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Abstract 

The purpose of this paper is to provide an overview of how cooperation functions between the 
health services and social services within Sollentuna County Municipal area regarding clients 
and simultaneous or double diagnoses. Focusing more specifically; the paper also aims to 
provide additionally, an inquiry as to how the implementation of the Gemensam Individuell 
Vårdplan (GIVP) (The Integrated Individual Service Care Programme or (GIVP) functions 
within the Sollentuna Municipal County Area. The questions asked in the paper are: How do 
the Municipal and County Council personnel experience how the (GIVP) system functions in 
Sollentuna? How do the Municipal Council and County Council personnel respectively 
describe their own and their cooperative sister services rolls in terms of the implementation of 
the GIVP system in practice? The projection activates a hypothesis and tries to explain how 
the cooperation functions and provides an assessment as to how it functions or not as may be 
the case in practise. The authors attempt to achieve this using a combination of 
methodologies. Partly through data based collection and collation through the use of a 
vignette-focus-study and partly through the use of a questionnaire. A combination of methods 
has been used to collate both quantitative and qualitative data. The analysis and interpretation 
of the data is managed through the use of Bengt Berggren’s (1982) cooperative model, 
incorporating both cognitive theory as well as meta-cognitive theory. The purpose and 
application of the theories is designed both to individually and collectively nuance 
interpretations of the relevant data. The investigations primary results show the existence of a 
strong willingness to cooperate. It shows that cooperation is widely regarded as being 
important, and that in addition, GIVP is regarded as a useful system for an improved 
integrated service. It additionally suggests that cooperation can be improved amongst the 
relevant services to an even greater extent.  

Keywords: Integrated, Coordinated Cooperative, Double diagnoses, GIVP, Care planning 

Swe: Syftet med denna uppsats är att få en överblick över hur samverkan ser ut mellan vård 
och social omsorg i Sollentuna kommun gällande klienter med dubbeldiagnos. Mer precist är 
syftet även att undersöka hur implementeringen av Gemensam Individuell Vårdplan (GIVP) 
utfaller i Sollentuna kommun. De frågeställningar som används i uppsatsen är: Hur uppfattar 
kommunens och landstingets personal i Sollentuna att arbetet med GIVP fungerar? Hur be-
skriver kommunens respektive landstingets medarbetare sin egen och sin samverkansparts roll 
i arbetet med GIVP? Ansatsen är hypotesgenererande och försöker svara på hur samverkan 
ser ut och inte varför den fungerar eller inte fungerar. Detta försöker författarna göra genom 
att använda en mixad metod. Dels sker den datainsamlingen genom användandet av en vin-
jettstudie och dels genom användandet av en enkät. Mixad metod används för att både få kva-
litativa samt kvantitativa data. Analys och tolkning av data sker genom användandet av Bengt 
Berggrens (1982) samarbetsmodell, kognitiv teori samt metakognitiv teori. Teoriernas syfte är 
att var för sig och tillsammans nyansera tolkningen av data. Undersökningens huvudsakliga 
resultat är att det finns en vilja att samarbeta, att samarbete ses som viktigt, att GIVP ses som 
en bra metod för samverkan samt att samverkan kan förbättras i stor utsträckning.  

Sökord: Samverkan, Samordning, Samarbete, Dubbeldiagnos, GIVP, Vårdplaner 
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Inledning 
Individer med både psykisk störning och missbruk ”ramlar mellan stolarna” i den svenska 

vård- och omsorgsorganisationen. De tillhör också en av samhällets mest utsatta grupper. De 

behöver hålla kontakt med både landsting och kommun för att få adekvat vård och adekvata 

insatser. En administrativ lösning gällande just denna klientgrupp med dubbeldiagnoser är att 

de inblandade parterna samverkar. Då det är flera aktörer som är inblandade finns risken att 

det uppstår samverkansproblem. Sådana problem kan till exempel bero på att de inblandade 

samverkansparterna saknar en gemensam grundsyn, det kan finnas hinder i organisations-

strukturen, olika ekonomiska intressen och en allt för hög arbetsbelastning (Danermark & 

Kullberg, 1999). 

        Samverkan är idag en nödvändig arbetsform vilket beror på två olika tendenser som vux-

it fram i välfärdsstatens utveckling. Den första går ut på att det uppstår en variationsrikedom i 

vissa verksamhetsformer på grund av att den tidigare centraliseringen bytts ut mot en ramlag-

stiftning och en decentralisering av beslutsbefogenheter och verksamhet. Den andra tendensen 

handlar om verksamhetens innehåll då en del av välfärdsstatens aktörer avgränsar sin verk-

samhet mer och mer och de olika verksamheterna renodlas i allt större utsträckning. Detta har 

i sin tur lett till att kommunerna fått ta en allt större del av ansvaret och ett par tydliga exem-

pel på denna utveckling är ädelreformen och psykiatrireformen. Då kommunernas verksamhe-

ter breddas måste de olika aktörerna samverka, inte bara för att bli effektivare utan för att de 

överhuvudtaget ska kunna utföra sina åtaganden (Danermark & Kullberg 1999). Det har under 

åren funnits olika typer av organiserat samarbete mellan människobehandlande organisationer 

i Sverige. Både typen av organisering kring de gemensamma insatserna liksom målgruppen 

har varierat (Hjortsjö, 2005).  

        I Sollentuna kommun har ett gemensamt projekt mellan kommun och landsting inletts 

med syfte att samordna vården, omvårdnaden och behandlingen för individer med missbruk 

och samtidig psykisk störning. Projektet innebär samverkan mellan socialtjänsten i Sollentuna 

och beroendevården samt den psykiatriska vården inom Stockholms läns landsting. Samver-

kansmodellen består i att upprätta och arbeta med en Gemensam Individuell Vårdplan, förkor-

tat GIVP för de klienter som har kontakt med flera eller samtliga av parterna (FOU-Nordväst, 

2007). 
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1.2 Syfte 
Den vetenskapliga ambitionen med detta arbete är att undersöka hur de medverkande parterna 

uppfattar att samverkan har fungerat i Sollentuna genom användandet av GIVP. Förhoppning-

en är att kunna diskutera vad som har fungerat och vad som inte har fungerat, för att på så vis 

kunna bidra till att förbättra och underlätta en framtida samverkan i Sollentuna kommun. 
Vidare är även syftet med detta arbete att beskriva och problematisera samverkan mellan vård 

och social omsorg för individer med en sammansatt missbruksproblematik och psykisk stör-

ning eller psykiska funktionshinder. Projektet i Sollentuna kommer att användas som ett ex-

empel på hur man försöker få till stånd en samverkan för denna grupp. Det mer preciserade 

syftet är således att undersöka hur implementeringen av Gemensam Individuell Vårdplan 

(GIVP) uppfattas av den berörda personalen i projektet. 

1.3 Frågeställningar 
• Hur uppfattar kommunens och landstingets personal i Sollentuna att arbetet med 

GIVP fungerar? 

• Hur beskriver kommunens respektive landstingets medarbetare sin egen och sin 

samverkansparts roll i arbetet med GIVP? 

1.4 Uppsatsens disposition 
I kapitel 2 presenteras den tidigare forskningen som börjar med en översikt av hur det interna-

tionella forskningsområdet ser ut beträffande så kallade dubbeldiagnostiserade klienter. Där-

efter beskrivs forskningsområdet i Sverige med fokusering på samverkan mellan kommun och 

landsting i människobehandlande organisationer. Den tidigare forskningen avslutas med en 

kort genomgång av Case managementmodellen. I kapitel 3 följer metoddelen med en ingåen-

de beskrivning av hur arbetet gått till, vilket vetenskapligt perspektiv som använts, den teore-

tiska samverkansmodellen, de teoretiska perspektiven samt de kvantitativa och kvalitativa 

tillvägagångssätten. I kapitel 4 beskrivs den valda teoretiska modellen och de teoretiska per-

spektiven samt hur de kommer att användas. I kapitel 5 följer resultatdelen som börjar med en 

redovisning av insamlade data från enkäten och vinjettstudien följt av en sammanfattning av 

resultaten. I kapitel 6 presenteras analysen där de resultat som framkommit speglas mot de 

valda teoretiska delarna och de hypoteser som framkommit jämförs med vad den tidigare 

forskningen visat. I kapitel 7 som är diskussionsdelen görs en återkoppling till uppsatsens 
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problembeskrivning och vi teoretiserar kring olika slutsatser samt besvarar uppsatsens fråge-

ställningar. Dessutom presenteras de hypoteser som framkommit i undersökningen. I kapitel 7 

finns även vår metoddiskussion, där metodens för- och nackdelar diskuteras. Uppsatsen avslu-

tas med förslag på fortsatt forskning. 

1.5 Begrepp och definitioner 
ASI-Intervju: Addicition serverity index. Ett bedömningsinstrument som i huvudsak bygger 

på intervjuer och skattningar. Används framför allt inom missbruks och beroendevården (Sol-

lentuna kommun, 2006). 

CAN-skattning: Camberwell assessment of need. Ett bedömningsinstrument som i huvudsak 

bygger på intervjuer och skattningar. Används inom vården för personer med psykiskt funk-

tionshinder (Sollentuna kommun, 2006). 

Dubbeldiagnos kan även definieras som psykiskt störd missbrukare och betyder att en person 

som lider av en psykisk störning samtidigt har ett missbruk. Det är inte fråga om två samtidiga 

problem utan flera samtidiga diagnoser (Gerdner & Sundin, 1999). 

Gemensam individuell vårdplan (GIVP) är en plan som ska omfatta olika former av be-

handlings och omvårdnadsbehov från olika huvudmän. Det ska också klart framgå vem som 

ansvarar för vad i planen. Planen ska utgå från den enskildes behov när det gäller bedömning 

av vilka behandlingsformer och stödinsatser som ska bli aktuella. Syftet med GIVP är att den 

enskilde av de olika huvudmännen ska få en effektiv och samordnad vård som stämmer över-

ens med dennes behov. Vårdplanen ska alltså utgå från den enskildes behov och bygga på att 

alla parter är delaktiga och att den enskilde medverkar (FOU-Nordväst, 2007). 

Samarbete beskrivs i Nationalencyklopedin som arbete som bedrivs av två eller flera till-

sammans med gemensamt syfte. (Webb 5). 

Samordning beskrivs i Nationalencyklopedin som att se till att händelser eller arbetsinsatser 

som hänger ihop i fråga om tid eller plats blir utförda i rätt följd och på rätt sätt (Webb 6). 

Samverkan beskrivs i Nationalencyklopedin som gemensamt handlande för visst syfte 

(Webb, 7). Samverka betyder att verka tillsammans och oftast men inte alltid så handlar sam-

verkan om en arbetsfördelning som är grundad på några skilda och kompletterande sakkun-

skaper, ett ömsesidigt erkännande av de aktuella kompetensområdena samt en förstahandsrätt 

till de klienter som de respektive organisation gör anspråk på (Denvall & Jacobsson 1998). 
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1.6 Beskrivning av uppdraget 
Den personal som arbetar med missbruks och beroendeproblematik i Sollentuna kommun 

saknar en gemensam samsyn när det gäller de olika huvudmännens uppdrag, ansvar, metoder 

och resurser. De har också olika kunskap och komplementära perspektiv inom missbruks och 

beroendeproblematiken. Samarbetet mellan de olika huvudmännen försvåras dessutom av att 

de har olika vårdkulturer, bedömningsinstrument, prioriteringar och olika förhållningssätt. 

Den största problematiken finns vid arbetet med de personer som har både missbruksproblem 

och psykiska problem. 

         För att komma tillrätta med dessa problem har Sollentuna kommun och Stockholms läns 

landsting startat ett gemensamt projekt med syfte att samordna vården, omvårdnaden och be-

handlingen av de klienter som har sammansatta behov av psykiatrisk vård och insatser för 

missbruk. Samverkansmodellen består i att arbeta med en Gemensam Individuell Vårdplan 

för de klienter som har kontakt med flera eller samtliga av parterna.  

         Denna C-uppsats är ett utvärderingsuppdrag från FOU Nordväst och består av att utvär-

dera om användandet av de Gemensamma Individuella Vårdplanerna har bidragit till att öka 

samsynen när det gäller insatserna från Socialtjänst, Beroendevården och Landstingets psyki-

atriska öppenvårdsmottagning i Sollentuna kommun. Utvärderingen i sin helhet kommer att 

bestå av en enkät- och vinjettstudie som ska analyseras och sammanställas och utgör tillsam-

mans denna uppsats. Nästa steg i utvärderingen, som inte omfattas av uppsatsen är en akt-

granskning och det sista steget är en sammanställning av dokumentationen från projektets 

start. Dessa två sista steg i utvärderingen kommer att göras under våren 2008. 

2. Tidigare forskning 

2.1 Inledning 
Detta arbete kommer att fokusera på samverkan mellan landsting och kommun i människobe-

handlande organisationer. Detta arbete kommer att fokusera på samverkan mellan landsting 

och kommun i människobehandlande organisationer i Sverige. Även om uppsatsen är starkt 

avgränsad till Sverige så kan det vara relevant och av intresse att få en överblick av hur andra 

länder arbetar samt att redovisa detta. Inledningsvis kommer den internationella bilden att 

belysas och efter detta sker en genomgång av de svenska förhållandena.  
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2.2 Internationellt 
Efter sökning i databaser så framträder en bild av hur det skiljer sig att samverka i Sverige 

mot att samverka i andra delar av världen. I ett klientarbete gällande dubbeldiagnostiserade 

klienter arbetar man ofta i Sverige med hjälp av individuella vårdplaner medan man ofta ver-

kar arbeta enligt Case management i övriga delar av världen. Det är samverkan i båda fallen 

men skiljer sig i genomförandet och tillvägagångssättet. Individuella vårdplaner är mer ett 

administrativt verktyg i ett klientarbete medan Case management är ett praktiskt tillväga-

gångssätt, en behandlingsmetod. I Holland exempelvis så finns det ett institut som helt inriktat 

sig på psykisk hälsa och beroende, Trimbosinstitutet. Detta institut bedriver forskning och 

utbildning samt sprider kunskap om dubbeldiagnoser och arbete och behandling av detta 

(webb 1). I Sverige saknar vi ett likadant institut som helt fokuserar på denna klientgrupp 

även om lokala samverkansprojekt, uppsökarenheter och behandlingsteam förekommer.   

          Det finns dock internationella exempel på samverkansprojekt som liknar de som vi i 

Sverige använder men de vi funnit är få. Ett sådant exempel är de samverkansprojekt som 

startades i Maine, USA 1992 med fokus på klientarbete gällande dubbeldiagnoser. Staten Ma-

ine anslog då ekonomiska medel för att starta upp samverkansprojekt i fyra Communitys gäl-

lande regional behandling av dubbeldiagnostiserade klienter. Samverkansprojektet hade som 

fokus att bygga arbetsrelationer och nätverk över professionsgränserna och etablera ett 

gemensamt språk gällande klienter med dubbeldiagnos. Ytterliggare ett viktigt fokus var så 

kallad  cross-training som är ett kunskapsutbyte för alla inblandade i samverkansprojektet. 

Detta projekt visade sig ha en mycket positiv inverkan på klientarbetet och på vårdens kvalité 

(Webb 2). 

          Ytterliggare ett internationellt exempel på samverkan kring klienter med dubbeldiagnos 

såväl som en missbruksproblematik är det som bedrivs i England. I ett dokument från den 

nationella byrån Alcohol Concern så poängteras vikten av samverkan mellan olika myndighe-

ter och organisationer kring klienter med dubbeldiagnos. Författaren nämner att det finns stora 

risker att klienter med dubbeldiagnos faller mellan stolarna och skickas fram och tillbaka mel-

lan olika myndigheter om en samverkan saknas. För att främja samverkan krävs det utbild-

ning kring just denna klientgrupp för de behandlande teamen såväl som förståelse av vikten 

av ett långsiktigt arbete (Webb 3).  
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        Vidare så använder man i England metoder som liknar den Svenska när det gäller indivi-

duella vårdplaner som där kallas The Care Programme Approach (CPA) och Care Manage-

ment. CPA introducerades i April 1991 (reviderades senare 1999), och blev då snabbt ett vik-

tigt kännetecken för patientarbete rörande mental ohälsa. Medan CPA var en arbetsmetod 

framtagen för främst sjukvården så skapades Case Management mer för socialtjänsten 1990. 

Case Management beskrevs som en integrerad process för identifiering och behandling av 

individens unika problem med hjälp av befintliga och tillgängliga åtgärder (webb 4). 

2.3 Sverige 
I Sverige har främst två typer av samverkansmodeller använts. Den första kallas behandlings-

team och kommer ursprungligen från USA. I behandlingsteammodellen är det samma perso-

nal som inom teamet behandlar både missbruket och den psykiska störningen. De yrkeskate-

gorier som brukar ingå i teamen är socialsekreterare och sjuksköterskor. Den andra typen av 

samverkansmodell är vårdplaneringsteam och är organiserad på så sätt att de olika behand-

lingsverksamheterna har kvar sina respektive behandlingsområden. De olika insatserna för 

klienten planeras i sammansatta vårdlag och sammanställs i skriftliga vårdplaner (Alkohol och 

narkotika nr 6/1999). 

          Redan 1995 startade samverkansprojektet UBB (Utredning och behandling av beroen-

deproblematik) i Örebro med hjälp av stimulansmedel från socialstyrelsen. Målet med projek-

tet var att skapa en fast samverkan mellan socialtjänsten, psykiatrin, försäkringskassan, krimi-

nalvården och primärvården. Fyra år senare skapades i Örebro den drogpsykiatriska kliniken 

Beroendecentrum från de tankegångar som utvecklades i UBB-projeket (Alkohol och narkoti-

ka nr 2/2005). 

          Behandlingshemmet Runnagården, även denna belägen i Örebro anordnade 1997 en 

konferens som gick under benämningen Dubbel Trubbel. Ändamålet med konferensen var att 

lägga fram nya sätt, och dela erfarenheter i arbetet med de klienter som både har psykisk stör-

ning och missbruksproblematik. De resultat som man kom fram till var att behandlingen bör 

ske på en och samma gång och integrerat till en helhet (Gerdner & Sundin, 1998). 

         I en utvärdering från 2007 av nätverket livsstil Kronoberg (en samverkan mellan sexton 

organisationer) visar på vad det kan finnas för hinder och möjligheter när det gäller samver-

kan. Som hinder kan nämnas okunskapen kring själva nätverket och dess organisationsstruk-

tur, samt okunskap kring de olika representanternas roller, ansvarsfördelning och syften. 

Andra problem visade sig vara hur olika uppgifter prioriterades, de olika aktörernas engage-
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mang, tidsbrist och revirtänkande. Det som uppfattades som viktiga möjligheter för en god 

samverkan var organisationsstrukturen, legitimiteten från ledningsgruppen, bredden av repre-

sentationen samt kontinuiteten av mötena (Andersson, 2007). 

           Maria Hjortsjös avhandling Med samarbete i sikte som handlar om samverkan mellan 

några olika professionella yrkesgrupper på en familjecentral fungerar. Hennes avhandling 

visar att personalen upplever samarbetet som positivt, och det gör det enklare när det till ex-

empel gäller att upptäcka barnfamiljer i behov av hjälp. Vidare framgår att det finns svårighe-

ter med samarbetet som personalens fördomar om andra och då det finns en hög personalom-

sättning (Hjortsjö, 2005). Även sekretessen ses som ett problem då den kan användas som ett 

medel för att utöva makt och att ha kontroll över andra (Hjortsjö, 2005). 

Både nationell och internationell forskning visar att det är mycket viktigt att de samverkande 

aktörerna har gemensamma referensramar och en gemensam utgångspunkt för att en positiv 

samverkan ska kunna uppnås (Hjortsjö, 2005). 

        Även andra undersökningar visar på det stora problemet som sekretess kan vara. Till 

exempel enligt Danermark & Kullberg (1999) och Hallet (1995) är sekretess, något som stör 

samverkan genom att den begränsar informationsutbytet och fungerar som en gräns mellan de 

olika verksamheterna (Hjortsjö, 2005). Ibland är det också oklart vad som omfattas av sekre-

tessen (Karlsson, 2001). 

          Satsningen på socialtjänst och psykiatri som genomfördes under 2005 och 2006 innebar 

en kraftsamling inom området som inte gjorts sedan psykiatrireformen 1995. Satsningen in-

riktades främst på de insatser som kommun och landsting utför tillsammans och har i hög grad 

inriktats på de målgrupper med stora och sammansatta problem som till exempel personer 

med en psykisk störning och som samtidigt missbrukar. Socialstyrelsen genomförde under 

2007 en utvärdering av satsningen. Utvärderingen visade att satsningen på psykiatri och soci-

altjänst har gjort att man fått en ökad kunskap om målgruppens behov, Så många som 126 

kommuner och 9 stadsdelar har gjort investeringar som hjälper till att få en ökad kunskap om 

målgruppen. Kommunerna och landstingen har samverkat i nästan alla projekt vilket ses som 

positivt. Däremot har brukarperspektivet varit otillräckligt då nästan en fjärdedel varken har, 

eller har planer på ett samarbete med brukarorganisationerna. Utvärderingen visar också att 

kompetensutvecklingen hos de berörda parterna inte är tillräcklig (Socialstyrelsen, 2007). 

