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SAMMANFATTNING 
 

 

Denna studie genomfördes i syfte att undersöka förekomst och 

omfattning av psykoterapeutiska insatser inom socialtjänstens individ- 

och familjeomsorgs (IFO) kommunala verksamhetsutbud (egenregi) 

under åren 2003 och 2007. Två kommuner i Stockholmsområdet, 

Täby och Järfälla, ingick i studien. Till grund för undersökningen 

användes information och statistik från socialstyrelsens 

statistikdatabaser, kommunernas journalföringssystem och 

verksamhetsberättelser. Insatserna i de olika verksamheterna 

differentierades utifrån tre kategorier med utgångspunkt i en vid 

tolkning av Strupps definition av psykoterapi och med tillägg av 

eventuell förekomst av kontroll och/eller tvång i insatserna. Tre olika 

kategorier av insatser identifierades; sociala, psykosociala och 

psykoterapeutiska insatser. Resultatet av studien visade att 

psykoterapeutiska insatser förekommer inom socialtjänsten och har 

ökat mellan de undersökta åren. Undersökningen komplicerades av 

brister i dataunderlaget. Verksamheterna redovisade statistik på olika 

sätt. Detta gällde såväl inom som mellan kommunerna. 

Socialstyrelsens statistikdatabaser gav endast övergripande 

information. Bristerna i dataunderlaget innebär att resultaten bör 

tolkas med viss försiktighet.  

 

Nyckelord: Socialtjänst - Socialt arbete – Psykosocialt arbete – 

Psykoterapi 
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INLEDNING 

Författarna till denna studie är anställda som behandlare i socialtjänstens individ- och 

familjeomsorgs (IFO) öppenvård i Järfälla respektive Täby kommun. Vi har under vår 

mångåriga yrkeserfarenhet i socialtjänsten upplevt en ökad efterfrågan på 

psykoterapeutiska insatser. Vår uppfattning är att den psykoterapeutiska ansatsen i 

allmänhet och den psykodynamiska i synnerhet väl överensstämmer med 

socialtjänstlagens intention och utformning. Innan den utbyggnad som påbörjades för 

cirka tio till femton år sedan av öppenvården i dessa två kommuner, beviljades 

emellanåt ekonomiskt bistånd för psykoterapi. Detta förekommer inte idag.  

 

Vår uppfattning är att kommunens ansvar och åtagande i form av olika biståndsinsatser 

när det gäller kommuninnevånarens sociala, psykosociala och psykologiska livssituation 

har ökat i omfattning, vilket bland annat har avspeglat sig i den successiva utbyggnaden 

av socialtjänstens öppenvårdsverksamheter. Skälen till denna ökning är troligtvis flera; 

placeringar på institutioner, HVB-hem (Hem för vård och boende) och familjehem har 

inneburit kostnadsökningar för socialtjänsterna vilket har medfört att kommunerna nu i 

större omfattning än tidigare, försöker tillgodose dessa behov med verksamheter i egen 

regi. Den psykosociala ohälsan bland ungdomar tycks ha ökat (Nyberg, 2005) vilket, 

enligt vår uppfattning, sammanfaller med en viss ansvarsförskjutning från till exempel 

hälso- och sjukvårdens barn- och ungdomspsykiatri till kommunernas socialtjänster. 

Troligen har även minskade psykolog- och kuratorsresurser i skolan inneburit en ökning 

av klienter till socialtjänstens verksamheter.   

 

Denna utveckling har fått oss att reflektera över socialtjänstlagens intentioner och det 

lagstadgade ansvaret. När socialtjänsternas verksamhetsutbud av vård och behandling 

utökas, görs det framför allt på de traditionella verksamhetsområdena som barn/ungdom 

och familj samt missbruk. Tidigare fanns möjligheten för personer, utan egna 

ekonomiska medel och som inte hörde till de traditionella målgrupperna, att söka 

ekonomiskt bistånd för till exempel psykoterapi. Dessa personer är idag hänvisade till 

landstingens psykiatrienheter. Vår uppfattning är att dessa personer samt barn och 

ungdomar med medelsvår eller svårare psykiatrisk problematik, inom psykiatrin i större 

omfattning än tidigare erbjuds medicin framför samtalsbehandling. Dessutom tycks 

väntetiderna bli långa på grund av resurskrävande utredningar (Keller, 2006). Vi 

invänder inte mot behovet av medicinsk behandling där det är indicerat, utan mot det vi 

uppfattar som en minskad möjlighet att få behov och önskemål tillgodosedda med 

adekvat samtalsbehandling. Det förefaller som att barn- och ungdomspsykiatrin allt 

oftare har att prioritera neuropsykiatriska utredningar på bekostnad av till exempel 

samtalsbehandlingar.  



 

 

3 

 

BAKGRUND 

Socialtjänstens verksamhetsområden  

Med socialtjänst avses enligt socialutredningen (SOU, 1977:40) samtliga sociala 

insatser som socialnämnden svarar för och som direkt eller förmedlat tjänar den 

enskilde och därmed utgör medel för verksamhetens måluppfyllelse (Ronnby, 1988). 

Kärnverksamheterna i kommunernas socialtjänster utgörs av individ- och familjeomsorg 

(IFO) samt vård och omsorg av äldre och funktionshindrade (Socialstyrelsen, 2001). 

IFO tillhandahåller olika stöd- och behandlingsinsatser till barn, ungdomar och familjer 

samt personer med missbruksproblematik och/eller andra psykosociala problem 

(Socialstyrelsen, 2003 a).  

 

Socialtjänstens verksamheter ska grundas på de målsättningar och principer som anges i 

socialtjänstlagen och dess förarbeten. Dessa målsättningar är dels politiskt 

övergripande, dels direkt kopplade till praktiskt socialt arbete på strukturell och 

individuell nivå. De grundläggande värdena för socialtjänsten är demokrati, jämlikhet, 

solidaritet och trygghet. Verksamheten ska bygga på valfrihet, medbestämmande och 

respekt för den enskildes integritet (Pettersson, 2000; Ronnby, 1988).  

Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen (SoL) trädde i kraft den 1 januari 1982. Den ersatte de tidigare lagarna 

om nykterhetsvård (1954), socialhjälp (1956), barnavård (1960) och barnomsorg 

(1976). SoL kompletterades med LVU, lag om särskilda bestämmelser om vård av unga 

och något senare med LVM, lag om vård av missbrukare i vissa fall. 

  

Den nya socialtjänsten skulle vara en serviceinriktad och hjälpande funktion med tilltro 

till individens egen förmåga att påverka sin livssituation till skillnad mot tidigare 

lagstiftning som i många avseenden hade haft en överordnad och kontrollerande 

funktion präglat av symtomtänkande (Norström & Thunved, 2008). I enlighet med den 

syn på människan som lagen ger uttryck för ska insatserna inriktas på att i första hand 

stödja och hjälpa människor att utnyttja sina egna resurser. Den enskilde ska själv fatta 

beslut över sitt liv och hon har rätt att fordra respekt för sin egen integritet (Pettersson, 

2000). 

 

 SoL § 1, den så kallade portalparagrafen, lyder; 

 

Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja 

människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, 

aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande 

till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser. Verksamheten 

skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och 

integritet. 
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I portalparagrafen markeras tydligt uppbrottet från de äldre vårdlagarnas starka inslag 

av kontroll och misstro till människornas egen förmåga att ta ansvar för sina liv 

(Bergstrand, 2006). 

Förändringar i lagen och rätten till bistånd 

Till följd av samhällsutvecklingen har SoL ändrats vid ett antal tillfällen. Att ompröva 

grundtankarna i socialtjänstreformen från 1980 har dock inte varit aktuellt. En ny 

socialtjänstlag som var kapitelindelad, språkligt moderniserad och innehållande några 

materiella ändringar, trädde i kraft den 1 januari 2002. Syftet med förändringarna var att 

stärka den enskildes rättssäkerhet genom att rätten till bistånd och därmed rätten att 

överklaga biståndsbeslut utvidgades (Norström & Thunved, 2008).  

 

Rätten till bistånd; 4 kap. 1 § SoL: 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda 

på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. 

Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. 

Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att 

leva ett självständigt liv. 

 

Norström och Thunved (2008) redogör för proposition 2000/01:80. Enligt den är 

rättighetsbestämmelsernas syfte att vid behov garantera enskilda människor erforderligt 

stöd då detta inte kan tillgodoses på annat sätt. SoL ska säkra att de människor som 

behöver socialt stöd men även vård och behandling får det de behöver. Utgångspunkten 

är att alla människor ska ha rätt till insats efter sina individuella behov. Samtidigt anför 

propositionen att det måste dras en skiljelinje mot sådana insatser som är att hänföra till 

hälso- och sjukvård och som är sjukvårdshuvudmannens ansvar. Man menar att det inte 

kan vara rimligt att socialtjänsten ska ombesörja kostnader för psykoterapi, medicinsk 

behandling eller andra sjukvårdande insatser då enskilda personer varit missnöjda och 

inte erhållit önskad behandling inom hälso- och sjukvården. Vikten av att socialtjänsten 

och sjukvården utvecklar samverkan kring personer med problem som kräver insatser 

från båda huvudmännen måste betonas enligt propositionen.  

Hälso- och sjukvårdslagen  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) är liksom SoL utformad i all väsentlighet 

som en ramlag. Den innehåller de grundläggande reglerna för all hälso- och sjukvård 

samt dess mål, 

HSL § 1:  

 

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt 

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och 

sjukvården hör även sjuktransporter samt att ta hand om avlidna. I fråga 

om tandvård finns särskilda bestämmelser. Lag (1992:567). 
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Tillsyn över socialtjänsten  

Det operativa ansvaret för tillsynen över socialtjänsten åligger länsstyrelserna i 

respektive län. Socialstyrelsen innehar en normerande, samordnande och 

metodutvecklande funktion i denna tillsyn. Länsstyrelserna har genom åren granskat en 

rad områden inom verksamheten, exempelvis beträffande insatser, bemötande och 

handläggning, liksom anhörigstöd, samt icke verkställda beslut och domar. Den insats 

inom IFO som berör flest personer avser ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, 2003 a). 

Utvärdering och forskning 

1993 grundades Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS). Socialdepartementet 

som var initiativtagare hade inspirerats av SBU (Statens beredning för medicinsk 

utvärdering). CUS syfte var att sammanställa och sprida kunskap om det sociala arbetets 

värde för klienterna och samhället. Kunskapsläget som då analyserades påvisade en 

brist på empirisk forskning (primärforskning). CUS verksamhet har sedan dess 

koncentrerats på metoder och arbetssätt inom IFO:s traditionella verksamhetsområden 

som ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, missbruksvård och barn- och ungdomsvård.  

 

I syfte att förbättra situationen beträffande den bristande forskningen gav regeringen 

1999 Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett särskilt utvecklingsprogram vilket 

resulterade i Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Syftet med 

denna var att skapa och förstärka strukturer för systematisk kunskapsuppbyggnad 

baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet samt att möjliggöra en effektiv 

kunskapsspridning inom socialtjänstens olika verksamhetsområden. Ett led i denna 

process var att främja forskning och utveckling genom att bidra till uppbyggnaden av 

lokala/regionala FoU-enheter. Socialstyrelsen åtog sig att utreda förutsättningarna för en 

förbättrad statistik och begreppsapparat för insatser avseende barn och unga samt vuxna 

missbrukare och därmed fylla en motsvarande funktion som SBU hade inom hälso- och 

sjukvården (Socialstyrelsen, 2001). 

