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Sammanfattning/Abstract 
Personer med missbruk och komplexa behov är en utsatt grupp som ofta kräver olika insatser från 

socialtjänsten parallellt. En sammanhållen vård kan antas utgöra en förutsättning för individens 

förändringsprocess. Samtidigt blir de människobehandlande verksamheter inom offentlig sektor 

som möter dessa personer allt mer organisatoriskt specialiserade och fragmentiserade. Det 

innebär att organisationer har avgränsningar i form av verksamhetsområden, uppdrag och 

arbetsuppgifter. Individ- och familjeomsorgen (IFO) är inget undantag. Enheternas avgränsningar 

kan antas försvåra för långsiktiga samordnade insatser från flera olika enheter inom IFO.  

För att få ökad kunskap om och insikt i vad som kan påverka förutsättningarna för en 

sammanhållen vård inom verksamhetsområdet missbruk genomfördes en studie med 

utgångspunkt från IFO och dess socialarbetares perspektiv. Studiens syfte är att beskriva och 

analysera hur två olika former av organisatoriskt specialiserade IFO påverkar förutsättningar för 

att skapa en sammanhållen vårdfläta inom verksamhetsområdet missbruk. För att möjliggöra en 

jämförande analys, och få en djupare kunskap, valdes två olika IFO- organisationer ut för att 

studeras med hjälp av kvalitativ metod. Studiens syfte har preciserats med två frågeställningar: 

vilka materiella faktorer (bl.a. organisering, samarbete) påverkar utformningen av den 

kommunala missbruksvården och vilka immateriella villkor (bl.a. ekonomi, ledning/styrning, 

kompetens) påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta.  

Studien visar att kommunal missbruksvård kan betraktas som ett intraorganisatoriskt fält med 

flera olika logiker. Dessa logiker skapar immateriella villkor och materiella faktorer som 

tillsamman påverkar varandra och genererar en dynamik inom det organisatoriska fältet 

kommunal missbruksvård. En dynamik som har en inverkan på utformning av och 

förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta inom den kommunala missbruksvården. För IFO 

med problem- och funktionsbaserad specialisering (IFO 1), medförde organiseringen hinder när 

det gällde helhetssynen, vilket inte gynnade samarbetet mellan olika enheter eller medarbetare. 

När det gäller IFO med problembaserad specialisering (IFO 2) främjade organiseringen 

helhetssynen och möjliggjorde samarbetet mellan olika enheter. 

Som förslag på vidare forskning inom området vore det intressant att forska vidare på vårdflätan 

utifrån ett klientperspektiv. Ett annat perspektiv som vore intressant att studera är anhöriga och 

närståendes uppfattning om IFO:s förutsättningar att utforma en sammanhållen vårdfläta.  Ett 
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tredje område som vore av intresse att studera är hur samordningen av insatser ser ut mellan de 

båda huvudmännen, socialtjänst och hälso- och sjukvård, när en individ har pågående stödinsatser 

hos båda.  

 

 

Nyckelord: IFO, kommunal missbruksvård, materiella faktorer, immateriella villkor, 

intraorganisatoriska fält, inomorganisatoriskt samarbete, helhetssyn, verksamhetsdomän 
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1.Inledning  
I en tid där människobehandlande organisationer blir alltmer uppdelade i enheter som skiljer på 

utredning, bedömning och insats kan det bli allt svårare att ha en överblick på de behov en 

individ har och vilka insatser som behövs för att möta dessa behov. En anpassning utifrån 

individens komplexa behov är viktiga för att insatserna ska bli sammanhållna.  

För att kunna samordna insatser inom socialtjänsten borde ett fungerande samarbete mellan de 

enheter och funktioner som är inblandade vara primärt. Det finns idag lagstiftning som reglerar 

IFO:s samverkan med hälso- och sjukvården, men den reglerar inte hur socialtjänsten bör 

organisera sig för att skapa förutsättningarna för en inomorganisatorisk samverkan. Kommunerna 

kan sedan början av 1990-talet själv välja hur de vill organisera sin socialtjänst i och med 

införandet av kommunallagen1. Lagen medförde att merparten av landets kommuner valde att 

organisera sin socialtjänst utifrån någon form av specialistinriktning. Främst handlar det om en 

problembaserad, alternativt en funktionsbaserad, specialisering. I vissa fall har en mix av båda 

specialiseringsformerna genomförts. I de fallen är enheterna uppdelade i problemområden, 

exempelvis missbruk, med en tydlig avgränsning av uppdrag mellan enheternas olika funktioner 

när det kommer till flödet för utredning, bedömning och insats. Viktiga beståndsdelar som 

påverkar hur organisationen uppmärksammar och bemöter en klients behov är materiella faktorer 

(bl.a. organisering och ekonomi) och immateriella villkor (bl.a. kompetens och styrning och 

ledning). Det är dessa beståndsdelar som jag genom studien vill lyfta fram genom att beskriva 

och analysera hur olika former av organisatoriskt specialiserade IFO påverkar förutsättningar för 

att skapa en sammanhållen vårdfläta inom verksamhetsområdet missbruk.  

1.1 Tidigare forskning 
I många fall har en klient, som utifrån missbruk är aktuell för utredning inom socialtjänsten, även 

behov av stöd när det gäller ekonomi, sysselsättning och bostad. Dessa områden återfinns 

vanligtvis inom olika enheter inom individ- och familjeomsorgen (IFO) och ett internt samarbete 

blir nödvändigt för att de aktuella insatserna ska kunna samordnas och genomföras parallellt och 

sammanhållet. I linje med det resonemanget visar en relativt ny studie (Grell, 2016) att 

utformningen av den kommunala missbruksvården därför kan behöva förändras för att möta upp 

de komplexa behov som dessa klienter ofta har. 

                                                           
1 Kommunallag (1991:900) 2kap, 1§ 
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I en studie avseende klientprofiler inom missbruks- och beroendevården (Lundgren et al., 2012) 

argumenterar författarna för att det behöver ske en förändring när det gäller synen på de klienter 

som blir aktuella inom missbruksvården. Studien identifierar tre klientprofiler (narkotika, 

avgränsade alkoholproblem och alkohol och psykiska problem) som utöver missbruk har olika 

behov och olika förutsättningar att ta till sig stöd och behandling. Enligt studien är de stöd och 

behandlingar som finns idag utformade utifrån den klientprofil som varit dominerande inom 

missbruksvården under en längre tid, den så kallade alkoholprofilen (som fr.a. består av individer 

med alkohol som huvudproblematik). Vidare indikerar studien att socialtjänstens insatser bör 

utformas så att de blir sammanhållna för individen och att denne får hjälp utifrån sina behov. Det 

innebära i praktiken att socialtjänsten behöver bli bättre på att möta och samordna individens 

olika behov när insatser ska utredas, bedömas, beviljas och väljas. 

1.2 Studiens upplägg 

Studien inleds med en begreppsgenomgång där centrala begrepp definieras.  Därefter görs en 

övergripande beskrivning, ur ett historiskt perspektiv, av några händelser som påverkat 

organisering och inriktningen av missbruksvård inom IFO på nationell nivå. Sedan presenteras en 

nuläges beskrivning av hur IFO ser ut gällande organisering, ansvar och utmaningar. Syftet och 

de frågeställningarna som studien utgår ifrån redovisas i nästa del, det gör även de avgränsningar 

som gjorts i studien samt orsakerna till dessa beskrivs. I kapitlet teoretiska referensram redovisas 

tidigare forskning samt de teorier och begrepp som studien utgår ifrån. I metodkapitlet beskrivs 

på vilket sätt de empiriska studierna har genomförts, hur urvalet gått till samt vilka etiska 

aspekter som beaktas. Där ingår även en diskussion gällande metodval. Resultatkapitlet ger både 

en övergripande och detaljerad sammanställning av vad de empiriska studierna har gett för 

resultat. Kapitlet avslutas med en sammanställning av resultatet i tabellform. Därefter följer 

analyskapitlet där resultaten problematiseras och reflekteras i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Studien avslutas med ett diskussionskapitel där ett resonemang av de slutsatser 

som framkommit och förslag på förbättringar förs. Därefter avslutas studien med att förslag på 

framtida forskning inom området ges. 
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1.3 Precisering av begrepp 

I studien förekommer ett antal begrepp som bland annat beskriver socialtjänsten och dess 

organisation, verksamhetsområdet missbruk samt de individer som kommer i fråga för 

socialtjänstens insatser. Nedan följer en precisering av hur dessa begrepp använts i uppsatsen.    

Från missbruk till substanssyndrom 

I maj 2013 kom American Psychiatric Association (APA) ut med sin senaste version av DSM-

manualen, DSM-5. Kort beskrivet är manualen en handbok för psykiatrin och innehåller 

standarddiagnoser för psykiatriska sjukdomstillstånd. I DSM-5 har begreppet substanssyndrom 

tillkommit och ersatt begreppen missbruk och beroende. Inom det medicinska området är 

missbruk och beroende begreppen kopplade till de diagnosklassifikationer som används inom 

DSM-5 och ICD-102.  

Inom kommunal missbruksvård finns inte samma koppling till diagnosklassifikation då arbetet 

inom dess verksamheter inte utgår ifrån diagnoser. Det nya begreppets genomslagskraft inom 

kommunal missbruksvård har varit begränsad. Där lever begreppen missbruk och beroende kvar 

och används i praktiken av IFO för att beskriva verksamhetsområdet och vilken form av insats 

som ges. För att socialarbetare inom IFO ska känna igen sig i de verksamheter som studerats, har 

jag valt att använda begreppet missbruk för att beskriva individens problematik.   

Individ- och Familjeomsorg   

Individ- och familjeomsorg (IFO) är en organisation inom socialtjänsten som ansvarar för ett av 

tre verksamhetsfält som har det lagstadgade yttersta ansvaret för medborgarna i en kommun. De 

centrala ansvarsområdena för IFO är: barn och unga, försörjningsstöd samt missbruk. 

Socialtjänstens två övriga verksamhetsfält ansvarar för personer som är äldre samt personer med 

fysisk, psykisk och intellektuell funktionsnedsättning. I uppsatsen används förkortningen IFO. 

Organisationen är en s.k. människobehandlande organisation vilket bl. a. innebär att den ingår i 

den svenska välfärdssektorn, är underställd en politisk styrning och föremål för administrativ 

                                                           
2 Den internationella sjukdomsklassifikationen ICD är en statistisk klassifikation med diagnoskoder för att gruppera 

sjukdomar och dödsorsaker. Syftet är att kunna göra översiktliga statistiska sammanställningar och analyser. Den 

svenska versionen heter ICD-10-SE (http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10) 

 

http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10
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samt juridisk styrning. I uppdraget ingår främst att skydda, bibehålla eller förbättra det personliga 

välbefinnandet bland människor (Johansson, Dellgran & Höjer, 2016). 

Inomorganisatoriskt samarbete  

Begreppet intern samverkan används inom IFO för att beskriva organisationens samarbetsformer 

inom de egna enheterna, avseende arbetssätt och utformning. Jag har valt att använda begreppet 

inomorganisatoriskt samarbete för att belysa begreppet ur ett teoretiskt perspektiv och skapa en 

ökade förståelse för vad som händer inom organisatoriskt specialiserade IFO när det kommer till 

förutsättningar för ett internt samarbete.   

Klient 

Klient är ett av flera begrepp som används inom socialtjänsten för att beskriva den individ som 

får insatser av socialtjänsten. Exempel på andra begrepp är brukare alternativt kund. I uppsatsen 

används begreppet klient eftersom personal i kommunal missbruksvård vanligtvis använder det 

begreppet för att beskriva de individer som utreds och beviljas insats.  

Komplexa behov 

Behoven hos personer med missbruk brukar ofta beskrivas som komplexa vilket innebär att de 

kan vara sammansatta och uppstå parallellt eller påverka varandra, exempelvis vid samsjuklighet 

(Grell., 2016; Nordström et al. 2016). Inom IFO innebär det att en individ med missbruk och 

komplexa behov ofta behöver få insatser parallellt, t.ex. när personen inte har någon försörjning, 

saknar bostad och är arbetslös.  

Vårdfläta 

Begreppet sammanhållen vårdfläta myntades 2014 av projektledningen för det nationella 

projektet Kunskap till Praktik som ett sätt att åskådliggöra hur samarbetet mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård inom missbruksområdet skulle genomföras. Enligt mig är begreppet även 

användbart för att beskriva hur olika insatser inom socialtjänsten bör samordnas för att klienten 

ska få sammansatta behov tillgodosedda. 

Begreppets innebörd är att de insatser som ges till en individ samordnas mellan de aktörer som 

ansvarar för både utredning och insats. I praktiken utreds de behov som individen anser sig 

behöva hjälp med parallellt eller i samarbete med berörda funktioner. När det är dags att 
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genomföra de insatser som individen är i behov av, samordnas dessa så att individen och alla 

inblandade vet hur vården kommer utföras. Alla inblandade är även delaktiga i att samplanera 

och följa upp de insatser som respektive funktion ansvarar för. 

1.4 Missbruksområdet inom socialtjänsten förr och nu 
Det finns ingen enskild organisationsmodell som ger ett entydigt svar på hur socialtjänsten ska 

utforma sina insatser inom verksamhetsområdet missbruk för att hjälpa klienter med missbruk 

och komplexa behov. I många fall har dessa individer behov av hjälp på fler än ett sätt, vilket 

innebär att flera olika insatser inom socialtjänsten kan vara aktuella samtidigt. 

Sett till historien så har frågan om hur socialtjänsten ska bemöta klienter med missbruk varit 

aktuell ända sedan socialvården började ta form i början av 1900-talet. Redan då var de behov 

som individen sökte hjälp för ofta flera och/eller komplexa. Utmaningen då, som nu, var hur och 

på vilket sätt en klient med dessa komplexa behov skulle bemötas (Sunesson, 2006). Hur 

socialtjänsten skulle möta klienter med komplexa behov har kommit att bli ett diskussionsämne 

för bland annat politiken, professionen och brukarföreningar under decennier. Diskussionen om 

socialtjänstens organisering har varierat över tid och växlat mellan att ha en generalist- eller 

specialistinriktning3. En av huvudfrågorna har varit vems behov som ska vara i fokus, klienten 

och dennes behov eller organisationen och dess behov (Grell 2016., Hjern 2007., Lundgren et al. 

2009., Perlinski, 2010). 

Från 1980-talet och framåt skedde ett antal händelser på nationell nivå, som kom att förändra 

både socialtjänstens uppdrag och organisering inom bland annat verksamhetsområdet missbruk. 

Sammantaget medförde dessa händelser att allt fler socialtjänster, som alternativ för att placera 

klienter vid institution, istället valde att satsa på utveckling av egna öppenvårdslösningar i första 

hand. 

En sådan händelse var införandet av Socialtjänstlagen 1982. I den nya lagen inkluderades även 

missbruksvården, vilket fick till följd att dåvarande speciallagar gällande nykterhets- och 

narkomanvård upphörde (Stenius, 1997).  En annan viktig händelse var publicering av ett antal 

olika forskarrapporter på missbruksområdet under denna period. Framtill slutet av 1990-talet var 

socialtjänstens uppdrag gällande verksamhetsområdet missbruk främst att utreda individer med 

                                                           
3 Generalistinriktning innebär att socialarbetaren har ett brett uppdrag och arbetat med alla arbetsuppgifter inom 

uppdraget medan en specialistinriktning innebär att socialarbetaren har avgränsade uppdrag och arbetsuppgifter. 
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missbruk. Vid den här tiden var öppenvård, eller så kallade hemmaplanslösning, inte utvecklad i 

någon större utsträckning, utan den behandling som ansågs vara mest verksam återfanns inom 

institutionsvården (Socialstyrelsen, 2004., 2005).  Budskapet i de rapporter som publicerades var 

att det inte fanns ett allmängiltigt stöd för att en viss metod eller behandlingsform var bättre än 

någon annan, inte heller att behandlingseffekten var större än graden av s.k. spontanläkning 

(Arnsvik, 2015). 

Resultatet från en översyn av de offentliga utgifterna som genomfördes på nationell nivå var en 

annan viktig händelse under den här perioden. I översynen kom man framtill att de offentliga 

utgifterna behövde minskas, vilket innebar att kommunernas ekonomi påverkades negativt. 

Under 1990-talet kom dåvarande regering att införa nya styrnings- och ledningsmetoder, s.k. 

New Public Management (NPM), inom den offentliga sektorn. Syftet var att skapa en mer 

kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad offentlig sektor. Införandet kom sedermera även att ske 

inom både kommun- och landsting. För socialtjänsten innebar NPM bl.a. en påverkan på 

organisering och syn på klienter som blev aktuell för socialtjänstens insatser. Andra 

organisatoriska förändringar var införande av ekonomiska styrsystem med fokus på beställare och 

producenter, s.k. köp och sälj system och interndebitering mellan enheter (Blom, 1998., 

Bringelius, 1997., Ivarsson Westerberg et al. 2014). Förändringar som dessa bidrog till att öka 

specialiseringen av enheter inom socialtjänsten. 

När Kommunallagen (1990:900) infördes fick kommunerna frihet att själva utforma sin nämnd – 

och förvaltningsorganisation vilket resulterade i att två tredjedelar av landets kommuner med 

över 40 000 innevånare valde att specialisera sin missbruksvård (Socialstyrelsen, 2005).  

Under samma tid som NPM infördes började även kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten att 

från nationellt håll styras i en alltmer specialiserad riktning. Syftet var att öka kunskapsstyrning i 

de verksamheter socialtjänsten ansvarade för genom att höja kvalitén på de utredningar och 

insatser som organisationen genomförde. Den modell som lyftes fram var evidensbaserad 

praktik, s.k. EBP, vars ursprung återfinns inom det medicinska området4. Från nationell nivå 

ansågs det vara av vikt att införa EBP i socialtjänstens arbete och Socialstyrelsen menade att ”de 

                                                           
4 David Sackett, läkare vid MacMaster University i Toronto och hans idé om ”critical appraisal” lyftes fram som en 

komponent att föra in evidens i läkarnas kliniska arbete. Begreppet innebär att läkaren själv ska ha en förmåga att 

leta fram och kritiskt granska forskningsresultat med relevans för sin kliniska frågeställning. 
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som behöver samhällets insatser ska erbjudas hjälp som bygger på bästa tillgängliga kunskap. 

