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ABSTRAKT 
 
Syftet med den här studien har varit att undersöka ett specifikt samverkansprojekt mellan 
psykiatri och socialtjänst som riktar sig mot psykiskt störda missbrukare. Inriktningen har 
varit att granska huruvida de båda huvudmännen har en gemensam syn på verksamheten samt 
hur projektet fungerar i praktiken. Detta har gjorts i form av kvalitativa forskningsintervjuer 
med två representanter från respektive huvudman. En modell för samverkan, samverkans 
hexagon, har legat till grund för intervjuguidens utformande och därefter tematiserades 
resultaten med avsikt att svara på våra frågeställningar. Resultaten analyserades och tolkades 
utifrån tidigare forskning samt de hinder och förutsättningar för samverkan som har 
presenterats under teoretiska utgångspunkter. I resultaten framkom att representanterna från 
de båda huvudmännen inte riktigt har en gemensam syn på verksamheten, men att man ansåg 
det nödvändigt med samverkan. Det blev också tydligt att samverkansprojektet inte fungerar 
helt optimalt vilket leder fram till slutsatsen hur viktigt det är att klarlägga och bearbeta 
faktorer som kan leda till motstånd inom en projektgrupp. 
 
Nyckelord: Samverkan, huvudmän, synsätt   
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1. Inledning 
Personer med både missbruksproblematik och psykisk störning är en av samhällets mest 

utsatta grupper. Det är en målgrupp som har komplexa vårdbehov och är ofta aktuella inom 

både socialtjänst, kriminalvård, beroendevård och psykiatri. Det finns emellertid strukturella 

samverkansproblem som hindrar dessa organisationer från att tillgodose 

patienternas/klienternas behov av integrering och samsyn. Då det är många aktörer 

inblandade, som dessutom kan sakna gemensam grundsyn, är det många gånger också svårt 

att enas runt en gemensam vårdplan. Insatserna för denna målgrupp blir därmed ineffektiva 

och patienterna/klienterna får därmed inte sina vårdbehov tillgodosedda. 

 

Vår kontakt med denna klientgrupp har hittills begränsat sig till våra praktikperioder och 

timanställningar då dock intresse för denna grupp med väldigt komplicerade problem har 

väckts. Vi har båda upplevt hur människor med så kallad dubbeldiagnos ständigt ”hamnar 

mellan stolarna”, både när det är olika huvudmän inblandade, till exempel psykiatri och 

socialtjänst, men även inom olika enheter hos en och samma huvudman, till exempel 

missbruksenhet och socialpsykiatrisk enhet inom socialtjänsten. 

 

Riksdagen har i januari 2005, efter förslag från regeringen, beslutat om en satsning inom 

psykiatrin och socialtjänsten genom att tillskjuta särskilda medel, de så kallade 

miltonpengarna. Satsningen avser främst att utveckla samverkan mellan olika berörda parter 

med inriktning på vård, sysselsättning och boende för personer med psykisk 

sjukdom/psykiska funktionshinder. Personer med samtidigt missbruk bör beaktas. 

 

I april 2005 sökte en öppenvårdsmottagning inom psykiatrin och fick beviljat medel för att 

utveckla samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänsten. Projektet utgår ifrån träfflokalen 

Grottan som bedrivs av en stadsdelsförvaltning i södra Stockholm. Träfflokalen Grottan 

vänder sig till personer med komplexa vårdbehov på grund av psykiskt störning och missbruk, 

ofta i kombination med hemlöshet. Eftersom Grottan vänder sig till personer med just 

dubbeldiagnoser samt att samverkansprojektet riktar sig mot samma komplexa målgrupp 

finner vi det intressant att följa miltonpengarna till ett reellt projekt och titta närmare på hur 

samarbetet fungerar mellan psykiatrin och socialtjänsten 
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1.1 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats är upplagd på följande vis. I inledningen i kapitel ett går vi kortfattat igenom 

bakgrunden till ämnet och varför vi valde att skriva om just det. I nästföljande kapitel lyfter vi 

fram vårt syfte med studien, de frågeställningar vi önskar besvara, samt definierar de begrepp 

som vi använder oss av. Vidare i kapitel tre går vi lite djupare in på bakgrunden till de så 

kallade miltonpengarna och en beskrivning av träfflokalen Grottan. Det fjärde kapitlet belyser 

tidigare forskning och detta har vi delat in i ett antal underrubriker. Särskilt utrymme lämnas 

åt tidigare forskning kring samverkan, eftersom det är där tyngdpunkten ligger i vår 

undersökning. Kapitel fem beskriver våra teoretiska utgångspunkter och i kapitel sex förklarar 

vi vilken metod vi har valt, varför vi har valt den samt diskuterar för- och nackdelar med 

densamma. Vi går också igenom vårt förfarande i insamlandet av empirin samt resonerar 

kring studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och våra etiska överväganden. I det 

sjunde kapitlet presenterar vi resultatet från våra intervjuer samt vår analys och våra 

slutsatser. I det sista kapitlet tar vi upp våra slutsatser till diskussion samt tar upp nya frågor 

som vår forskning har väckt. 
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2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka ett specifikt samverkansprojekt mellan psykiatri och 

socialtjänst som riktar sig mot psykiskt störda missbrukare. Detta sker genom kvalitativa 

forskningsintervjuer med representanter från de båda huvudmännen. Som 

undersökningsobjekt har Träfflokalen Grottan valts. 

2.2 Frågeställningar 

Vi vill med denna uppsats besvara följande frågor: 

1) Har de båda huvudmännen i projektgruppen en gemensam syn på verksamheten? Med 

detta menar vi om det finns en gemensam definition av målgruppen, om de har 

gemensamma mål och syften samt värderingar. 

2) Hur fungerar det undersökta samverkansprojektet mellan de båda huvudmännen i 

praktiken? 

2.3 Definitioner av begrepp 

Vi har ansett det behövligt med ett avsnitt med begreppsdefinitioner med anledning av den 

litteratur som vi har tagit del av och hur intervjupersonerna har definierat målgruppen, 

problematiken med mera. Vi är medvetna om att vissa begrepp kan definieras på andra sätt 

och vårt syfte har enbart varit till att förenkla för läsaren. Vi väljer att använda psykisk 

störning, psykisk sjukdom och psykiska funktionshinder synonymt, men är medvetna om att 

distinktioner ibland görs mellan dessa tre begrepp. Detta gör vi eftersom i de flesta 

sammanhang slås begreppen ihop. Vidare gör vi ingen kategorisering gällande missbruk, utan 

här använder vi ”missbrukare” som en homogen grupp likaså när det gäller de psykiska 

problemen. 

 

Diagnos: Igenkännande, avgränsning och beskrivning av ett visst sjukdomstillstånd. 

Diagnosen bygger på en syntes av information från och om patienten, som tolkas av en 

diagnostiker (läkare eller annan vårdgivare).1  

 

                                                 
1  Nationalencyklopedin (1990) 
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Dubbeldiagnos: En person som lider av psykisk störning och samtidigt har ett missbruk. 

Detta uttryck kan ge intrycket av att det vanligen är just två samtidiga problem, medan det i 

själva verket snarare är en fråga om många samtidiga diagnoser.2 Kan även definieras som 

psykisk störd missbrukare. 

 

Klient: I modernt språkbruk person med relation som kund, patient, rättssökande eller på 

annat sätt hjälpberoende, oftast till en fackman. Används av socialtjänsten för en person som 

är i kontakt med socialtjänsten.3

 

Missbruk: Okontrollerad eller överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika 

eller andra substanser med euforiserande effekter. I medicinsk mening talar man om missbruk 

när bruket fortsätter trots att det uppenbarligen vållar problem.4

 

Patient: En person som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- 

och sjukvården i avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad. Begreppet 

bygger på en relation till någon eller något, exempelvis läkare, ett sjukhus, en klinik eller 

mottagning.5  

 

Psykisk störning: Med psykisk störning avses här olika typer av personlighetsstörningar, 

schizofreni, psykostillstånd, affektiva tillstånd och ångestillstånd.6  

 

Samverkan: Handla eller fungera gemensamt för visst syfte.7 Samverka betyder att verka 

(=arbeta) tillsammans. Oftast, men inte nödvändigtvis, bygger samverkan på en 

arbetsfördelning grundad i någon slags skilda och kompletterande kompetenser samt ett 

ömsesidigt erkännande av dessa kompetensområden och den ”förstahandsrätt” till de klienter 

som respektive organisationer gör anspråk på.8  

                                                 
2 Gerdner och Sundin (1999, s.13-14) 
3 Nationalencyklopedin (1993) 
4 Nationalencyklopedin (1994) 
5 Nationalencyklopedin (1994) 
6 Stockholms läns landsting (2004, s.11) 
7 Nationalencyklopedin (1995) 
8 Denvall och Jacobsson (1998, s.136) 
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3. Bakgrund 
I detta kapitel redovisar vi för bakgrunden till den satsning som i folkmun kallas för 

miltonpengarna och som finansierar en tjänst i det samverkansprojekt denna studie syftar till 

att undersöka. Vi gör också en beskrivning av den träfflokal som själva projektet utgår ifrån. 

3.1 Miltonpengarna 

Psykiatrireformen trädde i kraft 1995 och dess syfte var att förbättra livssituationen för 

psykiskt funktionshindrade. Psykiatrireformen innebar krav på ökade samhällsinsatser inom 

väsentliga områden som boende, sysselsättning, fritid, arbete, rehabilitering, vård och omsorg. 

Ett förtydligande av ansvarsgränser skulle underlätta samverkan mellan kommun och 

landsting – där socialtjänsten och kommunen ansvarar för sociala insatser som till exempel 

boende och sysselsättning och psykiatrin och landstingen för medicinska 

behandlingsinsatser.1  

 

Anders Milton blev i oktober 2003 av regeringen utnämnd till Nationell Psykiatrisamordnare 

med uppgift att se över bland annat resurser, insatser och arbetsformer för personer med 

psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder. Riksdagen har efter förslag från 

regeringen, beslutat om en satsning inom psykiatrin och socialtjänsten genom att tillskjuta 

särskilda medel. Regeringen har i ett uppdrag den 20 januari 2005 formulerat villkoren för hur 

medlen skall användas. Övergripande målsättning med Nationella Psykiatrisamordningens 

uppdrag är att skapa förutsättningar för en kraftsamling bland alla berörda aktörer för att 

förbättra livssituationen för människor med allvarlig psykisk sjukdom och/eller psykiska 

funktionshinder. Ett lyckat resultat av denna satsning är, enligt Socialstyrelsen, om man kan 

se en förbättring i tillgång till vård och stöd, delaktighet i samhället och ökad livskvalitet för 

den enskilda människan med psykiska funktionshinder. Satsningen är de så kallade 

miltonpengarna, som främst avser gemensam utveckling av verksamheter mellan landsting 

och kommuner samt utveckling av samverkan, rehabilitering, sysselsättning, kvalitet och 

arbetssätt.2  

 

Målgrupp för satsningen är personer med psykiska funktionshinder och/eller psykisk 

sjukdom/störning. Med detta avses här personer hos vilka det psykiska tillståndet påverkar, 

                                                 
1 Carlsson (2000, s.9).  
2 www.socialstyrelsen.se 
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eller i framtiden riskerar att påverka, den sociala förmågan i sådan utsträckning att socialt stöd 

och omsorg (dagligt liv, boende och sysselsättning/rehabilitering) behövs ibland i 

kombination med tillfällig eller kontinuerlig psykiatrisk och/eller somatisk vård. Det är inte 

personens diagnos som skall vara avgörande för om insatserna skall komma till stånd, utan det 

specifika behov som uppstått på grund av det psykiska funktionshindret eller den psykiska 

störningen/sjukdomen. Målgruppen kan omfatta personer i alla åldrar. Personer med psykisk 

sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder och samtidigt missbruk är inkluderade i 

målgruppen och bör särskilt beaktas (vår markering).3

 

3.2 Träfflokalen Grottan 

Det samverkansprojekt som vi avser att undersöka bedrivs på träfflokalen Grottan och 

stämmer tämligen väl överens med ambitionen med miltonpengarna.4 Inom detta projekt är de 

två personer som är anställda av kommunen på heltid som samtidigt har ansvaret för att driva 

träfflokalen. Från psykiatrin är de två anställda som delar på en heltidstjänst. Denna 

heltidstjänst är finansierad av miltonpengarna. 