  

År 2003 gjorde Socialstyrelsen en översikt av kunskapsläget inom socialtjänsten. I 

denna konstaterades att det fortfarande fanns stora brister beträffande den vetenskapligt 

förankrade kunskapen om vilka effekter socialtjänstens insatser hade för brukarna. Till 

orsakerna för dessa brister inom i stort sett varje område inom socialtjänsten, anförde 

utredarna att socialtjänsten länge haft karaktären av att vara en ”lekmannastyrd 

verksamhet” där en systematiserad kunskap inte varit framträdande. Man menade också 

att strävan efter kostnadseffektivitet, vilket ökat kraven på effektiva metoder, hade lett 

till att till exempel missbruksvården ofta tvingats till omorganisationer. Detta samtidigt 

som missbruksvården i stort sett hade saknat en struktur för systematisk uppföljning av 

egna insatser (Socialstyrelsen, 2003 a). 

 

I en senare lägesrapport beskrevs att den kunskapsbaserade socialtjänsten utvecklats i 

positiv riktning. En vilja att arbeta utifrån vetenskapligt baserade metoder inom IFO, 

samt införandet och utvecklandet av standardiserade bedömningsmetoder och 

systematiska dokumentationssystem, hade bidragit till en ökning av det 

kunskapsbaserade arbetssättet inom ett flertal områden. Rapporten nämner speciellt 

handläggnings- och dokumentationssystemet BBIC (Barns behov i centrum) inom barn- 
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och ungdomsvården samt olika standardiserade bedömningsmetoder och systematisk 

klientdokumentation i utvecklingen för ett kunskaps- och evidensbaserat arbete inom 

missbruksvården (Socialstyrelsen, 2008). 

 

Socialstyrelsen har sedan 2002 arbetat aktivt med att ta fram riktlinjer som gäller 

medicinska och sociala insatser för missbruks- och beroendevård. Man beskriver det 

som ett pionjärarbete då det är första gången man försöker att förena två huvudmän; 

kommunernas socialtjänst och landstingens missbruksvård. Huvudsakligen har arbetet 

byggt på översikter och analyser som expertgrupper utarbetat utifrån de 

kunskapsöversikter som SBU och CUS tagit fram. Socialstyrelsen ger i dessa 

rekommendationer om psykosocial behandling och läkemedelsbehandling vid 

narkotikamissbruk (Socialstyrelsen, 2007 a). 

Socialt arbete  

Socialt arbete äger rum i ett kraftfält av motsättningar vilket sammanhänger med 

socialtjänstens många funktioner som ofta står i strid med varandra. Motsättningarna 

kan dessutom döljas bakom omskrivningar av verkligheten; så kan vård dölja straff, 

medan bistånd kan dölja krav och kontroll (Pettersson, 2000). 

 

Socialstyrelsen beskriver att man med socialt arbete menar det arbete som utförs av 

personalen inom socialtjänstens kärnverksamheter. Man hänvisar till en definition av 

socialt arbete från International Federation of Social Workers (IFSW); 

 

Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga 

relationer, för empowerment och frigörelse med syfte att främja människors 

välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt beteende och sociala 

system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin 

omgivning. Principer om mänskliga rättigheter och social rättvisa är 

grundläggande för socialt arbete. 

 

(Socialstyrelsen, 2001; sid. 43-44) 

 

Det engelska begreppet empowerment innebär att klienten ska tillägna sig förmågan att 

besluta och agera självständigt i sitt eget liv. Detta genom att bereda individen möjlighet 

att utveckla den egna kapaciteten/förmågan samt att överföra makt från omgivningen till 

klienten (Socialstyrelsen, 2001).  

Psykosocialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete 

Psykosocialt arbete och psykosocialt behandlingsarbete är relativt vanligt 

förekommande begrepp inom socialtjänsten. Egidius (1978) liksom Lennéer-Axelson 

och Thylefors (1984) hänvisar till psykoterapiutredningens arbete (1971-75) för 

införandet av termen psykosocialt arbete i Sverige. Syftet med ett nytt begrepp var att 

skilja begreppen psykoterapi och socialt arbete åt eftersom psykoterapeutiskt 

förhållningssätt ansågs alltför vagt som beskrivning av den nytta många och stora 

yrkesgrupper hade av att tillämpa valda delar av ett psykoterapeutiskt kunnande.  
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Psykosocialt arbete kom i psykoterapiutredningen att definieras som ”en yrkesutövning 

med klar blick för vilken betydelse den sociala organisationen och de mänskliga 

umgängesformerna har för individens psykiska utveckling och välbefinnande.” 

(Egidius, 1978, sid. 13; Lennéer-Axelson & Thylefors, 1984, sid. 11). 

 

I Natur och kulturs psykologilexikon beskrivs psykosocial som ett begrepp vilket 

inbegriper ett perspektiv med såväl psykisk som social bakgrund och/eller inriktning. 

Detta med innebörden att bestämda gränser mellan psykisk och social inte låter sig dras. 

Individens sociala situation påverkar denne psykologiskt och individens psykologiska 

förhållanden påverkar dennes sociala situation (Egidius, 2005). 

 

Med psykosocialt behandlingsarbete skapade Lennéer-Axelson och Thylefors (1984) ett 

begrepp för de individinriktade insatserna i gränsområdet mellan socialt arbete och 

psykoterapi. Författarna ansåg att gränserna mellan psykosocialt behandlingsarbete och 

psykoterapi i praktiken ofta var flytande. Psykosocialt behandlingsarbete betonade 

individens sociala såväl som psykologiska problem, medan behandlingen av det 

psykologiska problemet var primärt i psykoterapi. De menade vidare att metoderna 

vände sig till olika grupper av människor där psykoterapi huvudsakligen tilltalade högre 

socialgrupper - med ett individuellt känslomässigt lidande och/eller relationsproblem - 

medan psykosocialt behandlingsarbete främst riktade sig till människor i lägre 

socialgrupper - som ofta lider av en kombination av sociala och psykiska problem och 

ofta dessutom har en lägre motivation än de som söker traditionell psykoterapi.  