        I två tredjedelar av alla projekt som bedrivits har det varit ett direkt samarbete mellan 

kommuner och landsting och i så gott som alla projekt har det förekommit någon form av 
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samverkan. Några olika typer av samverkan som förekommit är direkt samarbete, integrerad 

samverkan och samverkansavtal. När det gäller skriftliga policydokument så visade utvärde-

ringen att 42 procent av landets kommuner upprättat samverkansavtal med landstinget (Soci-

alstyrelsen, 2007). Slutsatserna av utvärderingen är att verksamhetsutvecklingen inom sats-

ningen har följt intentionerna. Psykiskt störda personer med missbruksproblematik har upp-

märksammats och det strategiska helhetstänkandet har ökat hos de berörda parterna. Lösning-

ar på samverkansproblem kring vissa grupper har utvecklats. Dock finns det än så länge för 

lite kunskap om hur effekterna blir för den enskilde. Socialstyrelsen finner också att det tar 

mer än två år att uppnå en varaktighet. Satsningen når heller inte ut till den psykiatriska slu-

tenvården (Socialstyrelsen, 2007). 

2.4 Case management 
I den tidigare forskningen gällande samverkan mellan kommun och landsting i människobe-

handlande organisationer så berörs Case management. Denna arbetsmetod är inte något teore-

tiskt perspektiv som kommer att användas men då denna berörs i den tidigare forskningen, 

anses en beskrivning nödvändig. Internationellt såväl som i Sverige så verkar denna arbetsme-

tod och modell förekomma i en eller annan form. För att bara kortfattat beskriva Case mana-

gement så kan sägas att det finns ett flertal olika arbetsmodeller inom denna. Exempel på detta 

är Entreprenörsmodellen, Mäklarmodellen och de multiprofessionella modellerna.  

         I Entreprenörsmodellen så har Case managern ett budgetansvar såväl som ansvaret för 

att utforma och implementera ett servicepaket tillsammans med klienten. Modellens syfte är 

att tillgången till vård administreras direkt efter behovet. I Mäklarmodellen så assisterar Case 

managern brukaren i planeringen och styr insatser efter brukarens val. Syftet med denna mo-

dell är att främja brukarens kontroll över sitt egna liv med hjälp av Case managern som admi-

nistrativt samordnar och förmedlar insatser och service.  

          Det finns olika arbetsmodeller som tillsammans kallas multiprofessionella modeller. 

Det som dessa arbetsmodeller har gemensamt är att Case managern i dessa fall har en central 

roll som samordnar ett teams insatser till en klient. Exempel på de mest kända multiprofessio-

nella arbetsmodellerna är Assertive Community Treatment (ACT), Clinical Case Management 

(CCM) samt Intensive Case Management (ICM). I alla dessa multiprofessionella modeller så 

har Case managern oftast ett fåtal klienter med vilka han eller hon försöker etablera en god 

och tät relation samt ett team bestående av olika professioner med vilka man har regelbundna 

möten (Piuva & Lobos, 2006).  
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3. Metod 

3.1 Förförståelse 

Gällande förförståelsen så hade författarna vare sig negativa eller positiva erfarenheter eller 

uppfattningar gällande samverkan. Uppfattningarna som fanns hos författarna var att samver-

kan ibland fungerar väl och ibland inte. Vidare trodde författarna att det antagligen beror på 

en rad olika anledningar om samverkan fungerar eller inte mellan de parter som samverkar. 

Samverkan uppfattade författarna som komplext på så vis att det säkerligen beror på en rad 

olika faktorer om denna fungerar eller inte. Då författarnas egna förförståelse sammanfatt-

ningsvis kan beskrivas som neutral finns det inga skäl att denna skulle ha gett uppsatsen och 

undersökningen bias.  

3.2 Hermeneutiskt perspektiv 
Uppsatsen har en hermeneutisk utgångspunkt där författarna försöker förstå hur samverkan 

mellan kommun och landsting i människobehandlande organisationer fungerar och ser ut. Den 

hermeneutiska utgångspunkten och cirkeln valdes då denna ger möjlighet att förstå samverkan 

på ett flertal olika nivåer. Dels på den individuella nivån inbördes i de olika berörda enheterna 

men även hur samverkan ser ut mellan de olika enheterna på en mer strukturell nivå. Förfat-

tarna vill förstå helheten för att kunna förstå dess olika delar och dess delar för att förstå hel-

heten (Olsson & Sörensen, 2007). Avslutningsvis så används det hermeneutiska synsättet och 

utgångspunkten för att dels förhålla sig till undersökningens kvalitativt insamlade empiri men 

även för att förhålla sig till det sammantagna insamlade materialet. Motiveringen till detta är 

författarnas antagande att detta berikar förståelse, diskussion och analys av det studerade fe-

nomenet och på så vis tjänar uppsatsens syfte väl.  

3.3 Postpositivistiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv 
Ett postpositivistiskt övergripande forskningsfilosofiskt perspektiv används eftersom detta 

möjliggör och uppmuntrar användning av mixade metoder (Larsson, 2005). Då både kvantita-

tiv och kvalitativ metod används så passar detta forskningsfilosofiska perspektiv väl i det pla-

nerade tillvägagångssättet. Fördelen med användandet av mixade metoder är att det sker en 

metodtriangulering (Olsson & Sörensen, 2007, Jensen, 1995 samt Larsson, 2005). Analysen 
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sker med hjälp av ett flertal olika teoretiska perspektiv vilket resulterar i en teoritriangulering 

(Jensen, 1995 samt Larsson, 2005). 

3.4 Abduktiv metoddesign 
Undersökningen har en abduktiv metoddesign (Larsson, 2005). Vinjettstudien med dess fall-

beskrivningar och öppna frågor utgår från respondentens tänkta rika beskrivningar och att 

dessa skapar teman som prövas mot teorier. Att tolka enskilda fall med hjälp av ett över-

gripande hypotetiskt mönster för att genom detta försöka hitta andra liknande fall kallas ab-

duktion (Alvesson & Sköldberg, 1994). Enkätens frågor skapades med utgångspunkt från un-

dersökningens frågeställningar och dess valda teorier för att kunna ge svar åt dessa (deduk-

tion). Då författarnas utgångspunkt är att både med hjälp av vinjetten induktivt utgå från det 

som respondenterna svarar i vinjettstudien samt att även ha en deduktiv teoretisk utgångs-

punkt i skapandet av enkäten, så blir metoddesignen sammanfattningsvis slutligen abduktiv 

och ”mixad” (Olsson & Sörensen, 2007).   

3.5 Hypotesgenererande ansats 
Genom att i en sats ställa olika uppfattningar och begrepp i ett förhållande till varandra kan en 

hypotes bildas (Patel & Tebelius, 1987). Då undersökningens resultat sammanställts är avsik-

ten att i analysdelen spegla dessa mot de valda teoretiska perspektiven, för att därigenom 

komma fram till hypoteser om hur det kan förhålla sig. Undersökningen har en hypotesgene-

rerande ansats för att kunna uttala sig om hur det möjligen kan förhålla sig och inte varför det 

förhåller sig på ett visst sätt (Patton, 1990).  

3.6 Valda teoretiska perspektiv 
De valda teoretiska perspektiven är de teoretiska glasögon genom vilka författarna försöker 

att analysera och granska den insamlade empirin. Dessa teoretiska perspektiv är valda med 

omsorg då de tillsammans kommer att bidra till att den hermeneutiska förståelsen och tolk-

ningen blir klarare. Bengt Berggens (1982) samverkansmodell har fått ett stort utrymme i 

denna uppsats och kommer att användas som den huvudsakliga teorin för att analysera enkä-

ten samt de delar av vinjettstudien som handlar om samverkan. Till den huvudsakliga analy-

sen av vinjettstudien kommer kognitiv teori att användas för att försöka förstå hur de berörda 

socialarbetarna resonerar och tänker. Dessutom kommer metakognitiv teori att användas för 

att försöka förstå hur socialarbetarna tror och tänker om vad deras samarbetspartners tänker 

och tror. Den metakognitiva teorin kommer att användas till dessa delar i både enkät och vin-
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jettstudien. Även begreppet attityder kommer att användas då en attityd kan sägas vara en 

kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett objekt (Ekehammar, 2005). 

Författarna har en hypotes om att förståelse av de empiriska delresultaten gör att man kan 

förstå den empiriska helheten och att en förståelse av helheten gör att man kan förstå delarna 

(Olsson & Sörensen, 2007).  

          Man kan även formulera det som att en förståelse av ett socialt fenomen förutsätter en 

förståelse av fenomenets påverkan av olika variabler eller sociala parametrar (Bjereld, Dem-

ker och Hinnfors, 2002 samt Edling & Hedström, 2003). En annan fördel med ett flertal teore-

tiska perspektiv är att det sker en teoritriangulering och på så vis en multidimensionell analys 

(Larsson, 2005) vilket väl överensstämmer med den hermeneutiska forskningsfilosofiska po-

sitionen.  

3.7 Litteraturgenomgång 
Arbetet startade med att söka efter och samla in relevant material. Sökningar har gjorts i sök-

motorerna Google och Google schoolar. I databaserna Medline och Psychinfo, i Stockholms 

Universitets databaser och i bibliotekssystemet Libris. De sökord som har använts är samver-

kan, samarbete, samordning, dubbeldiagnos, missbruksvård och psykiskt störd missbrukare. 

Dessa sökord har också översatts till Engelska vartefter ytterligare sökningar har gjorts. Då 

intressant litteratur hittats har genomgång av författarnas litteraturlistor lett till att ytterligare 

relevant litteratur hittats. Den övervägande delen av litteraturen är på svenska medan en mind-

re del är på engelska, vilken använts till den tidigare forskningens internationella delar. Såll-

ningen i materialet har koncentrerats på att hitta de delar som handlar om samverkan inom 

människobehandlade organisationer. 

3.8 Undersökningens genomförande 
Inledningsvis så planerades empiri att insamlas genom användandet av en vinjettstudie. Den-

na vinjettstudie var utformad på så vis att det var två fallbeskrivningar med vissa likheter samt 

även olikheter som respondenten skulle läsa igenom, för att efter detta besvara fyra öppna 

frågor kopplade till dessa fallbeskrivningar. Denna vinjettstudie var då författarna antog upp-

draget, redan konstruerad och utskickad till populationen. Den primära planen var att först 

kvantitativt indela och övergripligt analysera vinjettsvaren för att sedan kvalitativt analysera 

dessa genom användandet av textanalys. Det var tänkt att genom textanalys skapa och urskilja 

ett antal teman (Larsson, 2005) för att sedan analysera dessa teman med hjälp av de valda 

teorierna.  
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          Utgångspunkten gällande textanalysen var att genomföra en innehållsanalys (med nar-

rativa diskursiva samt dialektiska delar). När svaren började komma in så märktes att gensva-

ret från populationen var mycket dåligt vilket bidrog till ett högt externt bortfall (Ejlertsson, 

2005). Samtidigt var inte beskrivningarna som respondenterna gav av sin subjektiva upplevel-

sevärd speciellt rika (Larsson, 2005). Kombinationen av det höga bortfallet och de icke-rika 

beskrivningarna gjorde att en ny skiss gällande datainsamlingen bedömdes som nödvändig. 

Tanken var dock att fortfarande försöka använda det som framkommit genom vinjettstudien.   

          Med utgångspunkt i de valda teorierna och frågeställningarna skapades en enkät. Tan-

ken med denna var att bortfallet skulle minska samt att empirin som insamlas skulle bli mer 

användbar. Enkätens frågor formulerades i olika påståenden på så vis att de inte skulle vara 

ledande i en femgradig så kallad Likertskala (Ejlertsson, 2005). Frågorna täckte in de valda 

teoretiska perspektiven vilket möjliggjorde att användbara teman utifrån dessa kunde skapas. 

Enkätens svar kom att sammanställas och grupperas kvantitativt (Edling & Hedström, 2003).  

         Resultatet av den kvalitativa empirins analys kopplades till resultatet av den kvantitativa 

empirins analys och redovisas i analysens slutsats. Författarnas förhoppning är att analysen 

genom detta fördjupas och berikas. Dessutom användes citat från de vinjettstudier vars be-

skrivningar bedömdes som rikliga för att få en djupare inblick i hur handläggarna resonerar. 

Under datainsamlingsprocessen så har författarna inte själva varit i kontakt med populationen. 

Istället har kontakt med denna skett via Katarina Piuva, som är författarnas handledare. Om 

och hur detta har påverkat datainsamlingen kan inte författarna uttala sig.  

3.9 Urval 
Urvalet i denna undersökning har redan från början varit givet då hela undersökningen sker på 

uppdrag av FOU och gäller specifikt de inblandade i GIVP projektet i Sollentuna kommun. 

Då det är samverkan mellan de inblandade enheterna som undersöks utgörs undersökningens 

populationen av dessa enheter. Följaktligen har både enkätundersökningen och vinjettstudien 

skickats ut till samtliga anställda vid dessa enheter. Dessa har delats ut av representanter för 

FOU och är alltså inget som författarna varit inblandade i eller kunnat påverka. Gällande vin-

jettstudien så har de citat som används i resultatdelen gjorts genom purpose sampling be-

kvämlig. Detta då ett visst antal subjektivt bedömda svar har bedömts haft rikligare och mer 

ingående beskrivningar än andra.  
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3.10 Enkäten 
En enkät består av ett formulär som innehåller frågor med oftast en övervägande del fasta 

svarsalternativ. Detta formulär fyller respondenten eller respondenterna själva i. Den enkät 

som skapats för denna undersökning har författarna själva konstruerat med utgångspunkt i 

frågeställningar och teoretisk förförståelse. Enkäten består av 22 frågor där alla svarsalternativ 

förutom de tre första är konstruerade enligt Likertskalan, vilken också kallas den summerande 

beskattningsskalan (Björkman, 2000). Frågornas svarsalternativ skattas genom en femgradig 

skala enligt följande: Mycket positivt, ganska positivt, mellan/neutralt, ganska negativt, 

mycket negativt.  

         Enkäten skickades via mail från FOU till enhetscheferna som sedan distribuerade denna 

till de anställda på de olika enheterna. Fördelen med enkäten var att respondenterna i lugn och 

ro kunde begrunda frågorna och svaren i enkäten, att intervjuareffekten eliminerades, att frå-

gorna var standardiserade vilket borde ge ett lättolkat resultat, samt att författarna relativt 

snabbt kunde nå en stor grupp av respondenterna. Nackdelar med enkäten är att de ofta har ett 

betydande bortfall, såväl internt som externt, att antalet frågor i en enkät är begränsat samt att 

varken undersökaren eller respondenten har möjlighet att ställa några följdfrågor vilket hind-

rar en fördjupning (Ejlertsson, 2005).  

3.11 Vinjetten 
En vinjett är en relativt kort berättelse som ger en beskrivning av ett fall, en situation, en per-

son eller ett skeende. Berättelsen ska vara verklighetstrogen och faktisk samt vara försedd 

med de utmärkande delar som forskaren tycker är viktiga i en val eller bedömningssituation. 

En vinjetts två huvuddelar är, den inledande berättelsen och hur respondenten reagerar på den 

(Jegerby, 1999). Författarna anser att de två fallbeskrivningar som konstruerats genom FOU:s 

försorg och utgör den aktuella vinjetten är verklighetstrogna och försedda med den typ av 

innehåll som är utmärkande för den aktuella målgruppen. En vinjetts viktigaste och grund-

läggande beståndsdelar är att den ska vara lätt att förstå och sätta sig i, den ska vara logiskt 

uppbyggd, vara trovärdig och så pass sammanhängande att respondenten inte tappar tråden 

(Jegerby, 1999). De fält där vinjettmetoden vanligtvis används är när syftet är att studera och 
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analysera hur människor gör sina val och bedömningar av möjliga situationer som skapats och 

utformats så att de är så verklighetsnära som möjligt (Jegerby, 1999). 

 

3.12 Validitet, Reliabilitet och Generaliserbarhet 
3.12.1 Validitet 
Vinjettmetoden har en god intern validitet vilket betyder att man kan vara ganska säker på att 

respondenterna har samma referens i de svar som de ger. Man får dock denna goda interna 

validitet på bekostnad av den externa validiteten genom att resultaten har en begränsad gene-

raliserbarhet till verkligheten. Ett sätt för att mäta den externa validiteten är att jämföra be-

dömningar från verkliga fall med de bedömningar man får genom vinjettstudien. Man kan 

också jämföra med tidigare och liknande studier där man fokuserar på de variabler som har en 

väsentlig innebörd för en bedömning. Om sedan den egna studiens data överensstämmer med 

de tidigare och liknande studierna föreligger en god validitet (Jegerby 1999). 

          När det gäller enkätundersökningar så uppstår alltid frågan om resultaten man får är 

korrekta och med säkerhet mäter den variabel eller de variabler som man avser att mäta. Om 

enkätens frågor är felformulerade och når fel personer så uppstår frågan vad undersökningens 

resultat egentligen representerar. En fråga med hög validitet ska ha inget eller mycket litet 

systematiskt fel. För att få en hög validitet så måste frågorna formuleras på ett sådant sätt att 

de verkligen mäter det som de är avsedda att mäta. Man validerar frågorna i relation till syftet 

med respektive fråga. Undersökarna anser att frågorna i den enkät som används är formulera-

de på ett sådant sätt att de verkligen mäter det som de avses att mäta och att den samtidiga 

validiteten på så vis är hög. Med samtidig validitet menas att det är det pågående beteendet 

(samverkan) som mäts och uppfattningarna kring och gällande detta. Samtidigt så är intentio-

nen med enkäten att mäta attityderna, tankarna och åsikterna gällande samverkan (innehålls-

validitet) vilket även kan sägas vara ett mått på begreppsvaliditet. För att kunna åstadkomma 

en hög begreppsvaliditet så måste författarna till enkäten vara väl insatta i de teorier som an-

vänds (Ejlertsson, 2005).  Då enkätens frågor är ställda med utgångspunkt i de teorier som 

används så borde dessa gemensamt ge enkätens resultat en hög innehållsvaliditet eftersom 

enkäten innehåller ett flertal frågor från dessa teorier. Detta påverkar även begreppsvaliditeten 

på så vis att de begrepp som används i uppsatsen förekommer direkt i enkätens ställda frågor.  
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3.12.2 Reliabilitet 
Vinjettmetoden anses ha en god reliabilitet förutsatt att den tillämpas konsekvent och med en 

noggrann kontroll av undersökningens olika variabler och värden. Då samtliga respondenter 

ställs inför samma faktiska sammanhang är det lätt att kontrollera slumpmässiga fel. Själva 

undersökningstillfället ska vara standardiserat då man använder vinjettmetoden vilket gör att 

man minimerar risken för slumpmässiga influenser. I vinjettstudien minimeras också den so-

ciala pressen som till exempel intervjuareffekten på respondenten (Jegerby, 1999). Reliabilite-

ten påverkas av att enkätens frågor är formulerade och ställda på rätt sätt. Dåligt formulerade 

frågor som är luddiga eller inte tydligt ställda och formulerade bidrar till en slumpvariation i 

svaren vilket ger en låg reliabilitet då upprepade mätningar inte kommer att ge samma utfall 

som den första (Ejlertsson, 2005).  

3.12.3 Generaliserbarhet 
Detta arbete har en hypotesgenererande ansats där avsikten är att skapa hypoteser om hur det 

kan förhålla sig. Författarna gör därför inget anspråk på att kunna uttala sig om något annat än 

hur det förhåller sig i den valda populationen. Inte om detta förhållande är typiskt. Även om 

författarna avstår från generella uttalanden i denna uppsats så görs försiktiga hypotetiska an-

taganden och tolkningar i analysdelen. Detta är resultatet av ett medvetet självkritiskt och 

reflekterande förhållningssätt till undersökningen och dess resultat, samt en ovilja att göra 

uttalanden om något som det inte finns täckning för (Olsson & Sörensen, 2007).  

3.13 Triangulering 
Textanalysens funktion är att försöka lokalisera vanligt förekommande begrepp i responden-

ternas svar för att på så vis försöka se återkommande mönster och ord. Genom detta så skapas 

en bild av den rådande diskursen som kognitivt förekommer hos respondenterna gällande kli-

entarbetet. Tanken är att de olika textanalytiska verktygen sammantagna ska resultera i att 

respondenternas svar kan tolkas i enlighet med författarnas teoretiska val och utgångspunkt. 

Användandet av olika metoder i textanalysen gör att det sker en form av metodtriangulering 

(Jensen, 1995 samt Larsson, 2005). Mer exakt så kan man här tala om en slags metodtriangu-

lering inom den valda metoden. Då även enkäten analyseras med hjälp av ett flertal olika per-
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spektiv så sker en teoritriangulering (Jensen, 1995 samt Larsson, 2005). På så vis kommer 

vinjettens resultat att ytterliggare belysa enkätens resultat och vice versa vilka tillsammans 

öppnar för en fördjupande diskussion av empirins resultat. Avslutningsvis så är ansatsen att 

analysera det empiriska materialet genom både metod- och teoritriangulering för att åstad-

komma en multidimensionell analys (Larsson, 2005).  