 

Träfflokalen Grottan startades 1998 och grundtanken med verksamheten är att bryta 

målgruppens isolering samt att förhoppningsvis bidra till ett bättre livsinnehåll. Grottan 

vänder sig till personer med komplexa vårdbehov på grund av psykiskt störning och missbruk, 

ofta i kombination med hemlöshet. Man vill även erbjuda ett brett sortiment av aktiviteter 

samt kunna få gästerna (Grottans benämning på besökarna) att ta del av och känna ansvar för 

lokalens innehåll, skötsel och framtid. Grundaren av träfflokalen har lång erfarenhet av 

målgruppen och är i det närmaste vad man kan beskriva en eldsjäl. I åtta månader arbetade 

han ensam, men fick mycket hjälp av gäster, något som lyfte dessa gästers självkänsla. Idag är 

de två som driver träfflokalen. 

 

Grottan har kontakt med cirka 60 personer, varav mellan 35 och 40 personer besöker 

träfflokalen, cirka 70 % av dessa är män. Övriga har man regelbunden kontakt med via telefon 

och hembesök. Många av dessa personer har insatser från både psykiatrin och 

missbruksvården. Antalet besökare på Grottan per dag uppgår till mellan 10 och 15 personer.  

 

                                                 
3 www.socialstyrelsen.se 
4 se bilaga 1 
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Enligt egen utsaga är Grottans arbetssätt okonventionellt och styrs av den enskildes specifika 

situation och behov. Verksamheten har hög tillgänglighet och flexibilitet, vilket innebär att 

arbetet många gånger sker utanför lokalen, ibland i klientens egen bostad om sådan finns. Var 

personen än kan tänkas vara, så bygger verksamheten på att möta denne eller denna just där 

han eller hon är. Ofta krävs ett långvarigt motivationsarbete för att personen över huvud taget 

ska acceptera att ta emot hjälp och besök i bostaden eller komma till Grottan.  
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4. Tidigare forskning 
I det här kapitlet kommer vi att titta närmare på den tidigare debatten kring den komplexa 

grupp som dubbeldiagnostiserade patienter/klienter utgör. I huvudsak har vi koncentrerat oss 

på forskning inom Sverige. Vi har lyft fram några nyckelbegrepp; dubbeldiagnos, förekomst 

samt tidsperspektiv. Dessa har vi valt dels utifrån de sökord vi har använt oss av vid 

litteratursökningen, dels är det begrepp som har återkommit i litteraturen vi har tagit del av. 

Avslutningsvis tar vi upp samverkan och det är även där vår tyngdpunkt på tidigare forskning 

ligger. 

4.1 Dubbeldiagnos 

Debatten kring dubbeldiagnostiserade har handlat dels om att de inte kan ses som en homogen 

grupp utan att det rör sig om olika slags missbruk och olika slags psykiska sjukdomar. Det 

man även har diskuterat kring är uppkomsten till den dubbla problematiken; är det missbruket 

som föregår den psykiska störningen eller är missbruket en konsekvens av den psykiska 

störningen. Synen på vad som är den primära orsaken till dubbelproblematiken är viktigt ur 

ansvarsaspekten för denna målgrupp. Det har länge pågått en konflikt kring vem som har 

huvudansvaret för dem som är dubbeldiagnostiserade, som delvis kan ses som en konsekvens 

av huruvida den primära problematiken anses vara av psykiatrisk art eller missbrukskaraktär. 

Det de flesta är ense om, oavsett om det handlar om psykiatrin (landsting) eller socialtjänsten 

(kommun), är att denna grupp oftast hamnar i kläm – ”mellan stolarna”. 

 

Begreppet ”dubbeldiagnos” har funnits i Sverige under en längre tid och brukar avse 

förekomst av ett diagnostiserat psykiatriskt problem samtidigt med alkohol- och/eller 

drogberoende. Öjehagen betonar att det är en mycket heterogen grupp. Det rör sig om olika 

typer av missbruk, till exempel alkohol och/eller narkotika, och olika psykiska sjukdomar 

och/eller personlighetsstörningar.1

 

Lars Grip skriver om synen inom socialtjänsten, där den psykiska störningen ses som den 

primära och att det på grund av det är en sak för psykiatrin. Psykiatrin ser istället missbruket 

som det primära och därför skall det vara socialtjänsten som skall agera. Denna konflikt i 

synen på den primära orsaken till klienten/patientens problematik var man tydligt medveten 

om 1995 då psykiatrireformen trädde i kraft. Huvudpoängen med reformen var att förmå 
                                                 
1 1998, s.27 
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landsting och kommuner att samarbeta, att få till stånd en samsyn mellan medicinska och 

sociala modeller i behandlingen av samhällets utstötta.2

 

Diskussionen om vilket som är det primära i den dubbla problematiken har blivit en fråga som 

avgör vilken huvudman som skall bära ansvaret för denna grupp av hjälpbehövande.3 

Samtidigt konstaterar Staffan Hasselgren att det finns de som anser det fruktlöst med 

diskussionen om orsak och verkan. I behandlingsarbetet med denna målgrupp bör nämligen 

båda problematiken behandlas samtidigt, annars ökar riskerna med ett återfall både i 

missbrukssymtomen som i de psykiska besvären.4 Stockholms läns landsting har i en rapport 

tagit stöd från nio randomiserade studier gällande målgruppen och konstaterade att de som 

behandlades parallellt för både sitt missbruk och psykiska sjukdom uppnådde bättre resultat 

än vid behandling av enbart missbruket.5

4.2 Förekomst 

Under denna rubrik ämnar vi kortfattat redogöra för förekomsten av dubbeldiagnoser.  

 

Personer med alkoholberoende löper större risk att drabbas av psykisk störning än 

normalpopulationen och de med ett missbruk av narkotiska preparat får i ännu större 

utsträckning än alkoholberoende diagnosen psykisk störd missbrukare.6 Det är heller inte 

ovanligt att socialt utsatta missbrukare förblir odiagnostiserade under en längre tid då de 

endast har sporadisk kontakt med sjukvården.7  

 

I FoU-rapporter för Socialtjänstförvaltningen statistik över missbrukare, hemlösa och psykiskt 

sjuka i Stockholm. Bakom rapporterna för åren 2001 och 2003 står Finne som visar att år 

1999 visade drygt en fjärdedel av ungefär 6000 missbrukare i Stockholm ha en psykisk 

störning.8 Enligt Romelsjö pekar prognosen på att personer som nyttjar både beroendevård 

och psykiatrisk vård kommer att öka till 50 % inom en femårsperiod. Prognosen är byggd på 

1997-2001 års siffror.9 Det antas att nästan varannan person som insjuknar i en 

                                                 
2 Grip (1999:6, s.7) 
3 Svensson (1999, s.12) 
4 1999:6, s.40 
5 Stockholms läns landsting (2004, s.21) 
6 Öjehagen (1998, s.28-29) Meuser, m.fl. (1996, s.9). 
7 Stockholms läns landsting (2004, s.25) 
8 Stockholms läns landsting (2004, s.14) 
9 Stockholms läns landsting (2004, s.14) 
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psykossjukdom riskerar att få ett missbruksproblem under livet, vilket också gör preventiva 

insatser viktiga.10  

4.3 Tidsperspektivet 

Samverkansprojektet i vår studie bedrivs endast under ett års tid, anledningen till detta är att 

projekt finansierade med de så kallade miltonpengarna endast kan erhållas under denna 

tidsperiod. Ett år kan anses som kort tid då man tittar till den tidigare forskningen kring 

tidsperspektivet för denna komplexa målgrupp. Ett långsiktigt perspektiv på minst några år 

anses nödvändig för att kunna nå förbättring i målgruppens livssituation. 

 

I en forskningsöversikt redovisar Agneta Öjehagen för dubbeldiagnosbehandling att inga 

förändringar i missbruket noteras under de första 1-1½ året.11 Vidare skriver Öjehagen i en 

artikel i Alkohol och Narkotika att man internationellt har sett att det bör finnas ett 

flerårsperspektiv på ca tre år hos personer med svåra psykiska störningar för att man skall nå 

en stabil förbättring i deras missbruk.12 Även Stockholms läns landsting har kommit fram till 

liknande slutsats och menar att såväl organisationer som behandlare måste vara beredda på att 

ta sig an denna målgrupp av patienter/klienter under lång tid och att insatser som görs inte 

alltid leder till full hälsa och social autonomi. Vidare konstateras det att även om det finns 

behandlingsmetoder för målgruppen med olika former av psykisk störning i kombination med 

missbruk så är funktionshindrena hos många patienter/klienter mångåriga eller rent av 

livslånga.13

 

Även andra författare menar att ett långsiktigt perspektiv i vården av denna grupp är 

nödvändig. Bland andra Dennis Daley betonar vikten av långsiktighet.14 Drake hänvisar också 

till behovet av ett långsiktigt perspektiv i behandlingen av dubbeldiagnospatienter. Han menar 

att dessa patienter under det första året sällan är redo för aktiv behandling och att de 

fortfarande befinner sig i ett slags motivationsperiod. Därför ser man sällan några varaktiga 

förbättringar av missbruket under denna första tid. Man måste även se missbruket som ett mer 

eller mindre kroniskt tillstånd med hög återfallsbenägenhet, där det krävs en behandling under 

flera år snarare än under kortare perioder under akut kris.15  

                                                 
10 Öjehagen (1998, s.29) 
11 1999, s.342 
12 1999:6, s.19 
13 Stockholms läns landsting (2004, s.21) 
14 i Gerdner och Sundin (1998, s.78-82) 
15 i Meuser (1996, s.50-51) 
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4.4 Samverkan 

Samverkan är ett mycket populärt begrepp som man mycket väl kan påstå ligger i tiden, inte 

minst med tanke på att det finns en lag som uppmanar till samverkan samt de ekonomiska 

satsningar som regeringen har gjort på området. Här väljer vi att ta upp hur viktigt tidigare 

forskning säger att det är med samverkan kring psykiskt störda missbrukare. Vi tittar också på 

vad forskarna menar kan utgöra hinder för att få till stånd en lyckad samverkan mellan 

landsting och socialtjänst samt vad som anses väsentligt för att nå lyckade samverkansresultat. 

Det finns även forskare som kritiserar begreppet samverkan, bland annat för att det är tids- 

och resurskrävande.16 Resursaspekter av samverkan kommer vi emellertid inte att behandla 

inom ramen för denna studie. 