 

Bernler och Johnsson (1999) skrev att psykosocialt arbete under de senaste tio åren 

blivit ett väletablerat begrepp med en självständig ställning i förhållande till 

psykoterapi. De menade att det psykosociala arbetets självständighet har inneburit att 

kunskap från olika behandlingsområden, inte minst från familjeterapin, hade kunnat 

överföras till och berika det psykosociala arbetet istället för att markera front mot 

psykoterapi. Den tidigare ensidiga inriktningen mot psykoterapi bröts därmed. 

Författarna ansåg vidare att individualpsykoterapin däremot fortfarande förhåller sig 

sluten och avgränsande till det psykosociala arbetet. 

Psykoterapeutiskt arbete 

Psykoterapi som behandlingsmetod har funnits i drygt hundra år. Det finns en mängd 

olika psykoterapiformer och antalet har ständigt ökat. På 1960-talet hade ett sextiotal 

olika psykoterapier beskrivits och på 1980-talet räknades runt fyra hundra olika 

varianter. Psykoterapiforskare är tämligen överens om att psykoterapi är en verksam 

behandlingsmetod för en rad olika psykologiska problem men med generellt sett små 

effektivitetsskillnader mellan olika metoder (Philips & Holmqvist, 2008). 

 

Det finns en rad olika definitioner på begreppet psykoterapi. En av de mer vedertagna är 

Strupp (1978, citerad i Roth & Fonagy, 2006, sid 5). 

  

an interpersonal process designed to bring about modifications of feelings, 

cognitions, attitudes and behaviour which have proved troublesome to the person 

seeking help from a trained professional.  
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Cullberg (1995) använder en definition som till sin innebörd är att likna vid Strupp; 

 

Psykoterapi är en behandlingsmetod väl förankrad i psykologisk 

teoribildning, tillämpad av en därtill utbildad person. Relationen mellan 

terapeut och klient måste vara professionell. Syftet är; 

  

att identifiera och undanröja hinder för utveckling och mognad  

att öka klientens förståelse för hur man använder invanda tänkesätt och 

reaktionsmönster i nya situationer utan hänsyn till om de är adekvata, 

och/eller att hjälpa klienten att finna mer ändamålsenliga attityder och 

strategier i förhållande till andra.  

(Cullberg, 1995, sid. 9).  

 

Enligt Barlow (2006) har innebörden av psykoterapi kommit att bli otydligt till följd av 

att begreppet inbegriper en rad olika aktiviteter. Barlow menar att man bör specificera 

begreppet psykoterapi utifrån dess syften; är det primära syftet att komma till rätta med 

en psykopatologi eller avser insatsen, företrädesvis, personlig utveckling och/eller 

anpassning (growth or adjustment)? Med anledning av detta bör 

aktiviteter/interventioner inriktade på psykopatologiska problem benämnas psykologisk 

behandling och aktiviteter/interventioner inriktade på frågeställningar inriktade på 

anpassning/utveckling benämnas psykoterapi.   

 

Även Sandell (2008) har uttryckt att det finns skäl att skilja mellan psykoterapi och 

psykologisk behandling utifrån dess olika syften. Sandell har föreslagit att psykologisk 

behandling bör avse väldefinierade diagnostiserade psykologiska problem medan 

psykoterapi bör avse samtal vars syfte är främja den personliga utvecklingen.  

Bedömningsvariation och bedömningsgrund 

Då socialtjänstens verksamhet är politiskt styrd grundas beslut om åtgärder och insatser 

också på annat än vetenskap och beprövad erfarenhet. Socialt arbete utförs i ett 

spänningsfält mellan politik, profession och brukarinflytande (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Johnsson och Lindgren (1999) redogör för hur socialkontoret är ett exempel på en icke-

professionell eller halvprofessionell organisation där handläggningen av ett ärende och 

den administrativa kompetensen ibland framstår som viktigare än att en klient får 

adekvat hjälp att förändra sin livssituation. Kännetecknande för dessa organisationer är 

att lagar och administrativa regler styr arbetet i hierarkiska byråkratier snarare än att ett 

avgränsat kunskapsområde legitimerar arbetet.  

 

Arbetet inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och utföras av personal med 

lämplig utbildning och erfarenhet. Studier av hur socialsekreterare skaffar sig kunskap 

och information har visat att informationskällorna i hög grad är personliga och att 

kunskapsinhämtningen kan karaktäriseras som ett i huvudsak individuellt projekt. 

Klienten, den egna livserfarenheten och kollegorna är tre centrala kunskapskällor i 

socialsekreterarnas vardagsarbete i en annars till synes organisatorisk planlöshet 

gällande ett systematiskt byggande av kunskap och yrkeskunnande (Socialstyrelsen, 

2001).  
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Följaktligen kan socialsekreterare göra skilda bedömningar även ställda inför samma 

fall då prövningen ofta är komplex till både innehåll och karaktär. Att ett bistånd 

utformas så att det svarar mot de målsättningar man vill uppnå ligger i både den 

enskilde och kommunens intresse. Förhållandet mellan den enskildes krav på olika 

former av social service och vad som kan erbjudas kan sannolikt förtydligas. Kan 

riktlinjer, tjänstegarantier och klagomålshantering utformas utifrån den enskildes 

perspektiv på vad som kan förväntas och vad som är möjligt att erhålla, kan kraven 

anpassas till de lokala förutsättningarna. Avvägningen om insatsens lämplighet och 

ekonomiska villkor är svår men sannolikt nödvändig för att upprätthålla enskildas 

förtroende för socialtjänsten (Proposition 2000/01:80, refererad i Norström & Thunved, 

2008). 

Verksamheter och insatser inom IFO  

Individ- och familjeomsorg (IFO) är ett av socialtjänstens två huvudområden. IFO ger 

bland annat individuellt inriktade insatser till barn och unga, familjer, missbrukare och 

personer med psykosociala problem. Insatserna kan gälla ekonomiskt bistånd och 

rådgivning, råd, stöd och motivation, vård och behandling, familjerätt och/eller 

familjerådgivning (Socialstyrelsen, 2003 a). 

