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Studien syftar till att belysa yrkesverksammas upplevelser av att arbeta med personer med 

dubbeldiagnos ur ett samverkansperspektiv. Samverkan är någonting som på senare år blivit 

uppmärksammat och omdebatterat. Att socialtjänsten och landstinget ska samverka återfinns i 

befintlig lagreglering. Hur samverkan praktiskt ska implementeras saknas vidare beskrivning 

av. Detta bidrar till ett visst tolkningsutrymme som resulterat i att samverkansprocesser kan 

upplevas ineffektiva. 

En person med dubbeldiagnos har ett komplext vårdbehov med många vårdinsatser. För att 

personen ska kunna få den hjälp och det stöd som den behöver, ställer det höga krav på 

utformningen av de olika insatserna. Tidigare forskning visar att integrerade vårdmodeller 

gentemot personer med dubbel diagnos ger positivt utfall gällande deras livskvalitet. 

Vissa verksamheter har kommit längre i utvecklingen av att koordinera insatser. Forskning 

visar dock på att det krävs vidare fortbildning på området för att möjliggöra en praktiskt 

förankrad samverkanskultur. 

Studien baseras på upplevelser från yrkesverksamma som arbetar i en verksamhet specifikt 

inriktad mot personer med dubbeldiagnos. I deras dagliga arbete är det av stor vikt att 

samverka med både interna och externa aktörer. Verksamheten upplever sig ha väletablerade 

samverkansprocesser och resultatet i studien synliggör hur en fungerande samverkan kan se 

ut. 
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En av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle är personer som både missbrukar och har en 

svår psykisk störning, s.k. dubbeldiagnos. Denna grupp löper mycket större risk att hamna i 

social utslaghet med otillfredsställande levnadsförhållanden. Den sociala utslagheten kan 

bland annat innefatta hemlöshet och förhöjd dödlighet. Dödligheten visar sig vara nästan 8 

gånger högre än för normalbefolkningen (Socialstyrelsen, 2004).  

Statens offentliga utredningar (SOU 2011:6) visar att samsjuklighet s.k. dubbeldiagnos, är 

vanligt förekommande och kräver att både missbruksvården och sjukvården arbetar för att 

identifiera, utreda och finna adekvata behandlingsformer för dessa individer.  

Internationell forskning har lyckats påvisa omfånget av denna målgrupp, personer med 

dubbeldiagnos, i högre grad än vad vi i Sverige hittills gjort. Det är av största vikt att detta 

identifieringsarbete utvecklas för att sedan kunna finna lämpliga behandlingar och 

tillvägagångssätt i mötet med detta klientel (SOU 2011:6).  

På senare år har fokus hamnat allt mer på personer med dubbeldiagnos på nationell, 

kommunal och landstingsnivå. Wirbing & Borg (2011, s.19) samt Allgulander (2008) tar upp 

statistik som visar på att cirka 50-60 procent av klienterna i missbruksvården har påtagliga 

psykiska problem och av dessa har 40-70 procent ett stort hjälpbehov.  

Drygt hälften av alla som är intagna på anstalter i Sverige bedöms även ha en 

missbruksproblematik. Ungefär 40 procent av de klienter som är under rättpsykiatriskvård har 

missbruk som huvud- eller sidodiagnos. Även Statens offentliga utredningar (SOU 2011:35 

vol.2) hänvisar till dessa siffror, vilket styrker ovan nämnda statistik.  

Behandlingsresultat som visat sig mest effektiv på denna målgrupp är en form av integrerad 

behandling istället för parallell eller separat behandling (Wirbing & Borg, 2011, s.20).   

Personer som vårdas enligt Lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, visar 

sig även vara överrepresenterade när det gäller psykiatrisk diagnos, vilket innebär att de har 

en s.k. dubbeldiagnos. Av vad som framkommit i SOU (2011:35 vol. 2) visar det att detta 

gäller cirka 60 procent av klienterna.  

I samma utredning finns resultat, från en utredning gjord 2008, som säger att 50 procent av de 

patienter som vårdas enligt Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT,  eller Lag 

(1991:1129) om rättpsykiatriskvård, LRV, som redan diagnostiserats med allvarlig psykisk 

störning, också har missbruks- eller beroendeproblematik (SOU, 2011:35 vol. 2).  

Samverkan har under de senaste åren blivit mer omtalat, ofta p.g.a. tragiska händelser, där 

samverkan brustit och uppmärksammats som massmediala skandaler. Psykiatri och 

socialtjänst är de instanser som ofta kritiserats. Kritiken riktar sig inte till enskilda 

yrkesverksammas insatser, utan snarare handlar det om rutiner som brustit när det kommer till 

samverkan mellan två viktiga organ. Följaktligen har detta lett till mycket debatter om vad 

som egentligen behövs för att samverkan ska fungera (Danermark, 2004). 



 

 

4 

 

Vidare påtalar även en internationell undersökning att det finns påtagliga brister i det rådande 

kunskapsläget, gällande personer med dubbeldiagnos, bland blivande yrkesverksamma på 

området. En ökad medvetenhet om dubbeldiagnosproblematik skulle motverka 

stigmatiserande attityder, öka förståelse av komplexiteten samt minska rädslan och 

osäkerheten av att arbeta med denna klientgrupp (Werner, 2012).  

I rapporten Samverkan i re/habilitering – en vägledning som Socialstyrelsen publicerade 2008 

betonas att eftersom personer med dubbeldiagnos har ett behov av olika insatser från såväl 

hälso- och sjukvård, socialtjänst, andra myndigheter och aktörer för att främja samt stärka 

återhämtning och re/habilitering blir samverkan en central del för att detta ska kunna 

genomföras på bästa möjliga sätt.  

För att motverka att fragmentisering, mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård, uppkommer 

gällande denna målgrupp krävs det en funktionell samverkansstrategi för att motverka 

fenomenet ”falla mellan stolarna” (Danermark, 2005).  

Danermark och Kullberg (1999) tar upp att på individnivå bidrar samverkan till ökad 

livskvalitet med självbestämmande i fokus. Rörande samhällsnivå bidrar samverkan till bättre 

ekonomiska förutsättningar på längre sikt. Samverkan ger också möjligheten att kunna utbyta, 

vidareutveckla erfarenhet och kunskap myndigheter emellan. 

Om god samverkan uppnås bidrar det till en integrerad helhetssyn som både ur brukar, klient 

och professionellas perspektiv ger goda förutsättningar för mer långsiktiga resultat 

(Socialstyrelsen, 2008).  

Syftet med denna uppsats är att undersöka yrkesverksammas upplevelser av att arbeta med 

personer med dubbeldiagnos ur ett samverkansperspektiv.  

 Hur ser samverkan ut mellan olika aktörer i arbetet med personer med dubbeldiagnos? 

 Vad upplevs som positivt med samverkan? 

 Vad upplevs som negativt med samverkan? 

Vi har valt att inrikta oss på en verksamhet som specifikt arbetar mot målgruppen personer 

med dubbeldiagnos. Studien fokuserar på yrkesverksammas upplevelser. De 

yrkesverksammas upplevelser har vi även avgränsat genom att se mer specifikt på det ur ett 

samverkansperspektiv.  

Det kan vara svårt att nå ut till personer med dubbeldiagnos och det finns en etisk aspekt att ta 

ställning till. Eftersom personer med dubbeldiagnos kan bära med sig olika erfarenheter, 

problem och förutsättningar skulle en intervju kunna väcka olustkänslor.  
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Vi har inte möjlighet att tillhandahålla de resurser som vi hade velat såsom t.ex. bistå med 

kurator eller psykologhjälp vid eventuellt behov. Där av har vi valt inte valt att fokusera på 

klientperspektiv.  

 

 

Med interna aktörer menar vi socialtjänstens olika verksamheter. Gällande externa aktörer 

syftar vi till landstingets psykiatri och beroendeenheter. 

En person med dubbeldiagnos har en komplex problematik med både psykisk ohälsa och 

substansmissbruk som medför ett omfattande vårdbehov (Wirbing & Borg, 2011, s.20).  

Herlofson och Ekselius (2009 s.27) beskriver att definitionen av psykisk sjukdom och psykisk 

ohälsa kan vara ganska komplicerad. Detta eftersom det oftast har sin utgångspunkt baserat på 

individers subjektiva upplevelser av verkligheten. Det dras ofta en åtskillnad mellan vad som 

anses som ”friskt” och ”sjukt” för att kunna avgränsa och definiera. De etiska aspekterna i 

fastställandet av definitionen på psykisk ohälsa- och sjukdom är viktig och även därför ingen 

entydig definition finns att tillgå. 

  

Nationell psykiatrisamordningen definierar att psykisk funktionsnedsättning är när en person 

har betydande svårigheter med att utföra viktiga aktiviteter på livsområden. Dessa 

begränsningar har funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid. Svårigheterna 

ska vara en konsekvens av psykisk störning (SOU 2006:5). 

 

Enligt SOU (2011: 35 vol.2) beskrivs missbruk och beroende utifrån socialt, medicinskt och 

juridiskt perspektiv eftersom det är mångfacetterat tillstånd. Inom det sociala området, 

Socialtjänstlagen (2001:453) SoL och LVM, saknas det regleringar och tydligare definitioner 

av missbruk och missbrukare.  

Inom det medicinska området används diagnosklassificering enligt det internationella 

diagnossystemen DSM-IV och ICD-10. Missbruk definieras enligt DSM-IV som ett skadligt 

bruk av psykoaktiva substanser som leder till funktionsnedsättningar eller lidande, utan att ett 

beroende föreligger (SOU, 2011: 35 vol.2).  

Vidare står det i SOU (2011: 35 vol.2) att det ska räknas som missbruk enligt DSM-IV, krävs 

att minst en av de fyra nedanstående punkterna är uppfyllda under en tolvmånadersperiod. För 

beroende krävs det att minst tre av de sju nedanstående kriterierna är uppfyllda under en 

tolvmånaders period.   
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1. Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att 

fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.  

2. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer ex. vid 

bilkörning eller i arbetslivet.  

3. Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket.  

4. Fortsatt användning trots återkommande problem. 

1. Behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt.  

2. Abstinensbesvär när bruket upphör.  

3. Intag av större mängd eller intag under en längre tid än vad som avsågs.  

4. Varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska intaget.  

5. Betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika.  

6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas.  

7. Fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador.  

 

Det krävs minst tre av samtliga sex kriterier: 

1. Stark längtan efter drogen 

2. Svårigheter att kontrollera intaget 

3. Fortsatt användning trots skadliga effekter 

4. Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

5. Ökad tolerans 

6. Fysiska abstinenssymptom 

Dock bör noteras att 1,2,3 och 4 framstår som långsiktiga fenomen och inte 

engångsföreteelser (SOU, 2011: 35 vol.2).  

Samverkan är ett mångfacetterat begrepp och kan definieras på olika sätt. 

Nationalencyklopedin definierar det som ”gemensamt handlande för visst syfte”. En annan 

definition är ”Samverkan avser den dialog och samarbete som sker mellan självständiga  

och sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål” (Regeringens 

skrivelse 2009/10:124). 

Samverkan ses som ett samlingsbegrepp för samordning och samarbete. Samarbete används 

då för att beteckna mellanmänskliga relationer med och kring enskilda brukare till exempel i 

informella nätverk. Samordning betecknar stödstrukturer för sådant samarbete, som till 

exempel övergripande samordningsrutiner, ledningsgrupper för principiella frågor etc. 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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De databaser som använts vid litteratursökningen var google, socialstyrelsen och framförallt 

Umeå universitets databaser såsom Socindex. De svenska sökorden som användes var 

samverkan, dubbeldiagnos, samsjuklighet, missbruk och psykisk ohälsa. Vid 

litteratursökningen av internationella artiklar användes sökorden collaboration, dual 

diagnosis, comorbidity, abuse, substance abuse och mental illness. 

 

Vid en uppstart av ett projekt eller en studie är det svårt att vara helt objektiv. Detta eftersom 

alla har egna upplevelser, erfarenheter, trosuppfattningar och hypoteser som medvetet eller 

omedvetet används som referensramar. Denna förkunskap kan vara både vara positiv och 

negativ i den bemärkelsen att den både kan berika undersökningen samtidigt som det kan 

utgöra ett hinder. Detta då vi tror oss ha vetskap om någonting på förhand (Malterud, 1998).  

De områden vi vill belysa i uppsatsen finner vi uppsatsskrivare intressant för vi har båda 

arbetslivserfarenhet av denna målgrupp. Den ena av oss har gjort sin praktik, under 

vårterminen 2013, på socialt stöd boende och beroendeenheten öppenvårdsbehandling i 

Örnsköldsviks kommun. Under praktiken kom studenten i kontakt med klienter som var i 

behandling för sitt missbruk men som även hade en psykiatrisk diagnos s.k. dubbeldiagnos.  

Den andre har under flera år arbetat inom socialtjänsten på ett stödboende för psykisk 

funktionsnedsatta och har därigenom arbetat med klienter som har en 

dubbeldiagnosproblematik.  

Genom våra arbeten har vi båda kommit i kontakt med samverkansfrågor och dess betydelse. 

En fungerande samverkan mellan instanser och aktörer är en nödvändighet för att personer 

med dubbelproblematik ska få hjälp och stöd på bästa sätt.   

