt som leder till att insatsen uppnår det fastställda målet (Fridstöm Montoya, 2014). Detta 

leder i sin tur till att beslutsfattaren äger tolkningsföreträde i att avgöra om det finns behov av 

att samverka eller ej. Eftersom det inte exakt anges hur målet ska nås kan detta skapa 

konflikter i samverkan mellan aktörer (Danermark & Kullberg, 1999). Ett ytterligare exempel 
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på detta finns i Socialtjänstlagen 5 kap § 9 som beskriver att socialnämnden skall ansvara för 

att missbrukare får det stöd som behövs för att bli fri från sitt missbruk (SFS 2001:453). Det 

nämns alltså inte vad det är för stöd eller i vilken utsträckning stödet skall ges eller av vem 

som utses vara ansvarig att bistå med hjälpen. Dessa bedömningar har lagstiftaren lämnat över 

till rättstillämpare, alltså de yrkesverksamma inom socialtjänsten och beslutsfattande politiker 

i kommunen och socialnämnden (Fridström Montoya, 2014). Kanske är det dessa diffusa 

bedömningar som informanterna står inför i sitt dagliga arbete, som i sin tur efterlyses i 

studien som en lagändring från informanternas sida. Det kan tolkas som en önskan om mer 

detaljstyrning från de som efterfrågade lagändring i enkäten. 

 

En intressant ståndpunkt i svaren var att majoriteten anser att samverkan är en viktig aktivitet 

inom arbetet och socionomprofessionen. Det förefaller alltså som att majoriteten av 

informanterna anser att samverkan fungerar bristfälligt samtidigt som majoriteten återigen är 

eniga om att samverkan är en av de viktigaste arbetsuppgifterna i socialt arbete. Lagtexten 

reglerar eget utrymme att själva bedöma när samverkan ska ske samtidigt som det begränsar 

genom att inte detaljstyra. Utifrån detta anser vi att samverkan teoretiskt sett inte borde 

fungera bristfälligt eller vara svår att få till, eftersom yrkesutövarna själva sitter på ansvaret 

och makten. Det är i det här sammanhanget som copingstrategierna (Lazarus & Folkman, 

1984) blir intressanta kopplingar till informanternas beskrivning av deras känslor och 

upplevelse kring sin professionsroll och samverkan mellan aktörer. I materialet kan vi urskilja 

hur flertalet informanter upplever att arbetsbelastningen är för hög och att det är orsaken till 

att samverkan bortprioriteras. Andra orsaker är också personalbrist och ekonomiska faktorer. 

Några informanter påpekar att när arbetsbelastningen blir för hög leder detta till en 

förskjutning av helhetsperspektivet och en distansering till klienten.  

 

Copingstrategier som vi kan känna igen i dessa kommentarer är den känslofokuserade 

(Brattberg, 2008). Den nyttjar vi människor i situationer då vi behöver hantera osäkerhet, 

stress eller oro. Det vi kan se är att informanten fokuserade på att hantera sina känslomässiga 

affekter först, därefter göra en omtolkning av situationen som leder till ny förståelse för läget 

(Brattberg, 2008). Detta tolkar vi som att informanten skapade acceptans och motivation att 

förändra sitt reaktionsmönster efter situationen. Som tidigare nämnts har vi människor 

utvecklat olika copingstrategier utifrån personliga egenskaper och beroende på våra tidigare 

erfarenheter samt självkännedom. Vi kan urskilja att informanterna som upplever den nämnda 

stressen och otillräckligheten i arbetet inte kan sägas följa den känslofokuserade 

copingstrategin fullt ut. Istället tänker vi att de kom in på mer av den undvikande 

copingstrategin (Brattberg, 2008) då de kunde vara kvar i känslan av stress och otillräcklighet. 

Informanterna förklarar att vid hög arbetsbelastning känner de sig blinda för kompromisser 

och andra aktörers perspektiv på klienten. Vi anser att vissa informanter går från den 

känslofokuserade till den undvikande copingstrategin eftersom de hellre kommenterar 

problematiken i organisationsstrukturen, än sin egen del i det. Det är även samma grupp 

informanter som hävdar att det borde ske en lagändring för att få samverkan att fungera bättre. 