 

Både socialtjänstlagen § 2:6 och hälso- och sjukvårdslagen § 3 uppmanar till samverkan: 

”…samverka i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.” ”Både 

landsting och kommun skall även bidra till samverkansverksamheter.” 17 18

 

1997 arrangerade behandlingshemmet Runnagården i Örebro en konferens med namnet 

”Dubbel Trubbel”. Syftet var att presentera nya rön och erfarenheter i diagnos och behandling 

av samtidigt beroende och psykisk störning. En viktig slutsats från konferensen är att den 

psykiska störningen och beroendeproblematiken bör behandlas samtidigt eftersom detta ökar 

sannolikheten för att undvika återfall. Återfall i ett av problemen innebär också ofta återfall i 

flera andra. Behandlingen av missbruket och de psykiatriska problemen bör således integreras 

till en helhet och inte ske uppdelat, parallellt eller i följd.19 Behandling av både psykiska 

problem och missbruk som sker parallellt utan samverkan eller gemensamma strategier leder 

alltför ofta till att patienten/klienten avbryter den ena eller båda behandlingarna, konstaterar 

Defvert m.fl.20 I en rapport från Nationell Psykiatrisamordning betonar man att organisatorisk 

samordning och gemensamma arbetsformer är särskilt viktigt i det dagliga praktiska arbetet 

kring personer med samtidig psykisk sjukdom och missbruk.21

 

Enligt en rapport från Socialstyrelsen finns det hinder för samverkan i form av bristen på 

gemensamma målsättningar, ett revirtänkande och rätten att kunna definiera problemet, 
                                                 
16 se Bergmark och Lundström (2005) 
17 SoL 2001:453 
18 HSL 1982:763 
19 Gerdner och Sundin (1998, s.17) 
20 i Meuser m.fl. (2005, s.5) 
21 Nationell psykiatrisamordning (2004, s.10) 
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värnandet av den egna ekonomin och att det saknas metoder och kunskap för hur man arbetar 

i nätverksorganisationer. De konstaterar det som vanligt att parterna vältrar över kostnaderna 

på varandra, det ses som legitimt att kunna spara 10 000 kronor om det hjälper den egna 

budgeten utan att man tar hänsyn till att denna besparing kan kosta samhället 100 000 kronor 

då det är någon annans budget som får ta kostnaden. Man har olika bild på denna grupps 

problematik och beroende på vad man ser som orsaken till problematiken har man olika 

lösningar. Vidare menar Socialstyrelsen att de parter som skall samverka har dålig kunskap 

om varandra, varandras uppdrag och synsätt.22  

 

Andra orsaker till att samverkan inte fungerar kan vara de olika sätt att bemöta 

dubbeldiagnostiserad klienter/patienter som finns inom de båda huvudmännen.23 Det kan 

också vara den asymmetriska relation som ofta föreligger mellan de yrkesgrupper som 

samverkat i just dessa projekt.24 Danermark tar upp den platt respektive hierarkiskt byggda 

organisationen och beslutsbefogenheter inom dessa. I en platt organisation fattas besluten 

långt ut i organisationen och flera har beslutsbefogenhet till motsats i en hierarkiskt byggd 

verksamhet där besluten fattas högre upp av färre. Detta kan lätt skapa, i ett 

samverkansprojekt med medarbetare från båda slags verksamheter, problem och irritation och 

ineffektivitet som följd.25   

 

För att samarbetet skall fungera mellan olika yrkesgrupper är det enligt Lind, Mosholt och 

Schultz viktigt att medarbetarna deltar jämbördigt, trots olika professionaliteter. Vidare menar 

de att det är nödvändigt med gemensamt satta mål som alla arbetar mot utifrån sin 

yrkeskunskap. Det finns ett gemensamt ställningstagande och ansvar till problemet. De olika 

yrkesgruppernas metoder och kunskaper skall komplettera och inte motarbeta varandra, 

eftersom ingen äger problemet eller har ensam den totala helhetssynen. Medarbetarna lär av 

varandra, med andra ord blir det en spridning av kunskap och erfarenheter över 

yrkesgränserna. För att få en sådan spridning till stånd krävs det att de olika yrkesgrupperna är 

villiga att integrera varandras kunskaper. Detta kallar författarna för ett 

professionsövergripande samarbete vars syfte är att få en bättre belysning av problemen, 

skapa flera handlingsmöjligheter och koordinera insatser.26  

                                                 
22 1999, s.7-8, 11-12 
23 Vikström (1994:4, s.339) 
24 Sunesson (1991, s.16-36) 
25 2005, s.32 
26 1999, s.266-267 
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Defvert med flera skriver att integrerad behandling inte enbart kan definieras utifrån hur 

samverkan är organiserad för att nå framgång utan hänvisar vidare till Drake, som har tagit 

upp en rad faktorer som skall uppfyllas. Enligt Drake skall samverkansbehandlingen innehålla 

en hög grad av aktivt uppsökande, ett motivationellt förhållningssätt, ett långsiktigt åtagande 

och insatser som spänner över en rad av de psykosociala problem patienten/klienten står 

inför.27  

 

Sammanfattningsvis kan vi på grundval av tidigare forskning konstatera att ett långsiktigt 

behandlingsperspektiv, ett gemensamt ansvar för målgruppen, behandling av båda 

problematiken parallellt, rimligt satta mål för den hjälpsökande och gemensam målsättning 

för de olika huvudmännen är nödvändiga för att kunna samverka kring gruppen 

dubbeldiagnostiserade. 

                                                 
27 i Meuser m.fl. (2005, s.11) 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Samverkan 
Använder man samverkan synonymt med samarbete kan det förklaras som gränsöverskridande och 
något som är mer än vad enskilda aktörer skulle ha uppnått var för sig.1  

 

Ett flertal rapporter och publiceringar från Socialstyrelsen, liksom böcker i ämnet, vittnar om 

att samverkan mellan i första hand socialtjänsten och psykiatrin inte fungerar på ett 

tillfredsställande sätt. Detta trots att samverkan har varit en av huvudavsikterna med 

psykiatrireformen samt att stimulansmedel har införts för att underlätta genomförandet. I en 

rapport från Socialstyrelsen (1999) har Nilsson och Wadeskog bland annat tittat närmare på 

begreppet samverkan, vem som är emot samt hinder för samverkan och vidare argument för 

samverkan. De har även tagit fram en fungerande grundmodell, samverkans hexagon, som vi 

har tänkt applicera som teori på vår empiri. 

 

5.1.1 Varför samverka 

Enligt Nilsson och Wadeskog finns det tre tydliga skäl för att samverka: 

• Det etiska motivet; samverkan reducerar individens fallande mellan stolarna och om 

vi därmed kan minska den enskildes lidande och smärta är det vår moraliska 

förpliktelse att göra detta. 

• Verksamhetsmotivet; man kan som enskild aktör inte lösa uppgiften på egen hand. 

Man är beroende av alla aktörers samverkan för att kunna lösa sin uppgift. Det finns 

ingen enskild aktör som kan lösa de psykiskt funktionshindrades problem. 

• Effektivitetsmotivet; samverkan är en metod som gör att man kan lösa sin uppgift mer 

kostnadseffektivt. Det blir både bättre och billigare. Den samhällsekonomiska vinsten 

av effektiv samverkan för psykiskt funktionshindrade uppgår i regel till 100 000 – 

200 000 kronor per år och person.  

Samverkan är således något som skulle gynna både skattebetalare, personal och sist men inte 

minst de psykiskt funktionshindrade.2

 

                                                 
1 Hjortsjö (2005, s.9) 
2 1999, s.10 
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5.1.2 Vad som krävs för att nå lyckade resultat med samverkan 

När vi har tittat på kriterier som gynnar samverkan till att nå lyckade resultat finner vi att 

gemensamhet tycks vara ett nyckelord. Vi har i denna del samlat några av argumenten. 

 

Westrin menar att det för att ett samverkansprojekt ska lyckas är av största vikt att alla 

deltagare vid starten har en gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar, att en 

gemensam metod för att utveckla samarbetet finns samt att mål, principer och etiska 

förhållningssätt noga diskuterats redan innan verksamheten påbörjas.3  

 

För att ett samverkansprojekt skall nå lyckade resultat tar Ove Mallander upp faktorer som 

kan ses som avgörande för slutmålet. Mallander menar att om endast en del av dessa kriterier 

är uppfyllda kommer inte projektet upplevas som framgångsrikt. Men uppfylls däremot 

nästintill alla så är det sannolikt att projektet kan uppfattas som lyckat. De olika 

samverkansparterna måste bland annat:4

• Ha en gemensam målsättning. 

• Ta gemensamt ansvar för åtgärder och fattade beslut. 

• Få ett gemensamt förhållningssätt och en helhetssyn. 

• Ha en hög beslutskompetens – med minsta möjliga byråkrati. 

• Uppleva att det finns enkla rutiner för samarbete. 

• Ha kunskaper om varandras verksamheter, regelsystem med mera. 

• Bli samspelta. 

 

5.1.3 Möjliga orsaker till varför samverkan inte fungerar 

För vår analys blir det även nödvändigt att titta på faktorer som hämmar samverkan. 

 

Nilsson och Wadeskog samt Mallander konstaterar att de flesta argument för samverkan är av 

rationell natur, det vill säga det är effektivt, etiskt och klokt att samverka.5 Vidare tror Nilsson 

och Wadeskog att det är brister på metodik och arbetsmetoder som till viss del gör det svårt 

att få samverkan att fungera och i ännu högre grad att det är olika synsätt och värderingar hos 

aktörerna. Framförallt lyfter de fram att motståndet mot samverkan oftast går att förstå utifrån 

ett emotionellt, psykologiskt och till synes irrationellt perspektiv, att det handlar om 

                                                 
3 i Danermark (1999, s.36) 
4 1998, s.148 
5 Nilsson och Wadeskog (1999, s.11), Mallander (1998, s.148) 
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mekanismer och processer som berör de samverkande parternas undermedvetna och osynliga 

processer. Detta sker både enskilt och kollektivt. Det kan handla om att det känns för svårt, 

för besvärligt, man är rädd att förlora kontrollen eller tycker att det är ytterligare en fix idé hos 

ledningen. Det kan upplevas som jobbigt att man tvingas uppge vanor, rutiner, att 

kompromissa och överge gamla synsätt. Kanske är det ännu svårare att ha tillit till andra 

aktörer, både vad gäller deras person och kompetens. Författarnas slutsats blir att för att 

hantera samverkansmotståndet måste man först försöka förstå och därefter bearbeta och 

komma förbi de emotionella motstånden. Detta sker enligt dem bäst genom indirekta och 

icke-konfrontativa metoder, eftersom konfrontationer tenderar att stärka motståndet.6

 

Även Danermark och Kullberg nämner att psykodynamiska faktorer säkert spelar en central 

roll som påverkar samverkan. De har dock valt att lägga fokus på sådana faktorer som berör 

den organisatoriska nivån, till exempel oklar ansvarsfördelning och dålig samordning, som 

hämmar samverkan.7

5.2 Samverkans hexagon – en fungerande grundmodell 

För att en gynnsam samverkanssituation ska kunna uppstå menar Nilsson och Wadeskog att 

det måste föreligga några grundläggande förutsättningar. Först och främst behövs en grupp av 

människor, ett team som är multikompetent som ska utföra det konkreta samverkansarbetet. 

Denna grupp kallar författarna för uppdragstagargruppen där deltagarna måste ha uppdrag, 

mandat och kompetens som motsvarar det problem som ska tacklas. Det bör också finnas en 

grupp av aktörer som vill få denna samverkan till stånd, som utifrån någon form av avsikt och 

gemensamt synsätt vill uträtta något. Denna grupp kallar författarna för uppdragsgivargrupp. 

Samspelet mellan dessa två grupper sker i form av ett antal olika ledningsdialoger, inte genom 

dekret och beslut, där uppdragets omfattning mejslas fram.8

 

Det är framförallt fyra frågor dessa ledningsdialoger har att penetrera: 

• Vilket problem ska lösas? 

• Vilket mål och syfte har man med samverkansaktiviteten? 

• Vilken är den exakta målgruppen? 

• Vilka resurser och spelregler står till förfogande för uppdragstagargruppen? 

                                                 
6 Nilsson och Wadeskog (1999, s.17-22) 
7 1999 
8 1999, s.23 
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Tydligheten i svaret på dessa frågor kommer i stor utsträckning att avgöra framgången i 

samverkansarbetet.9  

 

Att skapa denna struktur av tydlig ledning, en uppdragsgivargrupp och en uppdragstagargrupp 

samt penetrera dessa fyra frågeställningar utgör enligt Nilsson och Wadeskog den formella 

och sakliga grunden för att lyckas med att skapa ett samverkansarbete. Men under ytan finns 

ett stort antal andra mer komplexa frågeställningar såsom synsätt, öppenhet, tillit, värderingar, 

människosyn et cetera och det är dessa som i grunden kommer att avgöra om man kommer att 

lyckas. De mer synliga och sakorienterade aspekterna kan sägas vara hjälpmedel för att 

komma åt samverkanssituationens verkligt svåra frågor.10

 

För att komma åt de underliggande orsakerna har Nilsson och Wadeskog utvecklat en modell; 

samverkans hexagon (se figur 1), som fokuserar på sex olika aspekter eller frågeställningar 

kring samverkan.11

 
PROBLEM                      MÅL & MÅLGRUPP 

 

STRUKTUR &                                   STRATEGI &  
REDSKAP                                       METODIK 

 
SAMSPEL &                                     
RELATIONER                              VÄRDERINGAR 

 
GENOM-

FÖRANDE

 

Figur 1 Samverkas hexagon. 