 

Sedan 1990-talet har socialtjänsten och det sociala arbetet präglats av ett antal 

omständigheter som inneburit ett ökat tryck/anspråk på att ge behövande människor 

stöd tillika hårdare ekonomisk styrning av IFO samt en omstrukturering av vård och 

behandlingsverksamheter. Samtidigt har förändringar i lagstiftningen inneburit att krav 

och förväntningar på socialtjänstens kvalitet och rättssäkerhet ökat (Socialstyrelsen, 

2001). 

 

I kommunernas förutsättningar att bedriva socialtjänstverksamhet finns stora skillnader 

avseende både kommuninvånarnas behov av insatser och hur dessa kan tillgodoses. 

Befolkningssammansättning, möjligheter till försörjning och förekomst av sociala 

problem och ohälsa varierar. Många kommuner eftersträvar en minskning av antalet 

insatser i form av institutionsvård till förmån för öppna insatser. Detta då den 

genomsnittliga kostnaden för institutionsvård oftast är betydligt högre än öppna insatser. 

Huruvida innehållet och kvaliteten i insatserna har utvecklats kan man emellertid inte 

uttala sig om. Det behövs bättre statistik. Mycket talar för att ändamålsenliga 

verksamhetsformer samt ett kunskapsbaserat och effektivt arbetssätt kan förbättra 

behandlingsresultat och minska kostnaderna (Socialstyrelsen, 2007 b). 

Jämförelsetal IFO, Täby och Järfälla kommun 

Täby och Järfälla är två kommuner i Stockholms län. Dess tätorter ligger båda cirka två 

mil från centrala Stockholm, Täby i en nordostlig och Järfälla i nordvästlig riktning. 

Politiskt har Täby sedan 1950-talet dominerats av borgerligt styre, medan den politiska 

makten i Järfälla har skiftat mellan blocken, åtminstone de senaste fyra valen (Källa: 

Wikipedia; www.wikipedia.org). Båda kommunerna har byggt ut sina verksamheter i 

kommunal regi med ett varierat utbud av insatser.  
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TÄBY 2003  

Antal invånare: 60 168  

 

Individ- och familjeomsorg  

totalkostnad mkr: 123,3  

 

Kostnad kr/invånare: 2 059  

 

 

 

 

TÄBY 2007 

Antal invånare: 61 633  

 

Individ- och familjeomsorg  

totalkostnad mkr: 137  

 

Kostnad kr/invånare: 2 224 

 

 

 

 

JÄRFÄLLA 2003 

Antal invånare: 61 473 

 

Individ- och familjeomsorg 

totalkostnad mkr: 168,4  

 

Kostnad kr/invånare: 2 739 

 

 

 

 

JÄRFÄLLA 2007 

Antal invånare: 63 427  

 

Individ- och familjeomsorg 

totalkostnad mkr: 170 

 

Kostnad kr/invånare: 2 686 

 

 
 

Källa: Jämförelsetal för socialtjänsten, Sveriges officiella statistik. (www.socialstyrelsen.se). 

http://www.socialstyrelsen.se/
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna studie är att undersöka förekomst av psykoterapeutiska insatser inom 

ramen för IFOs verksamhetsområden i Järfälla och Täby kommuns socialtjänster. 

Undersökningen avser verksamheter i kommunal regi.  

Frågeställningar 

 Förekommer det behandlingsinsatser som är att jämställa med psykoterapi enligt 

Strupps (1978) definition? 

 

 Om psykoterapeutiska insatser förekommer, finns det skillnader mellan 

kommunerna avseende omfattningen och typ av insatser som erbjuds? 

 

 Finns det skillnader i omfattningen (ökning/minskning) av det eventuella 

psykoterapeutiska utbudet i kommunerna 2003 jämfört 2007? 

 

METOD 

Studien har en deskriptiv utgångspunkt som syftar till att undersöka förekomst av 

psykoterapeutiska insatser som tillhandahålls inom IFO verksamhetsområden i Järfälla 

och Täby kommun under åren 2003 och 2007. Undersökningen avser endast 

verksamheterna i kommunal regi med personal anställda i kommunen. De av 

kommunen inköpta/upphandlade externa behandlingsinsatserna är exkluderade. De 

exkluderade externa insatserna består till huvudsaklig del av olika insatser inom 

verksamhetsområdena för barn/ungdom och familj samt missbruk. Insatserna utgörs 

bland annat av olika former av stöd och boenden, till exempel HVB-hem (hem för vård 

och boende), familjehem och olika behandlingsprogram samt i undantagsfall 

psykoterapeutiska insatser av legitimerad psykoterapeut. 

Genomförande 

Till grund för undersökningen har vi använt oss av årsredovisningar, 

verksamhetsberättelser, journaluppgifter och socialstyrelsens statistikdatabaser.  

 

För att kategorisera de olika verksamheterna har vi utgått från Strupps definition av 

psykoterapi och därtill inkluderat frånvaro eller förekomst av kontroll och/eller tvång 

(även indirekt tvång) i behandlingsinsatsen. Med kontroll och/eller tvång avses sådana 

behandlingsinsatser grundade på biståndsbeslut som följs upp av ansvarig 

socialsekreterare och där icke fullföljd behandling sannolikt föranleder någon annan typ 

av åtgärd eller insats, alternativt där insats utgör del av utredning.  