3.14 Möjliga felkällor 
En fara med vinjettstudie är att då man ska tolka de svar man fått, är svårt att veta vad respon-

denten drar ifrån och lägger till i sina svar. En annan svårighet är att veta vad i vinjetten som 

gör att det blir ett specifikt svar. För att komma tillrätta med denna typ av problem är det vik-

tigt att systematiskt variera olika värden som kön, ålder, yrke, etniskt ursprung också vidare 

hos de karaktärer som beskrivs i vinjetten (Jegerby, 1999). En bidragande orsak till att bortfal-

let är högt, det vill säga högre än 20 % kan vara avsaknaden av ett följebrev till enkäterna 

(Ejlertsson, 2005). Anledningen till att ett följebrev till vinjetterna inte konstruerades är att 

enkäten utgör ett komplement till den föregående vinjettstudien som genomfördes och att re-

spondenterna på så vis redan är införstådda med undersökningen, dess syfte och mening. Då 

det är FOU som bedriver undersökningen och har kontakten med fältet ansvarar de också för 

informationen till respondenterna. Avsaknaden av följebrev givetvis påverka svarsfrekvensen 

vilket kan sägas vara en brist. Enkätens resultat prövas dock genom jämförelse med andra 

tidigare studiers resultat vilket kan bidra till att resultatet kan antas ha hög reliabilitet om den-

na undersöknings resultat överensstämmer med annan tidigare forskning. 

3.15 Undersökningens bortfall 
Det sammanlagda antalet anställda på de fem enheter som ingår i undersökningen är 66 per-

soner. Vid enkätundersökningen är det externa bortfallet för hela populationen 33 personer 

vilket motsvarar exakt 50 %. När det gäller vinjettstudien är det externa bortfallet 46 personer 

vilket motsvarar 77 %. Enkätstudien bygger alltså på 33 personer och vinjettstudien på 20. 

Det är svårt att veta varför det externa bortfallet blev så högt. Enligt Byström (1994) så är 

bortfall ett problem då det kan minska tillförlitligheten i undersökningen och resultatet kan bli 

snedvridet när en del av respondenterna inte ingår. Det externa bortfallet är ett problem i den-

na undersökning speciellt eftersom den Socialpsykiatriska enheten inte finns med i vinjettstu-

dien och när det gäller enkäten medverkar endast 7 av 26 personer från denna enhet. Trots 

påminnelser från FOU kvarstod bortfallet. När det gäller det interna bortfallet, alltså då re-
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spondenterna lämnat frågor obesvarade så anser författarna att det är litet. Detta interna bort-

fall redovisas för varje fråga i tabellerna. 

 

3.16 Forskningsetiska synpunkter 
Den del av undersökningen som bestått i kontakter med fältet som till exempel utdelning, 

ihopsamling och återsändande av enkät och vinjettstudie har skötts av FOU. Författarna har 

under tiden för detta uppdrag varken träffat eller haft kontakt med någon av dem som ingår i 

studien. Författarna har skapat enkäten och FOU har skapat vinjetten.  Klienterna har inte 

påverkats negativt av denna undersökning, som är en del i en större utvärdering. Snarare blir 

antagandet att ett gott samarbete och en god samverkan enligt GIVP i förlängningen resulterar 

i något positivt för klienterna. Gällande personen som ensam arbetar på beroendemottagning-

ens landstingsdel så gjordes valet att ta med denna person i undersökningen trots omöjligheten 

gällande att kunna erbjuda anonymitet. Givetvis är det inte svårt att räkna ut vem denna per-

son är, men då denna person bedömdes ha svarat mestadels positivt samt neutralt, anser inte 

författarna att personens givna svar kan leda till problem för personen ifråga (Kvale, 1997). 

          Författarna vill även under denna rubrik nämna de valda kombinerade metoderna och 

forskningsfilosofiska perspektiven. Kombinationen av dessa utgår från författarnas ambition 

att empatiskt men kritiskt undersöka det valda fenomenet. För att kunna göra detta på bästa 

sätt så används två olika insamlingsmetoder och ett flertal olika teoretiska perspektiv samt 

forskningsfilosofiska perspektiv. Detta gör att fenomenet samverkan undersöks så subjekt 

objektivt det är möjligt vilket författarna själva anser vara god forskningsetik.  

4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Samverkansmodell 
4.1.1 Bakgrund 
Det finns flera olika modeller som man kan använda sig av för att beskriva formerna för hur 

samverkan och samarbete går till. Vi har valt en modell som presenterades av Bengt Berggren 

1982 och som sedan har använts av Claes Göran Westrin (1986), Ann Boklund i doktorsav-

handlingen Olikheter som berikar (1995), Bert Danermark och Christian Kullberg i boken 

Samverkan – välfärdstatens nya arbetsform (1999) samt av Maria Hjortsjö i doktorsavhand-

lingen Med samarbete i sikte – Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler 

(2005).  Nedan följer en beskrivning av samverkansmodellen. 
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4.1.2 Samverkansmodell 

• Separation 

• Koordination 

• Kollaboration 

• Sammansmältning 

Den första typen av samarbetsform benämns separation och står för icke-samarbete, vilket 

enligt Boklund förklaras med att det inom en organisation kan olika delar eller enheter utfor-

ma olika insatser för en och samma klient oberoende av varandra. Insatserna kommer alltså 

från en och samma organisation men delarna inom organisationen har ingen interaktion med 

varandra (Boklund, 1995). Den andra typen av samarbetsform kallas koordination och hand-

lar om ett samarbete mellan organisationer som består i att verksamheten samordnas. Ett ex-

empel på detta är när handläggaren på äldre och handikappsenheten lämnar över frågan om 

ekonomiskt bistånd till handläggaren på ekonomienheten. Detta kan också benämnas remiss-

förfarande (Boklund, 1995). Den tredje typen av samarbetsform kallas kollaboration vilket är 

den nivå där en utpräglad form av samverkan sker. Kollobrationsformen handlar om att varje 

profession eller yrkesgrupp har kvar sitt avgränsade yrkesområde men samarbetar på ett integ-

rerat sätt runt vissa klienter (Boklund, 1999). ”Kännetecknande för denna typ av samarbete är 

att man stöter och blöter problemen, man träffas och diskuterar ett fall eller har på något 

annat sätt en återföring till den andra parten vad man kommit fram till” (Westrin, 1986). 

            Den fjärde typen av samarbetsform kallas sammansmältning och betyder att verk-

samheter och eller yrkesgrupper integreras med varandra. Denna samarbetsform kan ytterst 

leda till endast en mindre del av arbetet förblir yrkesspecifikt medan det mesta av arbetet de-

las och utförs av alla (Boklund, 1995). 

4.1.3 Samverkansformen kollaboration 
I Sollentuna kommun bedrivs arbetet med Gemensam Individuell vårdplan enligt samverkans-

formen kollaboration där psykiatrin, beroendevården och socialtjänsten ingår. Kollaborations-

formen kommer därför att förklaras mer ingående. 

Det finns tre olika grundförutsättningar för att kunna identifiera de olika yrkesgruppernas kol-

laborativa samverkan som är nödvändiga dels för sig själva och dels tillsammans. 
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• Organisatoriska förutsättningar, det måste finnas organisatoriska förutsättningar för 
samverkan. 

• Yrkesspecifikt att tillföra, de olika deltagarna måste ha något yrkesspecifikt att tillföra. 
• Samverkansteknologi, det måste finnas en teknologi för samverkan. 

Organisatoriska förutsättningar handlar om att det måste finnas ett organisatoriskt godkän-

nande för att samverka. Det måste finnas tid för de olika yrkesgrupperna att träffas och det ska 

finnas en samlokalisering. Den yrkesspecifika förutsättningen betyder att de olika yrkesgrup-

perna måste ha något eget yrkesspecifikt som de kan tillföra i mötet med de andra parterna. 

Denna del utgörs av ett eget ansvars och kompetensområde, egen yrkesidentitet och metoder. 

Det yrkesspecifika är viktigt för de olika aktörerna att känna till, både den egna och de andras 

kompetens. Den tredje förutsättningen som kallas samverkansteknologi handlar om att hand-

läggarna måste veta hur de ska sätta upp mål för sin samverkan, vilka typer av metoder som 

de ska använda och vad de kan tillföra varandra i form av kunskapsutveckling (Boklund, 

1995). 

4.1.4 Omständigheter som försvårar samverkan 

• Oklara mål 
• De proffesionsspecifika målen och kunskapstraditionerna är för olika 
• Aktörerna har olika ekonomiska intressen 
• De organisationiska strukturerna skiljer sig åt alltför mycket 
• Ansvarsfördelningen är oklar 
• Relationen mellan samverkansaktörerna är för ojämn 
• Den etiska traditionen mellan samverkansaktörerna skiljer sig åt 
• Samordningen är dålig 
• Personalomsättningen är hög 
• Arbetsbelastningen är stor 
(Danermark & Kullberg, 1999). 

4.1.5 Omständigheter som främjar samverkan 

• Verksamheterna är samlokaliserade till en och samma fysiska byggnad 
• Verksamheterna är organisatoriskt förlagda i samma distrikt 
• Lämpligt uppsatta gränser för huvudmannaskap och funktioner 
• Administration, ledning och finansiering är samordnad 
• Alla nivåer inom de organisationer som deltar ska innefattas i samarbetet 
• Att alla berörda organisationer är engagerade i samarbetet 
• Att man bedriver gemensamma utvecklingsprojekt 
• Att fortbildningen av personalen bedrivs på ett gemensamt sätt 
(Danermark & Kullberg, 1999).  

4.1.6 Avslutning 
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Själva ansvaret för att samverkan ska fungera ligger på ledningen och kan inte läggas över på 

de enskilda medarbetarna. Det är ett stort ansvar och det gäller att ledningen både har känne-

dom om och engagemang i de samverkansprocesser som äger rum eller håller på att planeras 

(Danermark, 2000). 

4.2 Kognitiv teori 
4.2.1 Inledning 
Begreppet kognition beskrivs som sättet att tänka om någon eller något. Begreppet innefattar 

även hur en person uppfattar orsakssammanhang, sig själv samt samspelet med andra (Lundh 

& Smedler, 2005). I det kognitiva perspektivet försöker man att förstå hur individens tanke-

värld och föreställningar ser ut. En av de mest generella och varaktiga sidorna av en männi-

skas kognitiva organisation kallas kognitiv struktur eller kognitivt schema. Ett kognitivt 

schema definieras som ”det komplexa mönster som antas bli inpräntat i människan genom 

erfarenhet”. Detta kognitiva schema är det som tillsammans med ett objekt, eller en föreställ-

ning om ett objekt bestämmer hur individen kommer att uppfatta objektet och vilka föreställ-

ningar som bildas (Perris, 1996). 

         Då en individ ställs inför en ny situation kommer upplevelsen av händelsen och tolk-

ningen av dess mening att göras med hjälp av den tidigare införlivade erfarenheten som denne 

har. Olika individer kan på grund av detta i samma situation använda sig av olika stimuli vil-

ket gör att de kommer att bilda sig olika uppfattningar som inte stämmer överens med var-

andra. Individer kan även använda sig av samma stimuli men bearbeta och tolka den på olika 

sätt vilket gör att de skaffar sig olika uppfattningar om händelsen (Perris, 1996). 

          Människor har också en benägenhet för att ha en viss oföränderlighet i sitt sätt att upp-

fatta situationer som liknar varandra. Individen sorterar då enbart vissa stimuli som betydelse-

fulla medan andra nonchaleras, samt att tolkningen av olika stimulis görs på samma sätt. Det 

är dessa fenomen som termerna ”kognitiv struktur” och ”kognitivt schema” syftar på. Enligt 

den kognitiva teorin så kommer det alltid tankar före en känsla och det är utifrån dessa tankar 

och känslor som beteendet skapas. För att positiva beteendemönster ska kunna utvecklas så 

krävs en balans mellan individens tankar, känslor och de handlingar som görs (Perris, 1996). 

        I en organisation är inte sambandet mellan tanke och handling uppenbar då merparten av 

de handlingar som sker inte föregås av något som helst systematiskt tänkande, samtidigt som 

många handlingar inte heller får någon effekt på tänkandet. Alltså, mycket av det som händer 

i en organisation görs utan närmare eftertanke (Hellgren & Löwstedt, 1997). 
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4.2.2 Typer av kognitiva scheman 
Denna modell av kognitiva scheman bygger på Lord & Foti (1986) i Schema Theories, Infor-

mation Processing, and Organizational Behavior. Modellen återges av Hellgren & Löwstedt 

(1997) och ser ut på följande sätt där en indelning först görs i fyra grupper: 

1. Själv – scheman 

2. Person – scheman 

3. Händelse – scheman (scripts) 

4. Sammansatta situations – scheman 

Självscheman är de kognitiva scheman som en individ utvecklat om sig själv och är betydligt 

klarare än den bild som individen har om andra. Den andra gruppen som kallas personsche-

man handlar om hur vi kategoriserar andra människor i typer grupper och kategorier. I dessa 

olika kategorier samlar vi människor som vi av olika anledningar uppfattar som lika. Händel-

sescheman är relaterat till människornas handlingar och är kognitiva strukturer som innehåller 

kontextspecifik kunskap om de processer och händelser som leder fram till olika handlingar 

(Hellgren & Löwstedt, 1997). Den fjärde typen av scheman som kallas sammansatta situa-

tionsscheman går ut på att kombinera karakteristik av personer och situationer till sammansat-

ta kognitiva strukturer och det är denna typ av schema som är mest intressant för den som 

studerar organisationer (Hellgren & Löwstedt, 1997). 

4.2.3 Attityder 
Då en attityd kan sägas vara en kognitiv representation som summerar våra värderingar av ett 

objekt (Ekehammar, 2005) så tas detta begrepp upp under den kognitiva teorin i denna upp-

sats. Begreppet ses av många som det mest centrala begreppet inom socialpsykologin. Attity-

der beskrivs som ett positivt eller negativt värderande, generella och relativt stabila känslor 

och inställningar gentemot personer, grupper, saker och fenomen (Ekehammar, 2005). Männi-

skor kan ha en attityd mot allting och denna kan variera i intensitet och riktning. Ett attitydob-

jekt kan vara en persons egna jag, saker, andra människor, situationer och händelser. Det är 

möjligt att ha ambivalenta attityder till en och samma sak, vilket betyder både positiva och 

negativa känslor eller uppfattningar samtidigt om något.  

        Dock har människan en tendens att vara kognitivt konsekvent gällande känsla och upp-

fattning och undvika motsägande attityder, vilket sker genom att en viss information är mer 

tillgänglig än annan (Ekehammar, 2005). Attityder utvecklas eftersom de är användbara och 

underlättar samspelet med omgivningen. Många attityder som människor uppvisar uppkom-
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mer genom direkt erfarenhet av attitydobjektet, vilket betyder att kontakt med attitydobjektet 

resulterar i en negativ eller positiv uppfattning. Modern socialpsykologisk forskning med 

kognitiv inriktning skiljer mellan automatiska (omedvetna och implicita) och kontrollerade 

(medvetna och explicita) processer i samband med attityder (Ekehammar, 2005).  

4.2.4 Organisationsföreställningar 
Ofta generaliserar människor sina erfarenheter från ett område till ett annat, ett exempel på 

detta är då en individ låter de intryck han har på en person inom ett område påverka uppfatt-

ningen om denne på andra områden. Föreställningar när det gäller en organisation finns inte 

bara på den individuella nivån utan även på den kollektiva. Genom samtal och olika typer av 

handlingar påverkas människor av varandra och gemensamma föreställningar skapas om till 

exempel verksamhet, arbete, språkbruk och organisationsbilder (Hellgren & Löwstedt, 1997). 

         I organisationer finns alltid en samling normer, värderingar och antaganden som till-

sammans kan beskrivas som en uppsättning gemensamma fast även också ibland motstridiga 

organisationsidéer. Genom de samtal som bedrivs i en organisation internaliseras vissa idéer 

och kommer att dominera över andra. De dominerande organisationsidéerna blir sedan 

härskande i organisationen och blir de som kommer att påverka människors handlingar. De 

kognitiva strukturerna stabiliseras av olika former av konformitet där de olika individerna 

handlar efter ett visst mönster eftersom alla andra gör det (Hellgren & Löwstedt, 1997). 

4.2.5 Att analysera kognitiva strukturer 
När man intresserar sig för och ska analysera människors kognitiva scheman och strukturer 

inriktar man sig då man använder sig av innehållsanalys främst på vad som tänks beroende på 

vad en individ gör eller säger genom någon form av innehållsanalytisk metod. Människors tal 

och handlingar som är uttryck för dess tankestrukurer analyseras och man försöker hitta un-

derliggande kognitiva strukturer och tankemönster (Hellgren & Löwstedt, 1997). 

          Utgångspunkten då det gäller strukturanalyser är att nya erfarenheter och kunskaper 

utvecklar och förfinar de redan existerande kognitiva strukturerna. Kelly (1955) beskriven i 

Hellgren & Löwstedt (1997) benämnde de kognitiva strukturerna som bestående av konstrukt 

och element. Elementen är de minsta beståndsdelarna och konstrukten är de kluster av ele-

ment som individen konstruerat för att förstå ett sammanhang eller fenomen. För att kunna 

analysera denna typ av kognitiva strukturer används fyra dimensioner: 
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• Differentiering Man summerar mängden information som ingår i den studerade      
   strukturen. 

• Komplexitet Man studerar graden av uppdelning av element i grupper och 
   undergrupper. 

• Organisation Man studerar strukturens enhetlighet, alltså i vilken utsträckning 
   som elementen hänger ihop och är beroende av varandra. 

• Segmentering Man mäter i vilken utsträckning grupperingar av element inom 
   strukturen är oberoende av varandra. 

Ofta används flera av de ovan beskriva dimensionerna i sammanvägda index för att beskriva 

och analysera hur de kognitiva strukturerna ser ut (Hellgren & Löwstedt, 1997).  

4.3 Metakognitiv teori 
Metakognition är ett centralt begrepp inom den pedagogiska psykologin. Begreppet kommer 

ur studier som gjorts för att se hur individer använder sig av strategier för att lära och komma 

ihåg. Man undersökte även hur individer är medvetna om sina strategier och sina mål för in-

lärningen, samt hur de reglerar och övervakar dessa strategier. Speciellt när man förstår att 

man inte förstår eller när man förstår att man förstår (Lundberg, 2005). Metakognition är även 

att tro något om en tro vilket kan låta aningen abstrakt. Dock är det oerhört väsentligt och 

grundläggande och därför måste existera för att vi som människor på ett meningsfyllt sätt ska 

kunna interagera (Antaki & Lewis, 1986). Man kan säga att metakognition är kognitionen 

som kommer efter kognitionen. När en tro eller ett antagande om något uttrycks så har perso-

nen som uttrycker denna eller detta även en motsvarande metakognitiv tro eller antagande. På 

samma sätt så har en tro eller ett antagande som inte uttrycks av en person även en motsva-

rande metakognitiv tro.  

          Antagandet att en kognition som uttrycks eller inte har en motsvarande metakognition 

är en väldigt viktig slutsats eftersom det visar att metakognition även kallade metatankar eller 

metauppfattningar är viktiga för vårt språk (Antaki & Lewis, 1986). Det är inte alltid så att 

personer uttrycker en kognition. Det man tror, tänker eller känner kan bortträngas eftersom 

tron finns att omgivningen kommer att reagera negativt på ett visst uttryck för en tro, känsla 

eller uppfattning (Antaki & Lewis, 1986).  

4.4 Avslutning 
De valda teoretiska delarna ska användas tillsammans för att kunna komplettera varandra. 

Resultatet från enkätstudien analyseras primärt med hjälp av Berggrens (1982) modell för 

kollaborativ samverkan. De frågor i enkätstudien som handlar om hur respondenterna tänker 

om sig själva och andra analyseras med hjälp av kognitiv teori. De frågor som handlar om vad 
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respondenterna tror att andra tänker analyseras med metakognitiv teori. Vinjettstudien analy-

seras primärt med kognitiv teori. De delar som direkt handlar om samverkan analyseras också 

med hjälp av Berggrens (1982) samverkansmodell. De delar i beskrivningarna som handlar 

om vad respondenterna tror att andra tänker kommer att analyseras med metakognitiv teori. 

 

5. Resultat 

5.1 Inledning 
I detta avsnitt så redovisas undersökningens insamlade empiri. Som tidigare förklarats i av-

snittet Undersökningens genomförande så består resultatet av två delar. Den första delen, som 

även är denna undersöknings primära del kan sägas, visar resultatet av enkäten. I den andra 

delen, vår sekundära del, redovisas resultatet av vinjettstudien. Primär och sekundär betyder i 

detta sammanhang omfånget och graden av bortfall i de olika metoderna. Då vinjetten har 

högre bortfall än enkäten så används denna för att genom rika citat berika och fördjupa enkä-

tens resultat. Innan varje del så sker en kort förklaring av författarnas intention gällande varje 

insamlingsmetod och dess utformning.   