För vart och ett av hexagonens hörn finns ytterligare frågeställningar på detaljnivå. Syftet med 

denna modell är att frågorna bör besvaras i samband med att man ska inleda ett 

samverkansarbete. Vår avsikt är att använda den för att undersöka förutsättningarna för det 

samverkansprojekt som redan har påbörjats hos Träfflokalen Grottan. 

 

I det här avsnittet har vi redogjort för våra teoretiska utgångspunkter. Vi har tagit upp tre 

tydliga skäl till samverkan, vidare har vi klargjort faktorer som gynnar respektive hämmar 

samverkan. Till sist har vi beskrivit samverkans hexagon, den modell som står till grund för 

vår studie. 

                                                 
9 Nilsson och Wadeskog (1999, s.23) 
10 a.a. 
11 1999, s.24-30 
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6. Metod 
I följande kapitel redogör vi för vårt metodval, dess fördelar respektive nackdelar samt 

tillvägagångssätt vid litteratursökning, datainsamling, analys och tolkning av materialet. Vi 

avslutar med en diskussion kring studiens reliabilitet, validitet, generaliserbarhet samt våra 

etiska överväganden. 

6.1 Metodval 

Det föreföll som mest lämpligt i val av metod att göra intervjuer som bearbetats kvalitativt. 

Det finns flera skäl till detta. För det första beskriver den kvalitativa metoden studerade 

situationer eller individer ur ett helhetsperspektiv. Det betyder dock inte att forskaren studerar 

en viss situation eller fenomen ur alla dess möjliga aspekter. Naturligtvis behöver man göra 

vissa avgränsningar, till exempel genom att fokusera på vissa teman.1 I vår undersökning har 

vi först och främst fokuserat på de teman som svarar mot våra frågeställningar. Trots det 

upplever vi att vi har tagit del av mer än det vi har fokuserat på att presentera i resultaten. 

Detta har underlättat för oss i vår tolkning, vilket vi har beskrivit mer noggrant under 

analysmetod och principen om den hermeneutiska cirkeln. Vid en kvalitativ intervju är 

intervjupersonens livs- och upplevelsevärld i fokus då man med hjälp av intervjun bland annat 

söker nå kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes egna ord och 

beskrivningar. Att via intervjun få ta del av dessa upplevelser mot bakgrund av individens 

egna kunskaper, bedömningar och tolkningar etcetera är också en av fördelarna med en 

kvalitativ metod.2

 

Forskaren är själv det främsta instrumentet när det gäller insamling och analys av information, 

något som har sina fördelar, men även nackdelar. Det krävs eller är enligt Merriam till och 

med nödvändigt med träning i observation och intervjuande, något som vi endast har kunnat 

läsa oss till.3 Det finns inte heller några klara riktlinjer för hur man ska utforma sin slutrapport 

utan forskaren är utelämnad åt sin egen förmåga och fingertoppskänsla.4 Denna förmåga och 

så kallade fingertoppskänsla är något man kan tänka sig är vad som utvecklas under åren som 

professionell, en bana som vi precis står i startskottet för. Vår tidigare vana att intervjua är 

                                                 
1 Patton, 1990 (i Larsson, 2005, s.92) 
2 Larsson (2005, s.92) Kvale (1997, s.35) 
3 1994, s.90 
4 a.a. 
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minimal och en utav svårigheterna har även varit vissa av intervjupersonernas ovana att bli 

intervjuade.  

6.2 Litteraturgenomgång 

Det finns ett stort intresse för samverkan kring individer med dubbeldiagnoser och allt fler 

behandlingsstudier publiceras. Denna genomgång gör inte anspråk på att vara fullständig. Vi 

hade önskat att vi hade funnit nyare forskning på området även om vi tror att synsättet inte har 

förändrats avsevärt under de senaste åren. Studier har sökts via databaserna Medline och 

Psychinfo, i bibliotekssystemet Libris och i huvudsak Stockholms Universitets 

bibliotekskatalog samt andra tillgängliga källor. Vi har använt oss av följande sökord 

behandling, dubbeldiagnos, missbruksvård, psykiatrisk vård, psykisk störd missbrukare, 

samverkan samt även synonymer till dessa ord och i olika kombinationer. Ytterligare uppslag 

på litteratur fick vi vid genomgång av författarnas referenslistor. Företrädesvis har vi valt att 

begränsa oss till svensk litteratur och forskning då organisering av de båda huvudmännen kan 

se väldigt olika ut internationellt sett. Vi har även manuellt sökt rapporter via hemsidor på 

Internet. När det var möjligt beställde vi dessa eller skrev ut i full text, i övrigt har vi hänvisat 

till hemsidan. 

6.3 Datainsamling 

6.3.1 Avgränsning 

Vi har medvetet valt att inte göra några intervjuer med deltagarna i projektet eller att använda 

ett klientperspektiv. Detta med hänsyn till det långa tidsperspektivet ur behandlings- och 

återhämtningssynpunkt som krävs av just denna målgrupp. För att kunna genomföra 

intervjuer med denna typ av målgrupp krävs dessutom ett förtroende som tar alldeles för lång 

tid att bygga upp. Det samverkansprojekt som denna studie syftar till att undersöka påbörjades 

i oktober 2005 och har således inte bedrivits tillräckligt länge för att man ska kunna göra en 

rättvis utvärdering av hur detta har påverkat målgruppen. Dessutom är tiden för uppsatsen 

begränsad, för att ge en rättvis bild av några eventuella förbättrade resultat hos målgruppen 

krävs det att man som forskare följer projektet under en längre period.  
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6.3.2 Urval och tillvägagångssätt 

Vi fick möjlighet att läsa igenom en ansökan till projektmedel för att utveckla samverkan 

mellan psykiatri och socialtjänst.5 Genom ansökningsdokumentet kom vi i kontakt med 

träfflokalen Grottan och bestämde ett möte med dem som jobbade där. Under mötet upplyste 

vi personalen om vårt syfte med studien samt samlade så mycket information vi kunde om 

träfflokalen och samverkansprojektet. Det vi gjorde då är något som kan kallas för 

ostrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer är användbara framför allt när forskaren 

inte vet tillräckligt mycket om en företeelse för att kunna ställa relevanta frågor. Ett av målen 

är i det fallet att lära sig tillräckligt mycket om en situation för att kunna formulera frågor för 

kommande intervjuer.6  

 

Efter två besök bestämde vi oss för att intervjua en ifrån varje huvudman som jobbade på 

träfflokalen, samt deras respektive chefer, den vårdadministrativa chefen för psykiatrin och 

sektionschefen för missbrukssektion på stadsdelsförvaltningen. Efter en del misslyckade 

försök att få tag i sektionschefen på missbrukssektionen, som av olika orsaker inte var nåbar, 

valde vi och fick samtycke till att istället intervjua projektsamordnaren som jobbar inom 

samma sektion och har samma befogenheter som sektionschefen.  

 

Intervjuerna som vi utförde var delvis strukturerade. Sådana så kallade semi-strukturerade 

intervjuer styrs av ett antal frågor och frågeställningar, men varken ordalydelse eller 

ordningsföljd bestäms i förväg. Denna slags intervju gör det möjligt för forskaren att svara an 

på situationen som den utvecklas, på respondentens bild av världen och på nya idéer som 

dyker upp.7 Just detta skedde i våra intervjusituationer. I vissa fall blev intervjuaren tvungen 

att fånga upp ett svar på en fråga och vidareutveckla det. I andra fall kunde en del frågor 

kännas onödiga att ställa, till exempel om intervjuaren tyckte att vi redan hade fått svar på 

dem i ett tidigare läge. När vi utformade frågorna utgick vi ifrån den modell, samverkans 

hexagon, som vi har presenterat under teorin. Denna låg till grund för utarbetandet av vår 

intervjuguide som intervjupersonerna även blev erbjudna att titta på innan.8

                                                 
5 se bilaga 1 
6 Merriam (1994, s.88) 
7 a.a. 
8 se bilaga 2 
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6.3.3 Registrering och utskrift 

Intervjuerna med de två som arbetar på Grottan skedde i ett mindre, relativt avskilt rum i 

träfflokalen och intervjuerna med representanten för uppdragsgivargruppen samt samordnaren 

skedde i den enas tjänsterum respektive i ett konferensrum. Vi var båda två närvarande vid 

intervjun, där en av oss hade ansvar för att leda intervjun och ställa frågorna och den andra 

förde anteckningar. För att registrera intervjuinformationen använde vi även en bandspelare. 

 

Vid transkriberingen har vi tillsammans skrivit ut intervjuerna så ordagrant som möjligt men 

dock ändrat en del från talspråk och gett intervjun en mer skriftspråklig karaktär. Efter att ha 

sammanställt hela intervjun har vi lyssnat igenom bandet en gång till samtidigt som vi har 

studerat texten för att kontrollera att vi har fått med allting rätt. Därefter har 

intervjupersonerna getts möjlighet att läsa igenom utskriften och komma med sina 

synpunkter. Utskrifterna är i första hand avsedda som hjälp för oss som forskare att komma 

ihåg intervjuerna. 

6.4 Analysmetod 

I vår intervjuanalys har vi använt oss av meningstolkning, vilket innebär att forskaren har ett 

perspektiv på vad som undersöks och tolkar texterna ur detta perspektiv.9 Vår teoretiska 

utgångspunkt, samverkans hexagon, har legat till grund för vår intervjuguide och även i 

tolkningen av intervjuerna. Enligt Kvale går uttolkaren över det direkt sagda för att utveckla 

strukturer och relationer som inte omedelbart framträder i en text.10 Meningstolkning går mer 

på djupet, det vill säga den syftar till att förstå meningen med de manifesta uttalanden och 

handlingar som beskrivits på en allmän framträdandenivå, man söker presentera djupare och 

mer eller mindre spekulativa tolkningar av intervjuutsagorna. Tolkningen kan ske i ljuset av 

valda analysperspektiv och mot bakgrund av en hermeneutisk förståelse.11 Här har vi försökt 

att hitta det som vi tror kan bidra till framgång med samverkansprojektet och orsaker till 

varför det inte fungerar. Tolkning av meningen i studiens empiriska material har följt 

principen om den hermeneutiska cirkeln, vilken innebär en ständig växling mellan delar och 

helhet. Utifrån en vag och intuitiv uppfattning om texten som helhet tolkas de enskilda 

delarna, och utifrån dessa tolkningar relateras delarna sedan återigen till helheten etcetera.12 

                                                 
9 Kvale (1997, s.182) 
10 a.a. 
11 Larsson (2005, s.106) 
12 Kvale (1997, s.51) 
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Vi började med att läsa igenom intervjuerna i sin helhet för att fördjupa den uppfattning vi 

redan hade då vi både genomfört och transkriberat intervjuerna. Därefter tittade vi på 

intervjuerna utifrån våra valda teman, vilka var inspirerade av de kategorier som 

intervjuguiden var uppbyggd kring samt ämnade att svara på våra frågeställningar. I resultat- 

och analysavsnittet presenteras analysen i samband med empiriredovisningen. Detta är för att 

underlätta för läsaren som då lättare kan se sambandet mellan resultat och analys. 

Respondenternas egna beskrivningar och citat har använts för att belysa olika ståndpunkter. 

6.5 Reliabilitet, Validitet, Generaliserbarhet 

Begreppen reliabilitet och validitet är centrala inom forskning och inom kvalitativ metodik 

har man framhållit vissa svårigheter när det gäller dessa två begrepp. Den kvalitativa 

forskaren är ju i sig både ett mätinstrument och en uttolkare av mening vid analysen av data. 

Två forskare kan således tolka innehållet i ett dokument på två olika sätt och då kommer 

frågor om reliabilitet och validitet i fokus liksom frågan om vilken beskrivning som är sann.13 

Vi ska under respektive underrubrik titta lite närmare på begreppen samt se vad det får för 

konsekvenser för vår studie. 

 

6.5.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur forskaren använder sig av sin metod. Det vill säga hur 

undersökningarna har gått till och hur tillförlitliga mätningarna har varit.14 Kvalitativ 

forskning strävar inte efter att isolera lagar för människans beteende utan försöker snarare att 

beskriva och förklara världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den. 