Vi delar båda upplevelsen av att samverkan, vid hjälp och stödinsatser för personer med 

dubbeldiagnos, behöver tydligare ramar och riktlinjer för att optimera goda resultat.  

Kvalitativ intervju är en metod för att utforska, upptäcka, förstå och komma underfund med 

egenskapen hos någonting. Syftet med kvalitativ intervju är intresset av att upptäcka vad som 

händer och sker hos det objekt som undersöks (Starrin & Renck, 1996, s.55).  
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Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra anställda som arbetar i 

en verksamhet med specialinriktning mot personer med dubbeldiagnos.  

Dahmström (2011) menar att om syftet med en studie är att undersöka sociala samband, med 

den enskildes upplevelser på djupet, är kvalitativ metod en lämplig ansats.  

Vi har använt oss av en intervjuguide med 14 förutbestämda frågeställningar (Bilaga 2). 

Semistrukturerade intervjuer ansåg vi var lämplig då syftet var att samtliga intervjupersoner 

skulle besvara de centrala frågeställningarna som ingick i intervjuguiden. Således får 

intervjupersonerna även en viss frihet att frångå allt för styrda frågeställningar som en 

strukturerad intervju kan innefatta. Bryman (2011) menar att en semistrukturerad intervju ger 

större frihet för intervjupersonerna att tala om vad de anser är viktigt men samtidigt med 

relevans för studiens syfte.  

Som analysmetod har vi valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys. Enligt Granheim 

och Lundman (2004) beskrivs det att målet med kvalitativ innehållsanalys är att på ett 

systematiskt sätt ge en beskrivning av det uppenbara innehållet, s.k. manifesta innehållet, i en 

kommunikation, intervju eller text. Med tiden ska det även utökats till att omfatta analyser 

och tolkningar av det latenta innehållet, det vill säga de underliggande meningarna. 

Hsieh och Shannon (2005) beskriver det som en flexibel analysmetod där analysensprocessen 

ska ske genom systematisk klassificering, utifrån koder som sen identifierar olika teman eller 

mönster. Syftet och målet med att använda denna metod är att uppnå god insikt och få 

kunskap om de fenomen man har i intresse att studera, med hänsyn till den aktuella kontexten.    

Mer specifikt har vi använt oss av konventionell innehållsanalys där syftet är att gå in i 

studien så förutsättningslöst som möjligt och frångå egna värderingar (Hsieh & Shannon, 

2005). Med hjälp av det transkriberade materialet har vi identifierat det manifesta och det 

latenta i intervjumaterialet som ligger till grund för studiens resultat.  

Konventionell innehållsanalys utgår från en induktiv ansats, d.v.s. att forskare gör en så 

objektiv tolkning som möjligt av innehållet i det insamlade materialet för att få fram 

respondenternas riktiga upplevelser (Hsieh & Shannon, 2005).  

Vi avslutar resultatdelen med en sammanfattning inbegripande vår tolkning av det latenta 

innehållet från intervjumaterialet. 

Vi har valt att använda oss av en blandning mellan bekvämlighet- och snöbollsurval där vi 

utgått ifrån en verksamhet i en mellanstor stad i Norrland. Verksamheten är i daglig kontakt 

med samverkansfrågor och inriktar sig specifikt till målgruppen vi har undersökt d.v.s. 

personer med dubbeldiagnos. 
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Bekvämlighet- och snöbollsurval är en form av icke-sannolikhetsurval vilket innebär att 

målpopulationen är begränsad då forskaren har en förutbestämd tanke om vem som kan delta i 

studien. I ett bekvämlighetsurval består respondenterna av personer som är lättillgängliga 

samt kända för forskaren (Bryman, 2011).  

Bryman (2011) beskriver att en form av bekvämlighetsurval är s.k. snöboll- eller kedjeurval. 

Urvalsförfarandet sker genom att forskaren etablerar en kontakt med ett mindre antal 

människor med relevans för studiens syfte. Dessa vidareförmedlar i sin tur förfrågan om 

medverkande till andra möjliga intervjupersoner.  

Verksamhetens kontaktuppgifter fann vi på den berörda kommunens hemsida och mailade ut 

en förfrågan om att delta i vår studie. Vi fick svar från en person som arbetar i verksamheten 

som ville medverka i studien. Denne vidareförmedlade i sin tur en förfrågan till sina kollegor. 

Tre andra anställda i verksamheten hade också ett intresse av att medverka och via 

mailkontakt skickade vi ut informationsbrev (Bilaga 1) och intervjuguide (Bilaga 2). 

Intervjupersonerna består av fyra yrkesverksamma som arbetar inom verksamheten. Detta 

utgör 50 procent av verksamhetens anställda vilket vi anser är ett rimligt antal för studiens 

syfte. Kvale (1997) skriver att antalet intervjupersoner beror på syftet med undersökningen 

och det viktiga är att få svar på det som avses undersökas. 

Vi har inte lagt någon värdering vid könstillhörighet då vi anser att det inte är relevant för 

studiens syfte.  

Intervjuerna utfördes under två olika dagar där båda uppsatsskrivarna medverkade. 

Intervjupersonerna fick ta ställning till om ljudupptagning fick förekomma och det godkändes 

av samtliga personer. Detta blev ett bra hjälpmedel vid transkriberingen då risken av att 

förlora viktig information eliminerades. Vid intervjutillfällena befann vi oss i ett samtalsrum i 

verksamhetens lokal och intervjuerna pågick i cirka en timme för varje person. 

Det insamlade materialet har transkriberats och sedermera analyserats för att identifiera och 

urskilja koder som bildat ett övergripande tema samt subteman. Vi benämner 

intervjupersonerna som IP1, IP2, IP3 och IP4. Detta utan inbördes ordning. 

 

Utgångspunkten i våra etiska överväganden, i denna studie, har dels varit Lagen (2003:460) 

om etikprövning av forskning som avser människor, samt de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet (2002) har publicerat.   

Enligt 16§ i ovan nämnda lag finns krav på att forskningspersonerna ska informeras om den 

aktuella studien. Detta har vi gjort genom att skicka ut ett informationsbrev (Bilaga 1) där vi 
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beskriver syftet med studien, ramar för deras medverkan samt kontaktuppgifter till oss som 

genomför studien och vår handledare.  

17§ säger att forskning endast får utföras om forskningspersonen har gett sitt samtycke till 

den forskning som avser denne. Vi har inhämtat samtycke dels via mailkontakt och muntligt 

vid intervjutillfället. I informationsbrevet vi skickat till de berörda personerna har vi också 

informerat om deras rätt att avbryta sin medverkan i studien om så önskas. 

De fyra forskningsetiska principerna vi tagit i beaktning som Vetenskapsrådet beskriver är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.     

Informationskravet och samtyckeskravet baseras på ovan nämnda sätt.  

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet förhåller vi oss till genom att intervjupersonerna, 

stad och verksamhet inte uppges. Detta för att utomstående inte ska kunna identifiera 

deltagarna. Vi kommer på vissa ställen att använda oss av anonymiserade källor för att inte 

avslöja verksamhetens eller intervjupersonernas identitet.  

I informationsbrevet deltagarna mottagit beskriver vi hur processen av materialbearbetning 

hanteras samt att materialet vi tillhandahåller enbart är avsett för oss i forskningsteamet och 

vår handledare. De material studien kommer att generera används endast i forskningsändamål 

och kommer att förstöras när studien är färdigställd.  

För att säkerställa att intervjupersonernas upplevelser tolkats rätt har vi skickat ut färdigställda 

materialet för deras godkännande innan inlämning av uppsatsen. 

Överlag har vi skrivit, analyserat och diskuterat materialet tillsammans för att arbetet ska 

upplevas enhetligt och samspelt. De teoretiska ansatserna har vi delat upp sinsemellan för att 

sedan tillsammans kunna korrekturläsa texten.  

Rörande intervjumaterialet har alla kontakter tagits i båda parternas närvaro och intervjuerna 

genomfördes tillsammans. Fördelarna med att vara två vid intervjutillfället är att risken för 

feltolkning och missförstånd minskar. Transkriberingen av materialet delades upp och vi 

gjorde två intervjuer var. Resultatsammanställningen skrevs sedan gemensamt likaså 

diskussionsavsnittet.  

Att skriva tillsammans upplever vi har många fördelar. Det är viktigt att kunna ventilera och 

bolla sina tankar med varandra. Vi anser även att språkbruket blir mer nyanserat.  

Eftersom vi uppsatsskrivare har olika åsikter har det varit viktigt att föra en diskussion för att 

finna det bästa tillvägagångsättet, formalia, material och analys. Detta genererar även i att 

analysen av resultatet blir mer trovärdigt eftersom vi båda har uppfattat innehållet på samma 

sätt. 
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Per-Gunnar Svensson skriver ett kapitel i Kvalitativa studier i teori och praktik (1996, s.209) 

att validitet och reliabilitet inom kvantitativ forskning har relativt fasta innebörder till skillnad 

från kvalitativ forskning som är mer komplext och kan ses ur olika synvinklar. Svensson 

menar att validitet både i kvantitativ som kvalitativ forskning, överordnar sig reliabilitet då 

god validitet också ger god reliabilitet. Vänder vi på det kan vi inte säga med garanti att god 

reliabilitet ger god validitet. 

Med termen validitet menas att ange hur pass väl man mäter de fenomen som avsett att mätas 

och ser till resultatets giltighet och styrka. Vidare beskriver Svensson (1996, s.209-210) att 

vid bedömning av validiteten i en kvalitativ studie bör aspekter som undersökningsupplägg, 

datainsamlingsmetodik, analys av data och resultat beröras och bedömas.  

Kvale och Brickmann (2009) nämner också vikten av ovan nämnda aspekter men tillägger 

även hur forskaren ständigt bör kontrollera, ifrågasätta och kritiskt granska sin analys för att 

säkerställa att de är en teoretisk tolkning som gjorts och inte selektiv perception som lätt leder 

till snedvriden tolkning av resultaten. 

Kvale och Brickmann, (2009) framställer reliabilitet som ett begrepp som används för att 

förklara forskningsresultatets konsistens och tillförlitlighet och kopplas ofta samman med 

frågan om studien kan reproduceras och få överensstämmande resultat oberoende av vem som 

forskat och under vilken tidpunkt. 

Generalisering av kvalitativa studier handlar egentligen om det finns stöd för samma resultat 

ifall de överförs till andra undersökningspersoner och situationer. När ett resultat bedöms ha 

reliabilitetens tillförlitlighet och validitetens giltighet kan det vara att de endast är det, på ett 

litet geografiskt område, där det stämmer och kan därför inte generaliseras till andra 

geografiska områden. En återkommande kritik på generaliserbarhet i kvalitativa studier är att 

de utgörs av för få intervjupersoner och kan därför inte generaliseras (Kvale & Brickmann, 

2009).  

Eftersom studien inriktar sig specifikt mot yrkesverksamma som arbetar med personer med 

dubbeldiagnos och deras syn på samverkan blir urvalet begränsat då det inte finns så många 

verksamheter som specifikt arbetar mot detta klientel. Vi lyckades etablera en kontakt med en 

yrkesverksam som arbetar i en verksamhet som specifikt inriktar sig mot personer med 

dubbeldiagnos som var positivet inställd till att medverka i studien.  

Utifrån detta blev urvalsförfarandet snöbolls- och bekvämlighetsurval då det inte fanns många 

verksamheter med den specifika inriktningen. Snöbolls- och bekvämlighetsurval anses ofta 

inte innefatta mest trovärdighet och detta kan påverka studiens validitet (Bryman, 2011). 

Detta har vi varit medvetna om men anser ändå att verksamheten passar bäst in på studiens 

syfte.  
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Kärnan av det insamlade materialet får en stor kontextuell betydelse då vi specifikt inriktat 

oss på en verksamhets upplevelser av samverkan. Vi menar att validitet är svårt att fastställa 

då denna studie är av mindre karaktär. Eftersom antalet medverkande i studien utgör en 

relativt liten grupp leder det till att risken för att fragmentering ökar och detta kan innebära 

minskad trovärdighet. Men trots detta anser vi att vi mätt de vi avsåg att mäta.  

För att öka studiens reliabilitet har vi försökt tydliggöra tillvägagångssätt, metodval, 

urvalsgrupp samt ge tydlig redogörelse av resultat och analys i enlighet med Kvale och 

Brickmanns (2009) beskrivningar. Detta för att möjliggöra reproduktion av studien. Däremot 

har vi inte belägg för att påstå att denna reproduktion då skulle kunna uppnå 

överensstämmande resultat oberoende av tidsaspekten eftersom verksamheten vi studerat har 

en sådan unik utformning.  

Vidare ser vi ett vagt generaliserbart mönster där vi ifrågasätter om resultatet skulle kunna 

generaliseras till andra geografiska områden då verksamheten vi studerat har tillskrivits 

speciella arbetsuppgifter samt upplägg. När analys av resultatet gjordes arbetade vi aktivt för 

att undvika selektiv perception som kan leda till en snedvriden bild (Kvale & Brickmann, 

2009).  

Vid analys av det insamlade materialet kommer vi se till en samverkansmodell som både 

Danermark och Kullberg (1999) samt Boklund (1995) beskriver kring förutsättningar för 

samverkan.  