 

Informanterna har också poängterat att ledningen och cheferna har ett delat ansvar i att se till 

att det finns goda förutsättningar för samverkan. Wolvén (2000) beskriver att samverkan 

kräver ett stort engagemang från ledningen för att behålla den enskildes bästa i fokus. Vi 

tolkar det som att en del av informanterna framställer en bild av att vara maktlös inför 

förutsättningar som är satta på grund av den byråkratiska organisationens “stuprörstänk” 

(Informant 16 och Informant 11). Informanterna menar som välfärdsaktör är byråkratin 

hierarkisk och liknar därav ett stuprör.   I denna organisationsstruktur upplever informanterna 

att möjligheten att samverka över gränserna försvåras. Vilket gör att organisationernas 
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ledning måste bli bättre på att skapa förutsättningar för samverkan mellan aktörer (Wolvén, 

2000). 

 

Däremot förekommer det även resonemang som är mer riktade till problemfokuserad coping 

(Brattberg, 2008), då informanterna i sin tolkning av vinjetten påtalar lösningar till vinjettens 

problematik trots att vi som författare inte efterfrågat det.  Detta anser vi är ett intressant 

fenomen som vi funderat kring, kan detta vara en åskådliggörande bild för hur informanterna 

upplever stress och otillräcklighet inom arbetet? På grund av att de försöker lösa 

angelägenheter som egentligen inte ligger på deras bord. Vilket informanterna i fråga inte 

verkar reflektera över. På samma sätt som en del inte är helt medvetna om att det faktiskt 

finns samverkanslagar i socialtjänstlagen (SFS 2001:435). Ett fåtal informanter gav förslag på 

arbetssätt såsom case management som innebär att arbetet sker i tvärprofessionella team i 

syfte att samordna insatser för klienten (Danermark & Kullberg, 1999, Socialstyrelsen, 2017). 

Ett par informanter hävdar att samverkan bygger på personlig inställning, att det är upp till var 

och en som yrkesutövare att ansvara för att bidra till en fungerande samverkan. 

Att arbeta med socialt arbete är påfrestande utifrån att individer med social problematik inte 

går att standardisera, vilket gör att förutsättningarna för yrkesverksamma inom 

socionomprofessionen ständigt ändras. Arbetet blir inte förutsägbart (Wolvén, 2000) och kan 

skapa osäkerhet där de yttre (problemfokuserade) och inre (känslofokuserade) kraven är i 

ständig rörelse (Brattberg, 2008). 

 

Utifrån informanternas svar upplevs arbetsbelastningen som hög då de inte samarbetar med 

andra aktörer. Vi kan se det som en spiral som handlar om socionomens etiska ansvar i 

förhållande till klienten, den höga arbetsbelastningen samt oförmågan att bemästra sina inre 

och yttre krav (Brattberg, 2008). Detta kunde leda till en större distansering till sitt arbete 

(Maslach et al., 2001) och klienten. Att vara trygg i sin profession blir allt viktigare när lagen 

ställer krav på professionen och vad som krävs för att få vara verksam inom vissa yrkesroller 

(SFS 2001:453, J. Johansson, personlig kommunikation 15 mars 2017). 

Diskussion 

Den här studiens syfte var att undersöka om ansvaret för samverkan kunde minska risken för 

att klienten skulle falla mellan stolarna. Vi kan konstatera att socionomens ansvar för 

samverkan väger tungt men att det även krävs att berörda aktörer bidrar och möjliggör för en 

god samverkan. Vi kan urskilja en ambivalens i informanternas svar beroende på vilken fråga 

vi ställt i enkäten. När vi frågar kring vinjettens problematik kring klienten svarar majoriteten 

med en stor känsla av ansvar. När vi frågar kring det upplevda handlingsutrymmet är det en 

stor del som hänvisar till olika faktorer såsom organisation, ekonomi och lagstiftning. Vi 

tolkar dessa svar som att informanterna efterfrågar mer konkret vägledning från lagen kring 

hur samverkan ska utformas. Den nuvarande ramlagen förväntas från en del av informanterna 

kunna bli mer tydlig kring hur samverkan ska fungera mellan olika professioner. Samtidigt 

hoppas informanterna på att ny lagstiftning inte ska leda till någon ytterligare begränsning av 

handlingsutrymmet för berörda professioner. Utan att den istället skapar större förutsägbarhet 

kring hur arbetsuppgifterna ska utföras. På samma sätt som det skapas en tydligare 

ansvarsfördelning och gemensamma mål för hur den enskilde ska få stöd och hjälp från 

välfärdssystemet. 
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Vi anser att när klienten hamnar i gränslandet mellan olika organisationers samverkan utsätts 

den för en dubbel utsatthet. Detta menar vi innebär att den enskilde redan befinner sig i en 

utsatt situation och är i behov av stödinsatser av eventuellt flera aktörer. Istället för att fångas 

upp av samhällets trygghetssystem blir den hänvisad fram och tillbaka mellan olika aktörer. 