Målet är att de metoder som socialtjänsten använder ska vara till nytta och aldrig till skada för 

brukaren”5. 

I och med EBP:s intåg i socialtjänsten kom den svenska debatten att handla om evidens begreppet 

och dess innebörd vilket kom att dela upp forskare och profession i olika läger (Bergmark, 

Bergmark & Lundström, 2011., Oscarsson, 2009., Jergeby & Sundell, 2009). Framför allt 

dominerades diskussionen av användbarheten gällande randomiserade tester och relevans av 

testernas resultat inom socialt arbete. Sedan mitten av 2000-talet har begreppet EBP kommit att i 

allt större utsträckning ersättas med kunskapsbaserad praktik för att beskriva arbetet med 

kunskapsstyrning. 

För verksamhetsområdet missbruk kom satsningen på kunskapsstyrningen att bli startskottet på 

ett antal fleråriga nationella satsningar inom området. Huvudsakligt fokus på den nationella nivån 

var att få till ansvarsfördelning, samarbete och organisering mellan kommun och landsting som är 

de två huvudmännen inom verksamhetsområdet. Det inleddes med framtagandet av nationella 

riktlinjer inom området som vände sig till både socialtjänsten och hälso- och sjukvården som 

utkom år 2007 (Socialstyrelsen). I riktlinjerna framhölls vikten av att missbruksvården var i 

behov av kunskapsutveckling. Vårdkvalitén skulle höjas genom att föra in evidensbaserade 

metoder inom bedömning, utredning och behandlingsområdet. Ansatsen i riktlinjerna var 

generella och de vände sig till praktiker och brukare inom området.  

När det gällde socialtjänstens samverkan, både intern och extern, var Socialstyrelsens riktlinjer 

rörande missbruks- och beroendevård noga med att poängtera vikten av att den ska vara 

strukturerad, formaliserad och ha ett helhetsperspektiv. När revidering av riktlinjerna kom i april 

2015 hade fokus förändrats (Socialstyrelsen, 2015). Från att tidigare varit riktade mot praktiker 

och brukare riktades de nu istället till beslutsfattare inom området. Den generella ansatsen hade 

ändrats till att vara ett stöd vid fördelning av resurser och som underlag för beslut om 

organisation.  

För att de nya riktlinjerna skulle få fäste nationellt och därmed öka på kunskapsutvecklingen 

inom verksamhetsområdet missbruk, slöt regeringen en överenskommelse med Sveriges 

                                                           
5 www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik 

 

http://www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik
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kommuner och landsting (SKL) år 2008. Målet var att skapa långsiktigt stabila förutsättningar för 

en evidensbaserad praktik inom missbruksvården.  Därigenom skulle kommuner, landsting och 

regioner ta det huvudsakliga ansvaret för att omvandla den evidensbaserade kunskapen till 

praktik. Överenskommelsen kom att mynna ut i en nationell satsning ”Kunskap till Praktik” som 

pågick mellan 2008 och - 2014. 

Året efter att Socialstyrelsen tagit fram nya riktlinjer fattade regeringen beslut om att genomföra 

en översyn av den samlade svenska missbruks- och beroendevården6. Uppdraget omfattade de 

båda huvudmännen (socialtjänst och hälso- och sjukvård) och påbörjades 2009. I 

slutredovisningen våren 2011 framkom ett flertal brister mellan huvudmännen gällande bland 

annat vårdinsatser, samverkan, ansvar och mandat. Utredningen föreslog att huvudmannaskapet 

skulle övergå från att ha varit delat mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård till att endast en 

part, hälso- och sjukvården, skulle ha huvudmannaskapet. Förslaget avvisades och utredningen i 

sin helhet kom inte att få något större genomslag. Den enda konkreta satsningen som kom i dess 

kölvatten var en treårig satsning på förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid 

omhändertagandet av berusade personer. 

1.4 Missbruksområdet inom socialtjänsten idag 

Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att individer som vistas i kommunen får det 

stöd och den hjälp som de behöver inom ramen för socialtjänstens ansvar. Det innebär dock inte 

att kommunen ska ta över andra huvudmäns ansvarsområde7. Socialnämndens ansvar när det 

gäller verksamhetsområdet missbruk är att arbeta för att förebygga och motverka missbruk av 

alkohol och andra beroendeframkallande medel8. Vidare ska socialnämnden genom information 

till myndigheter, grupper och enskilda och genom uppsökande verksamhet sprida kunskap om 

skadeverkningar av missbruk och om de hjälpmöjligheter som finns9. 

När det gäller kommunens arbete inom verksamhetsområdet missbruk är det socialtjänstlagen 

som styr. Enligt lagstiftningen ska socialtjänsten aktivt sörja för att en person med missbruk får 

den hjälp och vård som han eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk10. Socialtjänsten 

                                                           
6 http://www.regeringen.se/49bbc9/contentassets/ffb45703b66f4a75b0ccfc49fb444eb3/oversyn-av-missbruks--och-

beroendevarden-dir.-200848 
7 Socialtjänstlagen 2 kap. 1 §  
8 Socialtjänstlagen 3 kap. 7§ 
9 Socialtjänstlagen 3 kap. 7 §  
10 Socialtjänstlagen 5 kap. 9 §  

http://www.regeringen.se/49bbc9/contentassets/ffb45703b66f4a75b0ccfc49fb444eb3/oversyn-av-missbruks--och-beroendevarden-dir.-200848
http://www.regeringen.se/49bbc9/contentassets/ffb45703b66f4a75b0ccfc49fb444eb3/oversyn-av-missbruks--och-beroendevarden-dir.-200848
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ska utifrån ett helhetsperspektiv utreda och bedöma personens vårdbehov. Vidare ska 

socialtjänsten planera och genomföra de insatser personen är i behov av i samråd med personen 

och dennes anhöriga. Socialtjänsten skall även ingå en överenskommelse med landstinget om ett 

samarbete11 gällande området missbruk och beroende. 

Alla insatser som socialtjänsten erbjuder är frivilliga och ska utgå från personens behov av stöd 

och hjälp. Det finns två lagstiftningar som socialtjänsten under vissa förutsättningar kan använda 

sig av för att ge vård åt en individ mot dennes vilja. Den ena är Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av barn (LVU). Den gäller för barn och unga upptill 20 år i det fall där 

socialtjänsten gör bedömningen individen far illa på grund av bristande hemförhållanden eller 

individens egna destruktiva beteende. Den andra är Lag (1988:870) om vård av missbrukare i 

vissa fall (LVM). Den gäller för individer över 21 år där socialtjänsten gör bedömningen att 

individen på grund av sitt missbruk utsätter sig själv för allvarlig fara, löper en uppenbar risk att 

förstöra sitt liv eller allvarligt skada sig själv eller närstående.  

De insatser socialtjänsten enligt lagstiftningen ska kunna erbjuda är information och rådgivning, 

utredning, vård och behandling av missbruk inom öppenvård och/eller vid institution i egen eller 

annans regi. Vidare ansvarar socialtjänsten även för samordning av stödinsatser för den enskilde 

samt ansökan om tvångsvård enligt LVU och LVM.  

1.6 Problemformulering 

IFO har liksom merparten av de människobehandlande organisationer som återfinns inom 

välfärdssektorn i Sverige, sedan början av 1990-talet genomgått ett antal organisatoriska 

förändringar. Förändringar som inneburit att IFO gått från att vara en generalistorganisation till 

att bli en alltmer specialiserad organisation (Grell, 2016., Hjern, 2007., Lundgren et al. 2009., 

Perlinski, 2010.,).  

IFO- organisationens struktur, dess konsekvenser och påverkan på förutsättningar att skapa en 

sammanhållen vårdfläta, är ett högst relevant område att fördjupa sig i. Hur och på vilket sätt 

IFO:s organisering påverkar arbetet med klienten har dock inte utforskats i någon större 

utsträckning ur ett klientperspektiv (Grell, Ahmadi & Blom.,2013). Ett av få exempel är Grells 

avhandling ”Komplexa behov eller komplexa organisationer” (2016) som beskriver och 

                                                           
11 Socialtjänstlagen 5 kap 9 a §  
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analyserar de konsekvenser som en specialiserad organisation har för klienter med komplexa 

behov. Här berörs verksamhetsområdet missbruk som en del i den komplexitet som finns men 

författaren går inte in djupare och analyserar specifikt det området. Dessutom saknas svensk 

forskning som specifikt belyser hur olika organisationslösningar påverkar IFO:s förutsättningar 

att skapa en sammanhållen vårdfläta inom missbruksvården. 

Sammanfattningsvis är förändringar i kommunallagen, införandet av NPM, narkomanvårdens 

integrering med nykterhetsvården samt den nationella satsningen på kunskapsstyrning, med 

kvalitét och effektivitet som ledord, några av de nyckelhändelser som haft inverkan på 

utvecklingen av svensk socialtjänst. Förändringar som även gjort avtryck när det kommer till 

IFO:s organisering av verksamhetsområdet missbruk. 

Socialtjänstlagen tydliggör vilka individer som omfattas av socialtjänstens ansvar, och att det ska 

finnas ett helhetsperspektiv på individens behov i utredning och bedömning samt vid val av 

insats. Sett till det ansvar och uppdrag rörande missbruk som socialtjänsten har, borde det finnas 

goda möjligheter för IFO att skapa en inomorganisatorisk sammanhållen vårdfläta. Men i 

lagstiftningen regleras inte IFO:s organisationsstruktur eller de organisatoriska processer som 

skulle kunna vara förutsättningar för ett inomorganisatoriskt samarbete. Det medför att glappet 

mellan teori och praktik ofta blir stort (Myndigheten för Vård och omsorgsanalys, 2016).  

1.7 Syfte och frågeställningar 
Syfte med denna studie är att beskriva och analysera hur två olika former av organisatoriskt 

specialiserade IFO (problem- och funktionsbaserad specialisering och problembaserad 

specialisering) påverkar förutsättningarna för att skapa en sammanhållen vårdfläta inom 

verksamhetsområdet missbruk. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

• Vilka materiella faktorer (bl.a. organisering, samarbete) påverkar utformningen av den 

kommunala missbruksvården? 

• Vilka immateriella villkor (bl.a. ekonomi, ledning/styrning, kompetens) påverkar 

förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta? 
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1.8 Avgränsningar 
Individer med missbruk och komplexa behov återfinns inom flera av socialtjänstens 

verksamhetsområden, samt inom hälso- och sjukvården. Uppsatsen fokuserar på den del av 

socialtjänsten som bedriver kommunal missbruksvård, dvs. Individ- och familjeomsorg.  

Studie utfördes med hjälp av kvalitativ metod år 2016 i två kommuner i Västernorrland och utgår 

ifrån ett organisations- och samverkansperspektiv, sett ur socialarbetarnas horisont. Anledningen 

är få kunskaper om kommunal missbruksvård och dess förutsättningar utifrån de som är 

verksamma inom dessa verksamheter.  

2.Teoretisk referensram 
I en tid där människobehandlande organisationer blir alltmer specialiserade och fragmentiserade i 

sin organisering har det blivit svårare att ha en överblick av vilka insatser som behöver 

genomföras parallellt (Axelsson & Bihari Axelsson et al. 2013., Hjern 2007). Organisatorisk 

specialisering präglar dagens sociala arbete. Konsekvenserna av denna specialisering har dock 

inte studerats vetenskapligt i någon större utsträckning. För IFO:s del har organisatorisk 

specialisering bidragit till att skapa enheter inom organisationen med avgränsade uppdrag och 

funktioner som kan ha olika politiska direktiv och lagstiftningar att förhålla sig till (Hjern, 2007). 

För klienter i behov av hjälp och stöd är det särskilt viktigt att inblandade aktörers samarbete 

fungerar, annars finns en risk att ”falla mellan stolarna”, dvs. att bli utan stödinsatser. Det medför 

ett ökat krav på att samarbetet inom organisationen fungerar. För att bättre analysera på vilket sätt 

den specialiserade organiseringen påverkar förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta, 

används en teoretisk referensram bestående av teorier och begrepp som fokuserar på organisation 

och samverkan. Avsnittet inleds med en övergripande beskrivning av respektive teori.  

2.1 Nyinstitutionell organisationsteori  
Nyinstitutionalism är en vidareutveckling av den institutionella teori och har sitt ursprung i en 

artikel från slutet av 1970-talet (Meyer & Rowans 1977) ”Institutionalized Organizations: 

Formal Structure as Myth and Ceremony ” som kom att vidareutvecklas av DiMaggio och 

Powell (1991). Teoribildningen är inte enhetlig utan snarare omfattande och komplex. Den har 

utvecklats åt olika håll genom decennier och de olika inriktningarna har skapat sina egna teman 

och begrepp (Grape, Blom & Johansson 2006).  Det finns tre parallella inriktningar som 

fokuserar på organisationer ur olika perspektiv. Dessa perspektiv är: historisk nyinstitutionalism, 
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ration al choice- institutionalism samt sociologisk nyinstitutionalism (Hall & Taylor 1996). Den 

variant som denna studie utgår ifrån är den sociologiska inriktningen som även benämns som 

organisationsteoretisk nyinstitutionalism (Grape, Blom & Johansson 2006).  

Det som kännetecknar teoribildningen är att den tillhör de s.k. omvärldsteorierna som har ett 

öppet sätt att se på organisationer (Johansson, 2016) och vars fokus är den institutionaliserade 

organisationens förhållande till omvärlden och hur förhållandet påverkar organisationsutveckling 

och förändring. De normer, värderingar och antaganden som råder inom samhället och den 

institutionella omvärlden har ett starkt inflytande på organisationen. Det handlar om att skapa en 

förståelse för organisationers strukturer och förändring utifrån deras kontext med dess regler och 

historia, med betoning på kontexten. För att göra det behöver man dels se inåt i organisationen 

mot strukturer och processer i enskilda organisationer och dels utåt mot olika typer av samspel 

med och beroenden av omvärlden. Ansatsen innebär att kombinera och sammanlänka 

organisationers inre förhållanden med dess yttre villkor. Anledningen till att jag valde är att jag 

ansåg att den varianten var mest aktuell att använda som empirisk organisationsanalys utifrån 

studiens syfte, dvs att beskriva och analysera hur två olika former av organisatoriskt 

specialiserade IFO påverkar förutsättningar för att skapa en sammanhållen vårdfläta. 

Organisationsstrukturer och processer inom ett organisatoriskt fält står i fokus när det gäller 

tillämpningen av nyinstitutionella begrepp. Det organisatoriska fältet definieras av att de 

organisationer eller enheter som ingår i dem är relaterade till varandra på något sätt och ägnar sig 

åt liknande verksamheter (DiMaggio & Powell 1991., Grape, 2006). Inom dessa fält finns ramar, 

s.k. institutionella logiker, som visar vad och hur en organisation bör göra eller vad som kan eller 

inte kan ifrågasättas av andra organisationer. När företrädare för olika organisationer skall 

samverka gör de det utifrån olika institutionella logiker ex målsättningar, syften, frågeställningar, 

kunskap och lagstiftningar.  

2.2 Verksamhetsdomäner 
Ett intraorganisatoriskt fält innehåller i allmänhet även ett antal olika verksamhetsdomäner. Inom 

varje verksamhetsdomän finns de mål och den struktur som en enhet har för att utföra sina 

arbetsuppgifter inom det intraorganisatoriska fältet. Inom det intraorganisatoriska fältet kan 

aktörer göra domänanspråk på den andres verksamhetsdomän, dvs. göra anspråk på att vara de 

lämpligaste representanterna för fältet. Så länge verksamhetsdomänen hanteras av en enda enhet 
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är det inget problem. Det är när flera olika enheter gör anspråk på domänen som det kan uppstå 

konflikt. Orsaken till att konflikter kan uppstå är att olika enheter har olika sätt att strukturera sitt 

arbete på, exempelvis när det gäller delegation av arbetsuppgifter, benämning av individer de 

avser att hjälpa Grape, 2006). Enheter som har intresse inom samma domän kan därigenom 

hamna i en konkurrenssituation, där var och en försöker muta in ansvaret för domänen eftersom 

de anser sig utföra arbetet på ”bästa sätt”. Även det motsatta kan inträffa konkurrensen och 

handlar då om att man vill slippa ta ansvar för en verksamhetsdomän. 

2.3 Domänkonflikt eller domänkonsensus 
Om flera enheter gör anspråk på en domän uppstår endera domänkonflikt eller domänkonsensus 

(Grape, 2006). Vid domänkonflikt kommer aktörerna inte överens om vem som ska göra vad 

inom det intraorganisatoriska fältet alternativt bekämpar varandras synsätt och drivkrafter.  Vid 

domänkonsensus finns en förståelse för och ett erkännande av varandras gränser inom 

verksamhetsdomänen, dvs konsensus. Det är därför av vikt att det inom inomorganisatoriskt 

samarbete utarbetas tydliga gränser mellan de verksamhetsdomäner som olika verksamheter gör 

anspråk på (Grape 2006). Den måste dessutom finnas på olika nivåer i enheterna – från chefer till 

praktiker. På samma sätt kännetecknas en hög grad av domänkonflikt av frånvaro av samsynen. 

En hög domänkonsensus däremot utmärks av ett aktivt integrationsarbete. Ett aktivt 

integrationsarbete innebär ett arbete just för att uppnå samsyn. Integrationen kan antingen vara 

vertikal eller horisontell. 

2.4 Samverkansteori 
För att kunna utföra sina uppdrag effektivt och med god kvalitet har begrepp som samverkan 

kommit att bli alltmer centralt för organisationen (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Danermark 

& Kullberg, 1999). På nationell nivå har en lagstiftning tillkommit gällande samverkan (SFS 

2009:981) för att skapa förutsättningar för att samordna insatserna mellan olika huvudmän via en 

s.k. samordnad individuell plan (SIP). För området missbruk finns det sedan 2013 en lagstiftning 

som innebär att kommun och landsting ska upprätta en regional samverkansstruktur inom 

området.  