Reliabilitet eller pålitlighet kan också då förklaras i vilken utsträckning det finns ett 

sammanhang eller logik i ens resultat och kan stärkas genom att man klargör vilka 

utgångspunkter och vilket teoretiskt perspektiv som styrt undersökningen. Det kan också 

stärkas genom att man i detalj beskriver hur studien genomfördes samt hur man fått fram 

slutsatserna från den tillgängliga informationen.15 I metodkapitlet har vi redogjort för hur vi 

har genomfört undersökningen, vilka metoder vi har valt och varför. I avsikt att skapa kontroll 

över intervjusituationen har vi använt oss av en intervjuguide. I inledningen till denna studie 

har vi klargjort att vår kontakt med den typ av klientgrupp som samverkansprojektet syftar till 

är relativt begränsad, men att vi har upplevt frustration över den benägenhet som finns i 

samhället som innebär att de ständigt hamnar ”mellan stolarna”. Vidare har vi redogjort kring 
                                                 
13 Larsson (2005, s.115-116) 
14 Kvale (1997, s.213) 
15 Merriam (1994, s.181) 
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forskningsläget, där man visserligen kan anta att vi har främst valt att belysa den forskning vi 

själva finner intressant. Samma antagande kan man göra i valet av den teori och den modell vi 

använder i vår analys; den tilltalar oss, annars hade vi troligtvis inte valt att använda den. 

 

6.5.2 Validitet 

Merriam delar in validitet i inre/intern validitet och yttre/extern validitet eller 

generaliserbarhet. Intern validitet handlar om frågan i vilken mån ens resultat stämmer 

överens med verkligheten. Fångar resultaten verkligen det som finns? Studerar eller mäter vi 

det vi tror oss mäta? Det som är viktigt att tänka på, betonar Merriam är att det är inte 

informationen som talar för sig själv utan det finns alltid en uttolkare eller översättare.16 I 

denna studie är det vi som forskare som står för tolkningen. Kvale menar bland annat att 

validiteten är kopplad till undersökarens hantverksskicklighet.17 Det betyder att validiteten 

blir beroende av forskarens förmåga at kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka sina 

upptäckter. Vi har redan under metodvalet nämnt det faktum att vi inte är några vana 

intervjuare, men vi anser att vi trots det har fått fram mycket information från respondenterna. 

Däremot är vi medvetna om att vår ovana kan ha bidragit till att sänka validiteten genom 

avsaknad av rätta följdfrågor och/eller kontrollfrågor. Intervjupersonerna har getts möjlighet 

att läsa och kommentera eller ändra transkriberingen av deras intervjuer, vilket en person har 

utnyttjat. I det fallet var det synpunkter av språklig karaktär och inte av innehållsmässig. 

Under forskningsprocessen har vi haft viss kontakt med vår handledare som kritiskt har 

granskat våra val av tidigare forskning, teorier, metoder, resultat och analyser. Att vi 

dessutom är två personer som bedriver undersökningen talar till vår fördel då vi har haft 

möjlighet att kontrollera varandra samt resultaten. Detta tyder på att det under 

forskningsprocessen skett en ständig kontroll av forskningsresultatens trovärdighet, rimlighet 

och tillförlitlighet.18  

 

6.5.3 Generaliserbarhet 

Extern validitet innebär den utsträckning i vilken resultaten från en viss undersökning är 

tillämpliga även in andra situationer än den undersökta, det vill säga hur pass generaliserbara 

är resultaten från en vetenskaplig undersökning. Denna studie syftar till att undersöka ett 

samverkansprojekt mellan psykiatri och socialtjänst på en träfflokal för en mångfacetterad och 

                                                 
16 1994, s.177-180 
17 1997, s.218-220 
18 a.a., s.219 
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komplex målgrupp. Därför blir det omöjligt att påstå att resultatet är generaliserbart ens till 

andra liknande samverkansprojekt, som ändå kan se helt annorlunda ut i många aspekter, till 

exempel definition av målgrupp, sammansättning av projektgrupp, lokal där projektet utförs et 

cetera. Det sätt att betrakta generaliserbarhet som skulle kunna vara tillämpbar i denna studie 

är vad Merriam kallar generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren, som innebär 

att man överlåter åt läsaren att bestämma vad som i denna undersökning är tillämpligt på 

dennes situation, eller vad Kvale kallar forskarens och läsarens generalisering, som handlar 

om ett övervägande kring hur mycket forskaren ska formalisera och argumentera för 

generaliseringen och hur mycket ska lämnas åt läsaren att generalisera.19 Genom att klargöra 

vilka belägg som finns för ett visst påstående och göra analyserna tydliga kan forskaren 

möjliggöra för läsaren själv att bedöma möjligheterna till generalisering.20  

6.6 Etiska överväganden 

Kvale tar upp de etiska riktlinjerna informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser.21 

Studiens undersökningspersoner har i tidigt skede informerats om syftet med undersökningen 

och har gett sitt samtycke till att delta. De som har intervjuats har också erbjudits att ta del av 

frågorna innan intervjun samt fått möjlighet till att granska transkriberingen efteråt och ändra 

något om dem velat. För att bevara konfidentialiteten har vi valt att inte uppge mellan vilken 

stadsdelsförvaltning och öppenvårdsmottagning inom psykiatrin samverkansprojektet pågår. 

Vi har även fingerat namnet på träfflokalen samt på intervjupersonerna. De som medverkar i 

samverkansprojektet är dock medvetna om vilka som har blivit intervjuade. En forskare bör 

även tänka igenom och uppmärksamma konsekvenserna av en intervjuundersökning, risken 

att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt. Intervjuforskaren kan 

också erbjuda undersökningspersonen fördelar bara genom att låta dem delta i 

undersökningen, de intervjuade kan uppleva intervjun som en positiv erfarenhet, att någon tar 

sig tid till att lyssna till vad de har att säga. Detta innebär även att de intervjuade kan avslöja 

saker som de kommer att ångra och ställer höga krav på hur långt intervjuaren kan gå i sina 

frågor.22 Vi tycker att vi har märkt av ett behov hos de intervjuade att prata om sina 

personliga upplevelser av samverkansprojektet. Vi upplever att de har varit ärliga och 

utförliga i sina svar, vilket naturligtvis kommer att påverka resultatet. Beroende på hur pass 

stor vikt de inblandade lägger i ett par högskolestudenters c-uppsats kan detta få konsekvenser 

                                                 
19 Merriam (1994, s.187), Kvale (1997, s.211) 
20 a.a., s.211-212 
21 1997, s.107 
22 a.a., s.110 
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för gruppen. Det är dock vår uppfattning att vi som forskare måste bortse från det eftersom 

vårt syfte med studien bygger på att undersöka och presentera bland annat huruvida gruppen 

har ett gemensamt synsätt och hur de ser på samverkansprojektet. 
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7. Resultat och analys 
I resultat och analyskapitlet presenterar vi resultatet av de fyra intervjuerna under två teman 

som vi har formulerat och som svarar mot våra frågeställningar. Temana är syn på 

verksamheten samt samverkan i praktiken. Temat syn på verksamheten innefattar definition 

av målgruppen, syften samt värderingar och de har legat till grund för våra underteman. 

Analysen kommer att ske löpande efter varje tema. Inledningsvis gör vi en kort presentation 

av samverkansprojektet där information kommer ifrån den ansökan som gjordes av 

ledningscheferna.1 Därefter presenterar vi deltagarna i projektet och fokus kommer att ligga 

på de vi har intervjuat. För att tydliggöra så långt som möjligt har vi under varje underrubrik 

återigen upprepat vilken huvudman intervjupersonerna representerar. För att bevara 

konfidentialiteten är namnen fingerade.  

7.1 Samverkansprojektet 

Samverkansprojektet bedrivs under cirka ett år och innefattar 12 patienter/klienter, som skall 

utvärderas. Syftet är att få en helhetssyn på patienten/klienten och förkorta beslutsprocessen 

mellan psykiatrin och socialtjänsten. Dessutom önskar man bygga upp tätare relationer till 

patienter/klienter i syfte att motverka social isolering. I övrigt siktar man också på att få mer 

tid för psykosociala insatser gällande samverkan med andra rådgivare till exempel 

vårdcentraler, beroendevård och försäkringskassa samt att snabbare erhålla insatser från 

psykiatrins sida vad gäller medicinering, bedömningar med mera. 

 

Målet med detta är att förbättra livskvaliteten och omhändertagandet av gemensamma 

patienter/klienter på träfflokalen Grottan i syfte att deras psykosociala funktionsnivå ska 

förbättras och därmed bland annat kunna minska behovet av vistelse på institution och i 

slutenvård. Vidare önskar man stabilisera målgruppens symptom, minska återfall och 

tillgodose basala behov i form av till exempel bostad, städning, mat och räkningar. Ytterligare 

ett mål är att samordna och samlokalisera personal från de båda huvudmännen i syfte att 

uppnå gemensam grundläggande kunskap och metodutveckling.  

 

Projektet innebär att psykiatrins personal tillsammans med Grottans personal ska pröva 

arbetsmetoder för att bättre tillgodose deras gemensamma målgrupps behov med 

utgångspunkt från en verksamhet som finns i deras närmiljö och som de har förtroende för. 
                                                 
1 se bilaga 1 
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Psykiatrins personal skall tillsammans med kommunens personal dagligen arbeta på 

träfflokalen Grottan samt ha uppsökande verksamhet för dessa patienter/klienter. Man ska 

gemensamt upprätta och följa upp vårdplaneringar i nära samarbete med personen själv och 

övriga stödsystem som till exempel anhöriga, hyresvärd, vårdcentral, beroendevård och övrig 

socialtjänst samt ta ett gemensamt ansvar för att stöd- och behandlingsinsatser och praktisk 

hjälp till patienten/klienten genomförs. 

7.1.1 Deltagare i projektet 

Lena, vårdadministrativ chef psykiatrin 

Lena är i grunden utbildad sjuksköterska med inriktning mot psykiatrin. Hon har över 30 års 

erfarenhet och har bland annat tagit del av landstingets chefsutbildningar. I projektet ingår 

Lena i arbetsgivargruppen. 

 

Ronny, behandlingsansvarig psykiatrin 

Ronny har närmare 30 års erfarenhet av socialt arbete varav 20 år med missbruk inom både 

socialtjänst och behandlingsarbete. Han har gått flera utbildningar, bland annat är han 

behandlingsassistent och mentalskötare. Ronny delar en heltidstjänst i projektet med Hasse, 

övrig tid är han på psykiatrimottagningen. I projektet ingår Ronny i arbetstagargruppen. 

 

Hasse, behandlingsansvarig psykiatrin 

Hasse har drygt 30 års erfarenhet inom psykiatrin med ett flertal utbildningar bakom sig. 

Hasse delar en heltidstjänst i projektet med Ronny, övrig tid är han på psykiatrimottagningen. 

I projektet ingår Hasse i arbetstagargruppen. 

 

Kristina, sektionschef missbruk socialtjänsten 

I projektet ingår Kristina i arbetsgivargruppen. 

 

Anna, projektsamordnare missbruk socialtjänsten 

Anna är utbildad socionom sedan slutet av 80-talet och har deltagit i bland annat interna 

utbildningar. Hon har flera års erfarenhet av psykiskt störda missbrukare och hon har 

dessutom deltagit i tidigare former av samverkan. I projektet ingår Anna i arbetsgivargruppen. 

 

Tomas, driver Träfflokalen Grottan, socialtjänsten 

Tomas är utbildad mentalskötare och har lång erfarenhet av arbete i träfflokal. Tomas är i det 

närmaste vad man kan beskriva en eldsjäl, det var han som startade Grottan 1998 och har även 
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i slutet på 80-talet varit med om att dra igång en liknande verksamhet. I projektet ingår Tomas 

i arbetstagargruppen. 

 

Maria, driver Träfflokalen Grottan, socialtjänsten 

Maria är behandlingsassistent och har gått enstaka kurser på Socialhögskolan. Hon har jobbat 

på Grottan i cirka 3 år. I projektet ingår Maria i arbetstagargruppen. 

 

Viktigt att poängtera är att samverkansprojektet har sin bas på träfflokalen Grottan, men att de 

två som är anställda av kommunen (Tomas och Maria), liksom övriga deltagare, inte enbart 

arbetar inom projektet utan samtidigt är ansvariga för träfflokalen och de övriga gäster som 

besöker den eller som Tomas och Maria har kontakt med. 