När den egentligen borde fångas upp av socionomer vars specialistområde är helhetsansvar 

för samverkan när en klient är i kontakt med flera aktörer. Vi anser att detta kan bero på att 

informanterna upplever sig ha vaga gränser för sina ansvarsområden. 

 

Att skildra bilden av informanternas helhetsansvar att samverkan för klienten med hjälp av 

vinjettmetodik vill vi mena att studien fick en annan slags bredd i jämförelse med att använda 

intervjumetodik. Med vinjetten (se Bilaga 1) nådde vi ut till en större mångfald av olika 

yrkesroller inom socionomprofessionen. På detta sätt fick vi en ett brett spektra med olika 

synvinklar på socionomrollens ansvar för samverkan runt klienten. Valet att lägga upp 

enkäten på en social media innebar fördelar såsom att vi fick förhållandevis många svar på 

kort tid, dock blev svarsfrekvens betänkligt låg. Urvalsgruppen nåddes direkt, utan 

mellanhänder, samtidigt som enkäten fick geografisk spridning. Nackdelarna med sociala 

medier är att urvalet tenderar att bli ett ja-sägar urval eftersom informanten själv avgör om 

den vill delta. En intressant del i studien var att majoriteten av informanterna var kvinnor. 

Detta förundrades vi över då gruppen på den sociala median innehöll både män och kvinnor. 

Vi hade även sett att det i gruppens flöde mestadels förekom män som aktivt lade upp 

information om olika angelägenheter inom yrkesprofessionen. Vi har funderat över om det är 

en slump att männen inte medverkat i vår studie eller om det kan bero på att studien bygger på 

ett ja-sägar urval. Dock så är det allmänt vedertaget att socionomprofessionen är ett 

kvinnodominerat yrke och kanske gestaltas detta i studien också?  

 

Valet att konstruera en enkät för att nå vårt syfte var kanske såhär i efterhand inte ett helt 

välgrundat val. Vid genomläsning av insamlat material fanns det tillfällen då det hade varit 

enklare med intervjuer eftersom det då ges möjlighet till att ställa följdfrågor till 

intervjupersonen. Detta saknade vi då det eventuellt hade gett materialet mer tyngd och 

kanske mer giltighet. Samma sak gällde konstruktionen av enkäten då de öppna frågorna blev 

av sådan karaktär att det krävdes utförliga svar från informanten. Vår farhåga var att 

informanterna skulle hoppa över dessa frågor, alternativt avstå helt från att besvara enkäten, 

eftersom det eventuellt kunde ta tid att svara. Denna farhåga visade sig vara felaktig då 

enkäten fick större gensvar än vad vi hoppats på. Större delen av informanterna gav utförliga 

svar som gav ett intryck av engagemang kring studiens syfte och frågeställning. Detta kanske 

beror på att ämnet är av aktuell karaktär och något som tycks väcka ett intresse hos de som 

valde att delta i studien. 

  

Valet av copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984) var inte självklart från början utan 

snarare något som växte fram efter att vi läst svaren. Genom kodningen kunde vi urskilja att 

de flesta informanter svarat med personliga och känslomässiga beskrivningar. Dessa var 

kopplade till deras uppfattning av det dagliga arbetet. Svaren kunde urskilja hur delar av 

informanterna fastnade i tanken och känslan som därigenom gjorde dem begränsade i sitt 

handlingsutrymme, detta ledde oss in på copingstrategier. Under genomförandet av studien 

blev det även tydligt vilken betydelse som copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984) kan 

ha. Coping kan vara en förklaring till ansvarsförskjutning men som kritiken beskriver (Carver 