Samverkan kan delas upp i fyra olika former beroende på hur verksamheten ser ut. Separation 

är den första formen och syftar till ett icke-samarbete som innebär att i en och samma 

myndighet utförs olika uppgifter till olika ändamål utan någon vidare samarbetskontakt. 

Exempelvis ett klientel som är beroende av flera olika insatser av myndighetens tjänstemän 

där dessa inte har någon inbördes kontakt sinsemellan (Boklund, 1995).  

Koordination eller s.k. samordning innebär att olika myndigheters insatser kompletterar 

varandra för att uppnå bästa resultat (Danermark & Kullberg, 1999). Det behöver inte alltid 

ske i ett samarbete utan kan ske självständigt (Boklund, 1995).    

Den tredje formen kallas kollaboration eller samverkan vilket innebär att myndigheterna 

samverkar i vissa forum gällande specifika frågor som är avgränsbara (Danermark & 

Kullberg, 1999). Boklund (1995)beskriver det som att kollaborationen kännetecknas som 

respekt för den kompetens och kunskap som vederbörande är specialiserade inom samt en 

vilja att lära av varandra.   

 

Den fjärde formen av samarbete kallas sammansmältning/integration och betyder att 

kompetensen ska vara generaliserbar för hela verksamheten och arbetsuppgifterna som utförs 

likadana. I denna samverkansform krävs det jämlikhet mellan yrkesgrupperna för att få det att 

fungera. Danermark och Kullberg (1999) tar upp ytterligare en samverkansform som de kallar 
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för konsultation, vilket syftar till att specialistkompetens, såsom t.ex. läkare, används under 

vissa omständigheter i andra verksamheter eller organisationers arbete.   

 

Danermark (2005) beskriver i boken ”Samverkan- himmel eller helvete?” vilka slags faktorer 

som influerar samverkan. Han utgår ifrån tre olika typer av modeller/perspektiv. 

  

1. Kunskaps och förklaringsmodellen innebär att vi alla har olika 

förkunskaper/synsätt/åsikter som speglar oss, mer eller mindre, men de är viktigt att vi 

lyfter detta och kan sätta oss in i och ha förståelse att detta kan skilja sig åt. Det är även 

viktigt att ”prata samma språk” eftersom olika terminologier kan skapa missförstånd som 

försvårar samverkan.     

 

2. Organisatoriska förhållanden handlar om olika strukturer i organisationer t.ex. platta 

och hierarkiska. Politiskt inflytande och skillnader i politisk ledning påverkar. Det är 

viktigt att ha kännedom om varandras organisatoriska uppbyggnader för att få en 

helhetsbild.  

 

3. Regelverk är i många fall en nyckel i samverkan och därför är det viktigt att känna till 

vilka förutsättningar olika aktörer har. Här finns även skillnader i handlingsutrymme det 

är väsentligt att kunna identifiera formella och informella regler som styr. 

Danermark (2004) beskriver makt som en egenskap som inte kan tillskrivas en enskild individ 

utan det är en egenskap i en relation mellan minst två aktörer. Maktaspekter på samverkan 

kan återfinnas under flertalet beteckningar, bl.a. hur mycket inflytande olika aktörer har och 

varför, delaktigheten i arbetes utformning, autonomi, handlingsutrymme och kontroll.   

I de analyser som tidigare gjorts har dessa aspekter ofta målats upp som subjektiva 

upplevelser och ingenting som är genomgående vilket Danermark (2004) menar att de är. Det 

finns vissa professioner som tillskrivs mer makt i relation till andra professioner, detta kan ske 

både medvetet och omedvetet. 

För att synliggöra maktperspektiv i samverkansprocesser presenterar Danermark (2004) 

norske sociologen Stein Bråtens teori om modellmakt som utgår ifrån att makt som viss 

kunskap kan ge och den sammanflätas med status-och genusteorier för att sedan appliceras på 

samverkan. Detta diskuterar han sedan utifrån fyra olika konstellationer.  

1. Väl utvecklad föreställning: aktörerna har en mer eller mindre utvecklad föreställning 

om vad som karaktäriserar objektet de ska samverka kring. Den bild av objektet de olika 

aktörerna har påverkar deras intresse och behov av att samverka och till vilket motiv 
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samverkan ska ske. 

 

2. Maktkamp: aktörerna uppvisar två skilda bilder av objektet och det blir en kamp mellan 

aktörerna om vems bild som överensstämmer bäst och borde ha företräde. I detta läge tas 

det i beaktning vilken kunskap och expertis aktörerna har om objektet i frågan. Ofta 

resulterar detta i att en aktör tillskrivs ha en mer utvecklad föreställning och blir så kallad 

modellstark gentemot den andra aktören som blir modellsvag.     

 

3. Ingen av parterna är modellstark: I den tredje situationen är det ingen av aktörerna som 

anser sig ha en mer utvecklad föreställning om objektet utan endast att de har ett objekt 

som de ska samverka kring, dvs. ingen av aktörerna är modellstark. Detta blir en 

främmande situation som aktörerna ställs emot, där föreställningsramarna inte räcker till.  

 

4. Bilder sammanfaller: I den sista situationen har båda aktörerna en klar bild av objektet 

för samverkan och dessa bilder överensstämmer med varandra. Båda aktörerna är 

modellstarka med likvärdig föreställning. Däremot kan det i denna situation bli lite 

förrädiskt eftersom bara för att de delar samma bild och föreställning om objektet, betyder 

det inte, alla gånger, att den föreställningen är det som är det bästa i ett övergripande syfte.    

Kommunikation beskrivs i termer av social samverkan med hjälp av meddelanden. Det finns 

egentligen två olika inriktningar av kommunikation. Först har vi kommunikation som 

överföring av meddelanden. Denna riktning syftar till att titta på hur avsändare samt 

mottagare överför och tolkar information samt vilka kommunikationsvägar vi väljer för att nå 

ut till varandra (Fiske, 1997).  

Kommunikation kan således ses som en process där vi påverkar andras beteende och 

sinnestillstånd. Blir effekten av detta ett avvikande, i den meningen att det vi avser att 

förmedla inte blir uttalat eller nog utförligt beskrivet, menar Fiske (1997) att denna riktning 

får misslyckad kommunikation.   

Den andra riktningen beskriver Fiske (1997) som kommunikation genom skapande och utbyte 

av betydelser. Den syftar till att belysa hur meddelanden eller texter förankras hos oss 

människor och får en betydelse.  

Kontentan av denna riktning innebär att text och kultur studeras för att se vilka funktioner 

kommunikationen har. En missuppfattning, inom denna riktning, behöver inte ses som ett 

misslyckande då Fiske (1997) menar att det finns faktorer som påverkar hur vi uppfattar 

saker. Detta kan exempelvis vara kulturella skillnader mellan avsändare och mottagare. 
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Goffman (2011) uttrycker att människor har vissa förutfattade förväntningar på andra 

människors beteenden och sätt att vara. Avviker någon från förväntningen söker vi förklaring 

till detta. Innebörden av stigma är att en individ, på något vis, avviker från vad som anses vara 

normstandarden i samhället. Kontextuella omständigheter har också en påverkan på detta.  

Termen stigma ses som en egenskap som är missvisande eller nedvärderande hos en individ. 

Inom varje samhälle finns det kategoriseringar som Goffman (2011) menar att vi baserar på 

dessa nedvärderande egenskaper hos individen. 

Vad som ses som missvisande eller nedvärderande egenskaper är väldigt olika beroende på 

relationer och grupptillhörighet. Goffman (2011) beskriver det som en subjektiv upplevelse av 

vad individen själv tillskriver sig för egenskap i jämförelse med vad andra tillskriver 

personen. Vad som av individen anses vara en nedsättande egenskap, kan i ett annat 

sammanhang eller grupp ses som något krediterande.  

Det finns tre typer av stigma, kroppsliga missbildningar, fläckar på den personliga 

karaktären såsom alkoholism, kriminalitet, psykiska sjukdomar etc, samt 

tribala/stambetingande stigman t ex etnicitet (Goffman, 2011). 

Den avvikande individen i den bemärkelsen, kan dock uppleva sig själv som normal. Goffman 

(2011) menar att det innebär att det uppstår en inre konflikt, mellan dennes faktiska och 

tillskrivna sociala identitet, då individen upptäcker att andras syn inte överensstämmer med 

den egna. I denna diskrepans uppstår det som kallas för stigma. (Ha kvar den?) 

 

I kunskapsöversikten kommer vi att börja med att ge en bakgrundsbeskrivning av såväl 

psykiatrireformens betydelse och missbruksvårdens utveckling. Detta för att skapa en 

förförståelse gällande vårdens utformning, ansvarsfördelning mellan landsting och socialtjänst 

och samverkanskomplexiteten gällande personer med dubbeldiagnos.  

 

1995 kom någonting som kom att kallas psykiatrireformen. Syftet var att förbättra psykiskt 

funktionshindrades livssituation. Detta skulle ske genom att avinstitutionalisera och 

”normalisera” dessa individer. Det skulle istället sträva efter ökad integration i samhället t.ex. 

genom att utveckla olika boendeformer och dagliga sysselsättningar (Socialstyrelsen, 1999). 

Socialstyrelsen (1999) beskriver att tidigare låg yttersta ansvaret på landstinget att 

tillhandahålla vård och stödinsatser för personer med psykisk problematik. I och med 

psykiatrireformen försköts ansvaret till kommunen som förväntades kunna erbjuda 

boendeformer för att stärka dessa individers position i samhället.  
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Individerna skulle få större handlingsutrymme för att påverka sin egen vård och stöd men 

utfallet blev inte riktigt som önskat (Socialstyrelsen, 1999).  

En av tankarna med psykiatrireformen var att synen på psykiskt funktionsnedsatta skulle 

omvärderas från sjukdom till ett handikapperspektiv. På så sätt skulle även fokus förflyttas 

från psykiatrin och medikalisering till socialtjänsten med sociala och rehabiliterande insatser 

(Markström, 2003).  

Socialstyrelsen (1999) rekommenderar att det ska finnas vissa metoder tillgängliga för 

klienter eller patienter. Som ett gensvar på psykiatrireformens otillfredsställande resultat har 

det utformats riktlinjer.  

Riktlinjerna består bland annat av samordnade insatser, familjeinterventioner, psykologisk 

behandling med KBT samt arbetslivsinriktad rehabilitering (Wirbing & Borg, 2011 s.19). 

När SoL implementerades skedde en reform av ansvarsfördelningen för missbruksvården. 

Kommun och landsting tog över ansvaret för den instutitionsbaserade missbruksvården från 

det tidigare statligt styrda (SOU, 2011:6).  

Enligt SOU (2011:6) har missbruksvården gått från ett tidigare mer radikalt synsätt där 

missbruket var i fokus. Vårdens utformning präglades av ett ensidigt tänk som succesivt 

utvecklats till ett individbaserat förhållningssätt. Utformningen av missbruksvården ska ske 

tillsammans med individen och dess förutsättningar. 

Missbruksutredningens analys från statens offentliga utredningar (SOU 2011:35 vol.2) 

kommer fram till slutsatsen att det finns en stor avsaknad av tydliga ramar och riktlinjer. 

Dessa saknar en beskrivning av hur vården för missbruk- och beroende ska hanteras och 

utföras.  

En av huvudfaktorerna som påvisas enligt SOU (2011:35 vol.2) är bl.a. otydligheter kring 

ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting. Individens tillfriskning samt vårdens 

effektivitet försämras till följd av detta. 

SOU (2011:35 vol.2) belyser att samverkan mellan kommun och landsting är en nyckelfaktor 

och en nödvändighet. Rätta förutsättningar och höga krav på utformning blir viktigt eftersom 

det möjliggör samverkan.  

Regelverket som styr förutsättningarna för vården, gällande personer med dubbeldiagnos, 

upplevs föråldrat och handlingsutrymmet blir stort med risk för subjektiva tolkningar. SOU 

(2011:6) menar att det kan leda till negativa konsekvenser eftersom utförandet varierar i 

kvalitet.     
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I Statens offentliga utredning (SOU 2011:6) belyses behovet av samverkan rörande individer 

med komplexa vårdbehov som personer med dubbeldiagnos. Där blir insatser från flera 

aktörer/verksamheter/myndigheter betydande.  

Både kostnads- och kompetensmässigt kan det ses som särskilt gynnsamt för mindre 

kommuner att samverka när det kommer till personer med dubbeldiagnos. För att samverkan 

ska optimeras bör beaktning tas både på verksamhetsnivå och politisknivå. Som vi ovan 

nämnt är samverkan ett komplext problem och det finns klara hinder som försvårar 

samverkansprocessen. Däribland ramlagar, finansiella frågor, yrkes/verksamhetskulturer, 

avsaknad av gemensamma terminologier, olika krav på system gällande dokumentation samt 

sekretessregler (SOU, 2011:6).  

I en artikel publicerad i Journal of substance use betonas vikten av samverkan i arbetet med 

personer med dubbeldiagnosproblematik. Samverkan bör utgöra ett nyckelbegrepp och måste 

implementeras i behandlingsvården. Författarna menar att det inte längre fungerar att ha ett 

begränsat informationsutbyte samt samarbete mellan olika offentliga organ. Detta ökar risken 

för att ”falla mellan stolarna” vilket är en sårbarhetsfaktor för detta klientel (Sims, Iphofen & 

Payne, 2003). 