Men vad innebär begreppet samverkan och vad vill man åstadkomma. I Axelsson och Bihari 

Axelsson (2013) är andemeningen att aktörer verkar tillsammans dvs de uträttar och 

åstadkommer något gemensamt. Danermark och Kullberg (1999) definierar samverkan utifrån tre 
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delar. Den ena är samråd/konsultation vilket innebär att olika yrkesgrupper gör tillfälliga insatser 

i varandras verksamheter och bistår med sin expertkunskap. Den andra är 

samordning/koordination vilket innebär att verksamheter kopplas samman för att utnyttja resurser 

på bästa sätt. Det tredje sättet är samverkan/kollaboration vilket innebär ett gemensamt ansvar att 

problem löses genom att var och en bidrar med sin kompetens inom området.  

Enligt Grape (2006) kan nyinstitutionella begrepp vara begränsade när det gäller att beskriva 

dynamiken i samverkansprocesser. Han menar att en teori med integrationsperspektiv behöver 

infogas för att belysa främjande och hindrande faktorer i en samverkansprocess. De modeller och 

begrepp utifrån ett integrationsperspektiv som jag använt mig av för att analysera det empiriska 

materialet baseras på en artikel av Horwath och Morrison (2007).  De beskriver förutsättningar 

för ett interorganisatoriskt samarbete i form av ett kontinuum där spänningsfältet går mellan 

lokalt och informellt samarbete till ett formellt och integrerat samarbete. Genom att kombinera 

nyinstitutionella begrepp med integrationsbegreppet analyseras i studien materiella faktorer och 

immateriella villkor som kan ha en påverkan på interaktionen mellan de enheter som ingår i en 

verksamhetdomän inom de intraorganisatoriska fältet kommunal missbruksvård.  

För att åskådliggör de samarbetsnivåer som återfinns inom detta kontinuum har jag sammanställt 

en figur med fem begrepp (figur 1). De grå pilarna i figuren ska ses som nivåer på en glidande 

skala och illustrerar att ju längre åt höger organisationen ligger desto högre nivå av samarbete 

finns. Kopplat till varje nivå (respektive grå pil) beskrivs i rutorna under pilarna samarbetsnivån 

och hur den tar sig uttryck i en organisation.  

 

Kommunikation 

Nivån innebär att 

personer från olika 

discipliner talar 

tillsammans. 

Samarbete  

Nivån innebär att 

det gemensamma 

arbetet är att göra 

bedömningar från 

fall till fall. 

Samordning 

Nivån innebär ett 

mer formaliserat 

gemensamt arbete, 

men det finns inga 

påföljder för 

bristande 

efterlevnad. 

Koalition    

Nivån innebär att 

enheter har 

gemensamma 

strukturer och att en 

viss del av 

enheternas 

självständighet 

offras. 

Integration 

Nivån innebär att 

enheter sammanförs 

för att skapa en ny 

gemensam identitet. 

Figur 1. Olika samarbetsnivåer inom organisationer (Anpassning av Horwath & Morrison 2007) 

Kommunikation Samarbete Samordning Koalition Integration
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Låg nivå av samarbete   Hög nivå av samarbete 

Enheter förblir autonoma Enheter ger upp sin autonomi 

Arbetar mot olika mål och syften Arbetar mot delade mål och syften 

Enheten behåller kontroll över sina 

resurser och budget 

Enheterna har ett delat ansvar över resurser 

och budget 

Personalen styrs av /utgår ifrån enskilda 

insatser 

Personalen styrs av /utgår från samverkan 

Fokus på enskilda insatser Fokus på hela vårdflätan 

Enheten har det beslutsfattande ansvaret Enheterna har ett delat beslutsfattande 

Samverkan är frivillig Tydligt mandat för samverkan  

Aktiviteter varierar beroende på individuella 

medarbetare 

Fokus på aktiviteter som formaliserats i 

strategiska planer 

Samhörighet med den egna enheten Samhörighet med andra enheter när det gäller 

samverkan/samverkanspartner 

Ansvar gentemot den egna enheten Ansvarig gentemot andra när det gäller 

samverkan/samverkanspartner 
Figur 2. Hur förutsättningar inom en organisation påverkas av låg eller hög nivå av samarbete (Anpassning av 

Horwath & Morrison 2007) 

För att åskådliggöra vad som händer inom en organisation vid låg eller hög på nivå samarbetet 

samt de olika nivåernas påverkan på organisationen och dess förutsättningar till samarbete har 

ovanstående figur skapats (figur 2). Innehållet inom respektive kolumn avser illustrera hur en 

organisation eller enhets förutsättningar för ett inomorganisatoriskt samarbete påverkas när 

samarbetsnivån endera är låg eller hög. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras val av vetenskaplig metod och synsätt, samt ger en beskrivning av hur 

jag gått tillväga när det gäller urval och genomförande. Vidare diskuteras studiens validitet och 

reliabilitet samt vilka etiska aspekter som har beaktats. Kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

3.1 Studiens upplägg  

Studien inleddes med att jag valde vilket problemområde som skulle undersökas och därefter 

formulerade jag syfte och generella frågeställningar. Utifrån det genomförda jag en 

litteraturstudie där jag gick igenom aktuella teorier och forskning inom problemområdet jag valt.  

Därefter skedde ett urval av organisationer och undersökningspersoner samt design av 

datainsamlingsmetod. Det empiriska materialets resultat sammanställdes och analyserades. 

Studiens empiriska material utgörs av tre delar: en minienkätstudie, djupintervjuer samt 

fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär då det sättet att intervjua 

öppnar upp utrymme för respondenterna att uttrycka sina uppfattningar, erfarenheter och tolkning 

av idéer. Metoden skapar möjlighet att ställa följdfrågor, vid eventuella oklarheter (Bryman, 

2011). Syftet med intervjuerna är att förstå omgivningen ur respondenternas perspektiv. Genom 

att samtala med andra människor erhålls kännedom och vetskap om deras erfarenheter, attityder 

och uppfattningar om den miljö som de lever och verkar i (Kvale & Brinkman, 2014). 

Avslutningsvis sammanfattade jag studiens slutsatser och genomförde en avslutande diskussion. 

3.2 Författarens förförståelse 
Jag som skrivit uppsatsen är utbildad socionom med socialpedagogisk inriktning och mångårig 

erfarenhet av socialt arbete inom missbruksområdet. Jag har arbetat både i behandlande och 

ledande positioner samt med utvecklingsfrågor som rör både inter- och inomorganisatorisk 

samarbetet inom ett flertal människobehandlande organisationer där missbruksfrågor varit 

centrala. Med min bakgrund har jag en förförståelse för betydelsen av studiens frågor och egna 

erfarenheter av utmaningar när det gäller att skapa förutsättningar för en sammanhållen vårdfläta 

inom missbruksvården.  

Min erfarenhet när det gäller samarbete inom missbruksområdet är att nationell, regional och 

lokal nivå ofta lägger fokus på hur det interorganisatoriska samarbetet mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård ska organiseras och struktureras. Ofta hamnar ansvarsfördelning, roller och 
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mandat mellan de båda organisationerna i fokus. Tyvärr har den nationella nivån många gånger 

inte svar på de frågor som uppstår när organisationerna ska börja arbeta med samarbetsfrågorna. 

När det gäller hur det inomorganisatoriska samarbetet ska utformas läggs lite fokus på det 

området. För mig har det alltid varit svårt att förstå eftersom jag anser att den formen av 

samarbete är av stor betydelse för att allt övrigt samarbete ska vara lyckosam. Med utgångspunkt 

i min erfarenhet inom området har det visat sig vara svårt att få till samarbete om organisationen 

inte har tydliga mål och viljeinriktningar med verksamhetsområdet som är uttalade och som följs 

upp. Även vilken roll och mandat som de olika funktionerna inom verksamhetsområdet har är av 

betydelse. 

Utifrån min egen erfarenhet inom området, samt kännedom om de kommuner som ingått i 

studien, har det varit viktigt för mig att inta ett nyfiket förhållningssätt och vara observant på att 

inte det blir styrande i processen. Jag har varit medveten om att min förförståelse och erfarenhet 

inom området inneburit både styrkor och svagheter när det gäller uppsatsen och dess syfte. En 

svaghet har gällt tolkningen av respondenternas svar i studien. Här har jag behövt vara 

uppmärksam på att mina egna erfarenheter inte präglar mina tolkningar. En styrka har varit att jag 

har den erfarenhet och kunskap om området som gör att jag har haft förståelse för studiens 

kontext. 

3.3 Urval  
Studiens utgångspunkt var att den skulle genomföras inom två IFO organisationer i 

Västernorrlands län. Orsaken till val av län var att studien skulle genomföras inom ramen för min 

tjänst som utvecklingssamordnare vid Kommunförbundet i Västernorrland. När det gällde urvalet 

av organisation skedde det utifrån följande kriterier: 

• att respektive organisation hade ett intresse av att delta i studien 

• att det fanns organisatoriska skillnader i utformningen av verksamhetsområdet 

missbruk  

• att avstånd till respektive organisation inte var långt för mig att resa utifrån 

studiens begränsade tid 

Användandet av ovanstående kriterier ledde fram till att två IFO organisationer valdes ut. De 

benämns i denna studie IFO 1 och IFO 2. 
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IFO 1  

Organisationen är uppdelad i två avdelningar – en för utredning och en för insats. Inom varje 

avdelning finns olika enheter som arbetar med avgränsade uppdrag gentemot olika 

behovsgrupper.  

Inom enheten för myndighetsutövning återfinns funktionerna som har i uppdrag att utreda 

ansökningar och anmälningar och därefter avslå eller bevilja stöd och behandlingsinsatser. Inom 

enheten finns, förutom missbruksområdet, ytterligare två verksamhetsområden. Enheten har en 

chef som ansvarar för samtliga tre verksamhetsområden samt en stödfunktion som bistår 

arbetsgruppen för missbruksområdet med bland annat ärendehandledning och beviljande av 

placeringar vid hem för vård och boende, s.k. HVB-hem. Stödfunktionen har avdelningschefen 

som närmaste chef. Enheten är placerad centralt tillsammans med övriga enheter som bedriver 

myndighetsutövning. 

Inom enheten för öppenvård inom missbruksområdet återfinns tre verksamheter dvs: en som 

arbetar med psykosociala behandlingsinsatser, en som arbetar med psykosociala stödinsatser och 

ett halvvägshus. Enhetens verksamheter är lokaliserad på olika platser i med olika avstånd till 

kommunens centrum. Inom enheten finns ytterligare tre verksamhetsområden och det är en 

enhetschef som ansvarar för samtliga fyra verksamhetsområden. Det finns en stödfunktion 

kopplad till missbruksområdet som fungerar som en samordnare av öppenvårdens insatser. 

Stödfunktionen har enhetschefen som närmaste chef. 

IFO 2 

Organisationen har valt att dela upp de två övriga verksamhetsområdena inom IFO i utredning 

och insats, dock inte verksamhetsområdet missbruk. Inom det verksamhetsområdet är alla 

funktioner samlade till en enhet med en ansvarig enhetschef. Inom enheten återfinns funktioner 

som har i uppdrag att utreda ansökningar och anmälningar och därefter avslå eller bevilja stöd 

samt behandlingsinsatser samt utföra stöd- och behandlingsinsatser. Enheten har även avtal med 

hälso- och sjukvården om en vårdplats där bl.a. abstinensbehandling genomförs.  

Enhetens chef har även ansvar för andra enheter inom IFO som rör vuxna. Dessutom handleder 

enhetschefen medarbetarna i enskilda ärenden och har därmed en direkt kontakt med 

socialarbetarna ute i verksamheterna.  
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Enheten är lokaliserad i en byggnad en bit ifrån socialkontoret, dock relativt centralt i 

kommunen. Ingen annan av organisationens enheter är lokaliserade i samma byggnad. 

3.4 Undersökningens respondenter 
När det gällde urvalet av respondenter var jag på det klara med att respondenterna skulle vara 

socialarbetare från IFO som i sin yrkesutövning kom i kontakt med klienter med missbruk och 

komplexa behov. Klientens komplexa behov kunde vara att hen saknar försörjning, bostad och är 

utan sysselsättning. För att skapa en variation och få in respondenter från andra verksamheter 

inom IFO efterfrågade jag en variation av kön, ålder, utbildning, befattning och yrkeserfarenhet.  

I praktiken genomfördes urvalet genom att IFO-cheferna inom IFO 1 och enhetschefen inom IFO 

2 kontaktades skriftligt via mail under augustimånad 2016 för att undersöka ifall det fanns 

intresse av att delta i studien. Kontakten med cheferna inom IFO 1 resulterade i att de utsåg 

varsin kontaktperson för studien. I IFO 2 blev resultatet att enhetschefen blev kontaktperson för 

studien. Parallellt med att förfrågan om intresse att delta utgick till organisationerna förankrades 

studien och dess syfte i socialchefsgruppen i länet.  

Inför datainsamlingen kontaktades kontaktpersonerna skriftligt med förslag på datum och tid för 

information till verksamheterna där kontaktpersonerna fick återkomma med förslag på plats. Vid 

dessa två träffar gavs muntlig information om studiens upplägg, syfte samt tidsplan. Vidare 

informerades om vilka respondenter som eftersöktes samt att deltagandet i studien var frivilligt. 

Utifrån informationsmötet fick kontaktpersonerna i uppgift att, utifrån de kriterier jag uppgett, 

utse deltagare till fokusgruppsintervjun. 

En brist för studien är att respondenterna valdes ut av den egna IFO organisationen. Det 

medförde att de respondenter som deltog i studien var verksamma inom verksamhetsområdet 

missbruk, endera som utredande alt utförande socialarbetare. Ingen av respondenterna var 

verksam inom något annat verksamhetsområde. Därmed kunde respondenternas svar rörande 

andra verksamhetsområden än missbruk inte följas upp. Inte heller andemeningen med att få in 

respondenter som skulle vara socialarbetare från IFO som i sin yrkesutövning kom i kontakt med 

klienter med missbruk och komplexa behov, kan anses vara fullt ut uppfyllt. En styrka för studien 

är att de deltagande respondenterna har god kännedom om klienter med missbruk och komplexa 

behov och i vilken kontext dessa klienter återfinns. 



25 
 

3.5 Genomförande  
Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes via en minienkät samt djup- och fokusgruppintervjuer. I 

nedanstående tabell redovisar jag de datainsamlingsmetoder jag använt mig av i studien, antal 

deltagare per organisation som deltagit i respektive undersökning. Varje organisation hade 

bortfall när det gällde minienkäten. Sammantaget var det en respondent / organisation som valde 

att inte svara.     

Datainsamlingsmetod  

Organisation Minienkätundersökning Djupintervjuer Fokusgruppsintervju 

IFO 1 10 4 7 i en intervju 

IFO2 4 1 4 i en intervju 

 

Jag gjorde ett urval när det gällde vilka respondenter som skulle ingå i intervjuerna. De 

respondenter som var i arbetsledande funktion valde jag att genomföra djupintervjuer med medan 

de övriga respondenterna ingick i olika fokusgrupper. Anledningen till mitt val var att jag ville 

undvika att någon av respondenterna skulle känna sig hämmade eller inte våga berätta om sina 

erfarenheter ifall även arbetsledningen deltog vid samma intervjutillfälle.  

De frågor som använts till minienkäten och den semistrukturerade frågemallen har inspirerats av 

en tidigare undersökning av IFO:s organisering (Perlinski, 2010). En av mina handledare kom 

med förslaget att återanvända detta frågebatteri, både utifrån studiens syfte och den 

tidsbegränsning som ligger inom ramen för en magisterstudie. Jag har reviderat och anpassat 

frågebatteriet utifrån att det gällde kommunal missbruksvård och klienter med komplexa behov 

för att på så sätt passa in bättre till denna studie.  

Minienkät 

Varje respondent fick ta del av minienkäten (se bilaga 1) via mail och de ombads besvara och 

returnera den till mig innan intervjun skulle äga rum. Av 16 utlämnade enkäter besvarades 14 

stycken. Minienkäten var strukturerad med möjlighet till fritextsvar och byggde på sex 

påståenden inom tre områden:  

• organisering av kommunal missbruksvård 

• ekonomiska resurser  
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• kompetens hos socialarbetare inom kommunal missbruksvård 

I instruktionerna stod att när respondenten besvarade påståendena skulle hen ha i åtanke en klient 

som har missbruk och beroende samt andra komplexa behov (t.ex. arbetslöshet, hemlöshet, ett 

svagt socialt nätverk).  

Djupintervjuer  

Intervjufrågorna för de enskilda och fokusgruppsintervjuerna (se bilaga 2) byggde vidare på 

frågeområden som rörde vilka materiella faktorer och immateriella villkor som kunde påverka 

utformningen av en sammanhållen vårdfläta. 

Vid varje intervju fick respondenterna ta del av de påståenden som ingick i 

minienkätundersökningen. Mitt syfte med att göra ett sådant upplägg var främst att underlaget 

skulle vara till stöd för att veta vilka komplexa behov som åsyftades i de frågor som ställdes 

under intervjun. Respondenterna tyckte att det var bra att ha påståendena som stöd.  

När det kom till att besvara de frågeområden som ingick i intervjun satte jag ingen 

tidsbegränsning för de respondenter som djupintervjuades. Jag avsatte den tid som jag ansåg att 

de behövde för att besvara frågeområdet. Jag presenterade varje frågeområde på ett papper som 

först lästes högt för respondenten och därefter lades framför hen för att denne skulle kunna 

återupprepa fråga vid behov. I snitt besvarades frågorna inom 5–15 min. Efter varje frågeområde 

sammanfattade jag muntligt det svar som respondenten gett mig. Syftet från min sida var att 

stämma av med respondenten att de svar som hen givit uppfattats på det sätt som respondenten 

velat förmedla. När jag sammanfattade felaktigt eller där det fanns otydlighet utifrån det svar som 

givits, korrigerade respondenten svaret. Djupintervjuerna tog mellan 30–60 minuter att 

genomföra.  

Fokusgruppintervjuer 

När det gällde fokusgruppsintervjuerna valde jag att låta varje frågeområde få en tidsram på 15 

minuter för diskussion och besvarande. Jag presenterade varje frågeområde var för sig. Vid 

fokusgruppsintervjuerna presenterade jag frågeområdena dels på papper och dels via en 

powerpointpresentation. Efter varje frågeområde gjorde jag en muntlig sammanfattning av de 

svar som givits för att stämma av med respondenterna i fokusgruppen att de svar som givits 

uppfattats på det sätt som de velat förmedla. Syftet från min sida var även här att stämma av med 
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respondenterna i fokusgruppen att jag hade uppfattat deras svar på det sätt som de velat förmedla. 