 

Vid kategoriseringen av verksamheterna har vi utgått från verksamhetsberättelsernas 

beskrivningar av behandlingsinnehållet och när det varit tveksamt, kompletterat med 

muntliga uppgifter från personal. När personal i verksamheterna har tillfrågats har de 
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fått beskriva verksamheten avseende behandlingsinnehåll, eventuell förekomst av 

tvingande åtgärder från socialsekreterare etc. Vår kunskap om verksamheterna, utifrån 

den insyn vi har som anställda inom respektive organisation, har även ingått i 

bedömningen. I studien har vi granskat våra egna respektive organisationer. Därefter har 

vi redovisat och diskuterat våra bedömningar med varandra för att nå största möjliga 

samstämmighet. I de fall där det förekommit olika typer av behandlingsinsatser i 

verksamheterna har vi valt att kategorisera verksamheten utifrån dess huvudsakliga 

behandlingsinnehåll. Behandlingsinsatserna redovisas i resultatet med det sammanlagda 

antalet ärenden eller samtal för varje målgrupp. Begreppet ärende är vanligt 

förekommande inom socialtjänsten. Ett ärende utgörs i denna studie av en enhet och kan 

vara en enskild person såväl som ett par eller en familj.   

 

Varje verksamhet indelas också utifrån sin målgruppstillhörighet. Verksamheterna 

kategorisering och målgruppsindelning redovisas i appendix. 

  

Begreppet trained professional i Strupps definition har i undersökningen fått en vid 

innebörd och avser all personal med för verksamheten ändamålsenlig utbildning. 

 

RESULTAT 

Kategorier 

Utifrån våra bedömningar/skattningar av de olika öppenvårdsverksamheternas 

behandlingsinnehåll har vi funnit tre olika kategorier av behandlingsinsatser som 

kännetecknar verksamheterna; 

 

Kategori 1; Psykoterapeutisk arbete enligt Strupps definition där insatserna är frivilliga 

och därmed inte står i konflikt med kontroll- och/eller tvångsaspekten i kategori 2. 

 

Kategori 2; Psykosocialt arbete som överensstämmer med Strupps definition på 

psykoterapi men med inslag av kontroll och/eller tvång. Insatserna är kopplade till 

biståndsbeslut och uppföljning av socialsekreterare. Om klienten avbryter behandlingen 

föranleder detta sannolikt en annan åtgärd eller insats. 

 

Kategori 3; Socialt arbete bestående av främst förebyggande insatser av uppsökande 

och utredande/kartläggande karaktär samt motivations- och informationsarbete. 

Insatserna inriktar sig främst på området missbruk och kriminalitet. 

Målgrupper 

Verksamheterna har indelats i fem olika målgrupper; (a) Familj med barn/ungdom (0-20 

år), (b) Ungdom (13-22 år), (c) Ungdom med missbruk (13-25 år), (d) Vuxna, (e) Vuxna 

med missbruk. 
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Resultattabeller 

Tabellerna nedan anger sammanlagda antalet Ärenden eller Samtal.  

 
 

(a) Familj med barn/ungdom (0-20 år) 

Typ av insats Psykoterapeutiska Psykosociala Sociala 

 Ärenden Samtal Ärenden Samtal Ärenden Samtal 

Täby -03 102    70  

Täby -07 171    44  

Järfälla -03 114  83  11  

Järfälla -07 178  137  36  

 

Antalet psykoterapeutiska ärenden ökade med 68 % i Täby.  Förändringen bestod av en 

ökning av antalet ärenden i Familjeteamet och Resursteamet. Ökningen av ärenden i 

Resursteamet svarade i princip mot samma minskning av sociala dito (utbildnings- och 

konsultationsinsatser) i samma verksamhet. 

 

Antalet psykoterapeutiska ärenden ökade med 56 % i Järfälla.  Barn- och 

familjeverksamheten hade en ärendeökning med 20 %. En ny verksamhet - 

Föräldramottagningen – hade tillkommit sedan 2003.  Ökningen av psykosociala 

ärenden i samma kommun var 65 %. 

 

Antalet ärenden av socialt arbete bestod i Järfälla av gruppverksamhet. 

 

 

(b)  Ungdom (13-22 år)  

Typ av insats Psykoterapeutiska Psykosociala Sociala 

 Ärenden Samtal Ärenden Samtal Ärenden Samtal 

Täby -03  796 15    

Täby -07  639 33    

Järfälla -03  589 15    

Järfälla -07  844 22    

 

De redovisade antalet psykoterapeutiska samtal kommer från Ungdomsmottagningarna i 

de båda kommunerna. I Täby minskade antalet samtal med 20 % och i Järfälla var 

ökningen 43 %. 

 

Vad gäller ökningarna av antalet psykosociala ärenden (Täby 120 % och Järfälla 47 %) 

var verksamheterna Ungdomsstöd och Gruppen nystartade under året 2003. Även 

Medlingsverksamheten i Täby tillkom som nystartad verksamhet under 2007. 
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(c)  Ungdom med missbruk (13-25 år) 

Typ av insats Psykoterapeutiska Psykosociala Sociala 

 Ärenden Samtal Ärenden Samtal Ärenden Samtal 

Täby -03   25    

Täby -07   74    

Järfälla -03   45    

Järfälla -07   68    

 

Ökningen av psykosociala ärenden i Täby var nästan 200 % . Mellan åren 2003 och 

2007 utökades målgruppen på Origo ungdom till att även gälla unga vuxna (20-25 år). 

Ökningen i Järfälla var 51 %. 

 

 

(d)  Vuxna 

Typ av insats Psykoterapeutiska Psykosociala Sociala 

 Ärenden Samtal Ärenden Samtal Ärenden Samtal 

Täby -03  526     

Täby -07  495     

Järfälla -03 29 834     

Järfälla -07 41 1141   518  

 

De redovisade antalet psykoterapeutiska samtal kom från Familjerådgivningarna. En 

marginell minskning under perioden i Täby med 6 % och en ökning i Järfälla med 37 % 

(i Järfälla var antalet par som sökt familjerådgivning i princip oförändrat, däremot hade 

antalet samtal/par ökat). Ökningen av antalet psykoterapeutiska ärenden i Järfälla kom 

främst från en nystartad verksamhet (Vuxengruppens behandlarteam) som tillhandahöll 

kortare samtalsbehandlingar. 