5.2 Enkäten 
5.2.1 Enkätens grundförutsättningar och teman 
Enkäten bygger på de i samverkansmodellen angivna grundförutsättningarna som behövs för 

att kunna identifiera de olika yrkesgruppernas kollaborativa samverkan. Dessa tre huvudgrup-

per är: 

• Organisatoriska förutsättningar 

• Yrkesspecifikt att tillföra 

• Samverkansteknologi 

Utifrån dessa i teorin angivna grundförutsättningar har sedan ett antal olika underliggande 

teman skapats. Utifrån dessa underliggande teman skapades enkätfrågor som var och en för 

sig försöker undersöka en aspekt. Ansatsen är att gruppen av frågor under varje underliggande 

tema tillsammans ska ge en bild av detta tema och att de underliggande temana tillsammans 

ska ge en bild av grundförutsättningen. Slutligen är ansatsen att grundförutsättningarna till-

sammans ska svara på uppsatsens frågeställningar. Enkätens tematiska uppbyggnad följer 

nedan med grundförutsättning och underliggande teman.  
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Organisatoriska förutsättningar 

Samarbete, Samordning, Lokalisering 

Dessa undersöks i enkätens frågor nr: 1, 2, 4, 5, 6, 18, 19 

Yrkesspecifikt att tillföra 

Synen på den egna enheten, Synen på andra enheter, Vad man tror att andra tycker om oss 

Dessa undersöks i enkätens frågor: 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 22 

Samverkansteknologi 

Synen på GIVP, Vad man tror att andra tycker om GIVP, Målen och ansvarsfördelningen, 

Metoderna 

Dessa undersöks i enkätens frågor: 3, 7, 10, 11, 14, 17, 21 

5.2.2 Redovisning av insamlade data 
Då undersökningens totala svarsfrekvens understiger 40 (se tabell 2) till antalet så används 

inte SPSS för att beräkna statistik, istället så används tabeller för att sammanställa och redovi-

sa undersökningens resultat. Denna statistiska resultatredovisning i tabellform syftar enbart 

till att beskriva utfallet av undersökningen. Teoretiska resonemang kring frågorna och dess 

intention redovisas inte i detta avsnitt. Detta görs istället i Analysdelen samt tidigare i Teori-

delen. Resultaten presenteras först med nummer på enkätfråga, enkätfrågan, presentation av 

frågan, tabell över utfallet såväl per enhet samt totalt. Under tabellen så följer en kommentar 

där frågans totala utfall redovisas i procent samt frågans interna specifika bortfall. Dessa pro-

centvärden är avrundade till hela procent (1,5 = 2 %, 1,4 = 1 %) då resultaten redovisas i form 

av beskrivande illustrativ statistik.  

 

Figur 1. Organisationsskiss Kommundel & Landstingsdel i Sollentuna Kommun 

 Socialtjänstkontor    
Socialchef 

Avdelningschef 

Missbruksenhet        
kommun 

Socialpsykiatrisk enhet 
kommun 

Sollentuna beroende-
mottagning kommundel 
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Norra Sthlms psykiatri 
Psykiatri Nordväst 

Sollentuna psykiatriska öp-
penvårdsmottagning 

SPÖ

Chef vård och behandling 
Överläkare, Behandlingsan-

svarig, Patientansvarig

Administrativ Chef 
Personal, Ekonomi, Lokaler

Sthlms läns landsting 
Beroendecetrum Norr 

Sollentuna  
Beroendemottagning 
SBM Landstingsdel 

 

Kommentar: Socialtjänstens chef har ansvar över både administration och klientärenden. Socialarbetarna är 
underställda politikerna och arbetar på delegation. SPÖ har ett dubbelt chefsskap, där Överläkaren har ansvar 
över vård/behandling och är mer indragen i GIVP och där den administrativa chefen har ansvar över perso-
nal/ekonomi och lokaler fast samtidigt sitter i styrgruppen.  

Populationen och dess fördelning 
Figur 1 (ovan och föregående sida) visar hur enheterna är organiserade. Tabell 1 visar popula-

tionens totala antal som är 66 personer. Tabellen visar även hur populationen är fördelad över 

de olika enheterna. Dessa är de olika enheter som ingår i samverkansprojektet gällande GIVP.  

Tabell 1. Populationens fördelning i olika enheter 
Enhet    Antal 
Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning SPÖ       25 pers 
Kommun Socialpsykiatriska enheten                              23 pers 
Kommun Missbruksenheten myndighet                             11 pers  
Sollentuna beroendemottagning kommun                               6 pers 
Sollentuna beroendemottagning landsting                               1 pers 
Sammanlagt antal                                66 pers 
  

Kommentar: SPÖ har 25 personer anställda på sin enhet, kommunens socialpsykiatriska enhet har 23 anställda. 
Kommunens missbruksenhet gällande myndighet har 11 anställda, kommunens beroendemottagning har 6 an-
ställda och landstingets beroendemottagning som är nyöppnad har 1 anställd 

Svarsfrekvens samt externt och internt bortfall  
Tabell 2 visar hur svarsfrekvensen och det externa bortfallet förhåller sig i den studerade po-

pulationen. Med externt bortfall menas att respondenter inte svarar alls eller vill/väljer att 

inte/inte kan delta. Internt bortfall är när respondenter inte svarar på en enstaka fråga.  
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Tabell 2. Fördelning av enkätens svarsfrekvens och bortfall 
Enhet Antal anställda Svarsfrekvens Externt Bortfall 
SPÖ 25 7 18 
Socpsyk kommun 23 15 8 
Missbruk kommun 11 5 6 
SBM kommun  6 5 1  
SBM Landsting 1 1 0 
Sammanlagt antal 66 33 33 
Procent 100% 50% 50% 
  

Kommentar: SPÖ har i denna tabell störst externt bortfall på 18. Kommunens socialpsykiatriska enhet är den 
enhet som har bäst svarsfrekvens sett till antalet anställda och har ett bortfall på 8. Detta tillsammans med SBM 
kommun som har ett bortfall på 1 och SBM landsting som har ett bortfall på 0. Kommunens missbruksenhet har 
ett bortfall på 6 vilket sett till antalet anställda är mer än 50%. Detta ger ett totalt externt bortfall på 33 och även 
en svarsfrekvens på 33. Omräknat till procent ger detta totalt externt bortfall på 50% och en svarsfrekvens på 
50%. 

I tabellerna som följer i denna resultatdel så redovisas den interna bortfallsfördelningen i antal 

samt procent. Summan av frekvensen gällande svarsalternativen per enhet såväl som för samt-

liga är 100 % av de som svarat på frågan. Raden totalt visar total andel svar per enhet samt 

total andel svar för samtliga på frågan. Raden internt bortfall visar internt bortfall i denna frå-

ga per enhet såväl som för samtliga. Antal svar + antal internt bortfall = totalt antal tillfrågade.  

Tema 1. Organisatoriska förutsättningar 
Detta är det första av tre teman gällande de grundförutsättningar som behövs för att kunna 

identifiera de olika yrkesgruppernas kollaborativa samverkan. Under detta tema så undersöks 

Samarbete, Samordning, Lokalisering. 

         Tabell 3 visar de olika enheternas mötesfrekvens med andra enheter. Frågans utform-

ning gjorde det möjligt att välja flera enheter vilket gör att fördelningen inte överensstämmer 

med enheternas totala population. Tabellen bör därför läsas med utgångspunkt att försöka få 

en bild av vilka enheter som har möten med varandra och frekvensen i dessa möten. Relevan-

sen i att se på vilka enheter som har möten med varandra är intressant då det finns teoretiska 

antaganden som menar att samverkan och samarbete främjas av en frekvent kommunikation. 

Tabell 3.  Översikt av mötesfrekvensen.  Hur många anställda på varje enhet som 
medverkar på möten med andra enheter. 
Enhet Spö Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La 
Spö  6 av 7 svar 5 av 7 svar 3 av 7 svar 1 av 7 svar 
Socpsyk Ko 7 av 15 svar  4 av 15 svar 3 av 15 svar  2  av 15 svar 
Missbr Ko 4 av 5 svar 4 av 5 svar  4 av 5 svar 3 av 5 svar 
SBM Ko 4 av 5 svar 5 av 5 svar 5 av 5 svar  5 av 5 svar 
SBM La 1 av 1 svar 1 av 1 svar 1 av 1 svar 1 av 1 svar  
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Tabell 4 visar hur de olika enheterna är samlokaliserade. Det finns teoretiska antaganden som 

menar att samverkan påverkas av hur pass samlokaliserade enheter är. Därför är enheternas 

geografiska placering i förhållande till varandra intressant ur ett kommunikativt perspektiv.  

Tabell 4. Enheternas samlokalisering 
Enhet 
Sollentuna psykiatriska öppenvård SPÖ 
Socialpsykiatriska enheten kommun           ↔ Missbruksenheten kommun 
SBM Beroendemottagningen  kommundel ↔ SBM Beroendemottagningen  landstingsdel
  

Kommentar: SPÖ ligger geografiskt placerad för sig. Kommunens socialpsykiatriska enhet och kommunens 
missbruksenhet är samlokaliserade. SBM kommun och SBM landsting är även dessa samlokaliserade. 

 
Fråga 2. Ungefär hur ofta medverkar du på möten med övriga samarbetspartners inom 
GIVP? 
Med denna fråga är ambitionen att se hur ofta de olika enheterna medverkar på och har möten 

med andra enheter. Frekvensen av antalet möten antas ha betydelse för om samverkan funge-

rar eller inte eftersom det vid dessa möten sker planering samt uppföljning av klientärenden. 

Att fysiskt möta samarbetspartners antas vara av vikt för att förtydliga och fördjupa åsikter 

och ståndpunkter. Vid fysiska möten är det även lättare att ta del av sina samarbetspartner 

professionspecifika kunskap och erfarenhet.  Tabell 5 visar de olika enheternas frekvens gäl-

lande möten såväl som den totala fördelningen gällande svarsalternativen. 

 
Tabell 5.  Ungefär hur ofta medverkar du på möten med övriga samarbetspartners 
inom GIVP? 
Fråga Nr 2 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Varje vecka   1        1 3 
Varannan             
En gångmån   3 18 1 20   1 100 5 15 
Mindre  6 86 9 53 3 60 4 100   22 64 
Aldrig 1 14 4 24 1 20     6 18 
Totalt 7 100 17 100 5 100 4 80 1 100 33 97 
Internt Bortf 0 0 0 0 0 0 1 20 0 0 1 3 
  

Kommentar: Den övergripande bilden visar att endast 3% av de totala antalet svarade på alla enheter medverkar 
vid möten med övriga samarbetspartners varje vecka. 15% av de totala antalet svarade medverkar på möten 1 
gång per månad, 64% uppger sig närvara vid möten mindre än en gång per månad. 18% uppger att de aldrig 
närvarar vid möten med övriga samarbetspartners.  
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Fråga 4. Hur anser du att samarbetet mellan din enhet och de enheter som ni inte är 
samlokaliserade med fungerar? 
Ambitionen med denna fråga är att försöka få en bild av hur populationen uppfattar att samar-

betet fungerar med de enheter som man inte är samlokaliserad med. Tabellen visar den totala 

fördelningen i svarsfrekvens såväl som fördelning i svarsfrekvens per enhet. 

Tabell 6. Hur anser du att samarbetet mellan din enhet och de enheter som ni inte 
är samlokaliserade med fungerar? 
Fråga Nr 4 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt bra         1 100 1 3 
Bra   2 14 1 25 3 75   6 19 
Varken eller 5 71 8 53 3 75 1 25   17 55 
Dåligt 2 29 5 33       7 23 
Mkt dåligt             
Totalt 7 100 15 100 4 80 4 80 1 100 31 94 
Internt  Bortf 0 0 0 0 1 20 1 20 0 0 2 6 
  

Kommentar: 3% anser att samarbetet fungerar mycket bra med enheter som man inte är samlokaliserad med. 
19% anser att samarbetet fungerar bra. 55% anser att det varken fungerar bra eller dåligt, vilket är svarens ”neu-
trala” alternativ. 23% anser att samarbetet fungerar dåligt. Det interna bortfallet i denna fråga är 6%. 
 

 

 

 

Fråga 5. Hur anser du att det påverkar samarbetet om de olika enheterna är placerade i 
samma byggnad? 

Denna fråga försöker ytterliggare ge svar på hur samlokalisering kan påverka ett samarbete 

mellan enheter. Återigen är det respondenternas uppfattning och åsikt som är av intresse, pre-

cis som i fråga 4. Tabellen visar svarsfrekvensens totala fördelning såväl som för varje enhet.  
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Tabell 7. Hur anser du att det påverkar samarbetet om de olika enheterna är 
placerade i samma fysiska byggnad? 
Fråga Nr 5 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt positivt 1 14 4 33 3 75 2 67 1 100 11 41 
Gan positivt 4 57 4 33 1 25 1 33   10 37 
Inte alls 2 29 3 25       5 19 
Gan negativt   1 9       1 3 
Mkt negativt             
Totalt 7 100 12 80 4 80 3 60 1 100 27 82 
Internt Bortf 0 0 3 20 1 20 2 40 0 0 6 18 
  

Kommentar: 41% anser att det påverkar samarbetet positivt om enheter är placerade i samma byggnad. 37% 
anser att det påverkar samarbetet ganska positivt att vara samlokaliserad. 19% anser att det inte påverkar samar-
betet alls, medan 3% anser att det påverkar samarbetet ganska negativt att vara samlokaliserad. Det interna bort-
fallet i denna fråga är 18%.  

 

Fråga 6. Hur upplever du att samordningen mellan de olika enheter som ingår i GIVP 
fungerar? 

Denna fråga ger en bild av hur respondenten uppfattar att den övergripande samordningen 

fungerar mellan de olika enheterna som ingår i GIVP projektet.  

Tabell 8. Hur upplever du att samordningen mellan de olika enheter som ingår i 
GIVP fungerar? 
Fråga Nr 6 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt bra             
Gan bra 1 14 5 36 1 25 1 20 1 100 9 29 
Till viss del 3 43 6 43 2 50 3 60   14 45 
Gan dåligt 3 43 3 21 1 25 1 20   8 26 
Mkt dåligt             
Totalt 7 100 14 90 4 80 5 100 1 100 31 94 
Internt Bortf 0 0 1 10 1 20 0 0 0 0 2 6 
  

Kommentar: 29% av de svarande respondenterna anser att samordningen fungerar ganska bra. 45% anser att 
samordningen fungerar till viss del och 26% av respondenterna anser att samordningen fungerar ganska dåligt. 
Det interna bortfallet i denna fråga är 6%.  
Fråga 18. Anser du att samverkan mellan enheterna i GIVP projektet kan förbättras? 

Denna fråga försöker ytterliggare belysa om och ifall respondenterna anser att samverkan 

mellan enheterna kan förbättras. Även här är det den uppfattningen och den personliga åsikten 

hos respondenten som är intressanta.  
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Tabell 9.  Anser du att samverkan mellan enheterna i GIVP projektet kan 
förbättras? 
Fråga Nr 18 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt stor utstr 3 43 1 8 3 75 2 40   9 30 
Gan stor utstr 2 29 10 77 1 25 2 40   15 50 
I viss utstr 1 14 2 15   1 20 1 100 5 17 
Gan liten utstr 1 14         1 3 
Mkt liten utstr             
Totalt 7 100 13 87 4 80 5 100 1 100 30 91 
Internt Bortf 0 0 2 13 1 20 0 0 0 0 3 9 
  

Kommentar: 30% av respondenterna anser att samverkan kan förbättras i mycket stor utsträckning, 50% anser 
att samverkan kan förbättras i ganska stor utsträckning. 17% anser att samverkan kan förbättras i viss utsträck-
ning medan 3% anser att samverkan kan förbättras i ganska liten utsträckning. Det interna bortfallet i denna 
fråga är 9%.  

 

Fråga 19. Anser du att det är viktigt eller inte viktigt att samverka med andra enheter i 
ett klientarbete? 

För att försöka ta reda på hur respondenterna resonerar kring vikten av samverkan så ställdes 

denna fråga. Antagandet hos undersökarna är att kvalitén på samverkan påverkas av hur vik-

tigt man tycker denna är.  

Tabell 10. Anser du att det är viktigt eller inte viktigt att samverka med andra 
enheter i ett klientarbete? 
Fråga Nr 19 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt viktigt 5 71 13 93 5 100 5 100 1 100 29 91 
Gan viktigt   1 7       1 3 
I vissa fall 2 29         2 6 
Ej så viktigt             
Ej alls viktigt             
Totalt 7 100 14 93 5 100 5 100 1 100 32 97 
Int B 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 3 
  

Kommentar: 91% av respondenterna anser att det är mycket viktigt att samverka. 3% anser att det är ganska 
viktigt och 6% anser att det är viktigt att samverka i vissa fall. I denna fråga så är det interna bortfallet 3%. 

Tema 2. Yrkesspecifikt att tillföra 

Detta är det andra av tre teman gällande de grundförutsättningar som behövs för att kunna 

identifiera de olika yrkesgruppernas kollaborativa samverkan. Under detta tema så undersöks 

Synen på den egna enheten, Synen på andra enheter, Vad man tror att andra tycker om en 

själv.  
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Fråga 8. Anser du att den enhet som du tillhör är engagerad eller oengagerad i samarbe-

tet? I denna fråga så skattar respondenten det upplevda engagemanget hos den egna 

enheten. 

Tabell 11. Anser du att den enhet som du tillhör är engagerad eller oengagerad i 
samarbetet?  
Fråga Nr 8 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt engag 1 14 6 43 2 40 2 40 1 100 12 38 
Gan engag 1 14 8 57 2 40 3 60   14 44 
Till viss del 4 58   1 20     5 16 
Gan oengag 1 14         1 2 
Mkt oengag             
Totalt 7 100 14 93 5 100 5 100 1 100 32 97 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 3 
  

Kommentar: 38% anser att den egna enheten är mycket engagerad, 44% ganska engagerad, 16% anser att den 
egna enheten till viss del är engagerad. 2% anser att den egna enheten är ganska oengagerad.  Internt bortfall i 
denna fråga är 3% 
 

Fråga 9. Anser du att de övriga enheterna som din enhet samarbetar med är engagerade 

eller oengagerade i samarbetet?  

I denna fråga skattade respondenten det upplevda engagemanget hos sina samarbetspart-

ners/samverkanspartners. 

Tabell 12. Anser du att de övriga enheterna som din enhet samarbetar med är 
engagerade eller oengagerade i samarbetet? 
Fråga Nr 9 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt engag             
Gan engag 2 29 7 50 2 40 2 50 1 100 14 45 
Till viss del 3 42 6 43 3 60 2 50   14 45 
Gan oengag 2 29         2 6 
Mkt oengag   1 7       1 4 
Totalt 7 100 14 93 5 100 4 80 1 100 31 94 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 1 20 0 0 2 6 
  

Kommentar: 45% anser att övriga enheter är ganska engagerade i samarbetet, 45% anser att övriga enheter till 
viss del är engagerade. 6% anser att övriga enheter är ganska oengagerade och 4% anser att övriga enheter är 
mycket engagerade. Det interna bortfallet är i denna fråga 6%. 
 

Fråga 12. Anser du att du har stor eller liten kunskap om vilka dina olika samarbets-

partners yrkesspecifika kunskaper är? 
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Respondenterna skattade i denna fråga i vilken grad man har kunskap om sina samarbetspart-

ners yrkesspecifika kunskap. 

Tabell 13. Anser du att du har stor eller liten kunskap om vilka dina olika 
samarbetspartners yrkesspecifika kunskaper är? 
Fråga Nr 12 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt stor   2 14 1 20     3 9 
Gan stor 1 14 3 21 2 40 2 40 1 100 9 28 
Vissa stor/liten 4 57 9 65 2 40 3 60   18 56 
Gan liten 2 29         2 7 
Mkt liten             
Totalt 7 100 14 93 5 100 5 100 1 100 32 97 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 3 
  

Kommentar: 9% har mycket stor kunskap om sina samarbetspartners kunskap, 28% har ganska stor kunskap, 
56% har stor kunskap om vissas kunskap och lite om andras, 7% har ganska liten kunskap om sina samarbets-
partners yrkesspecifika kunskap. Internt bortfall är i denna fråga 3%. 

Fråga 13. I vilken utsträckning anser du att du i ditt arbete har nytta av dina samar-

betspartners yrkesprofession i arbetet med en klient? 

I denna fråga skattade respondenten i vilken utsträckning man anser sig ha nytta av sina sam-

arbetspartners i ett klientarbete. 