 

En studie gjord av Mojtabai (2004) beskriver en positiv förändring de senaste åren gällande 

vården av personer med dubbeldiagnos. Studien indikerar att förändringen till största del beror 

på att insikten om att separata behandlingsmetoder är ineffektiva men även ogynnsamma för 

klienterna. Samordnade resurser eller integrerade metoder blir därför ett måste när de kommer 

till en klientgrupp med denna komplexitet.   

I SOU (2011:6) nämns ett antal fördelar som kan utrönas med samverkan. Exempelvis kan 

arbetet effektiviseras, problem upptäcks tidigare, hjälpinsatserna förbättras, ökade kunskaper 

bland de verksamma samt att arbetet underlättas. 

Tord Forsner och Yvonne Forsell (2006) skriver om förutsättningar för att uppnå god och 

fungerande samverkan mellan aktörer. Faktor som lyfts fram är bland annat gemensamma 

kunskapsbaser, värdegrunder, att ansvarsområden måste definieras och utbildning likställas 

etc. 

Fler förutsättningar för god samverkan nämns såsom;  

 Personalen arbetar utifrån individens helhetsbehov 

 Tillräcklig med tid finns 

 Kontinuitet  

 Personkännedom om varandra 

 Ett personligt engagemang 

 Engagerat bemötande 
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 Individen själv är delaktig 

 Stöd och mandat från närmaste chefer 

 Mål för samverkan och insatserna 

Danermark (2004) menar att det egentligen skrivs förvånansvärt lite kring 

samverkansprocesser utifrån ett praktiskt orienterat perspektiv. Det finns viss litteratur som 

tar upp aspekter på samverkan, men mer kopplat till gruppdynamik och teamarbete.  

Vidare menar Danermark (2004) att samverkan ska ses ur ett större sammanhang, då det finns 

flera dimensioner och aspekter av samverkan. Exempel på detta är strukturella företeelser som 

kognitiva, rättsliga och reglerande strukturer som bör analyseras och vidareutvecklas för att 

fungera i det praktiska arbetet.   

I boken samverkan- välfärdsstatens nya arbetsform (Danermark & Kullberg, 1999) synliggör 

författarna fler faktorer som hämmar samverkan;  

 Vagt formulerade mål 

 Olika kunskapstraditioner och professionella mål 

 Olika ekonomiska intressen  

 Skilda organisatoriska strukturer  

 Oklar ansvarsfördelning 

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande 

 Skild etisk praxis  

 Dålig samordning 

 Hög personalomsättning 

 Stor arbetsbelastning 

 

I SOU (2011:35 vol.2) konstateras det att vetenskapligt stöd föreligger för att behandling av 

missbruk och psykisk sjukdom ska ske på ett samordnat sätt vilket enklast uppnås genom 

integrerade vårdmodeller. Det finns även stöd i forskning att den samordnade behandlingen 

bör kombineras med psykosocialt stöd i de fall där klienten har social problematik, vilket de 

ofta har.  

Palmstierna (2004) menar att bästa resultat kan uppnås, vid behandling av personer med 

dubbeldiagnos, genom att integrerade behandlingsformer tillämpas till skillnad från 

behandlingar som är organisatoriskt åtskilda. Detta understryks även av Mojatabi (2004) som 

påtalar att goda behandlingsresultat för personer med dubbeldiagnosproblematik uppnås 

genom integrerade interventioner i form av specialiserade behandlingsprogram. 

Wirbing och Borg (2011, s.23) skriver inledningsvis i sin bok om 6 komponenter som anses 

nödvändiga när man ska arbeta med integrerade behandlingsformer för personer med 

dubbeldiagnos;  

 Verksamheten ska vara aktivt uppsökande 
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 Behandlingen ska inriktas på omlärning 

 Klienten måste vara delaktig i sin behandling 

 Behandlarna måste vara inställda på ett långvarigt åtagande 

 Vid behov ska även läkemedelsbehandling ske integrerat och klienten ska stegvis 

kunna visa på förändrad behandlingsinställning.    

Det finns ingen särskild evidensbaserad behandling för samsjuklighet mellan 

missbruk/beroende och psykisk/somatisk sjukdom. Det finns heller inte någonting som talar 

emot att använda de metoder som visat effekt vid behandling av missbruk/ beroende 

respektive behandling av psykisk/ somatisk sjukdom. Behandlingen bör, efter den första akuta 

fasen, ske integrerat. (SOU 2011:35 vol.2). 

Case management (CM) är en variant av integrerad behandling där en eller flera, från de 

ansvariga organisationerna, får i uppgift att ansvara för klienter gällande planering av vård, 

organisering/upplägg, samordning och utvärdering av vårdinsatsens helhet (Malm, 2002 s. 24, 

i Wirbing & Borg, 2011).  

 

På regeringens förslag beslutade riksdagen, 2005, att satsa 400 miljoner samt att, 2006, satsa 

100 miljoner på att vidareutveckla projekt inom psykiatri och socialtjänst gällande personer 

med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionsnedsättning. En del satsades på integrerad 

psykiatri vid dubbeldiagnoser där vissa kommuner blev utvalda att delta.  

 

Projektet kom att kallas DD-projektet och det var med förhoppning att det skulle utgöra en 

förutsättning för det arbete som påbörjats för att förbättra omständigheterna för personer med 

dubbeldiagnos.  

 

Den bärande tanken vid projektstart var att visa att det inte är gynnsamt att stycka upp 

ansvaret mellan huvudmännen när det kommer till behandling och omhändertagande av 

personer med dubbeldiagnos. Arbetet och ansvarsfördelningen måste ske i samspel mellan 

olika aktörer (Lebedinski, 2008).  

 

  

Kommunen ansvarar idag för missbruksvården. Lagregleringen för detta återfinns i 

Socialtjänstlagen (2001:453, SoL) samt Lagen (1988:870, LVM) om vård av missbrukare i 

vissa fall.  

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763, HSL) reglerar andra lagar om tvångsvård såsom Lagen 

(1991:1128, LPT) om psykiatrisk tvångsvård och Lag (1991:1129, LRV) om 

rättpsykiatriskvård. Där definieras vilket ansvar landstinget gällande psykiatrin. Det handlar 

om frågor rörande korttidsvård, medicinsk avgiftning samt fortsatt vård av missbrukare med 

svåra psykiska störningar. 
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Att kommun och landsting ska samverka finns reglerat både i HSL och SoL. Mer specifikt 

kan detta återfinnas i HSL 8§; 

I planeringen och utvecklingen av hälso-och sjukvården skall landstinget samverka, med 

samhällsorgan, organisationer och privata vårdgivare. SoL 5:8§; Kommunen skall planera 

sina insatser för människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I planeringen skall 

kommunen samverka med landstingen samt andra samhällsorgan och organisationer. 

För att främja samverkan, beskriver Danermark (2005), att i ett tidigt skede klargöra vilka 

lagar och regler som styr arbetet och på vilket sätt de gör det. På så sätt kan många 

missförstånd och problem förebyggas. Det är också viktigt att ha insikt i andras 

förhållningssätt till regelverken eftersom mycket pekar på att okunskap gällande 

sekretessbestämmelserna kan vara en bidragande orsak till samverkansproblem. 

Andra problem kan vara fackliga avtal eller interna bestämmelser. Olika synsätt gällande 

samverkansfrågor och ramarna kring det utgör också viss svårighet. Sjukvården har ofta ett 

medicinskt perspektiv medan socialtjänsten har ett mer psykosocialt perspektiv (Danemark, 

2005).   

Den verksamhet som ligger till grund för vår studie uppkom genom att en grupp 

yrkesverksamma inom psykiatrin upplevde att det fanns ett behov av en verksamhet som 

kunde fånga upp personer med ett komplext vårdbehov på ett sätt som psykiatrin inte hade 

resurser att tillgodose (Anonymiserad referens, hämtat dokument 2013-10-25). 

Grundtanken var att det skulle vara en privatdriven verksamhet men efter att de varit i kontakt 

med socialstyrelsen, som ansåg att deras koncept vore en stor vinst att bedriva inom 

kommunal regi, antog de detta erbjudande. Vid starten var de hälften så många anställda som i 

dagsläget vilket betyder att verksamheten har expanderat samt blivit väletablerad under en 

kort tidsperiod (Anonymiserad referens, hämtat dokument 2013-10-25). 

Verksamheten är belägen i en mellanstor stad i norra Sverige. Verksamheten riktar sig mot 

den målgrupp som vår uppsats handlar om d.v.s. personer med dubbeldiagnos. Både män och 

kvinnor över 18 år kan få insatser från denna verksamhet. I dagsläget är det cirka 35-40 

klienter med dubbeldiagnos som fått insatsen beviljad av dennes socialsekreterare 

(Anonymiserad referens, hämtat dokument 2013-10-25). 

Det är en öppenvårdsinsats som bygger på frivillighet. Innan någon blir inskriven får de göra 

ett studiebesök tillsammans med socialsekreteraren där klienten informeras kring 

verksamheten, hur de arbetar och vad som kan erbjudas. Klienten får sedan ta ställning till 

detta. Väljer klienten att anta biståndet skrivs personen in och tilldelas två kontaktpersoner i 

verksamheten (Anonymiserad referens, hämtat dokument 2013-10-25). 

Klienten får även skriva under eftergift av sekretess som är en grundläggande faktor för att 

verksamheten ska kunna arbeta och hjälpa klienten på bästa sätt. Inledningsvis påbörjas en 

kartläggning av klientens liv, där alla livsområden ingår. Detta görs för att skapa en 
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heltäckande bild för att synliggöra klientens problematik och se vilka förutsättningar denne 

har (Anonymiserad referens, hämtat dokument 2013-10-25) 

Verksamheten bygger på ett långsiktigt stöd där tiden inte blir något hinder för klientens 

utveckling. Det finns ingen tidsangivelse på hur länge klienten kan vara inskriven, utan de 

beror på hur länge klienten har behov av stödet. Detta kan innebära en långvarig kontakt som 

kan sträcka sig över flera år (Anonymiserad referens, hämtat dokument 2013-10-25) 

De arbetsmetoder och förhållningssätt verksamheten utgår ifrån är dels MI- motiverande 

samtal, ESL- ett självständigt liv och delar ur CM- case management (Anonymiserad referens, 

hämtat dokument 2013-10-25). 

Holm, Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2010) beskriver i MI motiverande samtal- Praktisk 

handbok för socialt arbete att MI är en evidensbaserad metod som visat sig mycket passande i 

arbetet med exempelvis personer i riskbruk eller som är beroende av alkohol eller droger.  

Inom beroendevård handlar det om att motivera klienten att göra en livsförändring. MI passar 

egentligen i alla sorts sammanhang där fokus är att motivera till ändrat beteende och locka 

fram motivation (Holm, Ivarsson, Ortiz & Wirbing, 2010).  

MI är en empowerment-metod som ska hjälpa klienten att ta makten över sitt eget liv där 

Holm, Ivarsson, Ortiz och Wirbing (2010) menar att behandlaren ska visa största möjliga 

respekt för klientens självbestämmande och integritet.  

MI ska däremot undvikas att användas om klienten uppvisar akuta psykotiska symptom 

eftersom det istället kan leda till stor förvirring och ångest. Om sådan situation uppstår är det 

bättre att anta mer omvårdande och stödjande interventioner (Ortiz & Wirbing, 2011, s.102). 

ESL är en behandlingsmetod som avser att ge klienten verktyg och kunskap att hantera sin 

sjukdom och hitta strategier att implementera i vardagen. Metoden är inriktad mot social 

färdighetsträning som kan användas både enskilt och i grupp (PsykosR- Projektet bättre 

psykosvård, 2013). 

Utgångspunkten är en manual som innefattar 22 olika aktivitets- och färdighetsområden som 

personen arbetar med genom att identifiera tillvägagångssätt för att hantera problem och 

därefter kunna implementera färdigheterna praktiskt i dennes liv. 

Att arbeta utifrån ESL, enligt Projektet bättre psykosvård (2013), syftar bland annat till att;  

 Stärka klientens självständighet 

 Få ökad kontroll 

 Högre livskvalitet och självkänsla  

 Använda tidigare erfarenheter som verktyg 

 Återfallspreventiva medel  

 Främja klientens sociala nätverk  
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 Gynna samarbetsfrågor  

De anställda i verksamheten arbetar med delar av case management i form av att de agerar likt 

ett personligt ombud som kan ses som s.k. ”spindel i nätet”. Mer konkret arbetar de utifrån 

Stage- wise case managment som den amerikanske psykologen Kim Meusser är grundare till. 

Metoden innehåller fyra olika faser som verksamheten använder sig av (Wirbing & Borg, 

2011, s.26).  

Wirbing och Borg (2011, s. 26-27) beskriver de fyra olika faserna på följande sätt. Den första 

fasen kallas för engagemangstadiet, vilket innebär att öka engagemanget hos klienteten 

gällande behandling. Intervjupersonerna beskriver arbetet i detta stadie som fokuserat på den 

relationella uppbyggnaden, vilken sedan ska ligga till grund för den fortsatta 

behandlingsprocessen.  

Fas två handlar om motivation, att motivera klienten till positiv förändring, dock med 

vetskapen om att viljan samt förändringsarbetet förankras hos klienten själv. 

Intervjupersonerna berättar att det i denna fas är vanligt förekommande att klienten tar återfall 

vilket innebär att de slungas tillbaka till fas ett igen.  