När jag sammanfattade felaktigt eller där det fanns otydlighet utifrån det svar som givits, 

korrigerades svaret av respondenterna i fokusgruppen.  Fokusgruppintervjuerna tog mellan 1½-2 

timmar att genomföra. 

Merparten av respondenterna tyckte att de frågeområden som behandlades var intressanta och 

relevanta för studien. Utifrån vad som diskuterades under respektive intervjun har ett antal 

följdfrågor ställts.  Samtliga intervjuer spelades in i sin helhet och har därefter transkriberats.  

Intervju- och transkriberingsmoment har genomförts av mig. 

3.6 Analys av data 
Den typ av empiriskt material som den här uppsatsen bygger på kan i princip analyseras på flera 

olika sätt. Kvalitativ metod medför olika sätt att närma sig ett problem och fokuserar på 

människors erfarenheter av olika saker eller deras syn på verkligheten, som forskaren är 

intresserad av att beskriva, förklara och tolka (Snape & Spencer, 2003). Utifrån studiens syfte, 

baserad på det empiriska materialet har jag valt att använda mig av kvalitativ innehållsanalys med 

induktiv ansats inspirerad av Hsieh och Shannon (2005). Analysmetoden innebär att texten tillåts 

”tala fritt” och generera kategorier som beskriver innehållet. Tolkningsgraden av texten ligger 

nära det ursprungliga materialet men ändå kan tydliggöra dess innehåll. Enligt Elo och Kyngäs 

(2007) bör en induktiv innehållsanalys användas i de fall där det inte finns några tidigare studier 

som behandlar fenomenet eller om kunskaperna i sig är fragmenterade. Det finns inte några 

direkta studier som behandlar IFO:s förutsättningar för en sammanhållen vårdfläta inom 

kommunal missbruksvård, vilket fällde avgörandet när det kom till analysmetod.    

För att åskådliggöra de steg som jag genomfört i analysprocessen har jag skapat en modell utifrån 

Elo och Kyngäs (2007) beskrivning av faserna i innehållsanalysprocessen när författaren har ett 

induktivt förhållningssätt. 
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Figur 3. Beskrivning av faserna i innehållsanalysprocessen utifrån ett induktivt förhållningssätt. Anpassat utifrån Elo 

& Kyngäs (2007). 

 

Förberedelsefasen 

Jag spelade in intervjuerna med en digital inspelningsapparat och transkriberade dem därefter 

ordagrant till löpande text. Både intervjuerna samt transkriberingen genomfördes av mig. Texten 

sammanförde jag till en helhet i en sammanhängande textmassa. Den sammanhängande 

textmassan lästes igenom flera gånger utifrån syftet för att ge en djupare och bredare uppfattning 

om vad som samtalades om under intervjuerna. 

Organiseringsfasen  

För att organisera datamaterialet gjorde jag en öppen kodning där noteringar och rubriker skrevs 

in i texten allt eftersom den lästes igenom. Detta resulterade i ett antal koder som grupperades i 

olika kategorier. Genom att jag satte samman de kategorier som hörde ihop abstraherades 

innehållet och olika aspekter av erfarenheter framträdde.   

 

Resultatfasen 

Jag analyserade hela textmassan efter innehåll och delade därefter in innehållet i meningsenheter. 

Därefter arbetade jag stegvis med innehållet och skapade kondenserade enheter som jag samlade 

ihop till koder. Dessa koder sorterade jag sedermera till subkategorier, därefter till kategorier och 

slutligen till teman. 
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3.7 Etiska aspekter 
När det gäller hur svensk forskning ska bedrivas och förhålla sig utifrån etiska principer, vilar 

praxis på fyra huvudkrav (VR, 2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Jag är medveten om att min kunskap om och 

erfarenhet av de båda organisationerna kan medföra att jag inte bibehåller min neutralitet och 

objektivitet i både min roll som intervjuare samt vid analyseringen av materialet. För att i 

möjligaste mån undvika att detta sker har jag försökt att inta ett nyfiket förhållningssätt i 

intervjusituationerna samt tagit hjälp av en av handledarna i analysprocessen för att stärka 

objektiviteten. Hen har läst mina transskript och utifrån min analys av textmassan granskat de 

subkategorier, kategorier och teman som jag kommit framtill. Jag har vänt mig till socialarbetare 

och inte till klienter. De frågorna intervjuerna bygger på har varit arbetsrelaterade och inte berört 

deras personliga förhållanden. Nedan kommer en beskrivning av hur jag i denna studie har 

förhållit mig till dessa fyra huvudkrav.  

Informationskravet 

Den första principen är informationskravet som innebär att undersökningens syfte kommuniceras 

med intervjupersonerna innan intervjun, s.k. informerat samtycke, för att informera om studien 

och dess upplägg. De personer som kom att ingå i studien blev initialt muntligt informerade av 

mig om studiens syfte samt vilka moment som skulle ingå vid ett gemensamt möte. De fick 

samma information i skriftlig form via mail när de tackat ja till att delta i studien. Information om 

att den som deltog i studien när som helst kunde kliva av framfördes muntligt vid det 

gemensamma mötet. I informationsbrevet beskrev jag syftet med studien och med intervjuerna 

samt hur intervjumaterialet skulle användas.  

Samtyckeskrav 

Den andra principen, samtyckeskravet, innebär att det är upp till deltagaren själv om han eller 

hon vill delta i undersökningen, dvs de samtycker till att delta. Detta innefattar även möjligheten 

för intervjupersonen att avbryta intervjun när de vill, eftersom deltagandet är frivilligt. De 

personer som efter det gemensamma informationsmötet mailade mig och tackade ja till att 

medverka fick, förutom skriftlig information om studien, även förslag på datum och tid för 

intervju. Samtliga fick även skriftlig information om att de när som helst kunde välja att kliva av 
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studien. När det gäller de deltagare som ingick i fokusgrupperna så kom jag med förslag på 

datum och tid som samtliga godkände.  

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att studiens material ska behandlas konfidentiellt. I denna studies 

fall har det inneburit att endast jag och mina handledare har tillgång till materialet och att 

obehöriga inte får ta del av informationen. I den här studien har alla intervjupersoner garanterats 

anonymitet. Det enda läsaren av denna uppsats behöver veta är att respondenterna är 

socialarbetare inom kommunal missbruksvård. Personlig information om deltagarna i intervjun 

kommer inte att avslöjas. Alla respondenter har avidentifierats när intervjumaterialet behandlats. 

De personer som ingår i studien har inte blivit namngivna utan benämns utifrån sin funktion eller 

befattning. Inte heller den organisation som de arbetar inom namnges utan numreras som IFO 1 

eller 2. I sammanställningen av det empiriska materialet har jag försökt att skydda deltagares 

identitet så långt det är möjligt genom att inte avslöja mer om dem än vilken kommun individen 

arbetar inom. När det gäller citat har det varit av vikt för studiens resultat att särskilja vilka 

funktioner som sagt vad inom respektive kommun. Jag är medveten om att enskilda deltagare kan 

uppleva att deras identitet röjs då citatet är kopplat till en funktion inom respektive verksamhet. 

Jag har ändå valt det tillvägagångssättet då det varit viktigt för studiens syfte. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet handlar om att insamlad data endast får nyttjas för forskningen. De som tagit del 

av samt haft tillgång till materialet har varit jag själv och mina handledare. 

3.8 Metoddiskussion 

Bryman (2012) skriver att det råder osäkerhet i hur reliabilitet och validitet skall tillämpas på 

kvalitativa studier eftersom de delvis måste värderas annorlunda jämfört med kvantitativa studier. 

Inom den kvalitativa inriktningen handlar det om att redogöra för att datainsamling och 

bearbetning av denna skett metodiskt och ärligt, då man inte kan mäta tillförlitligheten med 

siffror.  

Reliabilitet 

Resultatet av denna studie bör till viss del ses som subjektivt och en replikering av studiens 

undersökning skulle kunna ge upphov till andra resultat. Jag har fått en nulägesbild av den sociala 
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miljö och de sociala förutsättningarna utifrån de utvalda respondenterna sätt att tolka och se på 

sin omgivning just vid det tillfället. Andra respondenter i liknande sociala miljöer och 

förutsättningar skulle kunna ge helt andra svar på de frågor som återfinns i dels i minienkätens 

frågebatteri och i intervjumanualen.  

När det gäller datainsamlingen har målet varit att vara tydlig och informativ när det gäller 

instruktioner och utförande av de valda kvalitativa metoderna. När det gäller minienkätsvaren 

framkom i analysarbetet att fyra av sexton respondenterna tolkat begreppet socialarbetare som 

socialsekreterare och inte svarat på dessa frågor. För studiens del kan datainsamlingsprocessen 

anses ha vissa svagheter i minienkätens introduktion och utformning av två frågor i minienkätens 

frågebatteri.  

Varje intervju har letts med en avstämning för att höra ifall respondenterna har några frågor eller 

om det funnits några oklarheter utifrån syftet med att intervjun ska genomföras. I de fall där det 

funnit frågor och behov av förtydligande har jag givit det innan intervjun påbörjats. För att 

undvika fel och missförstånd under intervjuerna med respondenterna har jag, efter godkännande 

från deltagarna, spelat in varje intervju. I syfte att stärka studiens reliabilitet ytterligare har jag 

fört anteckningar under tiden som intervjun pågått. På så sätt har jag velat minimera risken att 

missa information från respondenterna som har behövt följas upp i intervjun. En styrka för 

studien har varit att jag har avslutat varje intervju med att fråga ifall det uppstått några frågor eller 

ifall det finns behov av något kompletterande svar. Här har mina anteckningar varit ett stöd för 

mig i att klargöra och förtydliga att det jag uppfattat och tolkat stämmer in med respondentens 

svar. Då jag både var den som höll i intervjun och förde anteckningar kan information som 

exempelvis kroppsspråk, ansiktsuttryck, ha missats. Hade studien skrivits tillsammans med en 

annan person hade risken för att missa sådan information kunnat minimerats genom att en person 

håller i intervjun medan den andre för anteckningar. Det kan ses som en svaghet i studien.  

Validitet  

Resultatet av denna studie anser jag bör ses som subjektivt. Däremot går det inte att utesluta att 

delar av resultatet kan generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. I syfte att öka 

studiens trovärdighet och styrka dess validitet har jag i studien försökt klargöra min förförståelse 

och ge en tydlig beskrivning av de olika steg jag använt mig av i metod- och analysprocessen. 
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När det gäller att styrka studiens resultat och dess validitet har flera metoder använts; minienkät, 

djup-intervju och fokusgruppintervju. Användandet av flera metoder, s.k. metodtriangulering, 

medför att syfte och frågeställningar angrips på från flera håll och de begränsningar som finns 

inom respektive metod kan på så sätt kompenseras.  

Jag har inte kunnat genomföra individuella återkopplingar utifrån studiens resultat, s.k. 

respondentvalidering, till de respondenter som deltagit i studien. Där har tidsaspekten varit den 

avgörande faktorn, både för mig och respondenterna. Det kan ses som en svaghet för studien. 

Istället för individuella respondentvalidering har jag träffat respektive IFO var för sig och samlat 

alla respondenter som ingått i studien och på så sätt haft en återkoppling av de resultat som 

framkommit i studien. Denna form av återkoppling kan ses som en del i att styrka studiens 

validitet. 
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4. Resultat 
De studerade IFO- organisationerna har två olika sätt att organisera sin verksamhet på. Den ena 

kommunen (IFO 1) har organiserat hela IFO utifrån problem- och funktionsbaserad specialisering 

medan den andra kommunen (IFO 2) har organiserat verksamhetsområdet missbruk utifrån 

problembaserad specialisering medan övriga enheter inom IFO har en problem- och 

funktionsbaserad specialisering.  

Båda IFO- organisationerna lyfte fram materiella faktorer och immateriella villkor i form av 

teman som påverkade förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta. Dessa belystes utifrån 

olika perspektiv och redovisas som underrubriker inom respektive specialiseringsform. De teman 

som lyftes fram var: 

• Organisering 

• Samarbete 

• Ekonomi 

• Ledning/styrning 

• Kompetens 

Kapitlet består av två delar. Första delen är en beskrivning av kommunernas 

specialiseringsformer sammankopplat med materiella faktorer (med tanke på frågeställning 1) 

och immateriella villkor (med tanke på frågeställning 2) i form av teman, som socialarbetarna 

diskuterat kring i resultatet.  

I slutet av kapitlet sammanfattas de viktigaste fynden inom respektive tema för de två 

organisationsformerna. 
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4.1 IFO 1 Problem- och funktionsbaserad specialisering 
Organisering 

Uppdelningen i enheter beskrevs påverka utredning, bedömning samt val av insats negativt. De 

funktioner som utredde var samlokaliserade med övriga enheter inom organisationen som hade 

till uppgift att utreda ärenden. Så var även de båda enhetscheferna samt samordnaren som var 

kopplad till utredning. De funktioner som fanns inom enheten hade till uppdrag att verkställa 

insatsen var utspridda på flera platser. Samordnaren som var kopplad till insats var lokaliserad 

tillsammans med en av verksamheterna inom insatsenheten. Det framkom att en samlokalisering 

av de olika enheterna inom verksamhetsområdet var något som tidigare funnits men som uppgavs 

organiserats bort. Samtliga beskrev att en samlokalisering vore den bästa lösningen, både ur ett 

klient- och medarbetarperspektiv. Diskussioner om att samlokalisera enheterna igen framkom på 

olika nivåer i organisationen men ingen visste var i organisationen beslutet om att genomföra en 

eventuell förändring låg. När det kom till de övriga enheterna var man inte lika klar över hur 

organisationen skulle se ut för att gynna samarbetet.  

En beroendeenhet, det har ju vi funderat eller pratat väldigt mycket om i våran 

grupp, just att ha en chef som har hand om bara missbruket. För nu har vi en chef 

som är väldigt splittrad och har många områden., Vi har aldrig upplevt att vi har 

en chef som driver vårat - där fattas det ju någonting. Jag tänker att vi skulle få 

vara närmare varann, att ha en chef som bara är till för missbruket. (Utredande 

medarbetare) 

För det upplever ju vi på handläggarsidan också, vi sitter en våning ovanför 

försörjningsstödshandläggarna men ändå så har vi mailkonversation med 

varandra. Det är liksom…vi har ju inte heller den närheten, så jag tycker att vi har 

tappat varann helt. (Utredande medarbetare)  

Kommunens viljeinriktning var att individens behov skulle sättas i centrum men medarbetare och 

samordnare och till viss del cheferna upplevde svårigheter med att arbeta i enlighet med 

viljeinriktningen. De menade istället att det var organisationens behov som styrde. När 

organisationens behov blev styrande medförde det konsekvenser för både personal och klienter.  

Ingen av oss vet egentligen av att någon av dom andra är inblandade. Alla är i sitt 

lilla stuprör och ingen har koll på varandra och det är svårt att samverka. Det gör 
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ju att många gånger så kan ju klienterna fall mellan stolarna eller så kan dom köra 

slalom också och det är ju inte till gagn för dom. (Samordnare) 

Har man bara en hammare är alla problem en spik. Insatser föreslås utifrån det 

utbud och den organisation som finns och inte fullt ut efter individens behov vilket 

inte är särskilt bra eller framgångsrikt heller för den delen. Ibland dyker flexibla 

lösningar upp men fortfarande med ursprung i utbudet. (Samordnare)  

Den problem- och funktionsbaserade organiseringen upplevdes bidra till en hög centralisering när 

det gällde beslutsfattning inom området. Det fanns olika nivåer på upplevelsen där socialarbetare 

närmast verksamheterna upplevde sig sällan eller aldrig bli tillfrågad medan upplevelsen ökade i 

grad beroende på i vilken nivå i organisationen man befann sig. Beslutsvägarna gällande 

organisatoriska frågor beskrevs som långa, tidskrävande och krångliga vilket innebar 

konsekvenser för verksamhet och medarbetare. Vissa av enhetens verksamhetsfrågor skulle 

bedömas och fattas beslut om vid andra avdelningar, vilket medförde svårigheter för 

socialarbetarna att planera och delta i vissa aktiviteter. 

Enhetschef tar med sig frågan och det ska beslutas någonstans ovanför 

enhetschefen. Det kan ta veckor innan man får svar på exempelvis ifall man får gå 

en utbildning. Då ska det vidare till en helt annan avdelning där det ska bedömas. 

Hur mycket LEAN12 är det, om man tänker att det ska vara smidigt och snabbt? 

(Utförande medarbetare) 

Både när det gällde det inom- såväl som interkommunala samarbetet medförde den 

funktionsbaserade specialiseringen att organisationen missade helhetsperspektivet i 

individärenden. Beroende på var i organisationen man var verksam fick det följdeffekter i arbetet 

med klienten. 

Vi har specialist handläggare och specialistbehandlare. Organisationen är så 

specialiserad så vi missar ju helhetssynen. (Utförande medarbetare)  

                                                           
12 LEAN är en managementfilosofi som används inom både privat och offentlig sektor. SKL s beskrivning av 
begreppet att syftet med dess användningen inom socialtjänsten är att skapa engagemang, minska kvalitetsbrister 
och utveckla verksamheterna. 
(https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvaliteteffektivitet/leanexempel.687.html) 
 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/kvalitetstyrafoljaupputveckla/kvaliteteffektivitet/leanexempel.687.html
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Det fanns formaliserade forum för samarbete inom den egna enheten, mellan enheter och 

avdelningar. Medarbetarnas uppdrag var avgränsat och specifikt där samarbetet med andra 

enheter formaliserats genom rutiner och flöden. Främst gällde det medarbetare inom utredning. 

De formaliserade rutinerna kunde bli styrande på ett sätt som inte gynnade samarbetet mellan 

enheterna utan snarare förstärkte en vi och dom känsla.   