& Connor-Smith, 2010, Parker & Endler, 1992, Lazarus, 1993) kan inte problemet endast 

förklaras med coping, problemet är komplext och har fler faktorer som påverkar. Coping kan 

vara en del av förklaringen men långt ifrån en fullständig förklaring till problemet. 
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Slutligen vill vi återkoppla till vår inledning där vi ställde oss frågan vad det innebär att vara 

socionom? Vi har under studiens gång haft denna fundering i åtanke och tänker att oavsett 

yrkesprofession behöver vi nog alla ställa oss frågan emellanåt. Vi anser att det gör att vi 

påminns om att vi är viktiga för andra människor och att vårt arbete därmed är viktigt. Vi tror 

att frågan gör att vi känner engagemang och genom engagemang genereras en drivkraft att 

göra skillnad. Vi menar att professionen inte enbart är ett engångs val du gör när du väljer 

universitetsutbildning. Det är ett dagligt val du gör i din yrkesroll på arbetet eller under 

utbildningen. Vi anser att vi alltid har ett val och vi måste stå upp för det varje dag. På detta 

sätt hoppas vi att professionens självförtroende bibehålls och förstärks  som en huvudsaklig 

drivkraft. Samtidigt som de organisatoriska förutsättningarna för samverkan förbättras, genom detta 

finns det stora möjligheter att ge individer hjälp som hela samhället förtjänar.  
 

Vi har identifierat nya utmaningar inom forskningsområdet kring samverkan genom denna 

studie. Vi anser att ett framtida forskningsområde kan bygga på den återkommande frågan om 

förändrad lagstiftning från informanterna. En ny lag skulle kanske möjliggör för flera aktörer i 

välfärdssamhället att samverka, inom ramen för sekretesskraven. Däremot finns dock skäl att 

ställa sig frågande till om det är just lagstiftning som är lösningen. Det finns skäl att kreativt 

pröva hur en lagändring kan utformas för att förenkla och förbättra samverkan mellan 

välfärdsaktörer. Däremot finns samtidigt skäl att med bas i forskning förutsättningslöst pröva 

alternativen. 
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Bilaga 1 

Utvärdering kring attityder hos verksamma socionomer 
Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet och studerar vid Institutionen för socialt arbete. Vi 

skriver vår kandidatuppsats och har för avsikt att skriva om attityder kring utsatta individer hos 

verksamma socionomer. Vår målgrupp är yrkesverksamma socionomer med socionomexamen. Vi 

önskar få en bred geografisk spridning av målgruppen och använder oss därför av sociala medier. 
Vid frågor angående enkäten kan du kontakta oss: 
Linnéa Nilsson: lini0111@umu.se 
Jennie Björklund: jebj0035@umu.se 
Vår handledare heter Margaretha Uttjek 070-589 07 18 
Enkäten är utformad genom en inledande vinjett som är i intervjuform med en fiktiv person, nedan 

följer frågor där vi önskar att du svarar så utförligt som möjligt kring hur du tänker utifrån din 

yrkesidentitet som socionom. 
Enkäten nämner två olika begrepp som vi vill förtydliga, när vi skriver yrkesidentitet menar vi 

identiteten som socionom, när vi skriver yrkesroll menar vi din anställningstitel exempelvis 

socialsekreterare, behandlingsassistent o.s.v. 
Vi kommer hem till Kim en måndagseftermiddag för att göra en intervju om Kims liv för tio år 

sedan. Kim berättar om sitt substansmissbruk som i kombination med depression och ångest hade 

en destruktiv inverkan på Kims liv. Kim berättar om sin känsla av hjälplöshet i ett välfärdssystem 

som ska ta hand om de mest utsatta i samhället. 
Kims upplevelse av att få hjälp av välfärdssystemet var bristande och Kim kände sig kastad mellan 

olika instanser i stället för att få en enhetlig hjälp med sina problem. Kim upplevde sig ha flera 

professionella kontakter med olika välfärdsinstanser och beskriver tiden som ett bökigt 

"heltidsjobb" med att upprätthålla kontakten med alla. Kim kände att vägen till ett självständigt liv 

var längre än nödvändigt. 
I slutändan kände Kim sig ensam och utlämnad i ett system som skall vara omhändertagande och 

ansvarstagande för individer i utsatta situationer. 
Frågor 

·         Fråga 1 - Kön 
o   Man 
o   Kvinna 
o   Annan definition 

·         Fråga 2 - När blev du utexaminerad socionom? 
§  Före år 2000 
§  Efter år 2000 
§  Jag har ingen socionomexamen 

·         Fråga 3 - Vad har du för anställningstillfället/ yrkesroll? 
o   Svar: 