 

Sociala ärenden bestod av Jobbcenters arbetsmarknads- och sysselsättningsinsatser, som 

år 2003 hade annan organisatorisk tillhörighet. Majoriteten av antalet utgörs av KAP 

(Kommunal arbetspraktik för individer från 18 år och uppåt). 

 

 

 (e)  Vuxna med missbruk 

Typ av insats Psykoterapeutiska Psykosociala Sociala 

 Ärenden Samtal Ärenden Samtal Ärenden Samtal 

Täby -03      4136 

Täby -07   55  240 5611 

Järfälla -03 8  34    

Järfälla -07 52  58    

 

Verksamheten Origo behandlingsteam (eller motsvarande) fanns inte 2003. Ökningen 
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av psykoterapeutiska ärenden i Järfälla berodde på omorganisation och utökning av 

behandlartjänster i Vuxengruppens behandlarteam. Ökningen av antalet psykosociala 

ärenden i samma kommun var 71 %. En del av ökningen kom från en nystartad 

verksamhet (Samteamet). 

 

Ökningen av antalet sociala samtal med 36 % utgörs här av antal besök på 

Dagcentralen.  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vid genomförandet av denna studie har vi i främst använt oss av statistik och uppgifter 

från verksamhetsberättelser och journalsystem. En försvårande omständighet vad avser 

användandet av verksamhetsberättelser och statistiken i dessa, har varit att det inte i 

någon av kommunernas verksamheter funnits ett enhetligt sätt att statistikföra och 

presentera densamma. Där statistiken har valts att redovisas som ärenden framgår inte 

hur många samtal dessa ärenden erhållit och vice versa. Ärenden är en ickehomogen 

enhet som kan redovisas i enskilda personer, par eller familjer. I vissa verksamheter 

statistikfördes antal ärenden och i vissa antalet samtal. I resultatet för ärenden och 

samtal kan dessa således innehålla individer från alla ovan nämnda grupperna (enskilda, 

par och/eller familjer). Även att statistikföra insatser som hur ”många individer insatsen 

kommer till godo” finns presenterat (avser till exempel konsultationer och 

utbildningsinsatser till föräldrar och lärare där man tänker sig hur många barn/ungdomar 

insatsen kommer att komma tillgodo). De olika metoderna att redovisa statistik har gjort 

det svårare att jämföra och dra slutsatser av resultatet. Detta gäller såväl inom 

respektive kommuns verksamheter såväl som mellan de båda kommunerna. I Järfälla 

har i vissa verksamhetsberättelser inte redovisats någon statistik. Detta gäller bland 

annat verksamheter som tillhandahåller sociala insatser. Ett skäl till detta kan vara 

svårigheten att kvantifiera arbetet i en uppsökande verksamhet som t.ex. 

Fältverksamheten.  

 

Den statistikrapportering som var enhetlig mellan kommunerna var den som avsåg 

verksamheten Familjerådgivningen. Den statistiken rapporteras årligen in till 

socialstyrelsen som sammanställer och presenterar den i sina statistikdatabaser. 

 

Ett annat problem i användandet av tillgänglig information har varit kommunernas 

journalsystem. Initialt var vår förhoppning att kunna använda oss av journalsystemen 

och statistik ur dessa. Då det var två olika journalsystem visade det sig vara svårt att få 

ut jämförbar statistik ur dessa program. Täbys journalsystem var dessutom åldersstiget 

och svårarbetat i detta syfte. Detta innebar att statistikuppgifter vad avser Täby 

uteslutande kom från verksamhetsberättelser och socialstyrelsens statistikdatabaser 

medan dito för Järfälla härrörde från journalsystem, verksamhetsberättelser och 

socialstyrelsens statistikdatabaser.   

 

Som beskrivs så har socialstyrelsens statistikdatabaser använts i undersökningen. Där 
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finns nationell statistik för socialtjänsternas IFO-verksamhet. Ett problem i detta 

sammanhang har varit att den statistik som sammanställs av socialstyrelsen vad gäller 

IFO insatser är att den är övergripande och inte kvantifierar de för undersökningen 

önskade uppgifterna. Dock med undantaget från statistik som har att göra med den 

lagstadgade familjerådgivningen. Vad gäller statistikbristen på nationell nivå, är det 

dessutom så att socialtjänsterna i de undersökta kommunerna även tillhandahåller en 

mängd insatser som inte är grundade på biståndsbeslut och därför inte rapporteras in till 

socialstyrelsen. 

 

Vår kategorisering av verksamheterna utifrån dess behandlingsinsatser innebar ibland 

svåra gränsdragningar. Vi valde att använda oss av förekomst av kontroll och/eller 

tvång för att avgöra om verksamheten tillhandahöll psykoterapeutiska eller psykosociala 

insatser. Vissa verksamheter tillhandahöll båda typerna av insatser. Där det varit möjligt 

att särskilja insatserna från varandra har detta gjorts. Där det inte varit möjligt att skilja 

insatserna åt har verksamhetens huvudsakliga behandlingsinsatser fått styra 

kategorisering. En annan svårighet vad gäller kategoriseringen av psykoterapeutiska och 

psykosociala insatser i verksamheterna var förekomst av ett eventuellt indirekt tvång, 

dvs. där kontroll/tvångsaspekten inte är direkt uttalad men är underförstådd utifrån 

insatsens syfte.  

 

En ytterligare aspekt i detta sammanhang är författarnas del av den organisation och de 

verksamheter som undersökts. På grund av det bristfälliga dataunderlaget har vår 

kunskap om och insyn i respektive organisation som anställda varit av stort värde.  