Det är ju inte alla i organisationen som träffar de klienter som finns. Då får andra 

enheter lyfta upp deras behov och jobba med dom frågorna, fast dom inte ska enligt 

rutinerna. Det som sägs då det är att vi ska jobba med det medan dom ska jobba 

med. Det förstärker ju ännu mer vi och dom tänket. (Utförande medarbetare) 

Det är snäva ramar och det finns rutiner för allt. Det handlingsutrymme som vi 

egentligen ska få ha, det har vi inte alla gånger. Vi är väldigt styrda. Samarbeten 

funkar inte internt. (Utredande medarbetare) 

Hinder som lyftes fram av samtliga var samverkan med andra enheter inom organisationen såsom 

försörjningsstöd, sysselsättning- och bostadsfrågor. Att klientens behov utreds och beviljas av 

andra enheter inom avdelningen utan att samverkan skedde, försvårade arbetet med att få en 

sammanhållen vårdfläta utifrån klientens behov.  

Det finns ju klienter som kan behöva annat stöd tex en boendestödjare. Vi kan inte 

ta det beslutet för vi har inte den delegationsrätten. Då måste det här ärendet gå till 

en annan enhet som ska bedöma dom behoven. Det blir att klienten slussas runt till 

olika. Det ska behandlas där och det där. Så jag kan se behov av vissa saker men 

jag kan inte ge klienten. Det är så det ser ut. (Utredande medarbetare) 

Samarbete 

När det gällde de formella rutiner som var framtagna fanns olika synsätt på hur dessa efterlevdes. 

Hos cheferna uttrycktes att den formalisering som fanns gällande det inomorganisatoriska 

samarbetet efterlevdes men att det emellanåt kunde bli alltför snävt sett utifrån arbetet med att se 

till vad klienten klarade av utifrån dennes behov. Medarbetarna menade att det fanns chefer och 

enskilda medarbetare som gjort egna tolkningar av det inomorganisatoriska samarbetets 

formalisering, vilket fått följdeffekter i form av informella rutiner som man också hade att 

förhålla sig till.   
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Vi har inga rutiner för samarbete, inga självklara samarbetsformer där man kan 

dryfta. Det rings lite kors och tvärs chefer, kanske handläggare, emellan för att se 

hur löser man det här de. Det finns psykisk ohälsa, det finns missbruk och väldigt 

ofta är det sammankopplat, det borde ju vara mycket bättre samarbete över 

gränserna. (Utförande medarbetare) 

En följdeffekt blev att om klienten inte var nykter och drogfri fick denne inte tillgång till andra 

insatser än en missbruksbehandling. Den bristfälliga kunskapen om missbruk och dess 

komplexitet sågs som ytterligare en bidragande orsak till att helhetsperspektivet för klienten 

förbisågs.  

Vi på handläggarsidan har känt att så fort det uppdagas på en annan enhet att det 

finns ett missbruk, då är det som en tratt där uppe. Alla andra är där uppe och vi 

handläggare som jobbar med missbruksfrågor, vi är där nere. Kommer den här 

frågan om missbruk, då kastar man ned det till oss.   

-Nämen vi kan inte jobba med det här. Det finns ju missbruk! 

-Ja säger vi fast dom behöver väl det som ni har beslutat om också? 

– Nämen det kan inte vi jobba med nu för personen har ett missbruk.  

(Utredande medarbetare) 

Då tappar man ju det här att ha personens behov i centrum. Det här är vi 

fruktansvärt frustrerade över och har lyft mycket, men det händer ingenting. Utan 

det är som en liten tratt och så fastnar det nere hos oss. Det loopas runt personen 

som behöver annat men vi kan inte ge dom det. För dom säger nej från andra 

enheter. (Utredande medarbetare) 
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Ekonomi 

Merparten av respondenterna bedömde att ekonomin har en hög påverkansfaktor när det gällde 

utbudet av insatser på hemmaplan samt personella resurser. Det nuvarande personella resurserna 

var begränsade i jämförelse med mängden ärenden, vilket medförde en hög arbetsbelastning för 

medarbetarna och en lång väntetid för klienten då det blev kö till utredning och bedömning. Att 

tillsätta personella resurser inom utredning på en permanent basis antogs innebära positiva 

konsekvenser ur både ett ekonomiskt och arbetsmiljöperspektiv, då arbetsbelastningen och 

köerna skulle minska. 

När det handlade om bedömningar av insats beskrevs att politiker och socialarbetare inom de 

verkställande enheterna ibland ställde frågor i individärenden. Upplevelsen vara att frågeställaren 

ville förvissa sig om att det var ekonomiskt försvarbart att bevilja klienten insatser.     

Är denne värd att satsa på? Är det bortkastade pengar att försöka hjälpa? Ska den 

här personen få den här hjälpen igen? Vad har inte den här klienten kostat oss? är 

frågor som kan dyka upp i olika sammanhang. Sådana frågor kan påverka och 

påverkar ibland de bedömningar som görs kring individen gällande behov av stöd. 

(Samordnare) 

Organisationen hade en viljeinriktning att de egna öppenvårdsinsatser som finns inom 

missbruksområdet – s k hemmaplanslösningar- skulle prövas i första hand. Socialarbetarna 

upplevde att det fanns olika direktiv från arbetsledningen när det gällde hantering av ekonomiska 

resurser i verksamheten. De som arbetade närmast verksamheterna beskrev att insatser på 

hemmaplan oftare förordades än placering vid behandlingshem. Konsekvensen blev att ekonomin 

blev styrande medan individens behov fick stå tillbaka. Upplevelsen varierade beroende på i 

vilken nivå i organisationen man befann sig.  

I utredningens gång så är redan bedömningen gjord för att man uppifrån är ålagd 

att först prova det som finns på hemma. Man tittar inte på vad har den här 

individen för behov till insatser, utan man tittar först på vad har man att erbjuda på 

hemmaplan. Så testar man det först. Misslyckas det då kan man titta på individen. 

(Utredande medarbetare) 
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Medarbetarna som arbetade med att utreda beskrev att personal inom organisationen, oavsett 

verksamhetsområde, uppmanats av närmaste chefer att ha en ekonomisk medvetenhet när det 

kom till val av insatser. Medarbetarna som arbetade med att utföra insatserna beskrev att de inte 

blivit uppmanad av sina chefer men att ett restriktivt förhållningssätt gällande ekonomin ingick i 

uppdraget som de genomförde. 

Frågor som uppstår är vem ska prioriteras, vem ska få vad och vem ska det satsa 

på? Gör socialarbetaren rätt bedömningar om behov och föreslås rätt saker och 

har kommunen rätt insatser? (Samordnare) 

Egentligen så handlar det ju mest om organisationen och ekonomin. Många gånger 

så är ju ekonomin på tapeten. Man pratar om ska det bli behandlingshem eller 

öppenvård och så vidare. (Samordnare) 

Merparten uppgav att det var svårt att förlika sig med att det skulle finnas ett ekonomiskt 

tänkande när det kom till att arbeta med sociala problem.  

Det är svårt att se en skattefinansierad kommunal verksamhet eller landsting som 

ett vinstdrivande företag. Vi har försökt att införa New Public Management13  och 

alla möjliga typer av effektiviseringsmodeller och efterlikna privata företag. Men vi 

måste acceptera att vi inte är ett företag i den bemärkelsen utan en helt annan typ 

av organisation. Vi måste tro på människor och våga satsa på dom. (Utförande 

medarbetare) 

Ledning/styrning 

Den problem- och funktionsbaserade specialiseringen beskrevs innebar hinder utifrån 

ledning/styrning. Att ha enhetschefer med ansvar för andra verksamhetsområden och dess 

personalgrupper medförde ett splittrat uppdrag. En konsekvens som det medförde var att det blev 

svårt att ha ett helhetsperspektiv på området.  

  

                                                           
13 New Public Management är ett samlingsbegrepp för styr och ledningssystem inom offentlig sektor. Kortfattat 

beskrivet innebär det att marknadsmekanismer och företagslogik införs i människobehandlande organisationer i syfte 

att ge en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad organisation (Ivarsson Westerberg et al. 2014).  
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Det har blivit en stor organisation där man har lagt in väldigt många olika 

funktioner, vilket gör att chefen inte blir närvarande kroppsligen. Är man chef för 

30st är det ju helt omöjligt. Är man dessutom på olika ställen är det ju också svårt 

att vara ständigt närvarande chef. Det är en stor nackdel med den här 

organisationen för chefens närvaro är faktiskt viktig i de frågor som vi jobbar med. 

(Utförande medarbetare) 

Medarbetarna uttryckte ett behov av en närvarande och tillgänglig chef som var kunnig och 

driven i det frågor som rör missbruks och beroendeområdet.  

Vi är tre olika grupper med olika fokusområden så chefen blir väldigt splittrad i sitt 

tankesätt. När det gäller oss då måste hen sätta sig in i det lagrum som finns för 

oss, när det gäller barn o unga handläggarna då måste hen sätta sig in i det som 

gäller för dom. Det gör att hen blir ännu längre bort. (Utredande medarbetare) 

En tidigare chef som vi har haft, som var väldigt kunnig i missbruksfrågor, drev ju 

frågorna på ett annat sätt. Våra frågor drevs bättre på det sättet än om man ser till 

idag. (Utförande medarbetare) 

Kompetens 

Medarbetarna som arbetar specifikt med missbruksområdet har en hög kompetens när det gäller 

missbruk och de komplexa behov som kan bli dess konsekvenser, både för klient och anhöriga.  

De har även kompetens kring de arbets- och behandlingsmetoder som är de bästa anpassade till 

de behov som kan finnas hos klienten de möter.  

I de enheter som har ett annat område som de är verksamma inom men där klienter med missbruk 

och komplexa behov blir aktuell har inte medarbetarna i lika stor utsträckning kompetens 

gällande missbruk och de komplexa behov som kan bli dess konsekvenser, både för klient och 

anhöriga.  Anledningen är att de inhämtat kompetens som är viktig utifrån det 

verksamhetsområde som de är verksamma inom. Det finns inte i samma utsträckning kompetens 

kring vilka arbets- och behandlingsmetoder som är bäst anpassade till klienter med missbruk och 

komplexa behov, vilket ger en bristande helhetssyn.  

Merparten av de som arbetade inom verksamhetsområdet, både i arbetsledande funktion och 

närmast verksamheten beskrev att kompetens inom missbruksområdet kunde vara på olika nivåer 
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men att det i grunden handlade om kunskap kring den komplexitet som ett missbruk innebär för 

individen. Det var framför allt cheferna som lyfte att egna erfarenheter hade en betydelse. 

Det går aldrig att bortse ifrån de enskilda socialarbetarnas egna erfarenheter och 

livsvärderingar. Det går inte helt att utesluta den enskilda socialarbetaren sätt att 

bemöta egna livsvärderingar som någonstans finns med i grunderna, då man gör 

bedömningar. Det finns åtminstone med i bemötandet och i hur man jobbar 

tillsammans med enskilda och när man gör vårdplaner tillsammans med den 

enskilde. (Chef) 

Förståelse för och kompetens om vad en individ som befinner sig i ett missbruk klarade var av 

vikt för utredning och hur fort en insats behövde sättas in.  För några av medarbetarna var 

kompetens inom missbruksområdet inte av betydelse utan ett bra bemötande och en förmåga till 

att lyssna in kunde räcka. När det kom till övriga enheter inom organisationen menade samtliga 

att en generell kunskap om missbruk och dess komplexitet var viktig. Anledningen beskrevs vara 

att andra enheter skulle få en förståelse för individens agerande och kan ta med det i sina 

bedömningar. 

Det här med bristfälliga kunskap inom det här området när det kommer till 

organisationen i stort, inte vi som jobbar med dom här personerna. Det försvårar 

för oss i jobbet på alla nivåer därför att bristfällig kunskap skapar rädslor och blir 

inte prioriterat. Man prioriterar andra områden. Barn är jätteviktigt men då tänker 

man kanske inte på att dom här barnen har föräldrar som kanske har den här 

problematiken. Det är mycket rädslor och dömande inom det här området, vilket 

skapar problem på olika nivåer. (Utförande medarbetare) 
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4.2 IFO 2 Problembaserad specialisering 

Organisering 

Den problembaserade specialiseringen påverkade utredning, bedömning och val av insats både 

positivt och negativt. Socialarbetare som arbetade inom verksamhetsområdet hade ett uppdrag 

som formellt var avgränsat och specifikt men beskrevs i praktiken som informellt med utrymme 

för flexibilitet. Enheten beskrevs som liten med begränsade resurser gällande insatser inom den 

egna öppenvården och på personalsidan. Medarbetarna var samlokaliserade vilket beskrevs 

medföra att det fanns en samlad kunskap och kompetens att nyttja vid bedömningar. Vidare 

påverkade det att utredning och insatser genomfördes på samma ställe då insatser kunde sättas in 

i ett tidigt skede. En del av öppenvårdsinsatserna hade köpts in och utfördes av externa aktörer 

men genomfördes i enhetens lokaler. 

Lämnar man meddelande så kommer dom meddelandena väldigt snabbt fram. Det 

behöver inte bli långa väntetider för folk som ringer. Eftersom vi är så få så händer 

det ju ibland att vi har lite akutverksamhet att nån måste iväg. Då är det så väldigt 

enkelt att kunna säga att jag väntar samtal från den här eller om dom ringer kan du 

hälsa att… så det är en fördel. (Utredande medarbetare) 

Att personalgruppen var liten, arbetade nära samt kände till varandras klienter beskrevs som en 

fördel. Nackdelen var sårbarheten i att det var få personal inom respektive funktion, vilket blev 

kännbart vid exempelvis sjukdom och ledighet. Då enhetschefen även ansvarade för 

ärendehandledningen ansågs hens kompetens och tidigare kännedom inom missbruksområdet ha 

betydelse för bedömning av insats. Medarbetarna och enhetschef upplevde att samlokaliseringen 

gynnade arbetssättet både ur verksamhets- och klientperspektiv.  

Finns det ett behov av att ändra en insats eller att snabbt få till en insats så kan det 

ju göras från den ena minuten till den andra. Det är ju bara att knacka på en dörr 

och säga: såhär ser det ut, har du möjlighet? Så det är ju verkligen en fördel. Sedan 

tänker jag informations mässigt till dom som ringer. Det kan gå väldigt fort om 

någon ringer och har en fundering om nånting. Kan inte den som tar samtalet svara 

så går det väldigt fort att i princip skrika över lokalen – har du tid att ta det här? 

(Utförande medarbetare) 
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Både chef och medarbetare hade en långtgående delegation när det kom till ärenden. Orsaken till 

delegationsordningen förklarades dels genom att ansvariga politiker hade ett högt förtroende för 

tjänstemännen samt ett framgångsrikt arbete med att implementera en ekonomisk logik i hela 

organisationen. Konsekvensen beskrevs ge ett bredare handlingsutrymme, under ansvar, när det 

kom till val av insats. 

Politiken har ett otroligt högt förtroende för oss tjänstemän. Man har lagt ut nästan 

allt som går på delegation. Även när det gäller insatser så har socialsekreterarna 

väldigt hög delegation- utan det som landar hos mig. Det är vård och 

behandlingskostnader som är längre än två månader. Då är det jag som har 

delegation på det men vi går aldrig upp till nämnd eller utskott. (Chef) 

Verksamhetsområdet hade prioriterade grupper vilket enhetschefen hade förmedlat till sina 

medarbetare.  

Jag har sagt att får vi en signal eller ett uppdrag från barn och unga då ska vi 

prioritera barn och barnfamiljerna och det är ju en styrning som jag har gjort mot 

dom. (Chef) 

Chefen beskrev att de prioriterade grupperna var ett arbetsledningsbeslut utifrån ett 

inomorganisatoriskt samarbete mellan den egna enheten och enheten som hade 

verksamhetsområde barn och unga. Medarbetarna var införstådda med vilka de prioriterade 

grupperna var samt det formaliserade inomorganisatoriska samarbetet. Däremot var man osäker 

på var och av vem beslutet hade fattats. 

Jag fick ganska snabbt förmedlat till mig att vi satsar på dom som har barn eller 

yngre. Exakt var det beslutet kommer ifrån – om det är från chefen eller nämnden 

det vet jag inte. Men det fick jag till mig väldigt snabbt att det är så vi jobbar här. 

(Utredande medarbetare) 

Om våran chef har fått det högre uppifrån det har jag ingen aning om men är ju 

hen som vi drar våra ärenden med, det är ju hen som fattar dom flesta av våra 

beslut. (Utredande medarbetare) 

För medarbetarna upplevdes arbetsordningen där prioriterade behovsgrupper skulle gå före andra 

grupper som ojämlikt. Att vissa grupper fick stå tillbaka hade man svårt att förlika sig med.  
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En som kommer hit nu som har familj och jobb, som en normal svensson, dom har 

ju lättare för att bli beviljade behandlingshem och olika insatser. Men en tung 

missbrukare som missbrukar dagligen och är lite skitig och luktar illa, det läggs 

inte stora resurser på dom. (Utförande medarbetare) 

Bara för att man har barn eller för att man är yngre så förtjänar man inte att få 

mer omfattande insatser. Jag förstår tanken bakom det men det är fortfarande 

orättvist mot dom här som hela tiden får fortsätta bo och leva utanför Konsum. 

(Utredande medarbetare) 

Samarbete 

Funktionerna inom den problembaserade organisationen var inom samma enhet samt 

samlokaliserad, vilket beskrevs främja samarbetet och möjliggjorde att helhetsperspektiv på 

individen bibehölls. 