Tabell 14.  I vilken utsträckning anser du att du i ditt arbete har nytta av dina 
samarbetspartners yrkesproffesion i arbetet med en klient? 
Fråga Nr 13 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt stor 1 14 6 43 4 80 1 20   12 38 
Gan stor   7 50 1 20 4 80 1 100 13 41 
I Viss utsträck 4 57 1 7       5 16 
Gan liten 2 29         2 5 
Mkt liten             
Totalt 7 100 14 93 5 100 5 100 1 100 32 97 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 3 
  

Kommentar: 38% anser att de i mycket stor utsträckning har nytta av sina samarbetspartners yrkesproffesion, 
41% anser att de i ganska stor utsträckning, 16% i viss utsträckning och 5% i ganska liten utsträckning. Det 
interna bortfallet i denna fråga är 3%.   
 

Fråga 15. Anser du att det på din enhet är en hög eller låg personalomsättning? 

Denna fråga ber respondenten att skatta ifall man anser att personalomsättningen är hög eller 

låg inom den enhet man jobbar på och tillhör. Skälet till denna frågeställning är antagandet att 

personalomsättningen på en enhet säger något om dess arbetsklimat. 
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Tabell 15. Anser du att det på din enhet är en hög eller låg personalomsättning? 
Fråga Nr 15 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt hög   1 7       1 4 
Gan hög 1 14 2 14   1 25 1 100 5 16 
Varken eller   4 29 2 40     6 19 
Gan låg 2 29 2 14 3 60 2 50   9 29 
Mkt låg 4 57 5 36   1 25   10 32 
Totalt 7 100 14 93 5 100 4 80 1 100 31 94 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 1 20 0 0 2 6 
  

Kommentar: 4% av de svarande anser att deras enhet har en mycket hög personalomsättning. 16% anser att 
deras enhet har en ganska hög personalomsättning, 19% att det är varken hög eller låg personalomsättning. 29% 
procent anser att den är ganska låg och 32% att den är mycket låg. Det interna bortfallet i denna fråga är 6%. 
 

 
Fråga 16. Hur anser du att graden på din arbetsbelastning ser ut? 

Frågan ber respondenterna att skatta hur de anser att deras arbetsbelastning ser ut på den enhet 

de arbetar på. Antagandet är att en hög eller låg arbetsbelastning eventuellt kan korrelera med 

att samverkan upplevs fungera eller inte eller att personalomsättningen är hög eller låg. 

Tabell 16. Hur anser du att graden på din egen arbetsbelastning ser ut? 
Fråga Nr 16 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt hög 1 14 1 7       2 6 
Gan hög 5 72 8 57 4 80 3 60   20 63 
Lagom 1 14 5 36 1 20 2 40 1 100 10 31 
Gan låg             
Gan hög             
Totalt 7 100 14 93 5 100 5 100 1 100 32 97 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 3 
  

Kommentar: 6% anser att graden på deras arbetsbelastning är mycket hög, 63% anser att den är ganska hög och 
31% anser att deras arbetsbelastning är  lagom hög. Det interna bortfallet är i denna fråga 3%.  
 
 

 

Fråga 17. Vad tror du att andra enheter anser om din enhets engagemang gällande 

samverkan? 

Denna fråga försöker att ta reda på hur respondenterna skattar den egna enhetens engagemang 

gällande att samverka med andra enheter.  
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Tabell 17. Vad tror du att andra enheter anser om din enhets engagemang gällande    
samverkan? 
Fråga Nr 20 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt engag   1 7 1 20 1 25   3 10 
Gan engag 1 14 6 43 3 60 1 25 1 100 12 39 
Vet ej 4 57 7 50 1 20 2 50   14 45 
Gan oengag 2 29         2 6 
Mkt oengag             
Totalt 7 100 14 93 5 100 4 80 1 100 31 94 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 1 20 0 0 2 6 
  

Kommentar: 10% av de svarande respondenterna anser att den egna enheten är mycket engagerade gällande 
samverkan med andra enheter, 39% anser att den egna enheten är ganska engagerade, 45% svarar vet ej och 6% 
anser den egna enheten vara ganska oengagerade. Det interna bortfallet i denna fråga är 6%.  
 

Fråga 22. Vad tror du att andra enheter har för kunskap om din enhets yrkesspecifika 

kunskaper? 

Frågan försöker att skapa en bild av hur respondenterna metakognitivt resonerar kring vad 

samarbetspartners anser om den egna enhetens yrkesspecifika kunskap. 

Tabell 18. Vad tror du att andra enheter har för kunskap om din enhets 
yrkesspecifika kunskaper? 
Fråga Nr 22 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt stor             
Gan stor   2 14 1 20 2 50   5 17 
Vet ej 5 72 6 43 2 40 2 50   15 50 
Gan liten 1 14 5 36 2 40     8 27 
Mkt liten 1 14 1 7       2 6 
Totalt 7 100 14 93 5 100 4 80 0 100 30 91 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 1 20 1 100 3 9 
  

Kommentar: 17% tror att andra enheter har en ganska stor kunskap om den egna enhetens yrkesspecifika kun-
skaper. 50% svarar vet ej, 27% svarar att de tror andra enheter har en ganska liten kunskap om den egna enhe-
tens yrkesspecifika kunskap och 6% tror att andra enheter har mycket liten kunskap om den egna yrkesspecifika 
kunskapen. Det interna bortfallet i denna fråga är 9%.  

 

Tema 3. Samverkansteknologi 

Detta är det tredje och sista av tre teman gällande de grundförutsättningar som behövs för att 

kunna identifiera de olika yrkesgruppernas kollaborativa samverkan. Under detta tema så un-

dersöks Synen på GIVP, Vad tror man att andra tycker om GIVP, Målen och ansvarsfördel-

ningen samt Metoderna. 
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Fråga 7. Anser du att målen för arbetet enligt GIVP är tydliga eller otydliga? 
Denna fråga försöker ta reda på hur pass tydliga eller otydliga målen anses vara av responden-

terna. Antagandet är att tydlighet bidrar till en lättare och bättre samverkan medan otydlighet 

försvårar en samverkansprocess. 

Tabell 19. Anser du att målen för arbetet enligt GIVP är tydliga eller otydliga? 
Fråga Nr 7 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt tydliga   2 16   1 20   3 10 
Gan tydliga 1 14 6 50 3 60 3 60 1 100 14 47 
Varken eller 5 72 3 25 2 40 1 20   11 37 
Gan otydliga 1 14 1 9       2 6 
Mkt otydliga             
Totalt 7 100 12 80 5 100 5 100 1 100 30 91 
Internt Bortf 0 0 3 20 0 0 0 0 0 0 3 9 
  

Kommentar: 10% anser att målen för arbetet enligt GIVP är mycket tydliga, 47% anser att målen är ganska 
tydliga, 37% anser att de varken är tydliga eller otydliga och 6% anser att målen för arbetet enligt GIVP är gans-
ka otydliga. I denna fråga är det interna bortfallet 9%. 

Fråga 10. Anser du att ansvarsfördelningen mellan enheterna är tydlig eller otydlig? 

Frågan syftar till att försöka skapa kunskap om vad respondenterna anser om ansvarsfördel-

ningen mellan de olika enheterna. Ansatsen är att tydlig ansvarsfördelning främjar samverkan 

och samarbete och att otydlig ansvarsfördelning försvårar den.  

Tabell 20. Anser du att ansvarsfördelningen mellan enheterna är tydlig eller 
otydlig? 
Fråga Nr 10 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt tydl             
Gan tydl 1 14 8 67 3 60 3 75 1 100 16 55 
Viss tydl/otydl 1 14 4 33 2 40 1 25   8 28 
Gan otydl 5 72         5 17 
Mkt otydl             
Totalt 7 100 12 80 5 100 4 80 1 100 29 88 
Internt Bortf 0 0 3 20 0 0 1 20 0 0 4 12 
  

Kommentar: 55% anser att ansvarsfördelningen är ganska tydlig mellan enheterna, 28% att viss ansvarsfördel-
ning är tydlig och annan otydlig. 17% anser ansvarsfördelningen vara ganska otydlig. Det interna bortfallet i 
denna fråga är 12%.  
 

Fråga 11. Upplever du att gränserna är tydliga eller otydliga för vad din enhet ska bidra 

med i arbetet med en klient? 

Frågan undersöker hur respondenterna skattar gränserna för den egna enhetens insatser. 
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Tabell 21. Upplever du att gränserna är tydliga eller otydliga för vad din enhet ska 
bidra med i arbetet med en klient? 
Fråga Nr 11 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt tydl   2 14       3 10 
Gan tydl 1 14 8 57 5 100 3 60   18 55 
Viss tydl/otydl 1 14 3 21   2 40 1 100 8 25 
Gan otydl 5 72 1 8       3 10 
Mkt otydl             
Totalt 7 100 14 93 5 100 5 100 1 100 32 97 
Internt Bortf 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 3 
  

Kommentar: 10% upplever att gränserna ar mycket tydliga, 55% upplever att gränserna är ganska tydliga, 25% 
upplever vissa gränser som tydliga och andra otydliga, 10% upplever gränserna vara ganska otydliga. Internt 
bortfall är i denna fråga 3%.  
 

Fråga 14. Anser du att det i din arbetsbeskrivning är tydligt eller otydligt formulerat 

vilka metoder som du ska använda dig av i klientarbetet när det gäller GIVP? 

Även i denna fråga så försöker tydligheten eller otydligheten gällande metodformuleringen i 

arbetsbeskrivningen hos GIVP lokaliseras genom skattningsskala.  

Tabell 22. Anser du att det i din arbetsbeskrivning är tydligt eller otydligt 
formulerat vilka metoder som du ska använda dig av i klientarbetet när det gäller 
GIVP? 
Fråga Nr 14 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt tydl 1 20 3 23   2 40   6 21 
Gan tydl   5 38 1 20     6 21 
Viss tydl/otydl 1 40 3 23 3 60 1 20   8 28 
Gan otydl 2  1 8 1 20 2 40 1 1 7 24 
Mkt otydl 1 20 1 8       2 6 
Totalt 5 100 13 87 5 100 5 100 1 100 29 88 
Internt Bortf 2 29 2 13 0 0 0 0 0 0 4 12 
  

Kommentar: 21% anser att det är mycket tydligt formulerat vilka metoder man ska använda sig av i 
klientarbetet, 21% anser att det är ganska tydligt formulerat, 28% anser att vissa delar är tydligt formulerade och 
andra otydligt formulerade. 24% anser att det är ganska otydligt formulerat och 6% anser att det är mycket 
otydligt formulerat i sin arbetsbeskrivning vilka metoder som ska användas i ett klientarbete när det gäller GIVP. 
Det interna bortfallet i denna fråga är 12%.   
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Fråga 17. Anser du att GIVP är en bra eller dålig modell för samverkan? 

Frågan gäller vad respondenterna anser om GIVP som en modell för samverkan. 

Tabell 23. Anser du att GIVP är en bra eller dålig modell för samverkan? 
Fråga Nr 17 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt bra   8 62 3 60 2 40 1 100 14 45 
Gan bra 2 29 3 23 2 40 3 60   10 32 
Viss bra/dålig 4 57 2 15       6 19 
Gan dålig 1 14         1 4 
Mkt dålig             
Totalt 7 100 13 87 5 100 5 100 1 100 31 94 
Internt Bortf 0 0 2 13 0 0 0 0 0 0 2 6 
  

Kommentar: 45% anser att GIVP är en mycket bra modell för samverkan, 32% anser att GIVP är en ganska bra 
modell, 19% anser att vissa delar är bra och andra dåliga i GIVP. 4% anser att GIVP är en ganska dålig modell 
för samverkan. Det interna bortfallet i denna fråga är 6%.  

 

 

 
Fråga 21. Vad tror du att andra enheter anser om GIVP som arbetsmodell? 

Med denna fråga så är ansatsen att försöka få svar på vad respondenterna metakognitivt anser 

och tror om andra enheters åsikter.  

Tabell 24.Vad tror du att andra enheter anser om GIVP som arbetsmodell? 
Fråga Nr 21 SPÖ Socpsyk Ko Missbr Ko SBM Ko SBM La Samtliga 
Svarsalternativ Ant   % Ant   % Ant  % Ant  % Ant  % Ant  % 
Mkt bra   1 7       1 3 
Gan bra   8 62 3 60 2 50 1 100 14 47 
Vet ej 7 100 4 31 1 20 2 50   14 47 
Gan dålig     1 20     1 3 
Mkt dålig             
Totalt 7 100 13 87 5 100 4 80 1 100 30 91 
Internt Bortf 0 0 2 13 0 0 1 20 0 0 3 9 
  

Kommentar: 3% av de svarande respondenterna tror att andra enheter tycker GIVP är en mycket bra arbetsmo-
dell, 47% tror att andra enheter tycker GIVP är ganska bra, 47% svarade vet ej på denna fråga och 3% tror att 
andra enheter tycker GIVP är en ganska dålig arbetsmodell. Det totala bortfallet är i denna fråga 9%.  
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5.3 Vinjetten 
5.3.1 Inledning 
Vinjetten delades först ut till hela den aktuella populationen men det externa bortfallet var 

stort. Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning har ett bortfall på 25 personer, vilket 

betyder att hela personalgruppen är ett bortfall, alltså 100 %. Sollentuna beroendemottagning, 

landstingsdel med en anställd är också ett bortfall. Kommundelen har sammanlagt 40 anställ-

da som är placerade vid enheterna Socialpsykiatriska enheten, Missbruksenheten samt Sollen-

tuna beroendemottagning (SBM). Av dessa har 20 anställda besvarat vinjetten vilket betyder 

att kommundelens svarsfrekvens är 50 %. Den totala svarsfrekvensen för hela populationen är 

alltså dessa 20 personer, det vill säga 30 %. Det totala externa bortfallet är 46 personer, alltså 

70 %. 

          Vinjettstudien bygger på 20 personers svar där de läst igenom två korta vinjetter och 

därefter besvarat fyra frågor till varje vinjett. Först gjordes en genomgång av alla 20 svaren 

för att få en samlad bild av hur utfallet på svaren såg ut. Från dessa 20 vinjetter gjordes sedan 

ett strategiskt urval av de 8 vinjetter som hade de rikligaste beskrivningarna vilka sedan cite-

ras i texten. Urvalet gjordes genom purpose sampling (strategiskt urval) vilket betyder att syf-

tet är att ge en illustration och en bild av hur det kan förhålla sig och alltså inte med ansatsen 

att försöka ge en representativ bild. Författarna har medvetet valt att inte ange vilken enhet 

som de olika respondenterna tillhör utan de benämns endast som Handläggare 1 - handläggare 

8 Socialtjänsten. Anledningen till detta är att de annars lätt skulle kunna framgå vem respon-

denten är. 

5.3.2 Redovisning av resultat 

Vilka områden prioriteras av handläggarna? 
De områden som prioriteras av handläggarna i båda fallbeskrivningarna är gemensam plane-

ring mellan de olika huvudmännen, att man samarbetar och att det klart framgår vem som ska 

göra vad. Att man informerar varandra anses som en annan viktig del. Att rollerna ska tydlig-

göras och att alla ska sträva mot samma mål. Täta uppföljningar av GIVP och en långsiktig 

planering anses som viktigt.  

Handläggare 1 Socialtjänsten (fallet Gunilla): Det är många personer inblandade. En 

GIVP kan underlätta att alla vet vad som gäller och vad som kan planeras framåt. Alla vet 

vem som gör vad och vem som ska kontaktas om något inträffar. Man kan på ett snabbare sätt 
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få till ett möte om det skulle bli akut. Man får en större möjlighet till kontinuitet då GIVP ska 

följas upp regelbundet. 

Handläggare 2 Socialtjänsten (fallet Gunilla): GIVP kan hjälpa sammanhållningen kring 

klienten. Hjälpa till att ha ett tätare samarbete mellan alla berörda instanser. På så sätt kan 

ett eskalerande missbruk stoppas i ett tidigt skede med adekvat hjälp. 

Handläggare 3 Socialtjänsten (fallet Patrik): Familjen får en samlad bild av hur ett samar-

bete kan gå till mellan kommun och landsting, dvs psykiatrisk hjälp och missbruksbehandling. 

Alla vet från början hur planeringen ska se ut och alla jobbar mot samma mål. Man får en 

överskådlig bild av vad alla behöver jobba med och vad Patrik behöver hjälp med, alla får ett 

uppdrag som ska följas upp. 

Handläggare 4 Socialtjänsten (fallet Patrik): Alla professionella samlas tillsammans med 

föräldrarna och Patrik. Tillsammans formulerar en planering, tydligt för alla vad som behö-

ver göras och vem som gör vad. Det blir mer effektivt och Patrik kommer snabbare igång med 

att få ordning på sitt liv när alla inblandade samverkar. 

Andra områden som prioriteras av handläggarna i båda fallen trots att fallbeskrivningarna är 

så olika är missbruksvården och den psykiatriska behandlingen. När det gäller fallet med Gu-

nilla framgår det tydligt att hon haft grava missbruksproblem samt att hon i perioder haft 

långa vistelser inom den psykiatriska slutenvården. Det som handläggarna prioriterar efter 

planerings och samarbetsdelen är den psykiatriska behandlingen, beroendevården och akutsi-

tuationen.  

Handläggare 5 Socialtjänsten (fallet Gunilla): De viktigaste punkterna i en GIVP för Gunil-

la är Boendet, psykiatrisk medicinering och akutplaneringen. Min uppgift är att erbjuda en 

stödkontakt med bland annat nykterhetsmotiverande samtal, göra hembesök, lotsa till stödor-

ganisationer och förmedla kontakt på mottagningen för eventuell antabusbehandling. 

Handläggare 6 Socialtjänsten (fallet Gunilla): Det viktigaste är var Gunilla ska bo när hon 

kommer tillbaka, vad behöver hon hjälp med för att få en fungerande vardag, hur ska kontak-

ten med boendestödet se ut, kontakt med SPÖ, kontakt med SBM och att hon har något att 

göra på dagarna. Min uppgift är att vara sammankallande, hålla i mötet, få information om 

vad Gunilla behöver för att få en fungerande vardag, göra tydligt vad alla parter ska göra i 

den långsiktiga planeringen. 

När det gäller fallet med Patrik så prioriteras hans boendesituation och att han ska etablera 

kontakt med Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning och Sollentuna beroendemottag-
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ning samt att hans eventuella missbruk ska utredas. Tre av handläggarna anser att frågan om 

GIVP är för tidigt ställd när det gäller Patrik men en av dessa vill ändå utreda honom avseen-

de missbruket. En handläggare vill vänta med missbruksproblematiken då det bara är mam-

man som är oroad. Sju handläggare vill utreda Patrik för att se om han behöver psykiatrisk 

medicinering. 

Handläggare 6 Socialtjänsten (fallet Patrik): De viktigaste punkterna för Patrik är att eta-

blera en kontakt med beroendevården, göra en planering med psykiatrin och introducera bo-

endestöd. Min uppgift är att sammankalla och hålla i mötet, att vara spindeln i nätet. Beroen-

devården kan hålla med stödsamtal/lämna prover, Psykiatrin kan erbjuda stödsamtal, terapi 

och medicin. Socialtjänsten kan motivera och följa upp insatsen boendestöd. 

Handläggare 3 Socialtjänsten (fallet Patrik): De viktigaste punkterna för Patrik är att få en 

psykiatrisk behandling och medicinering, att utreda vilken typ av problematik och eventuell 

medicinering/behandling därefter. CAN? Beroendevården ska utreda missbruket och behovet 

av behandling. ASI?. Se över boendesituationen och kontakten med familjen. Min uppgift är 

att med hjälp av ASI utreda Patriks behov, kartlägga hans situation. Utreda behov av behand-

ling och stöd för eventuellt missbruk. Samarbeta med psykiatrin för att få till bästa möjliga 

behandling utifrån en komplex problembild.  

De områden som efter samarbetet och planeringsdelen, missbruks och psykiatridelen anses 

som viktiga är sysselsättningen och för Patriks del även försörjningen. Struktur i vardagen och 

att boendestödet ska medverka anses som prioriterade områden i båda fallen. 

Handläggare 7 Socialtjänsten (fallet Gunilla): Motivationsarbete, Gunilla skulle egentligen 

få hjälp att flytta till annan ort där hon inte har sambon eller missbruksvänner, men det är 

troligen omöjligt. Hon behöver meningsfull sysselsättning och kommunal kontaktperson ge-

nast efter hemflytten för att minska risken för återfall. 

Handläggare 7 Socialtjänsten (fallet Patrik): Kommunen kan bidra med träningslägenhet, 

boendestöd och kommunal kontaktperson. Beroendemottagningen med drogavvänjning. Det 

är troligt att Patrik behöver vara sjukskriven en tid, därefter möte med arbetskonsulent eller 

studievägledare 
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Vilka områden prioriteras inte av handläggarna? 
De områden som inte prioriteras av handläggarna är de för individen viktiga områdena, rela-

tioner, intressen och framtid. I fallet med Gunilla tar endast en handläggare upp något om 

Gunillas relation med sin vuxna dotter. I fallet Patrik vill däremot åtta av handläggarna få med 

Patriks föräldrar i arbetet med honom. Ingen nämner däremot något om att tillfråga Patrik som 

ändå är 27 år om han tycker att det går bra.  

Handläggare 8 Socialtjästen (fallet Patrik): En GIVP skulle ge både Patrik och familjen 

stöd. En gemensam planering med Patrik och hans föräldrar, öppenvården, beroendevården 

och socialtjänsten skulle ge mer konstruktiv hjälp till Patrik. 