7.2 Tema 1. Syn på verksamheten 

Under denna rubrik har vi för avsikt att svara på vår första frågeställning som lyder: Har de 

båda huvudmännen i projektgruppen en gemensam syn på verksamheten? Tematiseringar har 

gjorts i form av underbegreppen; definition av målgrupp, mål och syfte samt värderingar, som 

kan finnas hos representanter från de båda huvudmännen och som enligt den teori vi har 

belyst har stor betydelse för huruvida samverkan fungerar eller inte. 

 

7.2.1 Definition av målgrupp 

Samtliga intervjupersoner är överens om att det är dubbeldiagnoser som projektet riktar sig 

mot, men medger att de har haft diskussioner kring hur man definierar målgruppen och det 

kommer fram att de olika huvudmännen har haft olika sätt att se på den. 

Anna som jobbar inom socialtjänsten säger: Det tror jag att man har sysslat ganska mycket 

med, alltså de som arbetar konkret i projektet, stött och blött ganska mycket så och nu först 

egentligen definierat målgruppen. 

Anna tar vid ett senare tillfälle återigen upp att de båda huvudmännen inte riktigt har varit 

överens i gruppen: … det vet jag, att man kanske inte riktigt har haft samma uppfattning om 

vilka som ska vara med i projektet. Men nu tror jag ändå att man har kommit dithän och man 

har enats om det här i gruppen och man har mött varandra. 
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Att definiera målgruppen så exakt som möjligt är i stort sett ett måste om man ska kunna sätta 

mer konkreta mål för vad man vill uppnå.2 Det har deltagarna i samverkansprojektet lyckats 

med, men det har tagit tid och det har förekommit många diskussioner. Vi tolkar det som att i 

början var detta ett hinder som stoppade projektet något. Till slut har man ändå enats om vilka 

som ska ingå i verksamheten. 

 

Både Ronny och Tomas tror att man ser olika på målgruppen. Lena tror att det finns ett 

någorlunda gemensamt synsätt. Anna säger att hon tror och hoppas att det idag finns ett 

gemensamt synsätt. Hon undrar varför man annars skulle söka det här projektet. 

 

Angående vilka underliggande faktorer respondenterna tror att målgruppens problematik 

beror på förefaller de traditionella synsätten inom respektive huvudman vara mer påtagbara i 

arbetstagargruppen, det vill säga de som arbetar praktiskt på träfflokalen i projektet. 

Ronny (från psykiatrin): Det är det som är så svårt att svara precis på, vad det är som gör… 

Men missbruk är en stor orsak till psykossjukdom. Det är svårt, jag tror det är blandat. 

Tomas, som är anställd av socialtjänsten svarar: Det är en jättefråga. Jag tror tills största del 

att det är vad man själv har med sig i bagaget från dem som har stått en närmast. På frågan 

om vad som kommer först; missbruket eller den psykiska sjukdomen svarar han: Jag tror 

klockrent att det är det psykiska, hur man mår. 

 

Inom socialtjänsten har traditionellt den psykiska störningen setts som det primära och man 

har därför ansett att klienten/patienten har varit psykiatrins ansvar. Inom psykiatrin däremot 

har missbruket setts som det primära och att det därför skall vara socialtjänsten som ska 

agera.3 Olika synsätt och värderingar hos aktörerna är några av anledningarna som delvis gör 

det svårt att få samverkan att fungera.4 I vår studie tror de flesta av respondenterna att de båda 

huvudmännen ser olika på målgruppen. Vi tycker att det blir tydligare i arbetstagargruppen än 

hos ledningen. Detta i sig behöver inte vara något negativt så länge de olika yrkesgruppernas 

metoder och kunskaper kompletterar och inte motarbetar varandra.5 Vi tolkar det som att 

deltagarna i det undersökta projektet, speciellt de som arbetar i det mera praktiskt håller hårt 

på sina egna uppfattningar och till viss del har svårt att ta del av den andra huvudmannens sätt 

att se på det. Vi tror att det kan bero på projektmedlemmarnas långa yrkeserfarenhet, att de 
                                                 
2 Nilsson och Wadeskog (1999, s.23) 
3 Grip (1999:6, s.7) Svensson (1999, s.12) 
4 Nilsson och Wadeskog (1999, s.11, 17-22) 
5 Lind m.fl. (1999, s.266-267) 
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känner sig trygga i sina vanor och rutiner.6 Vi tror också att det faktum att Anna och Lena 

förefaller vara mer öppna till den nyare forskning som menar att man inte kan avgör exakt vad 

som är det primära eller anser att det är fruktlöst att diskutera orsak och verkan, beror på att de 

genom sina befattningar till större del har tagit del av forskningen samt att deras position 

kräver ett mer öppet synsätt.7  

 

Samtliga respondenter anser att målgruppen är ett gemensamt problem för båda 

huvudmännen. Ronny tycker dock att socialtjänsten har ett större ansvar för målgruppen. Han 

menar att psykiatrin aldrig kan lösa boendefrågan, som är ett återkommande problem hos 

denna typ av målgrupp, utan det åligger kommunen.  

Anna: …inte bara ett problem utan en gemensam uppgift man har att lösa. Man behöver inte 

ens se det som ett problem. Det är en uppgift och skyldighet, faktiskt, som samhälle att lösa 

det här och göra det bästa.  

Lena: Absolut. Absolut. Min chef, /…/, han säger alltid så här: att dubbeldiagnoser det är 

våra patienter. Det är vårt ansvar inom psykiatrin, det är vår patient och det är vår uppgift 

att se till att han kommer till exempel på avgiftning och se till att han kommer tillbaka till oss. 

Det är samverkan, det är det jag menar. 

 

Samtliga intervjupersoner ser också ett behov samt möjlighet till en gemensam lösning, det 

vill säga att samverka kring målgruppen.  

Anna: Jag kan inte se att det kan lösas på annat sätt än att det bara befäster traditionella, 

förlegade gamla roller, som inte ingår i modern forskning. 

 

Vi har redan tidigare i texten refererat till författare som flera gånger betonar vikten av att 

man ser till problemet som gemensamt.8 Att deltagarna i gruppen själva ser ett behov och en 

möjlighet till en gemensam lösning är något vi anser bör vara grundläggande för att ett 

samverkansprojekt över huvud taget ska kännas genomförbart och meningsfullt.  

 

7.2.2 Mål och syfte 

Uppfattningarna i gruppen skiljer sig något åt angående övergripande syfte, det vill säga vad 

det är man vill uppnå med samverkansprojektet. Tomas och Anna, som båda är anställda inom 
                                                 
6 Nilsson och Wadeskog (1999, s.11) 
7 se bl.a. Hasselgren (1999:6, s.40) 
8 Lind m.fl. (1999, s.266-267) Westrin (i Danermark 1999, s.36) Mallander (1998 s.148) Nilsson och Wadeskog 
(1999, s.23) 
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socialtjänsten, säger att det är att utveckla samarbetet mellan socialtjänsten och psykiatrin. 

Ronny från psykiatrin tar upp att det dels är att ge målgruppen en drägligare tillvaro och dels 

göra så att de syns, både hos socialtjänst och hos psykiatri. Lena, som är Ronnys chef, tycker 

att det handlar om ett motivationsarbete, att hjälpa den målgruppen som rent klassiskt får 

väldigt lite eller har väldigt låg motivation till att skaffa hjälp. 

 

Det intervjupersonerna kommer fram till när de svarar på vilka konkreta mål som ska uppnås 

är att man inte kan tala om konkreta mål i den bemärkelsen eller en viss tidpunkt då de ska 

vara uppnådda, när det handlar om den här typen av målgrupp. Det kan till exempel handla 

om att hålla någon nykter under en viss period, få den personen att ta sina mediciner och 

sedan så sakteligen jobba sig framåt mot ett boende.  

Ronny: Målsättning har vi, men den byggs upp under vägen. 

 

Vi frågade intervjupersonerna om de trodde att de båda huvudmännen var överens om vad 

man ville uppnå på både kort och lång sikt. Här råder en viss oenighet mellan 

intervjupersonerna. Anna svarar på frågan på ett mer övergripande plan att hon tror att man är 

överens, medan Tomas, Ronny och Lena tittar mer specifikt på just det här 

samverkansprojektet. 

Ronny: Det tycker jag faktiskt att vi har arbetat in. Vi har rätt så gemensamma 

målsättningar. 

Tomas: Övergripande kanske man är överens, men inte om man tittar på enskilda fall. 

Lena: På kort sikt ja, det tror jag. På lång sikt är jag lite tveksam för jag är tveksam själv vad 

det är vi vill uppnå. Naturligtvis, så vill vi ju att det blir ett bättre samarbete, och det tycker 

jag under den här tiden att vi har sett. Inom min grupp vill vi utveckla samverkan och inte 

bara fokusera på Grottan. Och det ser vi ju nu när vi har jobbat så pass lång tid att det är 

vissa saker som om vi ska vara kvar i det här, då ska vi också göra vissa saker lite 

annorlunda. 

 

Ett långsiktigt perspektiv är nödvändigt i vården av psykiskt störda missbrukare.9 

Funktionshindrena hos denna målgrupp kan vara livslånga och behandling krävs under flera 

år. I samverkansprojektet förefaller samtliga intervjupersoner vara väl medvetna och överens 

om detta. Vi tror att det helt enkelt beror på samtligas långa erfarenhet att jobba med denna 

                                                 
9 Stockholms läns landsting (2004), Daley (1998, s78-92), Drake (i Meuser, 1996, s.50-51), Öjehagen (1998, 
s.342) 
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typ av målgrupp, man vet att det inte går att stressa fram resultat samt att det ofta handlar om 

”två steg fram, ett steg bakåt”. 

 

Flera författare tar upp gemensamt mål och målsättning som en av de grundläggande 

utgångspunkterna för att samverkan ska fungera.10 I ansökan om projektmedel är målet 

formulerat som att i första hand förbättra livskvaliteten och omhändertagandet av 

gemensamma patienter/klienter samt bland annat att samordna och samlokalisera personal 

från de båda huvudmännen. Detta innebär att trots att intervjupersonerna har gett olika svar 

rymmer dessa inom projektansökningens formulering. Vi undrar hur mycket tid man har lagt 

ner på att diskutera de övergripande målen, något Westrin menar är av största vikt att göra 

innan verksamheten påbörjas.11

 

Den teori vi har lyft fram pekar på att för att ett samverkansprojekt ska uppfattas som 

framgångsrikt måste deltagarna vara bland annat överens och under tid bli samspelta.12 

Respondenterna är överens om att man inte får ha för högt satta mål och förväntningar på 

patienterna/klienterna men tror inte att de båda huvudmännen riktigt är överens kring vad det 

är man vill uppnå. Under intervjuerna utvecklades aldrig det här resonemanget. Vi kan således 

bara spekulera kring vad respondenterna syftar till och vi tror att det handlar om att de ser att 

de som huvudmän håller fast vid en del traditionella åsikter. Det kan följaktligen vara ett 

hinder för att samverkan ska fungera optimalt.  

 

7.2.3 Värderingar 

Vi anser att det även var viktigt att ta reda på vad det kunde förekomma för olika motiv hos 

representanter från de båda huvudmännen i projektgruppen till att samverka då detta har att 

göra med synsätt och värderingar. Den här frågan formulerades med de tre tydliga skäl som 

Nilsson och Wadeskog menar föreligger för att samverka:13

• Det etiska motivet; samverkan reducerar individens fallande mellan stolarna och om 

vi därmed kan minska den enskildes lidande och smärta är det vår moraliska 

förpliktelse att göra detta. 

                                                 
10 Westrin (i Danermark, 1999, s.36), Mallander (i Denvall och Jacobson, 1998, s.148), Nilsson och Wadeskog, 
(1999, s.23) 
11 (i Danermark, 1999, s.36) 
12 Westrin (i Danermark, 1999, s.36), Mallander (i Denvall och Jacobson, 1998, s.148), Nilsson och Wadeskog 
(1999, s.23). 
13 1999, s.10 
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• Verksamhetsmotivet; man kan som enskild aktör inte lösa uppgiften på egen hand. 