Här betonar de även vikten av att ha en bärande relation mellan klient och yrkesverksam för 

att tillsammans kunna komma på rätt bana igen. Återfall ses mer som regel än undantag och 

det är viktigt att finna strategier för klienten att kunna hantera liknande situationer när de 

uppstår. Vikten av att försöka arbeta bort det skambelagda betonas. 

Generellt kan det ta lång tid innan klienten når fas tre som kallas behandlingsfas. Arbetet 

utgår ifrån individanpassade metoder eftersom varje klient är unik. Den sista fasen är 

återfallsprevention som har sin utgångspunkt i att klienten ska kunna vidmakthålla de 

strategier och levnadssätt som de arbetat fram under behandlingens gång. Intervjupersonerna 

beskriver denna fas som en succesiv separation där klienten har allt mindre behov av stöd och 

kontakt.   

Vid analys av intervjumaterialet uppdagades det synliga domäner som blev en plattform för 

den tematiska uppdelningen. Det utrönades ett övergripande tema som vi har benämnt 

”upplevelser av samverkan”. Detta inbegriper fem subteman som uppkommit till följd av ett 

antal koder som tydliggör intervjupersonernas upplevelser.  

Ett antal urskilda koder ligger till grund för varje subtema och beskriver en bra helhet av 

innehållet. Vi kommer att redovisa varje subtema som innefattar ett antal koder i löpande text 

samt citat för att tydliggöra innehållet. Intervjupersonerna har vi slumpmässigt benämnt som 

IP1, IP2, IP3 och IP4. 

Avslutningsvis kommer vi att ge en kort sammanfattning av vår tolkning av det latenta 

innehållet som är inhämtat från intervjupersonerna. 
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En grundläggande faktor till både god och bristande samverkan är kunskap och kompetens. 

Intervjupersonerna betonar vikten av att ha en gemensam kunskapsgrund, både internt och 

externt. I nuläget anser samtliga att den externa samverkan fungerar bättre än den interna och 

en av faktorerna till detta upplever de beror på okunskap, både gällande den specifika 

verksamhetens arbete och dess klientel: 

”..där tycker jag inte samverkan funkar lika bra.. de är för fyrkantigt, de är för stelbent, vilket 

innebär att mitt jobb blir jätte tufft, för dom här basala grejerna fungerar inte å då är de från 

en annan myndighet det inte fungerar.. de är en sak om de inte funkar från klienten, men från 

en annan myndighet då blir de besvärligt..” (IP2). 

Den största bristen gällande kunskap upplevs vara oförståelse för den komplexa målgruppen, 

personer med dubbeldiagnos. Detta leder till att verksamheterna i vissa fall motarbetar 

varandra istället för att genom samarbete kunna nyttja varandras kompetens på bästa sätt. En 

annan del som kan påverka samverkan är avsaknad av insikt i verksamhetens arbetssätt och 

upplägg.  

Det som beskrivs som negativt gällande de externa aktörerna, då främst beroendepsykiatrin, 

är synen på insatsens syfte. Verksamheten vi utgår ifrån bygger på ett heltäckande synsätt 

gentemot klienten med ett långsiktigt tänk. Beroendepsykiatrin upplever de ibland tappar 

helhetsperspektivet, då främst genom fler kortsiktiga lösningar t.ex. punktinsatser.  

Verksamheten ser till varje enskild individ och dess behov och arbetet läggs upp där efter. 

Interna och externa samverkanspartners, med betoning på interna, upplevs bygga på ett mer 

konservativt förhållningssätt och i många fall omoderna tankegångar som kan leda till 

kategorisering och stigmatisering.  

”Ja kommunen driver ett boende för dom som inte kan bo, asså, klarar inte att bo eller har 

blivit vräkt/hamnat i nöd och om denna person tar sig en fylla i boendet då blir han vräkt och 

portad från boendet… Varför har han blivit vräkt tidigare? Jo på grund av fyllan.. men nu 

bedriver kommunen ett boende för dom som har problem, men då får man inte ha problemet. 

Skulle han inte haft problemet så hade han ju inte behövt bo i kommunens boende” (IP3). 

Något som samtliga intervjupersoner anser främjar god samverkan är att alla yrkesverksamma 

besitter samma typ av människosyn vilket gör att de strävar efter samma gemensamma mål.  

Deras beskrivningar av människosyn poängterar vikten av att se varje individ och dess 

integritet samt att arbeta för att främja klientens egen själv bestämmanderätt. En sak som 

därför kan försvåra samverkan är när synen och tanken på individen och dess problematik inte 

överensstämmer vilket många gånger grundar sig i skilda verksamhetsmål.  

”Man ska ha samma människosyn för det första, sen ska man våga möta precis där behoven 

är och inte modellera om människan för att han ska passa en verksamhet, ja nämnde tidigare 
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om dehär med att öka klientens egen kompetens, du förstår så här är jag, jag vill bli mött i 

det, inte som nån annan, inte som en kategori” (IP3). 

Någonting som framkommer under intervjuerna, som kan ses försvårande, är att utformningen 

av skriftliga avtal ofta upplevs bara vara ord och termer på ett papper. Hur det praktiska 

genomförandet av samverkan ska se ut är odefinierat och i realiteten finns ingen förankring i 

verksamhetens egentliga mål. I dagsläget finns det inte något skriftligt avtal, men däremot 

finns det riktlinjer som kan fungera som stöd.  

Gemensamma samverkansträffar har förekommit och upplevs positivt eftersom de är viktigt 

att de finns ett gemensamt forum där möjlighet ges för att lyfta frågor och finna lösningar på 

försvårande omständigheter för samverkan.  

Alla intervjupersonerna nämner sekretessregelverket som en avgörande faktor för fungerande 

samverkan. En grundläggande beståndsdel är att sekretess mellan aktörerna lyfts via ett 

skriftligt avtal med klienten vilket blir avgörande för en främjande samverkanskultur mellan 

parterna som i slutändan gynnar klienten. 

Den ekonomiska ansvarsfördelningen är betydelsefull att klargöra från början eftersom 

problem ofta uppkommer gällande den ekonomiska processen. Det är viktigt för samtliga 

samverkansaktörer att se vinning av att samverka. Finns den gemensamma synen underlättar 

det för att den ekonomiska ansvarsfördelningen blir tydlig och accepterad av samtliga parter. 

”När det inte fungerar är det viktigt att man vet varför man gör saker, asså att man har klart 

för sig, inte bara för att det står i något samverkansavtal eller nån regel som nån skrev nån 

gång, utan jag ska ju själv kunna känna att det finns en poäng, asså att det finns ett värde 

med det här, så då tror jag det går smidigare, asså jag vet inte om det är för att man inte 

kunnat se vinsterna med att samverka då… ” (IP1). 

Vid frågan om vad intervjupersonerna ansåg vara en nyckelfaktor till fungerande samverkan 

svarade samtliga att kommunikation är ett av de viktigaste elementen i en funktionell 

samverkan. Kommunikation anses vara lösningen på många problem och utan en fungerande 

dialog mellan olika aktörerna uteblir samverkan.  

När samverkansproblem uppstår har verksamheten skapat ett klimat där tanken är att, i ett 

tidigt skede, etablera en kontakt med inblandade parter för att så snabbt som möjligt komma 

till konklusion kring problemet. Således kan det motverka onödiga irritationsmoment och 

dispyter.  

Upplevelsen är att eventuella dispyter blir mindre komplicerade om kontakten sker öga mot 

öga och helst inte via telefon eller mailkontakt. Tillgänglighet är också en viktig komponent i 

kommunikationsprocessen eftersom många klienter har många olika insatser och ibland finns 

behov av att snabbt kunna få kontakt med varandra. 

Kommunikationen tycks överlag fungera bättre gentemot landstinget, till skillnad från 

kommunens egna verksamheter.  
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”Mot landstinget tycker jag vi har det ganska bra, vi har ett bra samarbete och dom 

kommunicerar med oss och vi kommunicerar med dom, vi blir kallade till ronder för att delta 

å så vidare lite sämre när de gäller kommunens egna verksamheter… Dom har sina regler, 

våra regler stämmer inte överens, dom är inte komplativa å då blir de att det fallerar” (IP3). 

I de fall kommunikationen med landstinget brister har det fått stora konsekvenser för klienten 

och det arbete som verksamheten lagt ned.  

”Ibland har man jobbat med en person som ska eller står inför ett LVM å då kanske, efter 

många veckors motivationsarbete, klienten går med på att bli frivilligt inplacerad å så ordnar 

man med avgiftning å såna grejer å sen så bara slupp… så blir de att personen bara skrivs ut 

för att kommunikationen inte funkat..” (IP4). 

Någonting som underlättar kommunikation är att det lagstadgats en gemensam 

genomförandeplan vilket leder till att samverkan blir en naturlig del av arbetet. Alla berörda 

parter är involverade i planering och uppföljning av planen.  

Ett gemensamt dokumentationssystem används inom kommunens verksamheter, vilket 

innebär att journalföringen förenklar samverkan då de olika insatserna och verksamheterna får 

insyn i vad som gjorts och vad som hänt i klientens dagliga livsföring.                                         

En gemensam nämnare under alla intervjuer var vikten av att samverkan bör vara 

organisations- eller verksamhetsbundet och inte personbundet. Det är viktigt att samverkan är 

väletablerad och genomsyrar hela verksamheten.  

Om samverkan är personbunden riskerar samverkansprocessen att fallera då en enskild 

yrkesverksams roll och betydelse har för stort utrymme. Samverkansprocessen bör ha 

anknytning hos samtliga. 

Det är viktigt att ta i beaktning att samverkan kan vara personbundet på individnivå. Det kan 

inom samma verksamhet skiljas åt hur fungerande kontakten med yrkesverksamma ser ut. 

Detta beroende på verksamhetens strukturella uppbyggnad.  

Gällande landstingsstyrda verksamheter som vilar på en hierarkisk uppbyggnad är 

upplevelsen att samverkan fungerar bättre längre ner i skiktet. Högre upp kan de vara svårare 

att få kontakt och att tas på allvar.  

”Landstinget har ju en ganska speciell hierarki och bottenskiktet får vi alltid tag i för de finns 

alltid personal, men de kan vara svårt att få kontakt uppåt, de blir lite på läkarnivå… de blir 

liksom en trångsynthet och de är ju sjukvårdens fall många gånger.. att man tittar sällan på 

helheten utan tittar bara på de här specifika…och man kan bli överkörd där” (IP2). 

När eventuella problem uppkommer anser intervjupersonerna att det är viktigt att den berörda 

chefen ska utgöra ett slags bollplank och även gå in och ta över ansvaret när det behövs. 

Vid samverkansproblem är det än mer viktigt med kommunikationsvägar och att det når fram 

till den berörda chefen i den verksamheten/myndigheten samverkan gäller.  
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”Vi håller på med en samverkansdiskussion med en intern verksamhet, det uppstod problem 

mellan oss, så då ordnade vi så deras chef kom hit, å vi har fått lägga fram liksom vad vi har 

för önskemål, å hure blir för oss när de blir sånt här tjorv..” (IP1). 

Upplevelser av dysfunktionell samverkan kan bero på olika faktorer. Intervjupersonerna 

berättar att de kan vara svårt att genomskåda vad som egentligen försämrar 

samverkansmöjligheter, men nämner att prestige kan förekomma på individnivå.  

Personer på vissa positioner kan tycka sig vara viktigare än andra och besitta en attityd om att 

deras kunskap väger tyngst. Där av saknas också ett ödmjukt förhållningssätt gentemot andras 

kunskap och erfarenheter.  

”Upplevelsen är att vi har en bra upparbetad samverkan med dom här stora 

samverkanspartnerna, de tycker ja, sen att vi inte delar åsikter de är en sak, men viktigast är 

de ju att de blir bra för klienten å blire inte bra för klienten då vet vi inte vad som blivit fel, 

men nått har blivit fel å de kan vara allt från okunskap till prestige” (IP2). 

 

När vi bad intervjupersonerna beskriva verksamheten använde alla uttrycket ”spindeln i 

nätet”, vilket innebär att de koordinerar insatser för klienterna. 

Personerna som skrivs in i verksamheten har ett komplext vårdbehov och behöver ofta 

stöttning i kontakten med olika myndighetsorgan. Personalen i verksamheten blir ett ansikte 

utåt och upplever det som en bidragande orsak till att verksamheten etablerat sig väl. Samtliga 

påtalar känslan av att de har fått ett gott rykte och är väl ansedda på sitt arbetsområde.  

”Det är ju som att vi ska vara spindeln i nätet och samordna många saker å sådära, så de blir 

ju som ändå nånting som vi tagit på oss och som vi berättar för klienten å för andra också” 

(IP4). 

Ett krav för att få samordningen att fungera är att verksamheten bygger på ett flexibelt 

arbetssätt med lösningsfokus.  

Intervjupersonerna upplever att deras attityd till hur problem bör lösas gynnar samverkan då 

de försöker arbeta runt eventuella hinder. Detta minskar risken för att haka upp sig och fastna 

i onödiga processer.  

Förhållningssätt och bemötande är en viktig komponent och de upplever sig ha en ödmjuk syn 

på andras arbetssätt och kompetens.  