En stor fördel är att vi är samlade på ett och samma ställe. Allt vuxet missbruk tas 

hand om här och vi har ett tätt samarbete, sitter nära varandra, hjälper och stöttar 

varandra mycket. Som socialsekreterare är det alldeles utmärkt att ha både 

utredardelen och samtal. Jag får följa människor hela vägen ibland och även om 

jag skickar iväg dom på grupp eller samtal hos behandlingspedagog så träffar jag 

dom. Vi ses mer än vid uppföljningar. Jag får hänga med på ett annat sätt än om vi 

skulle ha uppdelade enheter på utredning och insats. (Utredande medarbetare) 

Tidigare fanns ett lågt förtroende inom verksamhetsområdet barn och unga för enheten som 

arbetade med verksamhetsfältet missbruk. Ett gemensamt arbete mellan enheterna, där 

enhetscheferna varit styrande, hade förutom att förtroendet hade ökat, genererat i rutiner och tid 

för samarbete enheterna emellan. Bland annat var nu ärenden från barn och unga till enheten för 

missbruksfrågor prioriterade. Samarbetet med enheten för barn och unga var, i likhet med det 

inomorganisatoriska samarbetet med andra enheter, inte formaliserat.  
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Vi hade problem med att socialsekreterare inom barn och unga hade väldigt lågt 

förtroende för våran egna missbruksenhet. Vad dom kunde och vad vi kunde. De 

ansåg att det var bättre att vi köpte upp alla insatser inom vård och behandling. Vi 

jobbade hårt med att säga att vi är professionella själva. Vi kan rätt mycket men 

inte allt, men vi måste få en chans att visa vad vi går för. (Chef) 

Vi har jobbat stenhårt med att vi måste koppla på våran egna enhet först. Vi ska 

titta och se vad kan vi göra först och sedan ska vi erbjuda det. Sedan har vi jobbat 

hårt med remitteringsförfarandet hur man gör. Vem ansvarar för ärenden här och 

där. Sedan har jag sagt till min personal på missbruksenheten att får vi ett ärende 

från barn och unga där man ska jobba med en medberoendeproblematik hos en 

ungdom eller att vi ska träffa en förälder då är det prioriterat, så det skyfflar undan 

en hel del andra ärenden. (Chef) 

När det gällde samarbete inom IFO var det behov av samarbetsområde som styrde. Medarbetarna 

upplevde att det inomorganisatoriska samarbetet, utifrån förutsättningarna, fungerade bra. Att 

samma chef hade ansvar för alla verksamheter som rörde vuxna var en fördel när det kom till 

samarbetet.  

Det beror på vilka vi ska samverka med. En del delar vi ju samma chef med och då 

är det ju oftast lättare. Är chefen inne på samma linje som oss och vi ska samarbeta 

med tex ekonomi eller socialpsykiatrin går det ju lättare.  Är det nån enhet som 

faller utanför våran chefs område kanske det blir lite svårare. (Utförande 

medarbetare) 

Det går lite bättre att samverka inom organisationen. När det gäller exempelvis 

Arbetsmarknadsenheten eller socialpsykiatrin kommer man nånstans i alla fall. 

Sedan skulle vi givetvis kunna förbättra samverkan internt också. Samarbetet 

påverkar helt klart vilka insatser som föreslås. Vad är det dom behöver och vad kan 

vi ge? Jag tänker öppenvårdsinsatser är ju det som föreslås först. (Utredande 

medarbetare) 

En viss oro utifrån medarbetarperspektiv beskrevs då avsaknaden av formaliserade rutiner kunde 

innebära att egna rutiner skapades samt ge upphov till en ökad belastning när nya medarbetare 
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skulle introduceras. Det fanns en medvetenhet hos enhetschefen om fördelar med formalisering 

av det inomorganisatoriska samarbetet utifrån rutiner och flöden. Extra resurser hade tillsatts för 

att vara behjälplig för chefer och medarbetare i dess framtagande. 

Ekonomi 

I kommunen har det arbetats systematiskt med att skapa en ekonomisk logik i hela 

organisationen. Arbetet har involverat samtlig personal -  från högsta chef ned till medarbetarna i 

verksamheterna. Beskrivningen från socialarbetarna var att den medvetenheten ställt höga krav 

på förtroende under ansvar hos både chef och medarbetare. Effekten av den ekonomiska 

medvetenheten har medfört att chef och medarbetare vridit och vänt på vilken eller vilka insatser 

som matchades mot individens behov. Den ekonomisk medvetenhet som skapats i 

organisationens alla led hade även bidragit till att förtroendet och tillitskapitalet från 

politikernivån stigit.  

Vi har jobbat i 15–20 år med att skapa en ekonomisk medvetenhet ända ut till den 

ytterst anställde. Men det innebär inte att jag har en propå från min nämnd som 

säger att nu är dina pengar slut, nu får du inte placera mer. Det har aldrig 

förekommit hos oss. Det är ett förtroende men under ansvar. Vi vänder på alla 

kronor och funderar både 1och 3 gånger hur vi använder våra pengar på bästa 

möjliga sätt. Vi vill att det ska ge effekt och det kräver ju ganska mycket av oss, mig 

och mina anställda, att ha det resonemanget. (Chef)  

Organisationen hade en riktlinje att de egna öppenvårdsinsatser som finns inom 

missbruksområdet – s k hemmaplanslösningar- skulle prövas i första hand. Medarbetarna 

upplevde att riktlinjen inte alltid såg till individens behov utan det blev ekonomin som styrde 

vilka insatser som föreslogs. De insatser som fanns inom öppenvården upplevdes av 

medarbetarna vara begränsade utifrån de behov som individerna de mötte hade. Ett flertal av 

klienter som vara i behov av vård och behandling via behandlingshem skulle först prova 

hemmaplanslösningar, eftersom det var en billigare insats. När det gällde placeringar via LVM 

var det inte medarbetarna inom utredning som tog beslutet om att inleda en utredning utan det låg 

på enhetschefen.   
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Vi är lite in drillade i det här att vi ska tänka ekonomi. Vi ska först tänka 

hemmaplanslösningar och vad har vi då? Vi har att välja mellan att man får går 6 

timmar/ vecka där det är egen grupp eller att man kan gå och sitta i enskilda samtal 

kanske 1 gång/vecka. Det är ju krasst den hemmaplanslösning som vi har. 

(Utförande medarbetare) 

För det finns ju intalat uppifrån, från våran chef, att vi inte tar LVM. Det lönar sig 

inte med LVM, det är dyrt och det ger ingenting. I och med att vi inte tar själva 

beslutet om vi ska göra en LVM så blir det ju stopp hos chefen. (Utredande 

medarbetare) 

Utifrån att hemmaplanslösningar skulle vara första hands alternativet, var det ett flertal av 

klienterna som genomgick behandling. Detta trots att deras behov bedömdes krävde andra 

alternativt mer insatser än vad hemmaplanslösningarna kunde erbjuda. 

Vad vi kan erbjuda på hemmaplan? Vi har ingen möjlighet att hjälp dem med 

boende, så det försvårar ju en hel del. Vi har en öppenvårdsgrupp och sedan har vi 

enskilda samtal. Vi har inte en jättestor öppenvård på hemmaplan, vi har ju lite av 

varje och vi kan försöka knyckla ihop det på bästa sätt. (Utredande medarbetare) 

Enheten hade ett ekonomiskt samarbete med hälso- och sjukvården. Samarbetet innebar att 

enheten hade tillgång till en avgiftningsplats som beskrevs vara en del i öppenvårdens vårdfläta. 

Genom tillgång till denna plats framkom att LVM eller placering på behandlingshem kunde 

förhindras. Medarbetarna menade att de ekonomiska resurserna påverkade i de ärenden där 

personer kunde komma att bli aktuella för LVM. Man beskrev att det i vissa fall gjordes en 

bedömning utifrån ekonomi att inte inleda en LVM utredning även om klienten uppfyllde 

kriterierna utifrån lagstiftning. 

Vi har en egen plats på sjukhuset dit vi skickar personer som i behov av avgiftning 

för att man är i otroligt dåligt skick. Vi använder den både för att rädda liv, plocka 

upp folk men vi använder den också för att få lite tid att fortsätta motiveringen till 

att man ska fortsätta och gå vidare in i öppenvård. (Chef) 
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Utifrån ett ekonomiskt perspektiv ansågs platsen vara kostnadseffektiv då den medverkat till att 

minska på placeringar och LVM. Fler behandlingar kunde genomföras på frivillig väg via endera 

öppenvården eller behandlingshem.  

Ledning/styrning 

När det kom till ledning/styrning såg både medarbetare och chef att det var fördelar med att en 

enhetschef ansvarade för alla funktioner inom verksamhetsområdet. Att samma chef även var 

ansvarig för andra verksamhetsområden som tangerade missbruksområdet sågs som en viktig 

förutsättning för bedömning, val samt samordning av insatser. Chefen beskrevs även var ett stöd 

för medarbetarna och verksamheten. 

Fördelen är att det är en och samma chef för alla områden när det gäller 

vuxendelen. Vi har stöd från chefen. Jag upplever att hen är väldigt stolt över hur 

enhet fungerar och vi jobbar. (Utförande medarbetare) 

Eftersom jag har hela kartan så oavsett om du är funktionsnedsatt utifrån en 

utvecklingsstörning eller har en psykisk funktionsnedsättning eller är våldsutsatt 

eller har ett missbruk eller har ekonomiska problem så är det ju jag som är chef för 

alltihop och det är klart att det har en fördel. (Chef) 

Det fanns från ledningshåll en tanke på hur organisationen skulle bedriva och utforma 

missbruksvården. I och med att den problembaserade specialiseringen hade medarbetarna och 

enhetschef en helhetsbild. Det medförde att medarbetare och enhetschefen var delaktiga i att gå 

från tanke till handling gällande hur missbruksvården skulle utformas och i förlängningen 

bedrivas.  

Jag och min personal har helheten- från det man kommer in till att bli anmäld eller 

ansöker och hela vägen ut till dess att man förhoppningsvis är klar – så har ju vi en 

samsyn i det.  Vi bollar ju och vi vänder och vrider alla stenar och så. (Chef) 
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Kompetens 

Medarbetare som arbetar i den gemensamma enheten har en hög kompetens om missbruk och de 

komplexa behov som kan bli dess konsekvenser, både för klient och anhöriga.  De har även en 

god kompetens kring de arbets- och behandlingsmetoder som är bäst anpassade till de behov som 

kan finnas hos klienten de möter.  

Medarbetarna inom IFO:s övriga enheter beskrevs inte ha kompetens om missbruk och de 

komplexa behov som kan bli dess konsekvenser i lika stor utsträckning.  Anledningen är att de 

inhämtat kompetens om är viktig utifrån det verksamhetsområde som enheten de tillhör är 

verksamma inom. Det finns inte heller i samma utsträckning kompetens kring vilka arbets- och 

behandlingsmetoder som är bäst anpassade till klienter med missbruk och komplexa behov.  

Inom den problembaserade specialiseringen sågs kompetens om missbruk och dess konsekvenser 

för en klient som viktiga delar när det gällde utredning, bedömning och insats. Det är även viktigt 

när det kommer till att ha en förståelse för när i tid en insats ska sättas in.  

Jag tror att socialsekreterarens kompetens och kunskap om missbruk är väldigt 

viktigt och påverkar socialsekreterarens bedömning. Det är därför viktigt att 

socialsekreterare fortsätter att utbilda sig och söka ny kunskap om missbruk, för att 

på bästa sätt kunna bemöta och bedöma individens behov. (Utredande medarbetare) 

Andra faktorer som beskrevs som viktiga egenskaper var engagemang, lyhördhet samt en 

förmåga att se helhetsperspektivet utifrån individens behov. En villighet att lära sig om missbruk 

och dess problematik var andra. Om kompetensen inom verksamhetsområdet saknades var det 

viktigt att det fanns ett intresse att lära sig.  

Det viktigt att vara lyhörd och se till den enskilde individens behov. Inte utgå från 

att en insats är rätt typ av insats bara för att den fungerat för någon med liknande 

problematik. På så sätt kan en mer oerfaren socialsekreterare vara mer objektiv 

och inte fastna i gamla mönster. (Utredande medarbetare) 

Den multikompetens som fanns inom personalgruppen, extern handledning samt kontinuerliga 

ärendehandledningstillfällen med närmaste chef, var faktorer som stärkte kompetensen inom 

enheten. När det gällde utrymme att söka kunskap inom området samt i vissa fall fortbildning var 

det oklart vilka direktiv som gällde inom enheten. Det alla var överens om var att det 
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kompetenspåfyllning för de medarbetare som var verksamma inom enheten var viktigt för att de 

kompetensen inom området skulle både bibehållas och utvecklas.  

Det händer ju mycket inom missbruksvården och vi behöver ju fortbilda oss för att 

kunna förstå exempelvis forskning eller nya metoder. (Utredande medarbetare)  
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4.3 Sammanfattning av resultatet 
I det här avsnittet sammanfattas resultaten i form av en tabell med nyckelbegrepp som visar hur 

respondenterna resonerar utifrån de fem temana. Dessa teman är kopplade till respektive 

organiseringsform. De två första teman är kopplade till frågeställning 1 medan de tre sista är 

kopplade till frågeställning 2. Min övergripande tolkning, när det gäller IFO med problem- och 

funktionsbaserad specialisering, är att den medförde hinder när det kom till att få ett 

helhetsperspektiv gällande ärendehantering, vilket inte gynnade samarbetet mellan enheter eller 

medarbetar. När det gäller IFO med problembaserad specialisering är min övergripande tolkning 

att den främjade helhetssynen och möjliggjorde samarbetet mellan olika enheter.  

Tabell med teman och nyckelbegrepp kopplade till respektive organisationsform  

Teman 

 

 

 

Nyckelbegrepp 

IFO 1 

Problem- och funktionsbaserad 

specialisering  

Nyckelbegrepp 

IFO 2 

Problembaserad 

specialisering 

   

Materiella faktorer 

Organisering 

 

 

 

 

 

 

Samarbete 

 

 

 

 

 

 

Immateriella villkor 

Ekonomi 

 

 

 

 

Ledning/styrning 

 

 

 

 

 

Kompetens 

 

 

 

 

Specialistområden 

Skilda enheter 

Åtskilda 

Avgränsat uppdrag 

Långa beslutsvägar 

Bristande helhetsperspektiv 

 

Formaliserat samarbete 

Informella rutiner 

Otydlighet 

Bristande helhetssyn 

Avgränsade uppdrag 

Olika bedömningar 

Olika beslut 

 

Hemmaplanslösning 

Ekonomi före behov 

 

 

 

Splittrat uppdrag 

Flera verksamhetsområden 

Flera personalgrupper 

Frånvarande chef 

 

 

Komplext  

Påverkar samarbetet 

Bristfällig kompetens 

 

Specialistområden 

Gemensam enhet 

Samlokaliserade 

Flexibelt uppdrag 

Korta beslutsvägar 

Helhetsperspektiv 

 

Icke formaliserat samarbete 

Informella rutiner 

Tydlighet 

Helhetssyn 

Avgränsande uppdrag 

Gemensamma bedömningar 

Gemensamma beslut 

 

Hemmaplanslösning 

Ekonomin påverkar val av insats 

 

 

 

Tydligt uppdrag 

Flera verksamhetsområden 

Flera personalgrupper 

Närvarande chef 

 

 

Påverkar klientarbetet 

Multikompetens 
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Teman som anges i tabellen utgör stommen i den analys som kommer i nästa kapitel. 

5. Analys 
I det här kapitlet analyseras de teman och nyckelbegrepp som framkommit i empirin med hjälp av 

studiens teoretiska referensram. Analysen fokuserar på studiens syfte och de två preciserade 

frågeställningarna. Genom att beskriva och analysera IFO organisationens inomorganisatoriska 

strukturer och processer har jag lyft fram de materiella faktorer och immateriella villkor som 

påverkar förutsättningarna, utformningen och dynamiken inom det organisatoriska fältet 

kommunal missbruksvård.  

De nyinstitutionella begrepp som används har anpassats utifrån studiens syfte, dvs att beskriva 

och analysera hur två olika former av organisatoriskt specialiserade IFO påverkar förutsättningar 

för att skapa en sammanhållen vårdfläta. Den kommunala missbruksvården benämns därmed i 

analysen som ett intraorganisatoriskt fält. Gemensamt för alla enheter inom IFO är att de utgår 

ifrån socialtjänstlagen, vilket kan ses som en intraorganisatorisk logik. Däremot har enheterna 
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egna verksamhetslogiker som påverkar enhetens arbete utifrån exempelvis målsättning, syfte, 

frågeställningar och kompetens.   

5.2 Kommunal missbruksvård – ett intraorganisatoriskt fält med olika logiker 
I denna studie har den kommunala missbruksvården inom två organisatoriskt specialiserade IFO 

studerats. Gemensamt för båda IFO är att de utgår ifrån socialtjänstlagen, vilket är det 

övergripande regelverket som enheterna inom organisationerna utgår ifrån i sina uppdrag, den 

s.k. intraorganisatoriska logiken. I den beskrivs att en klients vårdbehov ska utredas och bedömas 

utifrån ett helhetsperspektiv. När det gäller klienter med missbruk och komplexa behov antyder 

det empiriska materialet att IFO:s organisatoriska specialisering medför att bedömningar ur ett 

helhetsperspektiv inte alltid genomförs. Orsaken är att organiseringen innebär att klienters behov 

utreds av flera olika enheter, och ett samlat grepp om klientens behov tas inte när det kommer till 

samordning av insatser. En anledning kan vara att respektive IFO:s enheter, genom sina 

organisatoriska specialiseringar, har olika materiella faktorer och immateriella villkor att förhålla 

sig till när det gäller att möta individer med missbruk och komplexa behov (jmf Grell, 2016).  

Deras olika verksamhetslogiker och kompetenser ligger till grund för och påverkar enhetens 

utredningar och bedömningar av vilken insats som passar klientens behov (jmf Lundgren et.al. 

2012., Grell, 2016., Hjern 2007). 

De enheter som ingår i den kommunala missbruksvården inom de två studerade IFO har utvecklat 

egna verksamhetslogiker utifrån sitt avgränsade uppdrag och arbetssätt samt kompetens inom det 

specifika verksamhetsområdet. När enheter inom IFO är åtskilda visar det empiriska materialet 

att de relaterar till varandra i varierande grad. De utgår ifrån sina egna mål, syften och 

lagstiftningar när det kommer till bedömningar, beslut och val av insats i klientärendet. När flera 

enheter och funktioner blir inblandade i ett klientärende utgår de från sitt avgränsade uppdrag och 

sin del i processen vilket medför att individens olika behov bedömas olika beroende på var i 

processen ärendet utreds (jmf Grape, 2006). I IFO 1s fall där enheterna är åtskilda och inte 

samlokaliserade ökar avståndet, och det innebär svårigheter att hitta former för ett gemensamt 

arbetssätt i ett klientärende där flera enheter är inblandade. I IFO 2s fall, som har en gemensam 

enhet som är samlokaliserad, minskar avståndet och det innebär ökade möjligheter att skapa ett 

gemensamt arbetssätt.  
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När det gäller övriga enheter inom det intraorganisatoriska fältet bidrar organiseringen till att 

avstånd i form av lokalisering, specialistområden blir materiella faktorer som kan verka 

hindrande vid utformningen av en sammanhållen vårdfläta (jmf DiMaggio & Powell 1991., 

Grape 2006). Även att enheterna har en varierande kompetens inom missbruksområdet visar sig 

vara ett immateriellt villkor som har en inverkan. Främst är det IFO 1s resultat som visar att dessa 

faktorer inverkar på hur gränssnittet ska överbryggas. Här är merparten av de utredande 

enheterna lokaliserade tillsammans, men det har inte gynnat det inomorganisatoriska samarbetet. 