Man är beroende av alla aktörers samverkan för att kunna lösa sin uppgift. Det finns 

ingen enskild aktör som kan lösa de psykiskt funktionshindrades problem. 

• Effektivitetsmotivet; samverkan är en metod som gör att man kan lösa sin uppgift mer 

kostnadseffektivt. Det blir både bättre och billigare. Den samhällsekonomiska vinsten 

av effektiv samverkan för psykiskt funktionshindrade uppgår i regel till 100 000 – 

200 000 kronor per år och person.  

I vissa fall var intervjuaren tvungen att tydliggöra frågan för att personen som intervjuades 

skulle förstå vad vi ville ha svar på.  

 

Tre av intervjupersonerna tycker att det primära med att samverka är med patienten/klienten 

som utgångspunkt. 

Till exempel Anna (från socialtjänsten) säger: Först och främst måste det vara det mänskliga 

lidandet, primärt är vi här för våra klienter och det tänker jag att det är det som är 

utgångspunkten.  

Två av dem ser även till följdeffekterna, i slutändan samhällsekonomisk vinning. Den fjärde 

menar att motivet till att samverka är ett snabbare förfaringssätt och att det på det sättet 

gynnar målgruppen.  

 

Att de flesta av intervjupersonerna nämner det etiska skälet, att minska patientens/klientens 

lidande, som det primära tolkar vi som att de ser samverkan som något positivt och 

nödvändigt. 

 

7.3 Tema 2. Samverkan i praktiken 

Under detta tema belyser vi hur det undersökta samverkansprojektet mellan de båda 

huvudmännen fungerar i praktiken. För att underlätta har vi delat upp temat i fyra 

underteman; struktur och organisation, kompetens och mandat, kommunikation samt 

motstånd. Nilsson och Wadeskog understryker specifikt hur viktigt det är med de tre första 

funktionerna, därför har vi valt att lyfta fram dem för läsaren.14 Författarna menar också att 

för att samverkan ska kunna fungera måste man ta reda på de eventuella motstånd som 

föreligger.15

                                                 
14 1999, s.23 
15 a.a. (s.11, 17-22) 
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7.3.1 Struktur och organisation 

Det förefaller inte vara uttalat exakt vem eller vilka som leder samverkansarbetet. Anna, som 

är projektsamordnare från socialtjänsten och även Lena, vårdadministrativ chef inom 

psykiatrin, säger att det är Lena och Kristina, sektionschef på missbrukssektionen, som har det 

formella ansvaret. Ronny (från psykiatrin) säger att i arbetstagargruppen finns det ingen 

ledare och han ser heller inte något behov av detta. Tomas (från socialtjänsten) gör uttryck för 

några av de bekymmer som han ser med samverkansprojektet. Bland annat att man inte lyckas 

få till gemensam handledning, han önskar även en tydligare struktur på vissa områden.  

Tomas: Under alla möten då ser allting så bra ut, men det är i praktiken som svårigheterna 

kommer. Jag menar om man inte är ett sammansvetsat team, med allt vad det innebär. På 

våra möten vill man inte låta negativ utan då presenteras en god bild av det hela. Vi kunde ha 

tydligare strukturer på det hela. Nu vet man inte vem som är var och när och så ska vi försöka 

få ihop någonting, det är inte lätt. 

 

Ett annat tecken på att alla inte är nöjda med hur samverkansarbetet har organiserats rent 

praktiskt är följande citat från Tomas: Det har också varit mindre än vad vi borde ha gjort i 

personalgruppen, hur vi skulle ha gjort det här, så att säga. De flesta känner ju alla 

(patienter/klienter, vår anmärkning) och har gjort så under en längre tid också. Då känner jag 

att det blir lite konstigt, att ”kasta sig över” den gästen som är med i projektet. Då försöker vi 

med gemensam kraft nå de målen som vi har lite grann… men för lite av det. Jag tycker man 

borde titta mer specifikt på varje namn, gå igenom och kanske ta en halvtimme runt varje 

person. Det har vi inte gjort. 

 

Organisatorisk samordning och gemensamma arbetsformer är särskilt viktigt i det dagliga 

praktiska arbetet kring personer med samtidig psykisk sjukdom och missbruk.16 Här anser vi 

oss stöta på större anledningar till att samverkansprojektet inte har de förutsättningar som 

krävs för att nå optimal framgång. Ovanstående citat tyder på att gruppen inte är samspelt, 

något vi redan nämnt som ett viktigt kriterium till ett lyckat samarbete.17 Vidare förefaller 

samordningen i gruppen vara dålig, något som hämmar samverkan enligt Danermark och 

Kullberg.18 Nilsson och Wadeskog betonar bland annat en tydlig ledning som den formella 

                                                 
16 Nationella psykiatrisamordnaren (2004, s.10) 
17 Mallander (1998, s.148) 
18 1999, s.55 
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och sakliga grunden för att lyckas med ett samverkansarbete.19  Vi tolkar detta som att det då 

även behövs någon som är ansvarig i arbetstagargruppen, någon som kan strukturera det 

dagliga arbetet. I det undersökta samverkansprojektet finns det ingen sådan ledare i 

arbetstagargruppen. 

 

7.3.2 Kompetens och mandat 

Anledningen till att vi har undersökt huruvida intervjupersonerna anser att den kompetens och 

de beslutsmandat som behövs finns inom gruppen är då bland annat Nilsson och Wadeskog 

menar att för att ett samverkansprojekt ska fungera måste man lita till den andre 

huvudmannens kompetens och de mandat deltagarna har måste vara tydliga.20 Med 

hänvisning till svaren blev det också intressant att analysera dessa utifrån vilka positiva 

respektive negativa effekter det skulle tänkas ha på samverkansarbetet. 

 

Alla verkar överens om att den kompetens som behövs finns inom projektgruppen. 

Representanterna från arbetstagargruppen menar att de har väldigt fria händer och känner att 

de har fullt förtroende från sina chefer.  

Ronny (från psykiatrin): Kompetensen finns och vi besitter den. Dessutom har vi fullt 

förtroende från vår chef. 

Anna (från socialtjänsten): Man måste ha beslutanderätt, till exempel att kunna fatta beslut 

om placeringar och liknande. Den finns hos oss i arbetsgivargruppen inom socialtjänsten. 

Lena (från psykiatrin): Jag har absolut de mandat jag behöver. Fullständigt. Det här sköter 

jag. 

 

I projektet verkar det inte föreligga vad Danermark varnar för när han beskriver skillnader i 

beslutsbefogenheter inom platta organisationer respektive hierarkiskt byggda organisationer.21 

Ingen uttrycker irritation över att detta skulle kunna bidra till ineffektivitet utan anser att de är 

fria att fatta de beslut som behövs. Vi tänker oss dock att på grund av att deltagarna i 

arbetstagargruppen har så pass fria händer och tar ett stort personligt ansvar kan detta även 

kan påverka projektet negativt. Vi menar då att arbetet i gruppen blir till stor del individuellt 

upplagt och inte så samordnat. På så sätt får inte medarbetarna lika stor chans att lära av 

varandra och det blir inte lika stor spridning av kunskap och erfarenheter över yrkesgränserna, 

                                                 
19 1999, s.23 
20 1999, s.11, 23 
21 2005, s.32 
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något som Lind m.fl. kallar för ett professionsövergripande samarbete, vars syfte är att få en 

bättre belysning av problemen och är något de anser är nödvändigt för att samarbetet ska 

fungera.22

 

7.3.3 Kommunikation 

För att förstå hur aktörerna i samverkansprojektet upplever hur kommunikationen fungerar 

dem emellan undrar vi hur man hanterar eventuella konflikter, värderingsskillnader och 

skiljaktigheter. Nedanstående citat belyser att individerna från de båda huvudmännen i 

gruppen upplever detta olika samt att det inte har fungerat helt smärtfritt. 

Ronny (från psykiatrin): Det finns inga värderingsskillnader. Konflikter vill jag inte säga att 

det är, men vi är inte alltid ense. Det tycker jag visar på att det är en rätt sammansatt grupp. 

Vi kan diskutera och vi behöver inte vara ense i alla fall, men vi kommer fram till vad vi ska 

göra. 

Tomas (från socialtjänsten): Det kan vara jättesvårt att hantera dem. Det kan uppkomma 

irritationer som är helt onödiga och helt oprofessionella, vilket leder till att man kanske inte 

vill gå vidare på samma sätt, man kanske tystnar istället för att hitta någon konkret bra 

lösning på det. Det tror jag också beror på att man inte är i samma båt, man hoppar i och ur 

den där båten på olika sätt. 

Lena (från psykiatrin): Genom handledning för det första. Där har de tagit upp lite grann, 

men det är klart att det sopas en del under mattan, det tror jag. 

Anna berättar att ambitionen har varit att ses regelbundet i gruppen och diskutera. Hon 

tillägger att det inte riktigt har fungerat och att det har förekommit klagomål på att de aldrig 

ses. Hon tycker att man diskuterat igenom detta och gått vidare.  

 

Respondenternas uppfattningar om hur kommunikationen fungerar i projektgruppen, både i 

uppdragstagargruppen och mellan uppdragstagare och uppdragsgivare, skiljer sig återigen åt. 

Ronny: Kanonbra! På en skala 1-10 är det 10+. 

Anna: Jag tror man är lite på lära känna stadiet fortfarande. Eller att man är i en 

inlärningsperiod. Då handlar det ju om ett kunskapsinhämtande och ett kunskapsutbyte. 

Ingen kan vara någonsin fullfjädrad, det är ett ständigt utvecklande. 

Lena: Mycket rakare kanaler in i den andra huvudmannen sen projektet började.  

Tomas: Det skulle kunna bli mycket bättre på den fronten, helt klart! 

                                                 
22 1999, s.266-267 
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En av de intervjuade tycker helt klart att det finns en öppenhet, tillit och respekt mellan 

deltagarna gruppen, medan en annan svarar tveksamt ja. Lena, vårdadministrativ chef, 

uttrycker sig på följande vis: Det tycker jag. Jag kan säga så här att det har varit lite gnissel, 

men de har löst det i gruppen. 

 

En spridning av kunskap och erfarenheter över yrkesgränserna kräver att de olika 

yrkesgrupperna är villiga att integrera varandras kunskaper.23 Annas citat stöder att gruppen 

är inne i en sådan fas. Huruvida kommunikationen fungerar tillfredsställande inom gruppen är 

något man kan spekulera i, då Tomas inte förefaller helt nöjd. Lena menar att man undviker 

att ta upp en del saker och Anna är öppen med att det har förekommit klagomål bland annat 

på att mötena inte har varit så regelbundna som det var tänkt från början. Här kommer vi in på 

det som Nilsson och Wadeskog kallar för de mer komplexa frågeställningarna och som bland 

annat behandlar öppenhet och tillit och har med kommunikation att göra.24 För att komma åt 

underliggande orsaker till motstånd måste gruppen kunna diskutera och ventilera konflikter 

och värderingsskillnader.25 Vi tolkar det som att deltagarna försöker diskutera och mötas då 

man är oense men, grundat på Tomas och Lenas uttalanden ovan, att man inte riktigt har 

lyckats med detta. Det framkommer även att gruppen inte möts i sin helhet så ofta som man i 

början gemensamt har kommit överens om. Vi tänker att de mötena och handledning borde 

vara den plattform där man tar upp och diskuterar kommunikation, värderingsskillnader och 

meningsskiljaktigheter.  

 

7.3.4 Motstånd  

En del av respondenterna menar att de inte har upplevt något motstånd till samverkan inom 

gruppen, men dock att det har funnits en rädsla kring Grottans vara eller icke-vara. Anna (från 

socialtjänsten) uttrycker att hon upplever att det kan finnas ett motstånd i gruppen på grund av 

att människor generellt är rädda för förändringar och på grund av att ens personliga 

förväntningar kanske inte infrias. 

Lena (från psykiatrin): Jag tror det. Jag tror att det finns ibland, ja. 

 

                                                 
23 Lind m.fl. (1999, s.266-267) 
24 1999, s.23 
25 a.a., s.24-30 
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Tre av de intervjuade tycker att det absolut inte föreligger några skäl till att avbryta projektet. 