”Finns allt, hela smörgåsbordet redan så varför ska vi vara kvar här? Vi ska underlätta för 

att genomföra andras funktioner å se till att dom fungerar, men i flera tillfällen har vi gått in 

å sagt stopp, stopp, stopp… bort, bort, bort med massor av grejer å då har vi sett också att de 

med en neuropsykiatrisk problematik plötsligt kunnat få kontroll på de här ska du göra.. det 

finns människor som ba klarar en sak i taget.. å ska de då va flera insatser då skare 

samordnas..” (IP3).    
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Detta är ett resonemang som respondenterna lyfter kring hur samverkan också kan fungera. 

Det handlar inte bara om att bygga nya samverkanskonstellationer utan också utvärdera vad 

som egentligen är rimligt utifrån klientens problematik och insatsens syfte.  

Som samordnare s.k. ”spindeln i nätet” kan det ibland innebära att insatser som inte fyller 

någon funktion i klientens dåvarande behovsbild plockas bort. 

Statens offentliga utredning (SOU 2011:6) nämner positiva inslag för en fungerande 

samverkan och däribland återfinns god kunskap bland de verksamma, både om varandra och 

arbetet i sig.  

Intervjupersoner betonade vikten av att samtliga, i en samverkansprocess, har denna kunskap 

om varandras verksamhet och arbetsmetoder. Det överensstämmer bra med Danermarks 

(2005) första punkt i sin modell, kunskap- och förklaringsmodellen. Den beskriver att 

beroende på vilka förkunskaper och synsätt en verksamhet har avgör hur pass väl samverkan 

fungerar.  

För att underlätta förståelsen mellan verksamheter är det viktigt att de på ett bra sätt kan 

kommunicera och ”tala samma språk”, d v s inte använda interna termer som är specifikt 

kopplade till den professionen (Danermark, 2005). 

Danermark (2005) menar att om kunskaps-och förklaringsmodellen skulle efterlevas hade 

samverkan inte utgjort ett problem mellan olika verksamheter och myndigheter. Deras 

kunskaper om varandra är då förankrade hos alla parter.  

Intervjupersonerna berättar att verksamheten strävar efter att uppnå detta och upplever sig 

vara en god bit på vägen. Däremot krävs det att andra verksamheter och myndigheter också 

delar den strävan för att tillsammans arbeta aktivt och kontinuerligt för att upprätthålla det.  

Intervjupersonerna upplever att det finns vissa omständigheter som försvårar samverkan. 

Däribland att de inte delar samma synsätt eller kunskap om den komplexa målgrupp 

verksamheten arbetar med. Detta upplevs ibland resultera i att de motarbetar varandra istället 

för att samverka.  

I boken Samverkan- en fråga om makt, (2004), urskiljer Danermark fyra olika maktperspektiv 

på samverkan. Det andra perspektivet, som han kallar maktkamp, överensstämmer väl med 

verksamhetens upplevelser. Samverkansaktörer hamnar i maktkamp då de inte delar samma 

bild eller kunskap om objektet de ska samverka kring. Båda parterna anser sig veta bäst vilket 

leder till att verksamheterna har skilda åsikter om vilka åtgärder som bör vidtas.  

Enligt Danermarks (2005) modeller/perspektiv, organisatoriska modellen, skriver han initialt 

att samverkan kopplat till externa aktörer, med en hierarkisk grund, ofta är svårare att 

samverka med. Interna aktörer med en plattare struktur beskrivs lättare när det gäller 

samverkan. Detta för att en platt organisation har beslutsbefogenheter som delegerats långt ut 
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i organisationen. Verksamhetens upplevelser blir en motsättning till detta då de ser större 

hinder med intern samverkan.  

Danermark och Kullberg (1999) samt Boklund (1995) åskådliggör samverkan i fyra olika 

former. Formen kollaboration kännetecknas av respekt för andras kompetens och kunskap.  

Om vi sammanfattar intervjupersonernas beskrivning av extern samverkan kopplat till 

Danermarks (2004) maktperspektiv, maktkamp, skulle tolkningen kunna vara att externa 

aktörer gett företräde för verksamhetens bild av objektet. Verksamheten har då tillskrivs en 

mer utvecklad kunskap om objektet, dvs. personer med dubbeldiagnos, då de dagligen 

befinner sig i klientens liv. På så sätt har de skapat sig en djupare förståelse för klientens 

problematik. En av intervjupersonerna beskriver samverkan med landstinget: 

”Många märker ju vinning av det också… det är inget problem. Å vi får gå ganska så fritt på 

avdelningen utan att man blir stoppad av personalen som vet vem man är å hur vi jobbar å så 

om klienten är inlagd får vi komma lite när vi har tid att göra de… Så tycker de fungerar 

bra” (IP2). 

Gällande interna samverkanspartners finns det en risk för att verksamheten inte får det 

erkännandet eller blir tillskrivna ”den expertisen på området”, vilket bidrar till att samverkan 

fungerar sämre. 

Enligt kommunikationsteorin (Fiske, 1997) är det av stor vikt hur personer och verksamheter, 

som utbyter information, tolkar och förstår innebörden av det. I annat fall kan det leda till 

missuppfattningar som kan få stora konsekvenser i arbetet med klienten. Det är därför viktigt 

med en rak och tydlig kommunikation verksamheter emellan, det nämner även 

intervjupersonerna. 

De verksamheter som intervjupersonerna upplever har mer konservativa tankegångar, rörande 

personer med dubbeldiagnos och dess problematik, stämmer väl överens med Goffmans 

(2011) stigmateori. Kategorisering och utanförskap kan bli en konsekvens av detta som tar sig 

uttryck genom att klienten tillskrivs en stigmasymbol. 

I boken Samverkan -välfärdsstatens arbetsform (1999) belyser författarna hämmande faktorer 

för en fungerande och god samverkan. Högst upp på listan återfinner vi vagt formulerade mål. 

Detta är en faktor som intervjupersonerna styrker som något negativt när det gäller samverkan 

mellan olika aktörer.  

Intervjupersonerna beskriver att det kan uppstå svårigheter kring samverkan då 

ansvarsfördelningen är oklar, saknar verklighetsförankring och praktiskt tillvägagångssätt. 

Detta resonerar även Danermark och Kullberg (1999) kring som en hämmande faktor under 

en samverkansprocess. 

Gällande lagbestämmelserna, som förutsättning för samverkan, är ansvarsfördelningen 

otydligt beskriven och det finns ett visst tolkningsutrymme. Eftersom myndigheternas 

professionella synsätt skiljer sig åt, då sjukvården karaktäriseras av ett mer medicinskt 
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perspektiv och socialtjänsten av ett mer psykosocialt perspektiv, kan det avspeglas i 

lagtolkningarna (Danermark & Kullberg, 1999).  

Det tredje perspektivet, regelverk, i Danermarks (2005) faktorer som influerar samverkan 

synliggör betydelsen av att samtliga samverkansaktörer ska ha kännedom om varandras 

regelverk. Det utgör en nyckel för en fungerande samverkan.  

Finns denna kännedom är det också lättare att identifiera formella och informella regler hos 

olika aktörer. Det kan också bidra till att skapa en bättre förståelse och kunskap som främjar 

god samverkan (Danermark, 2005). En av intervjupersonerna beskriver hur relationen till 

landstinget utvecklats inför uppstarten: 

”De vart att vi sprang runt å drack kaffe överallt å pratade verksamhet å vad landstinget 

behövde för koppling ut till folk som bor å inte är inlagda å så vidare. De utvecklades jättebra 

för de såg ju värsta möjligheten att ha en sån här instans där de direkt kan ringa mig när 

Pelle har kommit in på avdelningen å ska ut å jag tar vid och gör nåt klokt av det. Så de har 

ju vart jättebra” (IP3). 

Intervjupersonerna beskriver sekretessregelverket som en försvårande faktor. Eftersom 

verksamheten vi valt att undersöka bygger på eftergift av sekretess kan det ses som en 

underlättande och framgångsfaktor, då deras arbete och samverkan inte försvåras p.g.a. 

sekretess.  

En annan punkt som intervjupersonerna lyfter fram som komponent till en god 

samverkanskultur är att alla inblandade aktörer bör kunna se vinning av att samverka. För att 

detta ens ska vara möjligt krävs det att den ekonomiska ansvarsfördelningen är tydlig och 

accepterad av alla parter och på så sätt inget hinder i arbetet.  

I statens offentliga utredningar (2011:6) beskrivs finansiella frågor som försvårande i en 

samverkansprocess. Både kostnads- och kompetensmässigt bör det dock ses gynnsamt att 

samverka gällande personer med dubbeldiagnos. SOU (2011:6) påtalar att det är speciellt 

gynnsamt rörande mindre kommuner.  

Enligt Palmstierna (2004) ska behandling för denna målgrupp ske integrerat för att uppnå 

bästa resultat, till skillnad från behandlingar som är organisatoriskt åtskilda. 

Avsaknad av tydliga riktlinjer och mål för arbetets upplägg bidrar till att rätta förutsättningar 

inte ges. Således finns heller inte resurser att kunna tillgodose klienten den bästa 

behandlingsformen (Palmstierna, 2004).  

Detta ställer också höga krav på att samverkan måste fungera, eftersom en integrerad 

behandlingsform visat ge bäst resultat för dubbeldiagnosproblematik. Målet måste vara att 

klienten ska få sina behov tillgodosedda med bästa möjliga varaktiga resultat. Skilda 

organisatoriska strukturer måste elimineras så att det inte blir ett hinder i arbetet (Danermark 

& Kullberg, 1999). 
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Intervjupersonernas upplevelser av att kommunikation är en av de viktigaste komponenterna i 

en fungerande samverkan styrks av Fiskes (1997) kommunikationsteori. Fiske beskriver hur 

avsändaren överför, men även hur mottagaren tolkar, information. Hur avsändaren 

kommunicerar betonas också som en betydelsefull komponent. 

Det ställer vissa krav på mottagaren, såsom att den är öppen och villig, att förstå 

informationen i meddelandet som avsändaren syftar att förmedla. En aspekt i detta är 

avsändaren eller mottagarens beteende och sinnestillstånd för tillfället (Fiske, 1997).  

Detta beskriver intervjupersonerna väldigt bra eftersom de arbetar i tron om att öppenhet och 

ett ödmjukt förhållningssätt samt att vara tillmötesgående är gynnsamt för god samverkan.  

Verksamheten använder kommunikation som ett redskap för att lösa problem och förhindra 

att onödig irritation uppstår. De tillägger även att kommunikation gärna ska ske ansikte mot 

ansikte. En parallell kan dras till Fiskes (1997) resonemang om att kommunikation underlättar 

för mottagare och avsändare i förståelsen av varandra. Kommunikation kan göra att många 

onödiga missförstånd undviks. 

Fiske (1997) menar även att kommunikation kan ses som ett skapande och utbyte mellan 

parter och intervjupersonerna hänvisar till kommunikation som ett bra sätt att bygga forum för 

att få kunskap om varandras verksamheter, arbetssätt etc.  

För att ha en gemensam kunskapsgrund, om klienterna, använder sig verksamheten och alla 

inblandade aktörer av en skriftlig gemensam genomförandeplan. Det tydliggör möjligheterna 

till en smidig och underlättande kommunikation eftersom alla har åtkomst till denna. 

Genomförandeplanen utgör ett tydligt redskap i arbetet med klienten då vissa klienter har 

många olika vårdkontakter och det underlättar för alla parter.  

I Forsner och Forsells (2006) förutsättningar för god samverkan lyfter de fram ett engagerat 

och gott bemötande som en viktig beståndsdel till god samverkan. Intervjupersonerna 

beskriver:  

”Även om jag kanske känner vafan så säger jag inte det när jag ringer till nån utan mer aah, 

men du, jag har en liten fundering… hur tänker du kring de här? Å asså jag tror som ändå att 

ingen mår ju som bra av att känna att man gjort nånting fel eller dåligt å då äre väl bättre att 

man får lägga upp det lite så…” (IP4). 

Om det finns en god kommunikation mellan olika aktörer och verksamheter kan Danermarks 

(2004) fjärde punkt, bilder sammanfaller, i maktperspektivet på samverkan uppnås.  

För att befinna sig i s.k. bilder sammanfaller krävs det att aktörer har en gemensam och klar 

bild av objektet de ska samverka kring. Båda parterna måste besitta samma nödvändiga 

kunskap om objektet och ha en likvärdig föreställning om hur de ska lösa problemen 

(Danermak, 2004).  

”Vi tror väldigt mycket på kommunikation, asså vi tror inte bara att man ska sitta här å vara 

arg å sur över där sköter dom inte sitt jobb, eller där kan dom ju inte de här eller asså… där 
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samverkar dom inte, utan tycker vi att någonting känns fel så då tar vi upp det på en gång å 

ser till att vi får prata om de…” (IP1). 

SOU (2011:6) belyser att när det kommer till vårdens komplexitet, gällande personer med 

dubbeldiagnos, bör det finnas en gemensam terminologi. Aktörerna måste kunna 

kommunicera med varandra på ett begripligt sätt för att främja en god samverkanskultur.  

Intervjupersonerna beskriver att samverkan med olika verksamheter som har olika strukturella 

förhållanden förekommer. Danermarks (2005) punkt två i sin modell, organisatoriska 

förhållanden, betonar vikten av att ha kännedom om hur andra verksamheter är uppbyggda. 