En orsak kan vara att inom IFO 1 är ledning och styrning inom enheterna uppdelade på flera 

chefer och flera verksamhetsområden. Inom IFO 2 är samma chef ansvarig för de 

verksamhetsområden inom IFO som rör vuxna, vilket kan bidra till att överbrygga gränssnittet 

mellan enheterna. 

Empirin kan tolkas som att enheter som arbetar specifikt med missbruk förutsätts ha en hög 

kompetens gällande missbruk och dess konsekvenser samt de arbets- och behandlingsmetoder 

som är anpassade till de behov som kan finnas hos klienten. Kompetens inom övriga 

verksamhetsområden förutsätts inte finnas. Det går att jämför med övriga enheter som har ett 

annat verksamhetsområde men där klienter med missbruk och komplexa behov blir aktuell. De 

förutsätts ha kompetens inom det område som de är verksamma inom men kompetens inom 

missbruksområdet förutsätts inte (jmf DiMaggio & Powell 1991, Hjern 2007., Grape 2006). När 

en klient med missbruk och komplexa behov utreds för något annat än sitt missbruk går det 

därför inte att förutsätta att den enheten även har kompetens gällande missbruk och dess 

konsekvenser eller vilka arbets- och behandlingsmetoder som är lämpligast. Det ökar också 

risken för att klienten ska falla mellan stolarna, vilket resultat från både IFO 1 och 2 visar på. En 

skillnad är att inom IFO 2 har den organisatoriska strukturen, trots specialiseringen, i viss mån 

anpassats utifrån klienten och dennes behov i och med införandet av den gemensamma enheten 

för missbruksfrågor. Kompetens kan därmed anses bli ett immateriellt villkor som påverkar 

utformningen en sammanhållen vårdfläta. 

När organiseringen bidrar till att klientens behov inte ses ur ett helhetsperspektiv och medarbetare 

som arbetar med klienten inte vet vilka insatser som pågår parallellt blir det inomorganisatoriska 

samarbetet mellan enheterna fragmentiserat och avgränsat. De många beslutsfattande leden 

försvårar arbetet och bidrar till att helhetssynen i klientärendet missas. Det gör att organisationens 
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inre förhållanden inte kan möta upp de yttre villkor som organisationen ställs mot. Den 

organisatorisk specialisering skapar då ett ”stuprörstänkande” som påverkar handlingsutrymmet 

hos enheterna och dess medarbetare. Organiseringen kan därmed anses bli en materiell faktor 

som inte bara är ineffektivt utan även medför att helhetsperspektivet riskerar att tappas (Hjern, 

2007).   

Det får till följd att det inte bara är en utan flera enheter som är verksamma inom det 

intraorganisatoriska fältet kommunala missbruksvård. Den organisatoriska specialiseringen har 

då blivit ett intraorganisatoriskt fält med olika logiker (jmf Grape, 2006), med olika materiella 

faktorer och immateriella villkor som påverkar IFO:s utformning och förutsättningar att skapa av 

en sammanhållen vårdfläta.  

5.3 Kommunal missbruksvård – ett organisatoriskt fält i konflikt eller konsensus? 
När en klient som har missbruksproblem och komplexa behov aktualiseras kan den 

organisatoriska specialiseringen bidra till att klienten faller mellan stolarna. En anledning är 

uppdelningen av enheter i specialistområden som medför att en klient med fler än ett behov 

utreds inom flera enheter, ofta utan samordning mellan utredande enheter (jmf Grape,2006., 

Horwath & Morrison 2007). Det empiriska materialet tyder på att varje enhet inom det 

intraorganisatoriska fältet kan liknas vid en verksamhetsdomän, där olika specialiserade enheter 

gör anspråk på och konkurrerar om de verksamhetsdomäner som återfinns inom fältet (jmf 

DiMaggio & Powell 1991., Grape, 2006).  

När det finns flera verksamhetslogiker att ta hänsyn till inom ett intraorganisatoriskt fält kan 

utformningen av ett inomorganisatoriskt samarbete inte ske utifrån en verksamhetslogik. Enheter 

som konkurrerar om verksamhetsdomäner inom det organisatoriska fältet kan förbli helt eller 

delvis autonoma, och i hög utsträckning arbetar mot olika mål och syften. För att undvika att det 

inträffar behöver samsyn skapas på alla nivåer när det gäller uppdrag, ansvar och samordning 

(jmf med Grape, 2006., Horwath & Morrison 2007).  

En gemensam målsättning för den kommunala missbruksvården och på vilket sätt som enheterna 

ska nå dessa mål kan vara avgörande för om det blir en domänkonflikt eller domänkonsensus 

mellan de enheter inom det intraorganisatoriska fältet (jmf Grape, 2006). Båda utfallen kan ses 

som immateriella villkor som påverkar huruvida vårdflätan blir sammanhållen eller inte. Ifall 

målsättningen är gemensam och alla enheter arbetar med att nå de mål som är satt, ökar 
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förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta. Om det inte finns en gemensam målsättning 

ökar risken för att vårdflätan blir fragmentiserad.  

Det empiriska materialet antyder att det finns väsentliga skillnader mellan de två studerade IFO. 

När det gäller IFO 1 finns ingen formaliserad målsättning gällande den kommunala 

missbruksvården. Den politiska nivån och chefsnivån har uttalat att missbruk ska vara ett 

fokusområde, men vad målsättningen innebär i praktiken och vilket mål som finns är luddigt och 

inte förankrat i enheterna på det intraorganisatoriska fältet. De immateriella villkoren avseende 

målsättning kan anses vara otydliga. Inom IFO 2 fanns en formaliserad målsättning som 

förankrats från politikernivå ner till chefs- och verksamhetsnivå inom den enhet som arbetar 

specifikt med missbruksfrågor. Förankring inom övriga enheter som ingår i det 

intraorganisatoriska fältet finns på olika nivåer. De immateriella villkoren avseende målsättning 

kan anses vara tydliga. 

Olika enheter som är verksamma inom det intraorganisatoriska fältet relaterar till varandra i 

varierande grad inom verksamhetsdomänen. En anledning kan vara att enhetens avgränsade 

uppdrag och arbetsuppgifter inom verksamhetsdomänen endast utgår ifrån behov som är aktuellt 

för den specifika enheten att utreda och bedöma. Det empiriska materialet antyder att 

verksamhetsdomänerna kan ha en direkt påverkan på varandra. Det medför att det i vissa fall kan 

vara svårt för en domän att vara verksam utan den andra (jmf Grape, 2006).  

Inom IFO 1 har det i omgångar genomförts olika former av utvecklingsarbeten mellan de två 

specialistenheterna inom missbruksområdet. Syftet har varit att skapa gemensamma mål och en 

struktur när det gäller det inomorganisatoriska samarbetet. Arbetet har bidragit till att öka 

förståelsen för varandras gränser när det gäller vem som gör vad och när, i 

verksamhetsdomänerna psykosocialbehandling och psykosocialt stöd (jmf Grape, 2006).  

Inom de övriga verksamhetsdomänerna där andra enheter är verksamma har utvecklingsarbetet 

inte genomförts i lika hög utsträckning. Enheter tar inte ansvar att utreda och bevilja insatser när 

det framkommer att en individ har ett missbruk. I stället anser sig enheter och dess ledning ha ett 

tolkningsföreträde över de andra enheters bedömningar och beslut. Bristfällig kompetens när det 

kommer till missbruk och dess komplexitet antyds i det empiriska materialet som en bidragande 

orsak till att helhetsperspektivet gällande individen förbisågs. Det medför att enheterna inom 

respektive verksamhetsdomän motarbetar varandra istället för att samarbeta. I det fall där det 
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inomorganisatoriska samarbetet är formaliserat, efterlevs inte rutinerna. Istället har det skapats 

egna rutiner som bättre passar den egna enhetens mål och struktur.  Det har medfört att samarbete 

mellan enheterna är begränsat (jmf Grape, 2006., Horwath & Morrison 2007).   

Inom IFO 2 har det skapats en gemensam enhet för att utreda, bedöma och välja insats gällande 

behandling och stöd samt utföra insatsen. Enheten har tydliga men inte formaliserade mål samt en 

struktur för hur alla funktioner som ingår i enheten ska arbeta inom området samt med vilka 

individer enheten arbetar. Enheten kännetecknas av en enighet när det gäller missbruksområdet 

och det finns en förståelse för och ett erkännande av varandras gränser inom 

verksamhetsdomänen (jmf Grape, 2006). 

Det inomorganisatoriska samarbetet med övriga enheter inom det intraorganisatoriska fältet 

beskrivs fungera bra.  En orsak som lyfts fram är att samma chef ansvarar för alla verksamheter 

som rör vuxna, vilket var en fördel när det kom till samarbetet. Det ökar förutsättningarna för att 

förståelse för och ett erkännande av de olika verksamhetsdomänernas gränser och förutsättningar 

skapas (jmf Grape, 2006., Horwath & Morrison 2007). 
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5.4 Kommunal missbruksvård – ett intraorganisatoriskt fält med låg eller hög 

samarbetsnivå? 
När flera enheter ingår i det intraorganisatoriska fältet, påverkas förutsättningar och utformning 

av immateriella villkor det inomorganisatoriskt samarbete (jmf Grape, 2006., Hjern, 2007). Dessa 

förutsättningar och immateriella villkor kan ses beskriva vilken nivå av samarbete som råder 

inom och mellan de enheter som ingår i det intraorganisatoriska fältet (jmf Horwath & Morrison 

2007).  Det empiriska materialet kan tolkas som att det råder skillnader när det gäller det 

inomorganisatoriska samarbetet mellan de IFO som ingått i studien.  

Inom IFO 1 visar empirin att det finns organisatoriska strukturer i form av materiella faktorer och 

immateriella villkor, som kan utgöra en risk för att klienter med missbruk och komplexa behov 

inte passar in. Ett immateriellt villkor är närheten och kommunikationen mellan de enheter som 

är verksamma inom det organisatoriska fältet. De är åtskilda från varandra, vilket skapar långa 

beslutsvägar och kommunikationsfällor när det gäller gemensamma klientärenden. 

Ett annat är ledning och styrning som innefattar chefskapet och dess uppdrag. Ansvariga chefer 

inom respektive enhet beskrivs, på olika sätt, som frånvarande. Chefernas uppdrag inom 

respektive enhet uppges vara splittrat och närvaron samt lyhördheten till den personal som är 

närmast klienterna varierar. 

Det avgränsade uppdrag som varje enhet har och dess konsekvenser kan ses som en materiell 

faktor som utgör en risk. När varje enhet har egna ramar, mål och syfte med sitt uppdrag och 

arbetssätt påverkas det intraorganisatoriska samarbetet mellan enheterna som ingår i det 

organisatoriska fältet i varierande grad. Mellan enheterna där det finns formaliserade flöden och 

rutiner samt samarbetsforum finns en högre nivå på det inomorganisatoriska samarbetet. Här ser 

vi ett exempel på det Horwath och Morrison benämner samordning. Mellan de enheter där det 

inte finns formaliserade flöden och rutiner samt samarbetsforum är det en lägre nivå på det 

inomorganisatoriska samarbetet. Här ser vi ett exempel på det Horwath och Morrison benämner 

kommunikation.  

Ett immateriellt villkor som kan innebära en risk för klienten att inte passa in i organisationen rör 

kompetens gällande missbruk, vilket kan i förlängningen ha en påverkan på det 

inomorganisatoriska samarbetet. Empirin antyder att mellan de enheter där det finns en 

varierande kompetensnivå gällande missbruk och dess konsekvenser är nivån på det 
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inomorganisatoriska samarbetet lågt. De olika kompetensnivåerna leder till att motstridiga 

professionella ideologier och arbetssätt skapas mellan enheterna och därmed påverkas hur 

enheterna kommunicerar och samarbetar med varandra i klientärenden. Här ser vi ett exempel på 

det Horwath och Morrison benämner kommunikation och samarbete.  

 

Figur 4. Illustration av de olika samverkansnivåer som finns mellan enheterna inom den kommunala 

missbruksvården tillhörande IFO organisation 1. Figuren är en tolkning av Horwath & Morrison (2007) beskrivning. 

När det gäller IFO 2 visar empirin att en viss anpassning av de organisatoriska strukturerna, dvs 

immateriella villkor och materiella faktorer, aktivt genomförts för att kunna möta upp klienter 

med missbruk och komplexa behov. En materiell faktor som bidrar till anpassningen är att 

organisationen valt att sammanföra de funktioner som arbetar med att utreda och bedöma behov 

av missbruksbehandling, samt att de funktioner som verkställer behandlingsinsatsen har 

sammanförts till en enhet med gemensamma ramar, mål och syfte. Det skiljer sig från hur övriga 

enheter inom organisationen är organiserade. Ett immateriellt villkor som verkar ha en påverkan 

är att närmaste chefen upplevs vara närvarande, kompetent inom området och lyhörd gentemot 

sina medarbetare. Det finns en dialog mellan ledning och verksamhet som bidrar till en tydlighet 

inom de ramar som enheten har att förhålla sig till. Här ingår förutom utvecklingsfrågor även de 

ekonomiska förutsättningar som enheten och IFO har att förhålla sig till. Genom att sammanföra 

enheten för att skapa en gemensam identitet när det gäller missbruksområdet har en hög nivå av 

inomorganisatoriskt samarbete skapats. Här ser vi ett exempel på det Horwath och Morrison 

benämner integration.   

Ytterligare ett immateriellt villkor som förefaller inverka är att samma chef ansvarar för övriga 

enheter som hanterar vuxenärenden och dessutom är ärendehandledare inom enheterna. På så sätt 

ökar möjligheten för ledningen att styra och skapa förutsättningar för enheterna att möta klienter 

med komplexa behov. Det ökar i sin tur förutsättningarna för en högre nivå på 

inomorganisatoriskt samarbete mellan de enheter som ingår i det intraorganisatoriska fältet. Här 

ser vi ett exempel på det Horwath och Morrison benämner samordning. 
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I det fall där det funnits en lägre nivå av inomorganisatoriskt samarbete mellan enheter har en 

bidragande materiell faktor varit motstridigheter baserade på de olika enheternas professionella 

ideologier. Motstridigheterna medförde att det skapades en misstro mellan enheterna och att 

förståelsen för varandras uppdrag, roller och ansvar var låg. När detta blev tydligt för enheternas 

chefer beslutades det om en förändring. Förändringen innebar en strategisk planering där ramar 

och struktur för det inomorganisatoriska samarbetet tydliggjorts. Vidare har cheferna inom 

respektive enhet klargjort det gemensamma uppdraget och enheternas medarbetare har 

involverats i det praktiska upplägget. Ett arbete för att skapa tillit mellan enheternas olika 

professioner vilket medfört att nivån på det inomorganisatoriska samarbetet ökat. Här ser vi ett 

exempel på det Horwath och Morrison benämner koalition. 

  

Figur 5. Illustration av de olika samverkansnivåer som finns mellan enheterna inom den kommunala 

missbruksvården tillhörande IFO organisation 2. Figuren är en tolkning av Horwath & Morrison (2007) beskrivning. 

  



61 
 

6. Diskussion 
I kapitlet förs en diskussion med utgångspunkt i att det finns antal grundläggande materiella 

faktorer och immateriella villkor som påverkar den sammanhållna vårdflätans förutsättningar och 

utformning inom det intraorganisatoriska fältet kommunal missbruksvård.  

I avsnittet förs även ett resonemang avseende hur de två deltagande IFO- organisationerna bör 

utforma och skapa förutsättningar för att få en sammanhållen vårdfläta. Resonemanget bygger på 

mina bedömningar utifrån studiens teoretiska referensram. Kapitlet avslutas med förslag för 

vidare forskning inom området. 

6.1 Materiella faktorer och immateriella villkor som påverkar den sammanhållna 

vårdflätan 
Studiens resultat visar att IFO- organisationens struktur, dess konsekvenser och påverkan kan 

vara avgörande när det kommer till att utforma förutsättningar för kommunal missbruksvård och i 

förlängningen en sammanhållen vårdfläta.   

Politiken och organisationens viljeinriktning inom verksamhetsområdet missbruk och hur den har 

förankrats inom IFO har visat sig vara ett centralt villkor för hur förutsättningar inom det 

intraorganisatoriska fältet skapas. Tydlighet i organisationens viljeinriktning och att aktivt arbeta 

på alla nivåer (politik- och tjänstemannanivå) med att förankra och integrera den i det praktiska 

arbetet, ökar förutsättningarna för en sammanhållen vårdfläta.  

Ett annat villkor som kan ses som en förutsättning är ledningens agerande inom respektive IFO, 

oavsett organisatorisk specialisering, för att ge enheter möjlighet till att utarbeta gemensamma 

arbetssätt inom det intraorganisatoriska fältet. Finns det utarbetat gemensamma strategier där 

även roller och mandat, samt vem som gör vad i samarbetet ingår, då ökar inte bara förståelse för 

varandras roller och mandat utan även enheternas möjlighet att arbeta bort s.k. 

”stuprörstänkande” (jmf Grape, 2006., Hjern, 2007., Horwath & Morrison 2007). 