Endast en av intervjupersonerna är öppet kritisk till just det här projektet: 

Tomas (från socialtjänsten): Sen så kommer personal ner från psykiatrin, som brukar låsa 

fast dem, och då undrar gästerna vad gör du här? De har jättestora förundringar; vad gör 

psykiatrins personal nere på en träfflokal? Så det är väl ungefär som att se att Ikea skulle 

börja sälja mat och ICA skulle börja sälja möbler. Det är lite kulturkrockar som kommer upp. 

De ska ju vara där uppe, de ska ju inte vara här nere. De har mer auktoritet, lite ordning och 

reda… 

 

Motstånd till samverkan går oftast att förstå utifrån ett emotionellt perspektiv. Man tycker det 

känns svårt och besvärligt, är rädd att förlora kontrollen och för att hantera detta måste man 

försöka förstå och komma förbi dessa motstånd.26 Utifrån de svar vi har fått tolkar vi det som 

att man till viss del har diskuterat och tagit itu med en del av de farhågor som har funnits i 

gruppen. Vi tänker då främst på den rädsla som har funnits kring träfflokalen, kommer den att 

vara kvar i dess nuvarande form? Samtidigt kan vi känna att gruppen inte riktigt har kommit 

över allt motstånd. Detta baserar vi på Lenas citat och att Anna säger att hon fortfarande 

upplever att det ibland kan finnas ett motstånd i gruppen. 

 

Avslutningsvis undrade vi om det var något de inblandade skulle vilja ändra på. Tomas tycker 

att det har varit lite för ostrukturerat och hans önskan är att projektet skulle ha varit frikopplat 

från Grottan, med en egen lokal. Då skulle det ha blivit hur bra som helst anser han. Nu är det 

för splittrat, tycker han. Ronny menar att de har haft sin inlärningsperiod och tycker att det 

funkar bra. Han skulle önska fler lågtröskelboenden, där psykiatrin och socialtjänsten 

samarbetar. Anna finner inte att hon skulle vilja ändra på något i dagsläget, möjligtvis att även 

beroendevården var med i samverkansprojektet. Lena blickar framåt i tiden och visionerar 

utifall projektet blir permanent, att man då skulle jobba på ett lite annorlunda sätt och utveckla 

samverkan med bland annat flera inblandade aktörer och andra träfflokaler.  

7.4 Slutsatser 

Vi anser, liksom tidigare forskning samt våra teoretiska utgångspunkter lyfter fram, att 

samverkan är nödvändigt, inte minst för att möta behoven från den komplexa och 

mångfacetterade målgrupp som psykiskt störda missbrukare utgör. Detta bekräftar även 

                                                 
26 Nilsson och Wadeskog (1999, s.12) 
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intervjupersonerna i vår studie. Det finns dock flera faktorer som kan tänkas bidra till att det i 

praktiken inte alltid blir optimalt med samverkan.  

 

Vi kan utifrån vår studie av samverkansprojektet konstatera att man inom gruppen till slut har 

lyckats med en gemensam definition av målgruppen men att synsättet på målgruppen 

fortfarande skiljer sig mellan de båda huvudmännen, framförallt i arbetstagargruppen. Kan 

detta ha att göra med att det oftast inte handlar om två samtidiga diagnoser, utan flera 

samtidiga diagnoser? 27 Trots detta ser samtliga intervjuade ett behov och en möjlighet av en 

gemensam lösning, det vill säga samverkan mellan psykiatri och socialtjänst. 

 

Den ansökan om projektmedel som vi har tagit del av har en bred mål- och syftesformulering. 

Intervjupersonerna ger olika svar kring mål och syfte med samverkansprojektet, som dock 

rymmer inom utformningen av mål och syfte i projektansökan. Att diskutera bland annat mål 

och syfte innan projektet drar igång är av stor vikt.28 Vi tror att det hade behövts läggas lite 

mer fokus på detta inom gruppen. När både syftes- och målformuleringen är bred, ger det 

större möjligheter till den enskilde arbetaren inom projektet att göra en egen tolkning av 

syftet. Vi tror att om man hade ägnat lite mer tid i gruppen att diskutera igenom mål och syfte 

med projektet så hade vi fått mer samstämmiga svar.  

 

Lång yrkeserfarenhet och att man känner sig trygg i sin organisations vanor och rutiner kan 

bidra till att man håller hårt på sina egna uppfattningar, värderingar och synsätt.29 Samtliga 

intervjupersoner har lång yrkeserfarenhet och de flesta medger att de tror att synsättet ser 

olika ut hos de båda huvudmännen. Genom att intervjupersonerna är medvetna om och 

medger att de tror att synsättet ser olika ut hos de båda huvudmännen kan detta vara till hjälp 

för dem i deras strävan att samverka. Vi tycker också att det är positivt att de flesta av de 

intervjuade har angett patienten/klienten som det primära med samverkan. Detta tyder att på 

att de flesta har ett patient- klientperspektiv i fokus och att detta kan vara möjligt trots 

olikheterna i yrkeskulturerna. 

 

Det vi har fastnat för är framförallt det vi upplever som den avsaknad av struktur som i 

synnerhet märks av i arbetstagargruppen. Detta anser vi vara ett av de största hindren till att 

                                                 
27 Gerdner och Sundin (1999, s. 13-14) 
28 Westrin (i Danermark, 1999, s.36) samt Nilsson och Wadeskog (1999, s.23). 
29 Nilsson och Wadeskog (1999, s.11) 
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samverkansprojektet inte fungerar optimalt. Det vi upplever som brister kring strukturen i det 

dagliga arbetet är det Nilsson och Wadeskog kallar för arbetsmetoder.30 Enligt dem är brister i 

arbetsmetoder något som blir till en hindrande faktor för att lyckas med samverkan. Det vi 

fick höra från våra intervjupersoner bidrog till vår uppfattning att det inte finns tillräckligt 

med gemensamma arbetsmetoder. I och med att deltagarna i arbetstagargruppen själva vittnar 

att de har väldigt ”fria händer” och ett stort förtroende från sina chefer, ställer detta höga krav 

på rutiner och tydlig ledning. Vi blev uppriktigt sagt förvånade över att det inte fanns en 

utsedd projektansvarig i arbetstagargruppen, som hade kunnat fungera som en 

sammanbindande länk samt samordnat insatserna. Att ha struktur och rutiner i 

arbetsmetoderna borde i synnerhet vara av stor vikt när man arbetar med en krävande 

målgrupp, som själva lever under väldigt ostrukturerade former och där ett av syftena i 

projektet är att försöka strukturera upp deras tillvaro.  

 

Kommunikationen förefaller inte heller vara tillfredsställande inom gruppen. Under den tid vi 

har bedrivit studien har vi kommit fram till att man försöker diskutera skiljaktigheter under 

möten, men vi har förstått att vissa saker inte kommer upp till diskussion. En del har dessutom 

uttryckt sitt missnöje med att hela gruppen sällan är samlad, i synnerhet inte till 

handledningstillfällena. Möten där samtliga ska vara närvarande verkar inte ha prioriterats i 

någon högre utsträckning. Då minskar möjligheterna till att diskutera bland annat 

skiljaktigheter. De eventuella underliggande irritationsmomenten får då gro, men kommer 

aldrig upp till ytan, i synnerhet i arbetstagargruppen eftersom de arbetar så självständigt i 

projektet. Vi ställer oss frågande till hur mycket öppenhet och tillit som finns inom 

arbetstagargruppen och om det finns underliggande irritationsmoment som stör 

samverkansprojektet. 

 

Två av intervjupersonerna är öppna med att de tror att det finns ett visst motstånd i gruppen. 

Det är även vad vi anar och vi tror att det bottnar i just det som en av de intervjuade tar upp; 

att människor generellt är rädda för förändringar. I det här fallet tror vi att den största rädslan 

handlar om förändringar i träfflokalens verksamhet samt dess framtida existens. Denna rädsla 

finns troligtvis starkast hos dem som redan har sin befintliga tjänst på Grottan och inte är i 

verksamheten under en begränsad projekttid. Det faktum att det anses finnas motstånd i 

projektgruppen kan också tänkas utgöra ett stort hinder till att samverkansprojektet inte 

                                                 
30 1999, s.11, 17-22 
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fungerar utan en del svårigheter. Följdfrågan, som i denna undersökning förblir obesvarad, är 

vad de svårigheterna får för konsekvenser för klienten/patienten? 
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8. Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att genom intervjuer med representanter från de båda 

huvudmännen undersöka det pågående samverkansprojektet på Träfflokalen Grottan, om de 

båda huvudmännen har en gemensam syn på verksamheten och hur projektet fungerar i 

praktiken.  

 

Vi har utifrån vår metod kunnat få svar på våra frågeställningar då vi kan konstatera att det i 

projektgruppen finns en gemensam definition på målgruppen. Gemensamma mål och syften 

finns formulerade, men dessa är omfattande, vilket har lett till olika svar från 

intervjupersonerna. Synsätt och värderingar skiljer sig till viss del åt mellan de båda 

huvudmännen. Detta tycker respondenterna också själva, men trots det ser man ett behov och 

en möjlighet till att samverka. 

 

I praktiken har vi funnit att samverkansprojektet i dess nuvarande form uppfyller en del av de 

kriterier som enligt de teorier vi har redovisat för anses viktiga för att ett samverkansprojekt 

lyckas.1 Dock anser vi att det förekommer brister som bör åtgärdas om man önskar 

permanentisera projektet. Det vi syftar till är avsaknad av en projektansvarig i 

arbetstagargruppen, bristande kommunikation samt att det finns ett visst uttalat motstånd i 

projektgruppen. Dessa faktorer kan tänkas leda till att samverkansprojektet inte fungerar helt 

optimalt.  

 

Att välja kvalitativa forskningsintervjuer som metod för att besvara våra frågeställningar var 

från början redan självklart för oss. Vi ville fördjupa oss i intervjupersonernas upplevelser av 

samverkansprojektet och vi ville ha synpunkter från representanter från båda huvudmännen. 

Det hade varit önskvärt att även bedriva deltagande observationer för att kunna få en 

utförligare bild av hur samverkansprojektet såg ut i praktiken. Detta insåg vi skulle ta för 

mycket tid i anspråk, men hade kunnat ge en tydligare insikt det praktiska arbetet. En av 

nackdelarna har varit vår ovana att intervjua. Vi insåg dessutom i efterhand att våra 

intervjufrågor kunde ha förtydligats, i vissa fall blev det nödvändigt att göra det under 

intervjun. Det hade också varit av nytta att göra uppföljningsintervjuer för att kontrollera samt 

utveckla vissa nyckelfrågor, något som även hade stärkt den interna validiteten. 

                                                 
1 se kapitel 4 och 5 
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Sinsemellan har vi diskuterat under arbetets gång att det vore intressant som forskare att följa 

projektet från början till slut och göra en utvärdering som utomstående. Det skulle även 

möjliggöra en etablerad kontakt med patienterna/klienterna och undersöka hur de upplever 

samverkan, något som kanske borde ligga i fokus i och med att det är med patienten/klienten 

som är den primära anledningen till samverkan. I vår intervju med Lena, vårdadministrativ 

chef på psykiatrin, berättar hon att det finns planer på att kartlägga barn till psykiskt störda 

missbrukare och hur de drabbas av att växa i upp i den miljö som det kan innebära när man 

har en förälder eller två med flera komplexa svårigheter. Det är något som vi tycker skulle 

vara av största vikt att följa upp och utvärdera.  

 

Psykiskt störda missbrukare är en mångfacetterad grupp med komplexa problem. Det finns 

inget som tyder på att andelen personer med dubbeldiagnoser är något som minskar i vårt 

samhälle, snarare visar prognoserna det motsatta.2 Att hitta fungerande samverkansformer och 

att utvärdera dessa är något som är av yttersta vikt för samhället i allmänhet och den 

hjälpsökande i synnerhet. Med fungerande samverkansformer kan samhället långsiktigt spara 

stora belopp ekonomiskt och för den hjälpsökande ökar chanserna att han/hon fullföljer och 

avslutar sin behandling när insatserna sker parallellt. 

 

                                                 
2 Stockholms läns landsting (2004, s.14) 
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