Kännedomen om strukturell uppbyggnad ger betydelse för hur pass etablerad 

samverkanskulturen blir mellan olika aktörer samt vilka kontaktvägar som finns att tillgå.   

Som intervjupersonerna upplever kan organisatoriska strukturer ha olika försvårande 

omständigheter gällande samverkan. Här berör intervjupersonerna strukturer som platta, 

kontra hierarkiska. Vad intervjupersonerna menar med detta är beroende på vilken struktur, 

som verksamheten de möter har, blir faktorer som legitimitet, makt och status mer eller 

mindre betydelsefulla. 

Verksamheten upplever sig ändå ha fått ett visst erkännande. Citatet nedan synliggör hur 

etablerad verksamheten är: 

”När jag jobbade på ett annat ställe, utanför stan så hade man inte så mycke samverkan med 

sjukhuset på så vis utan en bättre relation med vårdcentralen, ehh å när man ringde 

psykiatrin då la dom nästan på å jag visste inte vad jag skulle göra.. å sen när jag började 

jobba här, å ba hej ja va ju här för ett tag sen å fick inte komma in, nu är jag samma person 

men har en annan roll då ba tjoff kom jag in å de är fortfarande inom kommun... De är inte 

som man har blivit läkare på landstinget direkt.” (IP2). 

Vad som också har en otroligt viktig roll i förståelsen av samverkansprocesser är var och hur 

beslut fattas i en organisation och under vilken politisk styrning. Danermark (2005) lyfter 

detta under punkt två i sin modell. Han beskriver att en platt organisation, som socialtjänsten, 

ofta har delegerat ut beslutsfattandet. I en hierarkisk organisation fattas ofta besluten ”högre 

uppifrån”.  

Diskrepans mellan dessa skiljaktigheter kan göra det svårare att fatta gemensamma beslut. 

När två verksamheter ingår i en samverkansprocess blir det tydligt vilken legitimitet 

yrkesverksamma tillskrivs. Exempelvis kan läkare fatta beslut rörande behandling medan en 

yrkesverksam inom socialtjänsten arbetar fram underlag till beslut som sedan den lokala 

politiska styrningen avgör (Danermark, 2005). 

Intervjupersonerna påtalade svårigheter som de stött på angående organisatorisk och politisk 

ledning gällande samverkan med landstinget: 

”Vi försökte göra ett skriftligt avtal, men vi fastnade hela tiden på de ekonomiska processerna 

här, för då skulle det ändå upp i landstingsledningen, å ledning å ledning.. här står vi å ska 
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göra jobbet men nån som är längst bort i hörnet och inte ens vet va vi gör ska fatta beslutet..” 

(IP3). 

Det vi tidigare nämnde om upplevelserna av en stöttande chefs betydelse återfinner vi även i 

Forsner och Forsells (2006) resonemang kring god samverkan. En del i ledet för god 

samverkan är att kommunikation mellan chef och dennes medarbetare är rakt och tydlig. 

Även raka och tydliga dialoger ska föras med samverkanspartners och deras berörda chefer.  

Fiske (1997) understryker vikten av att ett meddelande når fram genom alla led i en 

organisation för att undvika negativa konsekvenser som kan uppstå p.g.a. feltolkning och 

informationsbortfall.   

Upplevelserna av att vara ”spindeln i nätet” och arbeta integrerat kan sammankopplas till en 

av Bergmarks samverkansmodeller. Denna benämns av Boklund (1995), Danermark och 

Kullberg (1999) som koordination eller även kallad samordning.  

Detta innebär att verksamheten utgör ett komplement för klienten och syftar till att sörja för 

insatser som andra verksamheter eller myndigheter inte kan tillgodose.  

Som intervjupersonerna nämnde ovan kan det innebära att verksamheten ser över de insatser 

en klient har och i vissa fall plockar bort insatser, för stunden, som inte fyller någon funktion.  

Integrerade behandlingsformer har gett goda resultat för personer med dubbeldiagnos vilket 

både SOU (2011:35 vol.2) samt Wirbing och Borg (2011, s.22) styrker. De påtalar att 

verksamheten bör bygga på aktivt uppsökande vilket genererar att de blir synliga på alla 

arenor och på så sätt ett ansikte utåt. Detta upplever intervjupersonerna att deras verksamhet 

förhåller sig till då de arbetar under samordnande former.  

Integrerad behandling bidrar till en helhetssyn som sträcker sig över klientens alla 

livsområden. Det är en förutsättning för det långsiktiga arbetet som avser skapa ett långsiktigt 

resultat (Socialstyrelsen, 2008).  

"Både de långsiktiga å kanske lite kortsiktiga mål för klienten ska vi täcka upp, asså alla 

områden, boende, hälsa, relation, ekonomi å missbruket, asså den psykiska å fysika hälsan å 

sen finns de alltid något annat att behöva jobba på..” (IP2). 

Miltonprojektets bärande tanke, i arbetet med personer med dubbeldiagnos, är att det skulle 

ske i samspel mellan aktörer och i kombination med varandra (Lebedinski, 2008). Det liknar 

verksamhetens fundamentala grundstomme då den bygger på samspel med andra aktörer och 

verksamheter för att uppfylla sitt syfte. 

 

Skild etisk praxis kan vara en faktor som hämmar god samverkan och detta kan skapa en 

kulturkrock mellan verksamheters etiska utgångspunkt (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Intervjupersonerna beskriver detta i termer av att de inte delar samma helhetssyn och 

långsiktiga tänk. I vissa fall upplever de att landstinget baserar vården på punktinsatser och 
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med ett medicinskt perspektiv som kan leda till att det psykosociala perspektivet hamnar i 

skymundan.   

 

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att intervjupersonernas syn på samverkan genomsyras av 

positiva upplevelser. Samtliga lyfter fram att samverkan, överlag, fungerar bra. De negativa 

eller försvårande omständigheterna som beskrivits under intervjuerna utgör en liten del av 

upplevelserna av samverkan.  

Av det latenta innehållet i analysen är vår tolkning att samverkan fungerar bra. Situationerna 

som beskrivits som mindre bra eller problem uppfattas som förbättringsområden. Vi 

poängterar därför att detta kan ses mer som undantag än regel.  

I litteraturen återfinns främjande komponenter för en god samverkan och utifrån samtliga 

intervjuer har vi identifierat att upplevelserna är att de finns implementerade inom 

verksamheten. De främjande komponenterna, enligt Forsner och Forsells (2006), som 

återfinns i verksamheten är: 

 Att personalen arbetar utifrån individens helhetsbehov  

 Tillräcklig med tid finns 

 Ständig kontinuitet 

 Personligt engagemang  

 Gott bemötande 

 Individens delaktighet  

 Stöd från chef 

 Mål för samverkan och insatserna  

I detta avsnitt kommer vi föra en diskussion utifrån uppsatsens helhet. Diskussion kring 

huruvida frågeställningarna har besvarats kommer också att föras. Detta inkluderar även 

slutsatser som framkommit ur vår resultatanalys.  

Syftet med vår uppsats är att synliggöra verksamhetens upplevelser av samverkan när det 

gäller personer med dubbeldiagnos. Vid uppsatsens start började vi med att samla material 

kring ämnet för att skapa en djupare förståelse för det vi avsåg att undersöka. Genom detta 

bildade vi vår kunskapsöversikt som baserades på litteratur, artiklar, rapporter etc. som lyfte 

fram svårigheter, brister och framgångsfaktorer när det kommer till samverkansfrågor. 

Efter detta skapade vi oss, mer eller mindre, en bild av att samverkan i praktiken många 

gånger är bristfällig. Det krävs ett gediget arbete i verksamheter för att kunna generera en god 

samverkanskultur. 

Målgruppen personer med dubbeldiagnos är en av de mest utsatta i vårt samhälle på grund av 

att de är beroende av många olika vårdkontakter. De är överrepresenterade i missbruksvården 

och tvångslagstiftningarna, LVM, LPT samt LRV. Detta förutsätter att samverkan är 



 

 

34 

 

funktionell myndigheter emellan för att kunna tillgodose klientens påtagliga hjälpbehov. Det 

ställer höga krav på vårdens kvalitet och utformning. Visionen bör vara att kvaliteten och 

utformningen har sitt fundamentala fäste hos varje enskild individ och dess förutsättningar.   

Miltonprojektet startade 2005 med ambition att utveckla en integrerad behandlingsform för 

personer med dubbeldiagnos. Den bärande tanken om hur upplägget och strukturen skulle se 

ut upplever vi kan liknas med den verksamhet som vi undersökt.   

Att samverkan ska ske mellan myndigheter är lagstadgat men det finns en avsaknad av en 

tydlig beskrivning hur detta ska genomföras i praktiken. Således är det inte underligt att 

yrkesverksamma kan uppleva detta som okonkretiserade termer och någonting som inte är 

förankrat i verksamheters faktiska arbete. Ett flödesschema över hur samverkan bör 

implementeras är en nödvändig åtgärd för att förebygga tolkningsutrymmets dualism.   

För att skapa en bakgrundsbild av den komplexitet som arbetet med målgruppen utgör har vi 

valt att ge ett historiskt perspektiv hur utvecklingen har sett ut över tid. Där synliggörs viktiga 

paradigmskiften såsom vid psykiatrireformens uppkomst. En av intervjupersonerna beskriver 

förändringsförloppet på ett tydligt sätt: 

”Asså det är ju en brutal förändring. Om vi går tillbaka till då jag började inom psyk, då vare 

ju alltså att alla människor som var där var som en klump för sig, å personal gick där å vek 

upp kragarna å hade vita rockar, å du vet, hemskt lite känsla för människor” (IP3). 

Vi har även lyft fram betydelsen av missbruksvårdens progression samt hur synen förskjutits 

från ett tidigare mer kategoriserande perspektiv till ett individbaserat tänk med förhoppning 

om att kunna minska det Goffman (2011) benämner som stigmatisering och stämpling.  

Vår första frågeställning som åsyftar att belysa hur samverkan, utifrån verksamhetens 

upplevelse, ser ut mellan olika aktörer skildras på ett utförligt sätt av intervjupersonerna. 

Kontentan av samtliga personers upplevelser utgör en grov generell uppdelning där det finns 

en viss diskrepans mellan interna och externa samverkansaktörer.  

Våra andra frågeställningar kring vad som anses positivt och negativt med samverkan 

återfinns väl beskrivet i resultatdelen. Eftersom verksamheten upplever sig ha en god 

samverkanskultur är det speciellt intressant att synliggöra deras tankar, arbetsmetoder och 

tillvägagångssätt. Detta för att andra verksamheter som riktar sig mot personer med 

dubbeldiagnos ska kunna influeras för att skapa en gynnsam samverkan. Vi anser att 

verksamheten arbetar utifrån ett vinnande koncept när det kommer till samverkan. 

Intervjupersonerna upplever samverkan med andra interna verksamheter som mer bristfällig 

med förbehåll för att vissa verksamheter upplevs fungera bättre än andra. Bristerna tyder på 

okunskap gällande målgruppen, personer med dubbeldiagnos, och dess problematik. Däremot 

upplevs inte okunskap om målgruppen vara den största bristen gällande externa 

samverkansaktörer.  

Vad som utmålas som den tydligaste bristen gällande extern samverkan är kommunikation, 

men ur en annan bemärkelse. Det kontextuella sammanhanget på grund av den strukturella 

uppbyggnaden påverkar kommunikationsprocessen. Med detta menar Fiske (1997) att en 
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bristfällig dialog där informationen som avses förmedlas inte når fram genom alla led får 

negativa konsekvenser.  

En annan infallsvinkel kan också vara de olika kunskapstraditionerna gällande socialtjänst och 

landsting. Socialtjänsten har sin utgångspunkt i en mer psykosocial helhetssyn, medan 

landstinget, i vissa fall, har ett mer medicinskt perspektiv som saknar ett långsiktigt tänk.  

Verksamheten beskriver att i vissa fall blir det mer tydligt men överlag har det en liten 

påverkan på helhetsupplevelsen av samverkan.   

Eftersom målgruppen, såväl som samverkan, i dagsläget är väldigt omdebatterat påvisar 

resultaten i vår studie att de krävs fortbildning på området. Fortbildning kopplat till 

målgruppens komplexitet, men även rörande samverkan, blir gynnsamt i det avseendet att 

effektivisera arbetsprocessen, ekonomisk vinning samt långsiktiga resultat för klienten. 

Vår konklusion av detta är att det blir ohållbart att fortsätta tala om samverkan i teoretiska 

former. Där samverkan upplevs vara dysfunktionell krävs åtgärder som gör samverkan till en 

praktisk förankrad möjlighet för yrkesverksamma att implementera på daglig basis.  

Det som blir en svårighet för att lyckas implementera samverkan praktiskt är att det finns 

faktorer som påverkar möjligheterna, såsom framförallt resursutbud, kopplat till individens 

behovsbild. Samverkan måste vara personbundet, ur ett klientperspektiv, eftersom 

problematiken och vad stödet ska utgöra ser väldigt olika ut. Det innebär att en färdig, 

generell, mall inte är ett alternativ.   

I kunskapsöversikten och de teoretiska ansatserna vi inhämtat och använt oss av påvisas det 

att skilda regelverk utgör ett hinder för samverkan. En stor del i verksamhetens upplevelser, 

av god samverkan, är det faktum att de eliminerat hindret som skilt sekretessregelverk kan 

utgöra, vilket vi ser som en framgångsfaktor.   