·         Fråga 4 - Hur länge har du varit verksam i din anställningstitel/yrkesroll? ex. Socialsekreterare, 
o   Svar: 

·         Fråga 5 - Vilket län arbetar du i? 
o   Svar: 

·         Fråga 6 - Vad tänker du om situationen som Kim hamnat i? 
o   Svar: 

·         Fråga 7 - Hur anser du som socionom att samverkan fungerar mellan välfärdsinstanser? 
o   Det finns ingen samverkan 
o   Det finns samverkan men det fungerar bristfälligt 
o   Samverkan finns och fungerar utmärkt 

·         Fråga 8 - Hur tänker du kring samverkan mellan välfärdsinstanser i din nuvarande yrkesroll? 
o   Svar: 

·         Fråga 9 - Upplever du att du har begränsat handlingsutrymme i förhållande till samverkan som socionom? 
o   Svar: 
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·         Fråga 10 - Hur skulle du beskriva vad det innebär att vara socionom? 
o   Svar: 

·         Fråga 11 - Vilka skyldigheter/ansvar anser du är förknippat med socionomyrket?  
o   Svar: 

·         Fråga 12 - Anser du att ansvaret som socionom skiljer sig jämfört med din yrkesroll? 
o   Svar: 
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Bilaga 2 

I denna bilaga redovisas svaren från fråga 1 till 5 (se Bilaga 1). 

Fråga 1 – Kön 
Av totalt 36 informanterna var det 35 kvinnor och en man som besvarat frågorna. På 

svarsalternativet annan definition var det ingen informant som kände igen sig. 

Fråga 2 - När blev du utexaminerad socionom? 
33 stycken av informanterna hade en socionomexamen efter år 2000 varav 3 hade examinerats 

före år 2000. Två informanter som besvarat frågorna hade ingen socionomexamen och 

sorterades ut i urvalet. 

Fråga 3 - Vad har du för anställningstillfället/ yrkesroll idag? 
Av informanterna var (x) antal; 

Socialsekreterare (24 stycken) 

Ledande yrkesroll som verksamhetschef eller enhetschef (6 stycken) 

Kurator (3 stycken) 

Övriga som inte hade en gemensam nämnare (3 stycken) 

Fråga 4 - Hur länge har du varit verksam i din anställningstitel/yrkesroll? 
Av 36 stycken informanter hade sex stycken en arbetslivserfarenhet mellan 7-23 år och 30 

stycken hade en arbetserfarenhet inom yrkesrollen på mindre än en månad till 6,5 år. 

Fråga 5 - Vilket län arbetar du i? 
Av Sveriges 21 län fanns det informanter som arbetade i 12 län och som besvarat frågorna. 

Av informanterna var (x) från; 

Stockholm (13 stycken) 

Västra Götaland (6 stycken) 

Dalarna (3 stycken) 

Södermanland (2 stycken) 

Uppsala (2 stycken) 

Kronoberg (2 stycken) 

Östergötland (2 stycken) 

Västernorrland (2 stycken) 

Blekinge 

Kalmar 

Skåne 

Västmanland 
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Bilaga 3 

 

(Exempel från fråga) 

Vad tänker du om situationen som Kim(individen) har hamnat i? 

Motpol 1 
Avsnitt: Känsla                        

stämmer med vad många känner 

Sorglig 

Frustrerande 

Individen är som de flesta jag träffar 
Avsnitt: Kring situationen 

känns ingen från verkligheten                

vanligt förekommande 

dåliga effekter på samhällsekonomin 

hamnat mellan stolarna 

inte alltid fungerar 

stuprörstänk i stället för helhetstänk 
  

Avsnitt: Problemet                                   

brist på samverkan och helhetsbild                                                                                         

                                        

extra knepigt m.externa myndigheter 

samverkan fungerar ej 

har blivit bättre m. SIP borde skett samordning 

ingen tar övergripande ansvar 
svårt samverka samsjuklighet 

  

  

  

Motpol 2 
Avsnitt: Behov 

samverkan mellan flera myndigheter 

behövs samordningsmöten 
samordnade insatser         

behöver samarbeta 

Avsnitt: Lösning 

CM metod ev. varit lönsam för individen 

byråkratin viktigare än människan 

ej individens ansvar att samordna insatser 

individens upplevelse ska tas på allvar 
skiljer mycket mellan länen 

  
 