Ekonomin är heller inget område som prioriteras, när det gäller Gunilla nämner endast en 

handläggare något om detta och när det gäller Patrik diskuterar en handläggare hans ekonomi. 

Dock tas detta upp i samband med diskussionen om Patriks sysselsättning och livsstruktur av 

åtta handläggare. 

Endast en handläggare tar upp något om Patriks stora musik och dataintresse och ingen näm-

ner något om fritidsintressen när det gäller Gunilla. Att utgå ifrån klientens behov vid utform-

ningen och planeringen av insatserna diskuteras av tre av handläggarna i vart och ett av fallen. 

Liknar eller skiljer sig bedömningarna mellan de olika fallen? 
Bedömningarna mellan de olika fallen liknar varandra. De delar som utan tvekan anses som 

de viktigaste är det som har med själva organisationsstrukturen att göra. Samverkan, samarbe-

te, tydliga roller, gemensam planering och tydligt definierade och avgränsade arbetsuppgifter. 

Handläggare 6 Socialtjänsten (fallet Gunilla): Alla professionella runt Gunilla plus eventu-

ella anhöriga samlas för en långsiktig planering tillsammans med Gunilla. Avsikten är att 

sträva mot samma mål, alla är med på planeringen, tydliggöra rollerna och vem som gör vad 

för att på bästa sätt hjälpa Gunilla. 

Kontakterna med behandlingsenheterna Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning och 

Sollentuna beroendemottagning samt de utredningar och behandlingsinsatser som dessa gör  

anses som viktiga prioriteringar. Boendesituationen diskuteras av nio respektive elva hand-

läggare vilket visar på en samsyn även där. Detsamma gäller sysselsättningen och vardags-

strukturen. 

Handläggare 1 Socialtjänsten (fallet Patrik): Beroendevården ska om en sådan insats blir 

aktuell jobba utifrån uppdrag, samarbete, upparbeta genomförandeplan, följa upp, samarbeta 

med landstinget, medvetenhet om samsjukligheten. Samma sak gäller boendestödet om en 
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sådan insats blir aktuell. Psykiatrin ska utreda behov och psykisk problematik, eventuell me-

dicinering i kombination med annan behandling. Samarbeta med kommunen. Myndighetssi-

dan kanske bör se över möjligheterna till annat boende eller boendestöd. 

Även när det gäller de icke prioriterade delarna som att utgå från klientens behov, klienternas 

ekonomier, fritidsintressen, relationer och framtid så visar svaren på en likhet i handläggarnas 

bedömning av de båda fallen. De enda egentliga skillnaderna på bedömningen mellan de två 

olika fallen är prioriteringen av akutsituationen då nio handläggare diskuterar den i fallet Gu-

nilla men endast tre i fallet Patrik. Då det gäller att handläggarna ser sig själva som spindeln i 

nätet anser sex stycken att så är fallet när det gäller Gunilla och tre när det gäller Patrik.  

5.4 Sammanfattning av resultat 
I denna sammanställning så sker en summering av de resultat som framkommit i undersök-

ningen. Summeringen gäller kolumnen Samtliga i tabellerna.  Vidare så kommer där förfat-

tarna anser det vara relevant att använda sig av en sammanslagning av olika svarsalternativ, 

en så kallad dikotomisering, för att på så vis tydligare illustrera resultatet. Detta sker även för 

att kunna fördjupa uppsatsens analys och diskussion. 

5.4.1 Sammanfattning av enkätens resultat 
Uppfattningarna är delade när det gäller hur kommunens och landstingets personal uppfattar 

att samordningen inom GIVP fungerar.  Gällande detta så anser 29 % att samordningen funge-

rar ganska bra, 45 % anser att den fungerar till viss del. 26 % anser istället att den fungerar 

ganska dåligt. På frågan om vad de inblandade anser om GIVP som arbetsmodell så råder en 

bättre samstämmighet. 77 % anser att GIVP är en bra modell och 19 % anser att vissa delar är 

bra och andra dåliga. Endast 4 % anser att GIVP är en dålig modell för samverkan. När det 

gäller om målen för arbetet med GIVP är tydliga eller inte så anser 57 % att dessa är tydliga. 

37 % anser att målen varken är tydliga eller otydliga och 6 % anser att målen är otydliga. När 

det kommer till om det är tydligt eller otydligt formulerat vilka metoder som ska användas i 

klientarbetet, så anser 42 % att det är tydligt. 28 % anser att vissa delar är tydliga medan andra 

delar är otydliga och 30 % anser att det är otydligt formulerat. Gällande om ansvarsfördel-

ningen är tydlig eller otydlig så anser 55 % att den är tydlig. 28 % anser att vissa delar är tyd-

liga och andra otydliga och 17 % anser att den är otydlig.  

             På frågan om personalen i Sollentuna anser att samverkan mellan enheterna kan för-

bättras så svarar samtliga (100 %) att de anser att samverkan kan förbättras. Samtliga (100 %) 

anser även att det är viktigt att samverka med andra enheter i ett klientarbete. När det gäller 
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hur ofta man medverkar med övriga samarbetspartners så svarar 3 % att de har möten varje 

till varannan vecka. 15 % medverkar på möten en gång i månaden och 64 % medverkar på 

möten mindre än en gång i månaden. 18 % medverkar aldrig på möten med andra samarbets-

partners. Hur det påverkar samarbetet om olika enheter är samlokaliserade i samma fysiska 

byggnad så svarar 78 % att det positivt påverkar samarbetet. 19 % tror inte att samlokalisering 

påverkar samarbetet och 3 % tror att samlokalisering har en negativ påverkan på ett samarbe-

te. När det gäller hur samarbetet fungerar med icke samlokaliserade enheter så svarar 22 % att 

detta fungerar bra. 55 % anser att det varken fungerar bra eller dåligt och 23 % att det funge-

rar dåligt. Gällande synen på den egna enhetens engagemang så svarar 98 % att den anser den 

egna enheten vara engagerad. Endast 2 % anser att den egna enheten är oengagerad. 90 % 

anser att andra enheter man samarbetar med är engagerade och 10 % anser andra enheter vara 

oengagerade. 49 % tror att andra enheter anser den egna enheten vara engagerad och 45 % vet 

inte vad andra enheter anser. 6 % tror att den egna enheten anses av andra enheter som oenga-

gerad. 37 % anser att man har stor kunskap om sina samarbetspartners yrkesspecifika kun-

skap. 56 % anser att man har stor kunskap om vissas och liten kunskap om andras och 7 % 

anser sig ha liten kunskap. 17 % tror att andra enheter har stor kunskap om den egna enhetens 

yrkesspecifika kunskap och 50 % uppger sig inte veta vad andra enheter tror om den egna 

enheten. 33 % tror att andra enheter har liten kunskap om den egna enhetens yrkesspecifika 

kunskap.  

        I ett klientarbete så anser 79 % att de har nytta av sina samverkanspartners yrkesspecifi-

ka kunskap och 16 % anser att de i viss utsträckning har nytta av detta. 5 % anser att de har 

liten nytta av sin samverkanspartners yrkesspecifika kunskap i ett klientarbete. När det gäller 

vad man tror att andra enheter anser om GIVP som arbetsmodell så svarar 50 % att de tror 

andra enheter tycker det är en bra arbetsmodell. 47 % vet inte vad andra enheter tycker och 3 

% tror att andra enheter tycker GIVP är en dålig arbetsmodell. Gällande arbetsbelastningen så 

anser 69 % att de har en hög arbetsbelastning mot 31 % som anser att deras arbetsbelastning 

är lagom. 20 % anser att personalomsättningen på den egna enheten är hög, 19 % anser den 

vara varken hög eller låg och 61 % anser att personalomsättningen är låg.  

5.4.2 Sammanfattning av vinjettens resultat 
Bedömningarna mellan de olika fallen liknar varandra. De delar som utan tvekan anses som 

de viktigaste är det som har med själva organisationsstrukturen att göra. Samverkan, samarbe-

te, tydliga roller, gemensam planering och tydligt definierade och avgränsade arbetsuppgifter. 

Samsyn finns gällande klientens boendesituation, sysselsättning och vardagsstruktur. Även 
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när det gäller de icke prioriterade delarna som att utgå från klientens behov, klienternas eko-

nomier, fritidsintressen, relationer och framtid så visar svaren på en likhet i handläggarnas 

bedömning av de båda fallen. De enda egentliga skillnaderna på bedömningen mellan de två 

olika fallen är prioriteringen av akutsituationen.  

          De områden som prioriteras av handläggarna i båda fallbeskrivningarna är gemensam 

planering mellan de olika huvudmännen, att man samarbetar och att det klart framgår vem 

som ska göra vad. Att man informerar varandra anses som en annan viktig del. Att rollerna 

ska tydliggöras och att alla ska sträva mot samma mål. Täta uppföljningar av GIVP och en 

långsiktig planering anses som viktigt. Andra områden som prioriteras av handläggarna i båda 

fallen trots att fallbeskrivningarna är så olika är missbruksvården och den psykiatriska be-

handlingen, beroendevården och akutsituationen. Struktur i vardagen och att boendestödet ska 

medverka anses även som prioriterade områden i båda fallen. Kontakterna med behandlings-

enheterna Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning och Sollentuna beroendemottagning 

samt de utredningar och behandlingsinsatser som dessa gör anses som viktiga prioriteringar.  

           De områden som utifrån svaren inte prioriteras av handläggarna är de för individen 

viktiga områdena, relationer, intressen och framtid. Ekonomin är heller inget område som 

prioriteras och att utgå ifrån klientens behov vid utformningen och planeringen av insatserna 

diskuteras endast av tre av handläggarna i vart och ett av fallen. 

6. Analys 

6.1 Inledning 
Analysens första steg är att med hjälp av samverkansmodellen analysera enkätstudien. Även 

de delar av vinjettstudien som handlar om samverkan kommer att analyseras med hjälp av 

denna. I andra steget kommer kognitiv teori att användas för att analysera vinjettstudien och i 

det tredje kommer de delar av både vinjett och enkät som handlar om hur de inblandade tror 

att andra tänker och tycker att analyseras med hjälp av metakognitiv teori. Det sista steget i 

analysen blir en sammanfattande analys. 

6.2 Analys av resultatet utifrån samverkansmodellen 
Grundförutsättningen organisatoriska förutsättningar 

De organisatoriska förutsättningarna är till viss del uppfyllda men inte fullt ut. Verksamheter-

na är placerade i samma distrikt och de enheter som inte är samlokaliserade är belägna inom 

promenadavstånd ifrån varandra. Samlokalisering finns endast mellan Socialpsykiatriska en-
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heten och Missbruksenheten samt mellan Beroendemottagningens landstings och kommundel. 

I undersökningen framgår att 78 % av personalen anser att det positivt påverkar samarbetet 

om enheter är placerade i samma byggnad vilket också väl stämmer överens med resultaten i 

Danermark & Kullbergs forskning när det gäller omständigheter som främjar samverkan (Da-

nermark & Kullberg, 1999). Andra främjande omständigheter som framkommer är att det 

finns ett organisatoriskt godkännande för att samverka då socialtjänstens och landstingets led-

ningsfunktioner vill verka för en samverkan inom ramen för GIVP. Alla nivåer inom de enhe-

ter som deltar innefattas också i samarbetet (Danermark & Kullberg, 1999). 

        Dock framkommer också omständigheter som försvårar samverkan. De organisatoriska 

strukturerna skiljer sig åt mellan de inblandade aktörerna. Landstingsdelen, SPÖ, har ett dub-

belt chefsskap där överläkaren är chef och ansvarar för vård och behandling medan den admi-

nistrativa chefen ansvarar för personal, ekonomi samt lokaler. Det är den administrativa che-

fen som är involverad i GIVP-projeketet från landstingets sida och som sitter med i projektets 

styrgrupp medan socialtjänstens chef ansvarar för både administration och klientärenden. De 

olika aktörerna som är involverade i GIVP projektet har skiljda ekonomiska intressen då detta 

samverkansprojekt sker mellan kommun och landsting. Kommunen och landstinget har egna 

budgetar att fördela resurser och insatser från vilket gör att de ekonomiska intressena är olika. 

En uppdelad organisation riskerar att försvåra överbryggande arbete mellan de olika funktio-

nerna (Boklund, 1995). 

            Det måste finnas tid för de olika yrkesgrupperna att träffas och ha möten med var-

andra. Den övervägande delen av personalen ca 82 % medverkar endast en gång i veckan eller 

aldrig på möten med övriga samverkanspartners vilket kan anses som lite. När det gäller ar-

betsbelastningen så upplever en klar majoritet av personalen, nästan 70 % att den är hög. Det-

ta kan i sin tur göra att det blir mindre tid för möten och samverkan med de andra enheterna. 

Grundförutsättningen yrkesspecifikt att tillföra 

Till denna grundförutsättning hör om de olika yrkesgrupperna har något eget yrkesspecifikt 

att tillföra de andra. Som ett eget kompetensområde, eget ansvarsområde, yrkesidentitet och 

metodarsenal. När det gäller en samverkansform av typen kollaboration är det olikheterna 

som utgör själva grunden (Boklund, 1995). De olika yrkesgrupperna som ingår i projektet är 

socialsekreterare, läkare, sjuksköterska, boendestöjare, behandlingsassistent och viss admi-

nistrativ personal. De har alltså olika yrkesprofessioner vilket kan tala för att grundförutsätt-

ningen Yrkesspecifikt att tillföra är uppnådd. Klart är att de olika aktörerna var för sig besitter 

en stor kompetens. Dock kan de olika sätt som olika yrkesgrupper betraktar en företeelse ige-
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nom, göra att man har olika synsätt på vad som kan eller ska göras i en speciell situation, var-

je funktion kan också ha utvecklat sina egna ideologier som skiljer sig från varandra och som 

därigenom utgör hinder i samverkansarbetet. (Boklund 1995). 

          En stor majoritet, 98  % av personalen anser i undersökningen att den egna enheten är 

engagerad i samarbetet och 90  % anser att de enheter man samarbetar med är engagerade. En 

stor majoritet 79 % anser att de har nytta av sina samverkanspartners yrkeskunskaper medan 

endast 37 % anser sig ha en bra kunskap om vad för yrkeskunskap de egentligen har. Ett av de 

främsta problemen för ett fungerande samarbete är just bristen på kunskap om varandras ar-

betsområden och olikheterna dem emellan (Boklund, 1995).  

            I Boklunds avhandling Olikheter som berikar (1995) visade det sig att det som ansågs 

som särkskilt viktigt i samarbetet, var att man inom samverkansprojektet skulle lära känna 

varandra, få en större kunskap om varandras yrkesroller och kompetensområden. Detta gör att 

man får en större respekt för varandras kompetens och att man därigenom kunna ställa rätt 

krav både på varandra och på klienten. Även gränserna mellan de olika enheternas ansvars-

områden blir tydligare. Om man får denna typ av kunskap att växa fram leder det till bättre 

resultat för klienten (Boklund, 1995). 

Grundförutsättningen Samverkansteknologi 

Denna grundförutsättning handlar om att de olika handläggarna måste veta hur de ska sätta 

upp målen för samverkan. Hur de kan tillföra varandra kunskapsutveckling och vilka mål och 

metoder som de ska använda i sitt arbete. En viktig komponent för att detta ska vara möjligt är 

den tidigare beskrivna grundförutsättningen ”Yrkesspecifikt att tillföra” (Boklund, 1995). 

          När det gäller om målen för arbetet med GIVP är tydliga eller otydliga är det en stor 

variation i svaren. 57 % tycker att de är tydliga medan 37 % tycker att de varken är tydliga 

eller otydliga och 6 % tycker att de är otydliga. Det visar alltså att personalen inte har en sam-

syn vad gäller om målen är tydliga eller otydliga. Samma sak när det gäller frågan om sam-

ordningen mellan enheterna fungerar bra eller dåligt, här anser 29 % att de upplever att sam-

ordningen fungerar ganska bra, 45 % att den fungerar till viss del och 26 % anser att samord-

ningen fungerar ganska dåligt. Båda dessa är faktorer som försvårar möjligheten för en god 

samverkan (Danermark & Kullberg, 1999). Då frågan gäller vilka metoder som ska användas 

i klientarbetet finns inte heller någon utpräglad samsyn. 42 % tycker att de är tydliga, 28 % att 

vissa delar är tydliga medan andra är otydliga och 30 % tycker att de är otydliga. När det gäll-

er Vinjettstudien framgår ofta arbetsmetoderna Can och ASI som är analysverktyg för att 
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mäta exempelvis missbruk hos en individ samt att klienterna ska ha kontakt med de olika ut-

förarenheterna. Då olika typer av yrkesgrupper tillsammans ska utveckla en helhetssyn för att 

gemensamt analysera och bedöma en situation är det inte alltid det sker. Även om attityden 

till samarbete är positiv har dess mål och innehåll en benägenhet för att bli otydliga och att 

tolkas på olika sätt. Till och med ord och begrepp som används och ser ut som att vara de-

samma kan av de olika grupperna ges olika innebörd (Boklund, 1995). Både nationell och 

internationell forskning visar att det är mycket viktigt att de samverkande aktörerna har ge-

mensamma referensramar och en gemensam utgångspunkt för att en positiv samverkan ska 

kunna uppnås (Hjortsjö, 2005). 

            Ett område där det verkligen visar sig att personalen i undersökningen har en samsyn 

är när det gäller synen på GIVP som samverkansmodell då 77 % av de inblandande anser att 

det är en bra modell. I resultatet på vinjettstudien visas också tydligt att det är samverkan och 

det som har med samverkan att göra som prioriteras hos de olika handläggarna. Exempel på 

detta är då man talar om gemensam planering, information, tydliga roller, sträva mot samma 

mål och att ha en långsiktig planering. En omständighet som främjar samverkan är att man 

bedriver gemensamma utvecklingsprojekt och hela projektet GIVP är att betrakta som ett så-

dant. Att sedan fortbildningen av personalen bedrivs på ett gemensamt sätt och inte var för sig 

är ytterligare en men det har i denna undersökning inte framkommit om det är så. (Danermark 

& Kullberg, 1999). 

          Även när det gäller frågan om samarbetet inom GIVP kan förbättras så har handläggar-

na en samsyn då samtliga 100 % anser att det kan det. För att minimera riskerna vid en sam-

arbetssituation måste det tydliggöras vilka fördelar som finns. Man måste ha med i beräkning-

en att de olika aktörerna omfattas av olika regelverk, hierarkiskt ordnade positioner och att de 

därmed har olika makt. En gemensam organisationsideologi kan minska dessa osäkerhetsfak-

torer. Genom att ha ett uppgiftscentrerat arbetsinnehåll kan man få igång en kunskapsprocess 

där sökande efter kompetens och en teknologi för samverkan. En samordnande funktion kan 

gynna framkomsten av en sådan kunskapsprocess (Boklund, 1995). 

6.3 Analys av resultatet med kognitiv teori 

 Tema Samverkan i praktiken kring klienten 

Då hela den socialpsykiatriska öppenvårdsenheten (SPÖ) är ett bortfall gällande vinjettstudien 

så ingår inte dessa i denna analys. Fokus i denna analys ligger på att försöka få en bild av hur 
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socialtjänsthandläggare kognitivt resonerar i sitt klientarbete. Analysen i denna del utgår från 

den kognitiva teorin som anges i uppsatsens teoridel.  

Respondenternas kognitiva scheman 

Respondenternas Själv – scheman 

Självscheman är de kognitiva scheman som en individ utvecklat om sig själv och är betydligt 

klarare än den bild som individen har om andra (Hellgren & Löwstedt, 1997).  Författarnas 

tolkning av hur respondenterna uttrycker sig i vinjettstudien, är att den egna rollen verkar upp-

levas som primärt byråkratisk och administrativ. Tolkningen som författarna gör är även att 

det finns en känsla av distanserat förhållningssätt till klienter. Denna tolkning görs genom att 

se på hur svaren på vinjettfrågorna är formulerade, i dess narrativa beskrivning. Exemplifie-

ringar finns i citat från respondenterna, bland annat hos  

handläggare 5 (fallet Gunilla): ”Min uppgift är att erbjuda en stödkontakt med bland annat 

nykterhetsmotiverande samtal, göra hembesök, lotsa till stödorganisationer och förmedla 

kontakt på mottagningen för eventuell antabusbehandling”. Även hos handläggare 6 (fallet 

Gunilla): ”Min uppgift är att vara sammankallande, hålla i mötet…göra tydligt vad alla par-

ter ska göra i den långsiktiga planeringen”. Det ska nämnas att fler exempel finns.  

Antagandet som författarna gör är att synen på den egna rollen och även den av författarna 

upplevda distansen gentemot klienten, kan vara resultatet av det kognitiva schemats struktur. 

Detta schema kan vara något man lärt sig genom egen erfarenhet men även vara något som är 

inlärt genom den rådande diskursen på arbetsplatsen (Perris, 1996). Författarnas tolkning blir 

att respondenternas självschema skulle kunna vara:  
När jag som socialarbetare arbetar med klienter ser jag mig som kompetent i min yrkesroll. Ofta är min 

roll administrativ och byråkratisk vilket skapar distans till klienten. 