Tanken med samverkan är att verksamheter ska kunna komplettera varandra på ett främjande 

sätt. I uppdelningen av samverkan i fyra olika former s.k. Berggrens modell bör samverkan 

sträva efter att uppnå formerna Koordination och Kollabration för en gynnsam 

samverkansprocess (Danermark & Kullberg, 1999), (Boklund, 1995). Verksamheten vi utgår 

ifrån överensstämmer väl med dessa former och påvisar att denna teori fungerar väl i 

praktiken.  

Verksamheten anser sig ha god samverkan med externa aktörer vilket innebär att negativa 

aspekter av makt, såsom att de befinner sig i maktkamp (Danermark, 2004), inte föreligger.  

Det är ändå viktigt att inte bortse från betydelsen av legitimitet, auktoritet, status och 

sakkunskap. Dessa komponenter kan ha en mer betydande roll där verksamheter inte lyckats 

etablera sig. Vår slutsats kring detta är att den verksamheten, vi utgår ifrån, har lyckats 

etablera sig och skapat sig ett namn. Det inger en form av respekt då de tillskrivits besitta 

kunskap och kompetens inom området.  

Att samverkan är någonting positivt håller nog de flesta med om men hur det förverkligas och 

efterlevs kan skilja sig väldigt mycket åt från verksamhet till verksamhet. Dessa 

skiljaktigheter kan bidra till en dysfunktionell samverkan. Om dessa skiljaktigheter ska kunna 
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elimineras måste åtgärder vidtas från politisk styrning och förändringsprocessen måste 

anammas på ledningsnivå.   

I litteraturen diskuteras ofta om vad som är personer med dubbeldiagnos primära och 

sekundära problematik samt ansvarsfördelning därefter. Om andra verksamheter, som riktar 

sig mot denna målgrupp, skulle arbeta utifrån en liknande verksamhetsuppbyggnad, skulle 

detta inte bli problematiskt på samma sätt, då de arbetar utifrån en samordnande roll. 

Resultatet av studien påvisar att det finns verksamheter, riktad till målgruppen personer med 

dubbeldiagnos, som upplever sig ha en fungerande samverkanskultur. Det innebär inte att 

forskning på såväl målgrupp som samverkan är tillräcklig, utan det krävs vidare fördjupning 

för att kunna fortsätta kvalitetsutvecklingen.  

Om vi hade gjort en fördjupning på denna studie vore det intressant att se ur ett brukar- och 

klientperspektiv såväl som att få insikt i externa aktörers upplevelser. Av det hade det varit 

intressant att göra en jämförelsestudie. 

Vi hoppas att vår uppsats kan generera kunskap kring hur fungerande samverkan kan se ut 

samt bidra till att verksamheter som upplever sig ha en bristande samverkan kan ta lärdom av 

studien och se utvecklingsmöjligheter på området. 

 

 

     



 

 

37 

 

 

Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. Christer Allgulander & 

Studentlitteratur 

Boklund, A. (1995). Olikheter som berikar? Möjligheter och hinder i samarbete mellan 

socialtjänstens äldre – och handikappomsorg, barnomsorg samt individ och familjeomsorg. 

Rapport i Socialt arbete nr 71. (Avhandling). Stockholms universitet: Institutionen för socialt 

arbete. Socialhögskolan.   

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder (2:a uppl.) Malmö: Liber. 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning. 

Karin Dahmström & Studentlitteratur. 

Danermark, B. (2005). Samverkan- himmel eller helvete?. Författaren & förlagshuset Gothia 

AB 

Danermark, B. (2004). Samverkan- en fråga om makt. Finland: WS Bookwell 

Danermark, B & Kullberg, C. (1999). Samverkan- Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur 

Fiske, J & Olofsson, L. (1997).  Kommunikationsteorier: en introduktion. Stockholm: 

Wahlström & Widstrand. 

Forsner, T & Forsell, Y. (2006). Samverkan – gemensam kompetensutveckling för socialtjänst 

& psykiatri med inriktning på personer med psykiskt funktionshinder. Utvärderingsrapport 

2006:5. Stockholm: Edita Västra Aros Ab 

Goffman, E & Matz, R. (2011). Stigma: den avvikandes roll och identitet. Stockholm: 

Norstedts. 

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, producers and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24 (2), 

105-112. 

Herlofson, J & Ekselius, L.(2009). Inledning. I J. Herlofson (Red.), Psykiatri (s.27-28) Lund: 

författarna & Studentlitteratur.  

Hsieh, H-F. & Shannon, SE. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. 

Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.  

Holm Ivarsson, B, Ortiz, L & Wirbing, P. (2010). MI motiverande samtal- Praktisk handbok 

för socialt arbete. Författarna & Gothia förlag AB.   

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

Kvale, S & Brickmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 



 

 

38 

 

Lebedinski, L. (2008) Miltonprojektet: Integrerad psykiatri Dubbeldiagnoser- en utvärdering. 

Slutrapport. Hämtad 2013-11-05, kl. 12.13 från 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/4311/2/slutrapport_webb.pdf  

Malterud, K. (1998). Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur 

Markström, U. (2003). Den svenska psykiatrireformen bland brukare, eldsjälar och 

byråkrater. Umeå: Boréa bokförlag. 

Moitabai, R. (2004). Wich substance abuse treatment facilities offer dual diagnosis programs? 

The american journal of drug and alcohol abuse, 30 (3), s. 525-536. 

Ortiz, L & Wirbing, P. (2011). Motiverande samtal (MI) vid komplexa vårdbehov. I P, 

Wirbing & S, Borg (Red.) Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser (s.102) Lund: 

Studentlitteratur 

Palmstierna, T. (2004). Behandling av personer med komplexa vårdbehov pga. psykisk 

störning och missbruk. Fokusrapport. Medicinskt programarbete. Stockholms läns landsting.   

PsykosR- projektet bättre psykosvård, hämtat den 2013-11-18 kl. 15.06 från 

http://psykologiskkonsult.se/sites/default/files/PsykosR-kunskapsblad%20IPT-k.pdf  

Regeringens skrivelse 2009/10:124. Excerpt i MSB-dokument. Hämtat 2013-10-22 kl. 11:15 

från 

http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0170_10_Olyckor_och_kri

ser_2009%202010.pdf  

Sims, J, Iphofe, R & Payne, K. (2003). The triangular treatment paradigm in dual diagnosis 

clients with a mental illness. Journal of substance use, 8 (2), s. 112-118. 

Socialstyrelsen, (1999). Välfärd och valfrihet? Slutrapport från utvärderingen av 1995 års 

psykiatrireform. Uppdaterad 2004-06-07. Hämtad 2013-10-27 kl.13.05 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publicerat/1999/3516/sammanfattning.htm  

Socialstyrelsen, (2004). Förbättringsprocesser hos personer med svår psykisk störning och 

missbruksproblem. Hämtat 2013-11-25 kl. 12.53 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10394/2004-123-

11_200412311.pdf 

Socialstyrelsen, (2008). Samverkan i re/habilitering – en vägledning. Hämtat 2013-10-18 kl. 

12:44 från http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8784/2008-126-

4_20081264.pdf 

SOU 2006:5. (2006). Vad är psykiskt funktionshinder?. Nationell psykiatrisamordning. Edita 

Sverige AB. Hämtad 2012-11-03 kl 16.03 från 

http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/psykiskfunktionsnedsattning/inventeringsverktyg/

Documents/Rapport%20definition%20psykiskt%20funktionshinder.pdf  

SOU 2011:35 vol.1. (2011). Bättre insatser vid missbruk och beroende. Individen, kunskapen 

och ansvaret. Missbruksutredningens förslag.   

http://bada.hb.se/bitstream/2320/4311/2/slutrapport_webb.pdf
http://psykologiskkonsult.se/sites/default/files/PsykosR-kunskapsblad%20IPT-k.pdf
http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0170_10_Olyckor_och_kriser_2009%202010.pdf
http://www.msb.se/Upload/Produkter_tjanster/Publikationer/MSB/0170_10_Olyckor_och_kriser_2009%202010.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/publicerat/1999/3516/sammanfattning.htm
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10394/2004-123-11_200412311.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10394/2004-123-11_200412311.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8784/2008-126-4_20081264.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8784/2008-126-4_20081264.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/psykiskfunktionsnedsattning/inventeringsverktyg/Documents/Rapport%20definition%20psykiskt%20funktionshinder.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/psykiskhalsa/psykiskfunktionsnedsattning/inventeringsverktyg/Documents/Rapport%20definition%20psykiskt%20funktionshinder.pdf


 

 

39 

 

SOU 2011:35 vol.2. (2011). Bättre insatser vid missbruk och beroende. Individen, kunskapen 

och ansvaret. Missbruksutredningens analys.  

SOU 2011:6. (2011). Missbruket, kunskapen, vården. Missbruksutredningens 

forskningsbilaga. 

Starrin, B & Renck, B. (1996). Den kvalitativa intervjun. I P, Svensson & B, Starrin (Red.) 

Kvalitativa studier i teori och praktik (s.55) Lund: Studentlitteratur 

Svensson, P. (1996). Förståelse, trovärdighet eller validitet?. I P, Svensson & B, Starrin 

(Red.) Kvalitativa studier i teori och praktik (s.209-210) Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet, (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet: Elanders Gotab. Hämtat 2013-10-21 kl. 

15:00 från http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Werner, S. (2012). Intention to work with individuals with dual diagnosis: testing the theory 

planned behavior among students from various professions. Health social work. DOI: 

10.1093/hsw/hls010. 

Wirbing, P & Borg, S. (2011). Integrerad behandling och case management. I P, Wirbing & S, 

Borg (Red.) Integrerad behandling vid dubbeldiagnoser (s.19-27) Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


 

 

40 

 

BILAGA 1. 

Informationsbrev 

Information om deltagande i en studie om myndigheters samverkan i arbetet med 

personer med dubbeldiagnos.  

Personer med s.k. dubbeldiagnos är en av de mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Dessa 

individer är i behov av professionella kontakter i behandling eller andra insatser för att uppnå 

ett lyckat resultat. För att kunna hjälpa personer med dubbeldiagnos är det viktigt att det görs 

en behandlingsplanering tillsammans med klient, nätverk och samverkanspartners. 

Behandlingsplaneringen innebär att med ett gemensamt mål samordna insatser av olika 

karaktär. Men hur går detta till i verkligheten?  

När det kommer till vilken samhällsinstans som bör tillhandahålla hjälp och stödinsatser för 

personer med dubbeldiagnos hamnar de ofta i gråzoner och det finns ofta oklarheter i vem 

som har huvudansvaret. Myndighetsamverkan är ett relativt outforskat område och den 

forskning som gjorts pekar på att det finns brister när det gäller att samordna insatser för 

utsatta grupper.  

Syftet med undersökningen är att öka kunskap och förståelse om hur myndighetssamverkan, 

när det gäller personer med dubbeldiagnoser, upplevs av yrkesverksamma.  

Du tillfrågas att delta i denna studie eftersom du arbetar med personer med dubbeldiagnoser 

och vi har ett intresse av att undersöka hur upplevelserna kring samverkan inom området ser 

ut. Studien kommer att utföras i form av semistrukturerad intervju med ett antal 

förutbestämda teman och beräknas ta cirka 45 minuter. Vi kommer att göra ljudupptagning av 

intervjun för att sedan transkriberas (överföra intervjun från tal till text) detta för att få 

intervjun så autentiska som möjligt. Det inspelade materialet kommer att raderas när studien 

är klar. Endast vi två som utför studien och vår handledare Robert kommer att ha tillgång till 

materialet.  

Ditt deltagande är konfidentiellt och dina uppgifter kommer att behandlas anonymt. Det är 

frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta intervjun.  

Den färdiga studien kommer att publiceras i det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA).  

Vi som genomför studien heter Rebecca Pebé och Josefine Holmgren och studerar termin 6 på 

socionomutbildningen på Umeå Universitet. Denna studie ska resultera i en C-uppsats. Vår 

handledare heter Robert Grahn och är doktorand på Instutitionen för Socialt arbete, Umeå 

Universitet. Om det skulle vara några frågetecken gällande studien är det bara att kontakta 

någon av oss eller vår handledare.  

Josefine Holmgren, Socionomstuderande  

Mobil: 070-232 52 61 

Mail: josefineholmgren11@hotmail.se 
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BILAGA 2. 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Berätta om er verksamhet 

Berätta om hur du började arbeta inom verksamheten 

Berätta hur en ”vanlig” arbetsdag kan se ut 

Berätta om hur det är att arbeta med denna målgrupp 

Hur har arbetet med målgruppen förändrats över tid? 

 

Samverkan 

Hur talar ni om/ beskriver samverkan i er verksamhet? 

Vad innebär samverkan för dig? 

Vilka samverkar ni med? Hur ser samverkan ut då? 

Finns det olika samverkansavtal eller dylikt mellan olika aktörer ni samverkar med? Hur är 

dessa utformade och används dem/ förhåller man sig till dessa i praktiken?  

Vad är målet för samverkan och vem har definierat målet? 

Vad finns det för möjligheter för samverkan? När fungerar samverkan bra?  

Vad finns det för hinder? Vad försvårar samverkan?  

Hur skulle du beskriva din idealbild av samverkan? 

Vilka förbättringsområden finns gällande samverkan?   

 

 

 