När organisationen har klargjort och skapat tydlighet kring den viljeinriktning som alla enheter 

ska arbeta utifrån inom verksamhetsområdet missbruk är nästa steg att skapa formaliserade mål 

och direktiv mellan enheterna. Det första steget blir då att bryta ned övergripande strategier och 

direktiv till gemensamma mål för enheterna med hänsyn till deras egna verksamhetslogiker och 

specialistkompetens. Formaliseringen av målsättning, uppdrag, ansvar och samordning för 
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enheterna inom fältet, är villkor som bidrar till en ökad förståelse för och ett erkännande av 

enheternas gränser inom verksamhetsdomänen (jmf Grape, 2006., Grell, 2016., Hjern, 2007).  

6.2 Förslag på förbättringar 
På basis av studien är min bedömning att förbättringar kan åstadkommas på följande sätt. 

Inom både IFO 1 och IFO 2 anser jag att ett gemensamt arbete mellan enheterna inom de 

verksamhetsdomäner som ingår i det intraorganisatoriska fältet bör prioriteras. Syftet är att hitta 

former för ett arbetssätt där alla verksamhetslogiker integreras utifrån individens behov. Här 

ingår klargörande av uppdrag, ansvar och struktur för respektive enhets verksamhetsområde, 

funktion och nivå på samarbete. På så sätt kan frågor beträffande exempelvis samlokalisering 

komma att bli mindre central och frågor gällande gemensam utformning av hemmaplanslösningar 

bli mer centrala. 

För att undvika att konkurrenssituationer uppstår mellan de enheter som är verksamma inom det 

intraorganisatoriska fältet bedömer jag att en samsyn behöver skapas på alla nivåer när det gäller 

uppdrag, ansvar och samordning (jmf Grape, 2006). Arbetet med att skapa samsyn bör initialt 

innebära att ett viljeinriktningsarbete på både politik- och tjänstemannanivå avseende det 

intraorganisatoriska fältet genomföras inom både IFO 1 och IFO 2.  Övergripande strategier och 

direktiv, där även budget- och resursfördelningen inom området ingår, bör enligt min bedömning 

konkretiseras, tydliggöras och integreras inom respektive IFO- organisation och dess enheter.  

Nästa steg i arbetet med att skapa samsyn bör enligt mig vara att upprätta och integrera rutiner 

och flöden som tydliggör målsättning, uppdrag, ansvar och samordning formaliserade inom både 

IFO 1 och IFO 2. Integrering bör ske genom att ett gemensamt arbete mellan enheterna 

genomförs där chefer och medarbetare tillsammans deltar. För att undvika att utfallet blir en 

konflikt mellan de enheter som ingår i verksamhetsdomänen anser jag att de ansvariga cheferna 

inom respektive enhet sinsemellan ska sätta en ram för arbetet i form av gemensamma direktiv 

och målsättningar innan arbetet startat upp.  

I det gemensamma arbetet anser jag att en integrering av de olika enheternas verksamhetslogiker 

bör genomföras. Syftet med arbetet för både IFO 1 och IFO 2 skulle vara att skapa gemensamma 

mål och en struktur när det gäller det inomorganisatoriska samarbetet i det intraorganisatoriska 

fältet. På så sätt anser jag att förståelse för varandras gränser när det gäller vem som gör vad och 
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när i ett individärende bör öka och bidra till domänkonsensus mellan de enheter som ingår i det 

intraorganisatoriska fältet (jmf Grape, 2006., Horwath & Morrison2007).  

För de enheter som anser att de har en integrering av sina verksamhetslogiker bör enligt min 

bedömning en uppföljning och utvärdering av hur integreringen fungerar genomföras. 

Uppföljnings- och utvärderingsresultatet kan då ligga till grund för fortsatta utvecklingsarbeten 

samt för den målbild och viljeinriktning som finns inom organisationen. För IFO 1 gäller det de 

två enheter som arbetar specifikt med missbruksfrågor. Inom IFO 2 gäller det dels inom den 

gemensamma enheten för missbruksfrågor och mellan den enheten och barn och familje-enheten.  

Utöver arbetet med att skapa samsyn och formaliserade rutiner och flöden anser jag att 

gemensamma diskussionsforum med utrymme att diskutera frågor såsom samarbete och 

uppkomna problem inom och mellan enheterna behöver upprättas. Syftet är att undvika att 

medarbetare gör egna tolkningar i klientärende, informella rutiner i hanteringen av klientärenden 

utformas och en otydlighet kring vem som ska göra vad i det inomorganisatoriska samarbetet. 

Lägg där till risken att medarbetare och ledningsnivå får olika bilder av vad som fungerar i 

organisationen, vilket kan leda till att medarbetarna upplever att de inte blir lyssnade till (Grape, 

2006., Hjern, 2007).  

Det inomorganisatoriska samarbetet inom både IFO 1 och 2 bör enligt min åsikt sanktioneras, 

beslutas om på ledningsnivå och förankras på alla nivåer inom IFO för att bli verkningsfull och 

skapa förutsättningarna för en högre nivå av inomorganisatoriskt samarbete (jmf Howarth & 

Morrisson 2007).  För IFO 1 där det inomorganisatoriskt samarbete kan beskrivas vara på en låg 

nivå bedömer jag att ledningen behöver skapa en gemensam strategi där roller och mandat, vem 

som gör vad i samarbetet ingår. Strategin behöver även formaliseras och integreras inom hela 

IFO (jmf Horwath & Morrison 2007). För IFO 1 skulle förutsättningarna för en sammanhållen 

vårdfläta kunna förbättras genom konkreta beslut som anger struktur och tid för det 

inomorganisatoriska samarbetet, vilket skulle underlätta enheternas planering och arbetet med att 

samordna och utvärdera adekvata insatser utifrån individens behov. För IFO 2 där det 

inomorganisatoriska samarbetet kan beskrivas vara på en hög nivå kan förutsättningarna för en 

sammanhållen vårdfläta förbättras ytterligare genom att ledningen bli bättre på att formalisera de 

gemensamma arbetens som genomförs mellan enheter. Konkreta beslut som anger struktur och 

tid för det inomorganisatoriska samarbetet, bör underlätta planering och arbetet mellan enheterna 
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när det gäller att samordna och utvärdera adekvata insatser utifrån individens behov (jmf Howart 

& Morrisson 2007). 

6.3 Avslutning och förslag på vidare forskning inom området  
Denna studie har haft fokus på om och hur olika former av organisatoriskt specialiserade IFO 

påverkar förutsättningar för att skapa en sammanhållen vårdfläta inom den kommunala 

missbruksvården. Analysen har visat att kommunal missbruksvård är att betrakta som ett 

intraorganisatoriskt fält med olika logiker. Studien visar att båda IFO har fokus på utredning, 

bedömning och insats inom specifikt missbruk och i vissa fall boende. Övriga behov finns med 

men mer ur ett sekundärt perspektiv.  

Som förslag på vidare forskning inom området vore det intressant att forska vidare på vårdflätan 

utifrån ett klientperspektiv. Exempelvis vore det viktigt att veta om det finns behov av att anpassa 

den kommunala missbruksvården utifrån klientens komplexa behov och i så fall på vilket sätt. 

Denna studie visar att många klienter som utredes inom IFO utifrån sitt missbruk även har behov 

av stöd när det gäller ekonomi, bostad och sysselsättning.  Samtidigt är det inomorganisatoriska 

samarbete inte alltid utformat på det sätt som behövs för att ge klienten det stöd som denne 

behöver utifrån sina behov. Det stärker de forskningsresultat som Grell (2016) och Lundgren et 

al. (2012) påvisat gällande att hur den kommunala missbruksvården idag består av mer än 

missbruksbehandling. Övriga komplexa behov behöver också bemötas och samordnas, vilket inte 

alltid sker idag. Givet den organisatoriska specialiseringen och dess konsekvenser vore det 

intressant att utifrån klientperspektiv undersöka ifall klienter med komplexa behov påverkas av 

IFO:s förutsättningar att utforma en sammanhållen vårdfläta och i så fall på vilket sätt. Även hur 

klienterna själva uppfattar IFO:s förutsättningar att utforma en sammanhållen vårdfläta vore av 

intresse att studera. 

Hur anhöriga och närståendes till individer med missbruk och komplexa behov uppfattar IFO:s 

förutsättningar att utforma en sammanhållen vårdfläta vore ett annat intressant perspektiv att 

studera.  Detta eftersom deras roll många gånger kan vara synnerligen central för individen och 

dennes rehabilitering.  

Inom verksamhetsområdet missbruk finns idag två huvudmän, socialtjänsten och hälso- och 

sjukvården. För båda dessa är en av de stora utmaningarna att hjälpa individer med missbruk och 

komplexa behov med samordnade insatser. I många fall har individen samtidigt pågående 
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stödinsatser hos båda huvudmännen men ingen samordning av dessa insatser. Det är ytterligare 

en anledning till att studera vilka materiella faktorer och immateriella villkor i planering och 

genomförandet av insatser som är viktiga och som bidrar till en sammanhållen vårdfläta för 

individer med missbruk och komplexa behov.   
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Bilaga 1 

 

Camilla Carpholt 

Magisteruppsats 15p hösttermin 2016 

Institutionen för socialt arbete 

Umeå universitet 

 

Enkätstudie  

 

Instruktioner: 

- Enkäten innehåller sex påståenden att ta ställning till, enskilt och anonymt. 

- När du besvarar frågorna ska du ha i åtanke en individ som har missbruk och beroende, samt 

andra komplexa behov (t.ex. arbetslöshet, hemlöshet, ett svagt socialt nätverk). 

- I enkäten undersöks 3 områden: kommunal missbruksvårds organisering, kommunal 

missbruksvårds ekonomiska resurser samt socialarbetarna inom kommunal missbruksvård och 

deras kompetens. 

- OBS! Det är viktigt att du motiverar dina svar.  

- Ingen enskild persons svar kommer att kunna identifieras när resultaten redovisas  

- Enkätsvaret mailas till mig efter ifyllnad. 

  



72 
 

 

 

1. Den kommunala missbruksvårdens organisering påverkar hur individen bedöms. Markera din åsikt 

med ett kryss i någon av rutorna.  

 

Instämmer helt Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt 

avstånd 

     

 

 

Om du instämmer helt eller delvis, ange med ett X på skalan nedan hur stark du anser att påverkan är 

 

 Mycket 

stark 

      Mycket 

svag 

 

 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Motivera ditt svar:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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2. Den kommunala missbruksvårdens organisering påverkar vilka insatser som föreslås. Markera din 

åsikt med ett kryss i någon av rutorna. 

 

Instämmer helt  Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt och 

avstånd 

     

 

 

Om du instämmer helt eller delvis, ange med ett X på skalan nedan hur stark du anser att påverkan är 

 

 Mycket 

stark 

      Mycket 

svag 

 

 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Motivera ditt svar:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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3. Den kommunala missbruksvårdens ekonomiska resurser påverkar hur individen bedöms. Markera 

din åsikt med ett kryss i någon av rutorna. 

 

Instämmer helt  Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt 

avstånd 

     

 

 

Om du instämmer helt eller delvis, ange med ett X på skalan nedan hur stark du anser att påverkan är 

 

 Mycket 

stark 

      Mycket 

svag 

 

 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Motivera ditt svar:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….  
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4. Den kommunala missbruksvårdens ekonomiska resurser påverkar vilka insatser som föreslås. 

Markera din åsikt med ett kryss i någon av rutorna. 

 

Instämmer helt Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt 

avstånd 

     

 

 

Om du instämmer helt eller delvis, ange med ett X på skalan nedan hur stark du anser att påverkan är 

 

 Mycket 

stark 

      Mycket 

svag 

 

 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Motivera ditt svar:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



76 
 

5. Socialarbetarnas kompetens gällande substanssyndrom påverkar hur individen bedöms. Markera 

din åsikt med ett kryss i någon av rutorna. 

 

Instämmer helt  Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt 

avstånd 

     

 

 

Om du instämmer helt eller delvis, ange med ett X på skalan nedan hur stark du anser att påverkan är 

 

 Mycket 

stark 

      Mycket 

svag 

 

 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Motivera ditt svar:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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6. Socialarbetarnas kompetens gällande substanssyndrom påverkar vilka insatser som föreslås. 

Markera din åsikt med ett kryss i någon av rutorna. 

 

Instämmer helt Instämmer 

delvis 
Tveksam Tar delvis 

avstånd 
Tar helt 

avstånd 

     

 

 

Om du instämmer helt eller delvis, ange med ett X på skalan nedan hur stark du anser att påverkan är 

 

 Mycket 

stark 

      Mycket 

svag 

 

 

                            ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Motivera ditt svar:  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
Informationsbrev om deltagande i studie 

Kommunal missbruksvård ingår i det som vi idag kallar människobehandlande organisationer och är en 

del av välfärdssektorn i Sverige. Verksamheten återfinns i de allra flesta fall inom socialtjänstens Individ 

och familjeomsorg. Merparten av de verksamheter som återfinns inom välfärdssektorn har genomgått 

organisationsförändringar under de senaste två årtionden som passerat. Det har även socialtjänsten och 

den kommunala missbruksvården. Hur dessa förändringar påverkar förutsättningarna för en sammanhållen 

vårdfläta för klienten är viktigt att studera. 

Syfte med studien 

Syftet med studien är att undersöka hur IFO:s organisation påverkar förutsättningarna för att skapa en 

sammanhållen vårdfläta inom kommunala missbruksvården. 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Vid den muntliga informationen som lämnades vid er arbetsplats den x oktober fick alla närvarande 

övergripande information om studien samt info om hur man skulle gå tillväga ifall man var intresserad av 

att delta i en fokusgruppsintervju. Din enhetschef har givit sitt medgivande till att Du får delta i studien. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst utan att uppge anledning avbryta ditt deltagande. 

Intervjun kommer att genomföras som en fokusgruppsintervju där flera deltagare kommer att delta. 

Anledning till att jag genomför en fokusgruppsintervju är att fokusgruppsintervjun har olika funktioner 

vilket ger en bredd i materialinsamlandet. De verksamheter som är utvalda, har valts utifrån storlek på 

kommun, organisation av missbruksvården samt reseavstånd för mig som student. 

Varje fokusgruppsintervju beräknas ta ca 1½ timme och planeras äga rum under arbetstid. Intervjun 

kommer att spelas in och sedan skrivas ut till text för att analyseras. 

Materialet redovisas på ett sådant sätt att enskilda personer inte går att identifiera. 

Studien är en del av en magisterkurs och utförs under handledning av professor Björn Blom vid 

Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. Återkoppling av studiens resultat kan ges till deltagare 

och verksamhetsansvariga vid studiens slut om så önskas. 

Du ger ditt samtycke till att delta genom att besvara mailet. Efter detta kontaktas Du för att meddelas om 

tid och datum för fokusgruppsintervjun. Jag behöver Ditt medgivande om deltagande i studien via mail 

senast XX oktober. 

Inför fokusgruppsintervjun vore jag tacksam ifall du kan tänka dig att fylla i den enkäten som bifogas i 

mailen. 

Du är naturligtvis välkommen att höra er om du/ni önskar ytterligare information om studien. 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Carpholt  

Mobilnr.0730–387763; camilla.carpholt@kfvn.se 

 

 

mailto:camilla.carpholt@kfvn.se
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Bilaga 3 
Informationsbrev om deltagande i studie 

Kommunal missbruksvård ingår i det som vi idag kallar människobehandlande organisationer och är en 

del av välfärdssektorn i Sverige. Verksamheten återfinns i de allra flesta fall inom socialtjänstens Individ 

och familjeomsorg. Merparten av de verksamheter som återfinns inom välfärdssektorn har genomgått 

organisationsförändringar under de senaste två årtionden som passerat. Det har även socialtjänsten och 

den kommunala missbruksvården. Hur dessa förändringar påverkar förutsättningarna för en sammanhållen 

vårdfläta för klienten är viktigt att studera. 

Syfte med studien 

Syftet med studien är att undersöka hur IFO:s organisation påverkar förutsättningarna för att skapa en 

sammanhållen vårdfläta inom kommunala missbruksvården. 

Studiens genomförande samt hantering av data 

Vid den muntliga informationen som lämnades vid er arbetsplats den X oktober fick alla närvarande 

övergripande information om studien samt info om hur man skulle gå tillväga ifall man var intresserad av 

att delta. Du gav då ditt samtycke till att delta i studien och ett datum och tid bokades för en intervju. 

Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst utan att uppge anledning avbryta ditt deltagande. 

Intervjun kommer att genomföras som en djup intervju och beräknas ta ca 1timme. Den äger rum under 

arbetstid. Intervjun kommer att spelas in och sedan skrivas ut till text för att analyseras. 

De verksamheter som är utvalda att delta i studien, har valts utifrån storlek på kommun, organisation av 

missbruksvården samt reseavstånd för mig som student. Materialet redovisas på ett sådant sätt att enskilda 

personer inte går att identifiera. 

Studien är en del av en magisterkurs och utförs under handledning av professor Björn Blom vid 

Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet. Återkoppling av studiens resultat kan ges till deltagare 

och verksamhetsansvariga vid studiens slut om så önskas. 

Inför djup intervjun vore jag tacksam ifall du kan tänka dig att fylla i den enkäten som bifogas i mailen. 

Du är naturligtvis välkommen att höra av dig om du önskar ytterligare information om studien. 

Med vänliga hälsningar 

Camilla Carpholt 

Mobilnr.0730–387763 

Camilla.carpholt@kfvn.se 
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Bilaga 4 
Semi-strukturerade intervjumall för djup- och fokusgruppsintervju 

Fråga 1 

Finns det andra faktorer än de som angetts i enkäten (dvs. organisering, ekonomi, kompetens) som 

påverkar hur en klient med missbruk/beroende och komplexa behov bedöms? 

Fråga 2 

Finns det andra faktorer än de som angetts i enkäten (dvs. organisering, ekonomi, kompetens) som 

påverkar vilka insatser som föreslås vid missbruk/beroende och komplexa behov? 

Fråga 3 

Vilka är den här organisationens största fördelar? 

Fråga 4 

Vilka är den här organisationens största nackdelar? 

Fråga 5 

Hur bör, anser du/ni, kommunal missbruksvård vara organiserad för att en klient ska få en sammanhållen 

vårdfläta? 

Fråga 6 

Hur nära eller långt ifrån den idealbilden befinner sig er organisation? 

Fråga 7 

Finns det något övrigt att tillägga om den kommunala missbruksvårdens organisering, som jag borde ha 

frågat om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