Respondenternas Person – scheman 

Personscheman kallas den grupp av scheman som handlar om hur vi kategoriserar andra män-

niskor i typer grupper och kategorier. I dessa olika kategorier samlar vi människor som vi av 

olika anledningar uppfattar som lika (Perris, 1996). Tolkningen som författarna gör gällande 

respondenternas personscheman, är att de förväntar sig att kollegor och samverkanspartners 

ska vara kompetenta och sträva mot samma gemensamma mål. Exemplifiering finns bland 

annat i citat från handläggare 3 Socialtjänsten (fallet Patrik): ”Alla vet från början hur plane-

ringen ska se ut och alla jobbar mot samma mål”. Även i citat från handläggare 6 Socialtjäns-

ten (fallet Patrik): ”Min uppgift är att sammankalla och hålla i mötet, att vara spindeln i nä-

tet. Beroendevården kan hålla med stödsamtal/lämna prover, Psykiatrin kan erbjuda stöd-
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samtal, terapi och medicin. Socialtjänsten kan motivera och följa upp insatsen boendestöd”. 

Författarnas hypotetiska antagande gällande respondenternas personschema är enligt följande 

struktur:  

Jag är kompetent och jag har kompetenta samverkanspartners. Jag upplever att jag och mina samver-

kanspartners strävar mot samma gemensamma mål.  

Respondenternas Händelse – scheman (scripts) 

Händelsescheman är relaterade till människornas handlingar och är kognitiva strukturer som 

innehåller kontextspecifik kunskap om de processer och händelser som leder fram till olika 

handlingar (Hellgren & Löwstedt, 1997). Författarnas tolkning gällande respondenternas hän-

delsescheman baseras på hur respondenterna har svarat gällande fallet Patrik i vinjettstudien. 

Klienten Patrik har i fallbeskrivningen ingen bevisad missbruksproblematik utan det är endast 

hans mamma som har misstankar om detta. Ändå gör respondenterna följande bedömningar. 

Exempel från handläggare 6 Socialtjänsten (fallet Patrik): ”De viktigaste punkterna för Patrik 

är att etablera en kontakt med beroendevården, göra en planering med psykiatrin och intro-

ducera boendestöd”. Även i citat från handläggare 3 Socialtjänsten (fallet Patrik): ”De vikti-

gaste punkterna för Patrik är att få en psykiatrisk behandling och…Utreda behov av behand-

ling och stöd för eventuellt missbruk”. Samt slutligen i citat från handläggare 7 Socialtjänsten 

(fallet Patrik): ”Beroendemottagningen med drogavvänjning”. Bedömningen av Patrik tolkas 

av författarna som att den nästan sker av bara farten eftersom det hamnat på handläggarens 

bord. Detta överensstämmer med kognitivt teoretiska antaganden. Enligt kognitiv teori så kan 

en individ tolka en ny situation och dess mening med hjälp av den tidigare erfarenheten som 

denne har gällande en liknande situation (Perris, 1996). Tolkningen av respondenternas hän-

delseschema får följande hypotetiska struktur:  
Jag möter ofta klienter med dubbeldiagnos. Det är viktigt att de får adekvata insatser gällande både sin 

missbruksproblematik och sin psykiska störning. Jag vet att vissa insatser brukar fungera och jag använ-

der mig av dessa i mitt klientarbete.  

Sammansatta situations – scheman 

När det gäller tolkningen av respondenternas sammansatta situationsschema så kombineras de 

tidigare nämnda hypotetiskt konstruerade schemana. Detta då denna typ av scheman går ut på 

att kombinera karakteristik av personer och situationer till sammansatta kognitiva strukturer 

(Hellgren & Löwstedt, 1997). Genom ett samarbete där de inblandade anser att kollegorna är 

generellt sett lika en själv och klienterna man arbetar med har lika problematik uppstår ett 

kognitivt schema för just denna specifika situation. Det sker genom att människor ofta genera-
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liserar sina erfarenheter från ett område till ett annat (Hellgren & Löwstedt, 1997). Respon-

denternas sammansatta situationsschema skulle därför kunna få följande hypotetiska struktur:  
När jag som socialarbetare arbetar med klienter ser jag mig som kompetent i min yrkesroll. Ofta är min 

roll administrativ och byråkratisk vilket skapar distans till klienten. Jag har kompetenta samverkans-

partners och upplever att jag och mina samverkanspartners strävar mot samma gemensamma mål. Jag 

möter ofta klienter med dubbeldiagnos. Det är viktigt att de får adekvata insatser gällande både sin miss-

bruksproblematik och sin psykiska störning. Jag vet att vissa insatser brukar fungera och jag använder 

mig av dessa i mitt klientarbete.  

          Avslutningsvis så gör författarna tolkningen att de nämnda skisserade kognitiva sche-

mana hos respondenterna även antas visa på olika attityder. Attityden till den egna rollen tol-

kas som positiv precis som attityden till samverkanspartners. Gällande attityden till klienter så 

tolkar författarna denna som neutral eller ambivalent (Ekehammar, 2005). Antagandet om en 

neutral eller ambivalent attityd till klienter baseras på att de för klienten viktiga områdena inte 

prioriteras nämnvärt av handläggarna. Viktiga områden för klienten antas vara ekonomin, 

fritidsintressen, relationer och framtid. Detta antas vara en följd av att handläggarna ser den 

egna rollen som primärt administrativ i samverkansarbetet. 

6.4 Analys av resultatet med metakognitiv teori 
När det gäller engagemanget så tror 49 % att andra enheter anser den egna enheten vara enga-

gerad och 45 % uppger sig inte veta vad andra enheter anser om den egna enhetens engage-

mang 6 % tror att den egna enheten anses av andra enheter som oengagerad. 17 % tror att 

andra enheter har stor kunskap om den egna enhetens yrkesspecifika kunskap och 50 % upp-

ger sig inte veta vad andra enheter har för kunskap om den egna enhetens yrkesspecifika kun-

skap. 33 % tror att andra enheter har liten kunskap om den egna enhetens yrkesspecifika kun-

skap. 50 % tror att andra enheter tycker GIVP är en bra arbetsmodell 47 % vet inte vad andra 

enheter tycker om GIVP som arbetsmodell. 3 % tror att andra enheter tycker att GIVP är en 

dålig arbetsmodell.  

           Tolkningen av detta resultat blir antagandet att det inte finns någon samstämmighet 

gällande respondenternas metakognitiva uppfattningar. Antagandet blir vidare att vissa enhe-

ter har mer erfarenhet av god samverkan med andra enheter och därför mer kunskap och en 

mer positiv attityd (Ekehammar, 2005). De metakognitiva uppfattningarna människor har om 

varandra antas i teoridelen påverka interaktionen dem emellan (Antaki & Lewis, 1986). Att då 

inte ha någon uppfattning om andra enheter skulle kunna tyda på att de som svarat vet inte 

upplever interaktionen som bristfällig. Detta ger även antagandet att negativ erfarenhet kan 
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leda till en negativ attityd som i sin tur kan leda till en negativ metakognitiv uppfattning. Yt-

terliggare ett antagande skulle kunna vara att då man inte har någon uppfattning om vad andra 

tycker så har man inte heller någon direkt erfarenhet av andra enheter. Ingen direkt erfarenhet 

av andra enheter skulle kunna antas leda till en neutral eller negativ attityd till dessa (Eke-

hammar, 2005). Antagandet blir vidare att neutral och negativ attityd till andra enheter, dålig 

eller ingen erfarenhet av och bristfällig interaktion med andra enheter kan påverka ett samar-

bete och en samverkan negativt.  

6.5 Sammanfattande analys 
Den tydligaste slutsatsen som framkommit är de inblandades vilja att samarbeta. De anser 

också att GIVP är en bra metod för samverkan. Då resultatet speglats mot de valda teoretiska 

perspektiven framträder en bild som visar att vissa delar i samverkansformen kollaboration 

som främjar samverkan är uppfyllda medan andra inte är det. Ser man till antalet faktorer som 

försvårar samverkan och ställer dessa mot de faktorer som främjar samverkan så finns det 

intressanta iakttagelser att göra. Bilden blir tydlig att det i Sollentuna kommun finns fler fak-

torer som försvårar samverkan än det finns faktorer som främjar samverkan. Kanske är det 

därför som samtliga respondenter anser att samverkan mellan enheterna kan förbättras i i olika 

utsträckning. Det som personalen eftersträvar verkar vara ett bra utvecklat samarbete med alla 

de i projektet medverkande aktörerna. Detta verkar försvåras av att de har en otillräcklig kun-

skap om varandras yrkesspecifika professioner, samt en del organisatoriska hinder. Även att 

metoderna inte verkar tillräckligt tydliga samt att målen och samordningen inte fungerar fullt 

ut gör att denna bild framträder tydligare.  

       När det gäller synen på den generelle klienten och attityden till denna, så framträder en 

bild av att klienterna antas ha generellt sett liknande behov. Detta leder i sin tur till att be-

handlingsinsatsen blir likartad och oberoende av klientens faktiska unika situation. Författar-

nas hypotetiska antagande blir att områden som anses viktiga för klienten inte prioriteras, vil-

ket påverkar en klientintegrerad samverkansprocess. Även om GIVP förutsätter klientens 

egen medverkan gällande insats och behandling så påverkas denna medverkan av de behand-

larnas attityder. Författarnas hypotetiska antagande blir att hur man ser klienten även påverkar 

hur behandlingsutfallet blir. Attityder påverkar och påverkas av kognitiva och metakognitiva 

strukturer, som genom positiva och negativa samverkansspiraler kan ändras, utvecklas, för-

bättras men även befästas. Projektet är fortfarande pågående och kommer att slututvärderas 

under våren 2008. Det är då av intresse at följa upp de hittillsvarande resultaten. Möjligen kan 
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koncentrationen på de administrativa uppgifterna bero på att detta har betonats i genomföran-

dets inledande del. Om projektet kommer att nå fullt ut till klienterna är det kanske ännu för 

tidigt att uttala sig om. När personalen har mer erfarenheter av samverkan kanske klienternas 

behov och önskemål kommer prioriteras mera.  

6.6 Koppling till tidigare forskning 
Då nätverket Livsstil Kronoberg utvärderades 2007 visade det sig att det som ansågs som hin-

der för en god samverkan var just okunskapen kring själva nätverket, de olika aktörernas rol-

ler, syften och ansvarsfördelning. Tidsbristen och engagemanget och revirtänkandet ansågs 

också utgöra hinder. Det som uppfattades som viktiga möjligheter för en god samverkan var 

organisationsstrukturen, legitimiteten från ledningen, bredden av representationen och fortlö-

pande ofta förekommande möten (Andersson, 2007). 

       Hjortsjö (2005) har i sin avhandling sammanställt resultaten från flera utvärderingar, 

sammantaget och var för sig visar dessa på att samarbete har beskrivits som övervägande po-

sitivt. Samordning och samlokalisering har beskrivits som viktiga framgångsfaktorer när det 

gäller samarbete. Gemensamt för utvärderingarna är att verksamheterna har kommit ”en bit på 

väg” i sitt samarbete men att de också kan komma längre. De för samverkan försvårande om-

ständigheterna som framkommit har varit tidsbrist och hög personalomsättning, samt att sam-

arbetssvårigheter uppkommit då olika kompetenser varit allt för olika (Hjortsjö, 2005).  

         Att projektet med Gemensamma Individuella Vårdplaner inletts anser författarna vara 

ett tecken på att personer med psykisk störning och ett samtidigt missbruk har uppmärksam-

mats i Sollentuna kommun. I Socialstyrelsens utvärdering 2007 av den satsning som gjorts på 

de målgrupper med sammansatta problem visade att det strategiska helhetstänkandet har ökat 

hos de berörda parterna och lösningar på samverkansproblem kring vissa grupper har utveck-

lats. Socialstyrelsen anser dock att det än så länge finns för lite kunskap om hur effekterna av 

den samordnade vården blir för den enskilde, samt att det tar mer än två år att kunna uppnå en 

varaktighet. En viktig orsak till att satsningen bidragit till att förbättra samverkan mellan 

landsting och kommuner är kravet på gemensamma projektansökningar (Socialstyrelsen, 

2007). 

         Författarna anser att de resultat och hypoteser som framkommit genom detta arbete väl 

överensstämmer med de resultat som framkommit genom tidigare forskning. Det verkar som 

att det i samverkansprojekt är samma typer av faktorer som återkommer både när det gäller 

för samverkan främjande och försvårande omständigheter.     
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7. Diskussion 

7.1 Svar på frågeställningarna 
I detta avsnitt så besvaras de inledningsvis formulerade frågeställningarna. Efter detta så följer 

en avslutande diskussion där författarna diskuterar och resonerar kring undersökningen, dess 

resultat och analys samt jämför undersökningens resultat med vad som framkommit genom 

teori och tidigare kunskap inom området. 

Hur uppfattar kommunens och landstingets personal i Sollentuna att arbetet med GIVP 

fungerar? 

Kommunen och landstingets personal verkar uppfatta det som att arbetet med GIVP fungerar 

till viss del men att delar kan förbättras. För att tydligare kunna svara på denna frågeställning 

så måste först en genomgång av GIVPs delar göras. En positiv samsyn finns när det gäller 

GIVP som samverkansmodell och när det gäller vikten av att samverka med andra enheter. 

Samsyn finns även gällande samlokalisering, där en klar majoritet anser att det positivt påver-

kar samverkan om enheter är placerade i samma geografiska byggnad. När det gäller hur 

samordningen fungerar så finns ingen samsyn. Likaså saknas samsyn gällande tydligheten i 

mål, metoder och ansvarsfördelningen. Negativ samsyn finns gällande om personalen anser 

att samverkan enligt GIVP kan förbättras, där samtliga anser att förbättring kan ske. Andra 

områden som betonas, förutom samverkan, samordning och samarbete, är gemensam plane-

ring, tydliga roller samt klart definierade och avgränsade arbetsuppgifter. Att man informerar 

varandra anses i vinjettstudien av många som en viktig del i ett samarbete.   

Hur beskriver kommunens respektive landstingets medarbetare sin egen och sin sam-

verkansparts roll i arbetet med GIVP? 

För att få en uppfattning om hur kommunens och landstingets anställda ser på sin egen och sin 

samverkansparts roll, så måste ett flertal aspekter av detta belysas. Positiv samsyn finns när 

det gäller hur medarbetarna ser på den egna enhetens engagemang. Där svarar en klar majori-

tet att de anser den egna enheten vara engagerade gällande samverkan. Likaså gällande vad 

man anser om andra enheters engagemang, där det finns en majoritet som anser andra enheter 

vara engagerade. Vidare finns det positiv samsyn gällande om medarbetarna anser att de i ett 

klientarbete har nytta av sin samverkanspartners yrkesspecifika kunskap. Där svarar en klar 

majoritet att de har nytta av sin samverkansparts yrkesspecifika kunskap i ett klientarbete.  
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Negativ samsyn finns när det gäller graden av arbetsbelastning, där en klar majoritet anser att 

de har en hög arbetsbelastning. Gällande hur stor kunskap man har om sina samverkanspart-

ners yrkesspecifika kunskap, svarar majoriteten att de har stor kunskap om vissa samarbets-

partners och liten kunskap om andra. Likaså gällande den metakognitiva uppfattningen om 

vad man tror att samverkanspartnerna vet om den egna enhetens yrkesspecifika kunskap. Där 

svarar hälften att de inte vet vad andra tror.  

          I vinjettstudien så betonas vikten av att samarbeta och att rollerna i ett samarbete är 

tydliga. Kortfattat så anser de tillfrågade att samverkan är viktigt, att den egna och andras rol-

ler är tydliga och att samarbetspartners är viktiga i ett klientarbete.  Vidare även att kunskapen 

om varandras yrkesspecifika kunskap kan förbättras såväl som arbetsbelastningen.    

7.2 Avslutande diskussion     
Det som karaktäriserar ett samverkansprojekt är att ett antal olika aktörer är inblandade vilket 

i sin tur brukar leda till samordningsproblem. Oftast har de olika organisationerna som ingår i 

projektet olika intressen, olika kunskap, skilda rutiner, olika organisationskulturer och så vi-

dare (Danermark & Kullberg 1999). God samverkan och samordning förutsätter en god kom-

munikation mellan de inblandade parterna. Uppdraget som Sollentuna kommun gav FOU var 

att undersöka hur väl samverkan fungerar i kommunen inom ramen för GIVP projektet. Detta 

projekt rör samverkan mellan kommun och landsting och gäller klienter med dubbeldiagnos. 

Klienter med dubbeldiagnos har tidigare fallit mellan stolarna då en dubbel problematik förut-

sätter behandling och insats på mer än en nivå. Då det är ett flertal professioner och enheter 

som ska samverka kring dessa klienter är det viktigt att grundförutsättningar finns för denna 

samverkan. Med andra ord kan man säga att det ska finnas fler faktorer som främjar samver-

kan än det finns faktorer som försvårar. 

             De delar som i detta arbete framkommit och som enligt Danermark & Kullberg 

(1999) kan försvåra en samverkan är de organisatoriska skillnaderna mellan landstinget och 

kommunen, att de inte är samlokaliserade, de har skilda budgetar och olika sorters lednings-

struktur. Samordningen, målen och metoderna kan med tanke på att svaren är så olika uppfat-

tas som otydliga. En ytterligare omständighet som talar för detta är att samtliga respondenter 

anser att samarbetet kan förbättras. Att så många anser sig ha en ganska till mycket hög ar-

betsbelastning kan också göra att det blir mindre tid till möten och andra för samverkan främ-

jande delar.  
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           Det för samverkan främjande faktorerna som framkommit är att det finns ett organisa-

toriskt godkännande för att samverka samt att alla nivåer inom de samverkande enheterna 

deltar. GIVP är också att se som ett gemensamt utvecklingsprojekt. De inblandade har olika 

yrkesspecifika kunskaper som kan komplettera varandra på ett positivt sätt, dock skulle de 

medverkande behöva lära sig mer om vad de andra kan. Enligt Boklunds (1995) forskning 

visade det sig som särskilt viktigt att de inblandade aktörerna skulle lära sig mer om varandras 

områden för att genom detta kunna komplettera varandra på ett bättre sätt.  

            Mer kunskap om varandra kan leda till att kognitiva strukturer hos de inblandade för-

ändras vilket även skulle påverka de metakognitiva strukturerna och uppfattningarna. Dessa 

strukturer påverkar interaktionen och kommunikationen (Antaki & Lewis, 1986) och förbätt-

ras denna så underlättas samarbetet och samverkan. Genom kunskap så kan även attityder hos 

de inblandade påverkas i en positiv riktning vilket även detta kan främja samverkan. (Eke-

hammar, 2005). En ytterligare omständighet som främjar samverkan är att de olika aktörerna 

uppfattar GIVP som en bra modell för samverkan, de betonar vikten av samarbete, samord-

ning, tydlig ansvarsfördelning och tydliga roller. Det anses som viktigt att ha en långsiktig 

planering, tydliga mål och att informera varandra. 

7.3 Metoddiskussion 
Som tidigare nämnts så har vi valt ett post-positivistiskt vetenskapsfilosofiskt perspektiv. Det-

ta uppmanar till och möjliggör användandet av mixade metoder, vilket vi använder oss utav i 

denna uppsats. Gällande våra kvantitativa data som vi fått genom enkäten så tar vi där av-

stamp i en positivistisk vetenskapsfilosofisk position. Detta då vi gällande våra kvantifierbara 

data vill förhålla oss så objektiva som möjligt och oberoende av studiens meningssamman-

hang (Larsson, 2005). Vi ville dock ytterliggare få en djupare och flerdimensionell bild och 

använde därför även kvalitativ metod och ett hermeneutiskt perspektiv. Detta då vi hade för 

avsikt att undersöka hur ett flertal olika aktörer ser på problemet, eller i detta fall fenomenet 

samverkan, utifrån sina specifika synpunkter (Larsson, 2005). Det hermeneutiska perspektivet 

används även till den sammantagna insamlade empirin för att kunna göra en helhetstolkning. 

Fenomenet samverkan belyses genom den mixade metoden både kvantitativt och kvalitativt. 

Sammanfattningsvis beskrivs vår strategi på följande vis. Vi förhåller oss genom positivismen 

objektiva till enkätens insamlade empiri, vilken redovisas i tabeller. Vi förhåller oss hermene-

utiska till den insamlade kvalitativa empirin och försöker förstå denna genom att förstå dess 

delar och dess delar för att försöka förstå helhetsbilden. Den kvalitativa empirin redovisas 

genom användandet av de respondenters citat som bedömts som rikliga.   
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Fördelarna med den valda metoden och forskningsstrategin är att denna möjliggör en multi-

dimensionell analys då det hermeneutiska förhållningssättet även kan kallas ett multidimen-

sionellt perspektiv (Larsson, 2005). Förtjänsten är att då samverkan är ett komplext begrepp 

som innehåller ett flertal nivåer och dimensioner, så kan detta belysas del för del såväl som i 

sin helhet. Vi anser inte att vi genom användandet av metod- och teoritriangulering är ytliga i 

vår datainsamling, analys och diskussion. Istället anser vi att fenomenet samverkan och vad 

populationen anser om detta fenomen i sin specifika kontext nyanseras och möjliggör att en 

holistisk bild framträder. Vi anser även att vi genom vår valda strategi är forskningsetiskt 

trogna syftet och visar ansvar i största möjliga mån för den studerande populationen. Att inte 

använda ett flertal metoder eller teorier skulle ge en endimensionell bild och att analysera och 

diskutera denna vore för oss fattigt och oetiskt.  

Nackdelarna med vår valda strategi kan vara att vi haft för höga ambitioner. Att vi har velat få 

en så klar och tydlig bild som möjligt och då missat viktiga nyanser. Ett konkret exempel på 

detta är att vi exempelvis inte diskuterar de olika enheternas relation till andra enheter var för 

sig utan valt att fokusera på det sammantagna utfallet. En annan synpunkt eller kritik kan vara 

att man anser att det blir ytligt eller rörigt med metod- och teoritriangulering. Att använda 

detta är en smaksak och resultatet av en vald forskningsfilosofisk position. Vi anser att vi inte 

är ytliga eller röriga utan istället noggranna och tydliga. Vi har försökt att beskriva, argumen-

tera för och motivera vårt genomförande på bästa sätt och försökt att vara tydliga med våra 

val. Kanske är vi för tydliga och riskerar att upprepa oss, men vi är hellre för tydliga än för 

otydliga. Vår förhoppning är att uppsatsens delar och resultat är tydligt beskrivna och redovi-

sade och att dess mening klart framgår. 

7.4 Förslag på fortsatt forskning 
Ett intressant förslag på ett ytterligare steg i detta arbete skulle vara att göra en undersökning 

av klienternas attityder och hur de uppfattar att GIVP har fungerat, för att sedan koppla det till 

vad de anställda har för uppfattningar. Dessutom vore det intressant med en ny utvärdering 

ungefär ett år efter denna för att kunna se vad som har förändrats i de olika aktörernas upp-

fattningar. I denna nya utvärdering skulle också likheter och skillnader mellan de olika med-

verkande enheterna undersökas. En ny utvärdering skulle kunna ha en hypotesprövande ansats 

och alltså undersöka varför samverkan och samarbetet fungerar eller inte fungerar och inte 

som i detta arbete hur det kan förhålla sig. 
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Elektroniska källor 

Webb 1, 2007-11-27 

www.trimbos.nl 

Webb 2, 2007-11-25  

http://ps.psychiatryonline.org 

 
Webb 3, 2007-10-25  

http://www.alcoholconcern.org.uk/files/20030829_160048_Dual%20Diagnosis%20keynote%
20(PDF).pdf 

Webb 4, 2007-11-26  

http://www.markwalton.net/Userguidea/walkthru/cpa.asp 

 
Webb 5, 2007-10-03  

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O306351 

 
Webb 6, 2008-01-04 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O307992 

 
Webb 7, 2008-01-04 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=1419172 

 

 

Bilagor 

1. Enkäten 

2. Vinjetten 

3. PM, förslag till utvärdering av samverkansmodellen 
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Bilaga 1 

Enkät gällande utvärderingsprojeket av GIVP i Sollentuna kommun 

 
1. Vilken enhet arbetar du på? 

 Missbruk Socialtjänsten  Socialpsykiatriska enheten Socialtjänste 

 SBM Kommun   SBM Landsting 

 SPÖ       

 
2. Ungefär hur ofta medverkar du på möten med övriga samarbetspartners inom 

GIVP? 
 Varje vecka  

 Varannan till var tredje vecka 

 En gång per månad 

 Mindre än en gång per månad 

 Aldrig 

 
3. Med vilken/vilka andra enheter har du möten? 

 Missbruk myndighet  Socialpsykiatri myndighet 

 SBM Kommun  SBM Landsting 

 SPÖ      

 
4. Hur anser du att samarbetet mellan din enhet och de enheter som ni inte är sam-

lokaliserade med fungerar? 
 Fungerar mycket bra 

 Fungerar bra 

 Fungerar varken bra eller dåligt 

 Fungerar dåligt 

 Fungerar mycket dåligt 
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5. Hur anser du att det påverkar samarbetet om de olika enheterna är placerade i 
samma fysiska byggnad? 

 Påverkar mycket positivt 

 Påverkar ganska positivt 

 Påverkar inte alls 

 Påverkar ganska negativt 

 Påverkar mycket negativt 

 
6. Hur upplever du att samordningen mellan de olika enheter som ingår i GIVP 

fungerar? 

 Fungerar mycket bra 

 Fungerar ganska bra 

 Fungerar till viss del 

 Fungerar ganska dåligt 

 Fungerar mycket dåligt 

 
7. Anser du att målen för arbetet enligt GIVP är tydliga eller otydliga? 

 Mycket tydliga 

 Ganska tydliga 

 Vissa delar är tydliga och andra delar är otydliga 

 Ganska otydliga 

 Mycket otydliga 

 
8. Anser du att den enhet som du tillhör är engagerad eller oengagerad i samarbe-

tet?  

 Mycket engagerad 

 Ganska engagerad 

 Till viss del engagerad 

 Ganska oengagerad 

 Mycket oengagerad 
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9. Anser du att de övriga enheterna som din enhet samarbetar med är engagerade 
eller oengagerade i samarbetet? 

 Mycket engagerade 

 Ganska engagerade 

 Till viss del engagerade 

 Ganska oengagerade 

 Mycket oengagerade     
     

10. Anser du att ansvarsfördelningen mellan enheterna är tydlig eller otydlig? 

 Mycket tydlig ansvarsfördelning 

 Ganska tydlig ansvarsfördelning 

 Viss ansvarsfördelning är tydlig och annan är otydlig 

 Ganska otydlig ansvarsfördelning 

 Mycket otydlig ansvarsfördelning 

 
11. Upplever du att gränserna är tydliga eller otydliga för vad din enhet ska bidra 

med i arbetet med en klient? 

 Mycket tydliga gränser 

 Ganska tydliga gränser 

 Vissa gränser är tydliga och andra gränser är otydliga 

 Ganska otydliga gränser 

 Mycket otydliga gränser 

 
12. Anser du att du har stor eller liten kunskap om vilka dina olika samarbetspart-

ners yrkesspecifika kunskaper är? 

 Mycket stor kunskap 

 Ganska stor kunskap 

 Vissa har jag stor kunskap om och andra har jag liten kunskap om 

 Ganska liten kunskap 

 Mycket liten kunskap 
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13. I vilken utsträckning anser du att du i ditt arbete har nytta av dina samarbets-
partners yrkesproffesion i arbetet med en klient? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I viss utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I mycket liten utsträckning 

 
14. Anser du att det i din arbetsbeskrivning är tydligt eller otydligt formulerat vilka 

metoder som du ska använda dig av i klientarbetet när det gäller GIVP? 

 Mycket tydligt formulerat 

 Ganska tydligt formulerat 

 Vissa metoder är tydligt formulerade och andra är otydligt formulerade 

 Ganska otydligt formulerade 

 Mycket otydligt formulerade      

 
15. Anser du att det på din enhet är en hög eller låg personalomsättning? 

 Mycket hög personalomsättning 

 Ganska hög personalomsättning 

 Det är varken hög eller låg personalomsättning 

 Ganska låg personalomsättning 

 Mycket låg personalomsättning 

 
16. Hur anser du att graden på din egen arbetsbelastning ser ut? 

 Mycket hög arbetsbelastning 

 Ganska hög arbetsbelastning 

 Lagom arbetsbelastning 

 Ganska låg arbetsbelastning 

 Mycket låg arbetsbelastning 
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17. Anser du att GIVP är en bra eller dålig modell för samverkan? 

 Mycket bra modell 

 Ganska bra modell 

 Vissa delar är bra och andra är dåliga 

 Ganska dålig modell 

 Mycket dålig modell 

 
18. Anser du att samverkan mellan enheterna i GIVP - projektet kan förbättras? 

 I mycket stor utsträckning 

 I ganska stor utsträckning 

 I viss utsträckning 

 I ganska liten utsträckning 

 I mycket liten utsträckning 

 
19. Anser du att det är viktigt eller inte viktigt att samverka med andra enheter i ett 

klientarbete? 
 Mycket viktigt att samverka 

 Ganska viktigt att samverka 

 I vissa fall är det viktigt att samverka 

 Inte så viktigt att samverka 

 Inte viktigt alls att samverka 

 
20. Vad tror du att andra enheter anser om din enhets engagemang gällande      

       samverkan? 
  Mycket engagerade 

  Ganska engagerade 

  Vet ej/ingen aning  

  Ganska oengagerade 

  Mycket oengagerade 
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21. Vad tror du att andra enheter anser om GIVP som arbetsmodell? 
 Mycket bra modell 

 Ganska bra modell 

 Vet ej/ingen aning 

 Ganska dålig modell 

 Mycket dålig modell 

22. Vad tror du att andra enheter har för kunskap om din enhets yrkesspecifika 
kunskaper? 

 Mycket stor kunskap 

 Ganska stor kunskap 

 Vet ej/ingen aning  

 Ganska liten kunskap 

 Mycket liten kunskap 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Vinjett 1 

Gunilla, 48 år, har haft kontakt med socialtjänsten och psykiatrin i c:a 15 år. Hon har ett vuxet 
barn som har varit fosterhemsplacerad sedan 8 års ålder och som hon inte har någon kontakt 
med. Gunilla har under långa perioder sammanbott med barnets far som är välbekant för social-
tjänsten på grund av missbruk och kriminalitet. Gunilla lever på socialbidrag, fast hennes social-
sekreterare försökt få henne att söka sjukbidrag. 

        Gunilla har sedan 80-talet omhändertagits av polisen ett 20-tal gånger när hon 
varit mycket alkoholpåverkad, uppvarvad, störande och ibland våldsam ute i samhället eller 
hemma hos någon person som också haft missbruksproblem. Vid omhändertagandena har Gu-
nilla alltid varit i mycket dålig psykiskt och fysiskt skick, psykotisk eller på gränsen till psykotisk, 
undernärd och inte så sällan visat tecken på att ha blivit misshandlad eller sexuellt utnyttjad. Om-
händertaganden har vanligtvis resulterat i långa vistelser inom psykiatrisk slutenvård eller HVB-
hem. Under dessa vistelser har Gunilla fått ordning på sin medicinering, etablerat kontakt på Psy-
kiatrisk öppenvård och beroendemottagningen samt vid hemgång fått insatser från kommunens 
boendestödjare som har stöttat henne att komma i ordning hemma och passa tider på SPÖ och 
SBM.  

Efter 4-6 månaders lugn period har Gunilla vanligtvis känt sig så bra att hon slutat 
medicinera och struntat i sina tider på öppenvården och beroendemottagningen. Hon har börjat 
missbruka i allt snabbare tempo och till sist vägrat att släppa in boendestödjare, eller också har 
boendestödjarna inte kunnat gå hem till henne för att hon haft besök av påverkade personer. 
Gunillas missbruksperioder har förvärrats för varje år som gått.  

Efter senaste omhändertagandet var hon så dålig fysiskt att hon låg på invärtesme-
dicin i flera månader. Sollentunahem har också hört av sig till Gunillas handläggare och vill säga 
upp henne från lägenheten. Gunilla och hennes bekanta har stört och skrämt grannar. Gunilla är 
nu återigen nykter, adekvat medicinerad och på väg hem efter en längre vistelse på ett HVB-hem.  

 

 

  

 

På vilket sätt kan en Gemensam Indivduell Vårdplan förbättra situationen för Gunilla? 

Vilka anser du är de tre viktigaste punkterna i en GIVP för Gunilla?  

Vad är Din uppgift som handläggare/behandlare/kontaktperson i detta ärende? 

Vad anser Du att övriga instanser, socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin ska göra för Gunil-
la? 
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Vinjett 2 

Patrik är 27 år. Han påbörjade universitetsstudier för c:a tre år sedan, men avbröt dem för ett år 
sedan efter en tids oregelbunden närvaro och ofullständiga kurser. Han flyttade till en studentlä-
genhet i samband med studiestarten, men har nu flyttat hem igen eftersom han inte har någon 
försörjning. Föräldrarna tycker att Patrik har förändrats, han är svårkontaktad och verkar helt 
inne i ”sin egen värld”. 

        Patriks mamma har kontaktat den psykiatriska öppenvården på grund av sin oro för sonen. 
När hon försöker få kontakt så är han har frånvarande eller avvisande. Hans stora intressen är 
musik och datorer och när han är hemma sitter han nästan dygnet runt och ”mixar” musik. 
Ibland är han borta flera dygn, hos olika kompisar som inte heller verkar ha något arbete eller 
planerade studier. Han pratar aldrig om sina vänner eller om framtiden.                  

      Mamman är mycket oroad över Patrik Det är Patriks far också men han har en mer irriterad 
attityd över att Patrik varken jobbar eller pluggar och flera gånger per vecka hamnar han och Pat-
rik i högljudda kontroverser om arbete.  

        Föräldrarna misstänker också att Patrik börjat med någon form av droger. Ibland när han 
varit hemifrån så sover han nästan ett dygn men verkar ändå inte utvilad när han vaknar. Situa-
tion hemma börjar bli ohållbar, både känslomässigt och ekonomiskt. Familjen har ingen tidigare 
kontakt med socialtjänsten eller psykiatrin. Nu har mamman fått en ny tid på psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen och Patrik har till hennes förvåning och lättnad gått med på att följa med.        

 

 

 

 

På vilket sätt kan en Gemensam Indivduell Vårdplan förbättra situationen för Patrik och hans 
familj? 

Vilka anser du är de tre viktigaste punkterna i en GIVP för Patrik?  

Vad är Din uppgift som handläggare/behandlare/kontaktperson i detta ärende? 

Vad anser Du att övriga instanser, socialtjänsten, beroendevården, psykiatrin ska hjälpa Patrik 
med? 

 

     

Bilaga 3 
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PM, förslag till  utvärdering av samverkansmodellen:  

Gemensam Individuell Vårdplan (GIVP) - Sollentuna kommun 
och Stockholms läns landsting 

Inledning och bakgrund 

Ett gemensamt projekt med syfte att samordna vården, omvårdnaden och behandlingen av en-
skilda med sammansatta behov av psykiatrisk vård och insatser för missbruk har inletts i samver-
kan mellan Sollentuna kommun och Stockholms läns landsting. En kartläggning i januari 2007 
visade att c:a 50 personer är berörda av samordnade insatser.  Medverkande parter är Sollentuna 
kommun, genom socialtjänstkontorets avdelning  Missbruk & socialpsykiatri, landstinget genom 
Sollentuna psykiatriska öppenvårdsmottagning SPÖ samt Sollentuna beroendemottagning SBM, 
landstings- och kommundelen.  

Samverkansmodellen 

Modellen består i att arbeta med en Gemensam Individuell Vårdplan för de klienter som har kon-
takt med flera eller samtliga av parterna. Projektets definition av GIVP är:  

”En plan som skall omfatta olika  former av behandlings‐ och omvårdnadsbehov 

från olika huvudmän samt vem som ansvarar för vad i planen. Planen skall utgå 

från  den  enskildes  bedömning  av behov  av  behandling  och  stödinsatser”                

(Dokument: Rutin 2006-11-16, Sollentuna kommun) 

 

Syftet med GIVP 

Syftet är att den enskilde skall erhålla effektiv och samordnad vård, behandling och omvårdnad 
av huvudmännen. Dessa insatser skall överensstämma med den enskildes behov. Vidare ska pla-
nen bygga på den enskildes medverkan samt på alla parters delaktighet. 

Genomförande 
 Ett gemensamt dokument har utformats. Detta skall användas oavsett vilka parter som 

är inblandade. 
 Dokumentet (GIVP) skall bygga på ASI-intervju och/eller CAN-skattning. Socialsekre-

terare alt. Behandlare på Sollentuna beroendemottagning genomför ASI-intervjun. Soci-
alsekreterare genomför CAN-skattning där kontaktperson på  Sollentuna psykiatriska 
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öppenvårdsmottagning SPÖ och/eller beroendemottagningen kan delta vid behov som 
s k viktig person. 

 I dokumentet (GIVP) skall gemensamma vårdplaneringar antecknas samt tidpunkter för 
uppföljning och upphävande av sekretess. Dokumentet skall undertecknas av den en-
skilde. 

 Vid vårdplaneringen deltar förutom den enskilde, socialsekreterare, kontaktper-
son/behandlare inom de olika verksamheterna, boendestödjare samt i förekommande 
fall patientansvarig läkare (PAL) från psykiatriska mottagningen och beroendemottag-
ningen. Gode män/förvaltare och anhöriga deltar om den enskilde så önskar. Vad gäller 
förvaltare så går det inte att skriva om den enskilde så önskar. 

 

 
 I första hand är socialsekreterare sammankallande. Om socialsekreterare inte är inblan-

dad är behandlaren på beroendemottagningens kommundel sammankallande. Om  

denne inte är inblandad är case managern skall enligt önskemål från tillträdande chefssjukskö-
terska på beroendemottagningen ändras till sjuksköterska (vi har beslutat att ändra detta i rutien) på 
beroendemottagningens landstingsdel sammankallande. 

 Uppföljning av GIVP skall ske minst en gång per år. 
 Om någon av huvudmännen avslutar dokumenterad insats ansvarar kontaktpersonen 

för att detta meddelas övriga parter. 
 Avvikelserapportering avseende rutinen för GIVP skickas omgående till respektive kon-

taktperson/socialsekreterare samt berörda arbetsledare. Avvikelserapporteringar sam-
manställs vid samrådsmöte som äger rum minst 2 ggr/termin.  

 Systemfel som uppmärksammas lyfts till den gemensamma ledningsgruppen mellan landsting-
et och kommunens socialtjänst, som äger rum 2 ggr./termin.  

 

Utvärdering 

Sammanfattningsvis innebär syftet med GIVP att den enskilde skall få behovsbedömda insatser 
snabbare. Behovsbedömningen ska bygga på bedömningsinstrumenten ASI (Addiction Severity 
Index) och/eller CAN (Camberwell Assessment of Need). Projektet har också som syfte att gag-
na samsyn och helhetssyn på individen och att utgå från den enskildes aktiva medverkan.  

 

Utvärderingens syfte 

Utvärderingens övergripande syfte är att undersöka om GIVP leder till att den enskilde får effek-
tivare och mer samordnad vård utifrån en gemensam samsyn i behovsbedömningen samt om 
GIVP bygger på den enskildes medverkan och på alla parters delaktighet. Utvärderingen föreslås 
arbeta utifrån följande frågeställningar: 

  

Genomförande av utvärderingen 
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 Aktgranskning med fokus på tre områden: 1) Får den enskilde hjälp snabbare efter 
implementeringen av GIVP, 2) I vilken utsträckning genomförs behovsbedömningar 
enligt ASI och CAN och 3) Sker dokumentationen enligt de punkter som anges i projek-
tets syfte. Genomförande: april- maj 2008.    

 Sammanställning av dokumentation rörande projektet. Dokumentation i syfte att be-
skriva arbetsprocessen samlas in från och med projektets start. Projektet startades med 
medel från länsstyrelsen 070101 och fortlöpande till och med maj 2008. 

 Vinjettstudie september 2007. En  s. k. vinjett, en beskrivning av ett fiktivt ärende samt 
några frågor i anslutning till bedömning av sociala insatser, vård, omvårdnad och be-
handling skickas till samtliga handläggare, behandlare och boendestödjare som är aktuel-
la för målgruppen (personer med sammansatta psykiatriska vårdbehov samt missbruks-
problematik). Vinjettstudien sammanställs och bearbetas avseende projektets utveck-
lingsområden: samsyn och möjligheter och hinder för samverkan. Sammanställningen 
presenteras för styrgruppen december 2007.  

 

Tidsplan 

Utvärderingen beräknas pågå under tiden from juni 2007 till och men juni 2008. Rapport beräk-
nas vara klar under juli 2008. Följande anger när i tiden utvärderingens olika moment genomförs : 

 

 

PM utv.            Vinjett utskick……….sammanställning  

                                                                                           Aktgranskning 

                                                                                                      Dokumentation, sam.ställn. 

                                                                                                                                        Utv. klar 

 

Juni 2007                  Sept 2007                                               Dec 2008                                                  Juni 2008      Juli 2008 

 

 

Budget 

För genomförandet svarar fil dr/socionom Katarina Piuva, inom sim tjänst som forskare vid 
FoU-Nordväst. Arbetet beräknas kräva tid motsvarande 80 timmar à 550:-/timme. FoU-
Nordväst åtar sig uppdraget mot en ersättning om 44.000:-, att erläggas av socialtjänsten vid Sol-
lentuna kommun i samband med slutrapport överlämnas enligt plan i juni 2008. 
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Sollentuna den 24 juni 2007 

 

Ann Palm    Katarina Piuva 

FoU-chef 
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