Kategoriseringar av verksamheter som gjorts i denna studie skulle troligen ha varit mer 

komplicerad att utföra av en utomstående forskare. Förvisso går det att dra slutsatser 

utifrån verksamhetsberättelserna, men en utomstående forskare skulle troligen behöva 

intervjua eller konstruera frågeformulär där personal i verksamheterna fick 

beskriva/skatta behandlingsinsatserna. Samtidigt innebär vår insyn en risk för 

objektiviteten i bedömningarna. Således kan man påstå att det i studien finns uppenbara 

brister i det som kallas interbedömarreliabilitet. Vi har använt oss av varandra för att i 

största möjliga mån söka säkerställa en samstämmig bedömning och korrigera eventuell 

”hemmablindhet”. En fördel med att vara en del av den organisation som studeras är 

tidsåtgången. De skattningar som företagits har tagit förhållandevis lite tid i anspråk 

jämfört med om man som utomstående undersökare skulle behövt intervjua eller skicka 

ut frågeformulär till varje verksamhet för vidare analys.     

   

Vid kategoriseringen utifrån Strupps definition har all personal i de undersökta 

verksamheterna, oavsett utbildningsnivå, bedömts som trained professional. Generellt 

bedömer vi utbildningsnivåerna hos personalen i de olika verksamheterna som hög. 

Vanligast förekommande grundutbildning är socionom och ofta med kompletterande 

påbyggnadsutbildningar. I några verksamheter är legitimerade psykologer eller 

psykoterapeuter anställda.  

Resultatdiskussion 

Syftet med uppsatsstudien var att undersöka förekomst av psykoterapeutiska insatser 

inom ramen för IFOs öppenvårdsverksamheter i Täby och Järfälla kommun. För 

ändamålet konstruerades en kategoriseringsmodell för att särskilja behandlingsinnehåll i 
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olika verksamheter.  Resultatet av denna var att tre olika kategorier av insatser 

identifierades. Två av dessa kategorier utgjordes av psykoterapeutiskt eller psykosocialt 

arbete. Skillnaderna mellan dessa två utgjordes av förekomst eller frånvaro av kontroll 

och/eller tvång i insatserna.  

 

Resultaten av studien visar att i flertalet av de båda undersökta kommunernas 

öppenvårdsverksamheter förekommer insatser som enligt Strupps definition är att 

betrakta som psykoterapi och de identifierades som psykoterapeutiska respektive 

psykosociala.  

 

I både Täby och Järfälla var det totalt sett en ökning av psykoterapeutiska såväl som 

psykosociala insatser under året 2007 jämfört med 2003. Utvecklingen i de båda 

kommunerna är likartad. I nästan alla målgrupper skedde omfattande ökningar av båda 

insatskategorierna, undantaget en minskning av antalet psykoterapeutiska samtal i Täby 

avseende målgruppen ungdomar (Ungdomsmottagningen) samt en marginell minskning 

av antalet psykoterapeutiska ärenden i målgruppen vuxna (Familjerådgivningen) i 

samma kommun. 

 

När det gäller insatser i målgruppen missbrukare så är ökningen störst bland ungdomar 

med missbruk i Täby och vuxna med missbruk i Järfälla. Målgrupperna för missbruk har 

varit prioriterad i de båda kommunerna. I Järfälla har detta skett genom en 

omfördelning av resurser, främst från målgruppen vuxna. 

 

I Järfälla har en förändring skett genom 2007 års målgruppsorganisation i vilken 

målgruppen vuxna missbrukare prioriterades. Beroendeverksamheten utökades mellan 

åren 2003 och 2007 med drogterapeuter och i Vuxengruppens behandlarteam med 

behandlare. När det gäller målgruppen vuxna så tycks denna fortfarande vara en 

prioriterad målgrupp i Järfälla jämfört med Täby, trots Järfällas ovan nämnda 

omfördelning av resurser. I Täby finns ingen policy att erbjuda enskilda vuxna 

samtalsbehandling såvida man inte tillhör målgruppen missbruk och/eller familj med 

barn. 

 

Utvecklingen av insatserna i målgruppen familj med barn/ungdom är likvärdig mellan 

kommunerna bortsett en ökning av psykosociala ärenden i Järfälla. Målgruppen familj 

med barn/ungdom tycks även den vara prioriterad i båda kommunerna.  

 

Om trenden att det skett en ökning av psykoterapeutiska såväl som psykosociala 

insatser i de båda kommunerna svarar mot en allmän ökning av insatsbehov eller om det 

skett en förskjutning från landstinget till kommunerna vad avser ansvaret för att 

tillgodose dessa behov hos kommuninnevånarna är dock svårt att svara på. En tänkbar 

förklaring kan utgöras av en kombination av dessa faktorer. En annan möjlig förklaring 

kan vara att de undersökta kommunerna i större utsträckning än tidigare använder sig av 

verksamheter i egen regi istället för att köpa dessa tjänster av externa aktörer. Ökningen 

skulle i sådant fall bero på en omfördelning där minskning i inköpta tjänster svarade 

mot en ökning av insatser i egen regi. I Täby och Järfälla har det sedan senare hälften av 

1990-talet skett en successiv utbyggnad av öppenvårdsverksamheterna. Denna 

utbyggnad fortgick mellan åren 2003-2007 i båda kommunerna. Utbyggnaden av 

verksamheter i egen regi har varit en medveten strategi för att minska kostnaderna och 
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tillgodose klienternas behov. Ett uttalat syfte har bland annat varit att minska utgifterna 

för institutions-, HVB (hem för vård och boende)- och familjehemsplaceringar. Tanken 

har varit att tidiga insatser riktade till familjer och missbrukare skulle förebygga och 

förhindra mer kostsamma heldygnsplaceringar. Vad gäller antalet heldygnsplaceringar 

för barn och ungdomar tycks antalet individer som placerats någon gång under de 

aktuella åren vara tämligen konstant inom kommunerna, bortsett en liten minskning i 

Täby för året 2007 (Socialstyrelsen, 2003 b, 2007 c). Utbyggnaden av öppna insatser 

tycks emellertid även leda till att socialtjänsten kommer i kontakt med nya målgrupper 

och inte självklart lyckas minska antalet placeringar (Socialstyrelsen, 2009 a). 

 

Mycket talar för att det skett en ökning av den psykosociala ohälsan bland barn och 

ungdomar under de senaste två decennierna. Mellan åren 1992-2002 fördubblades 

antalet sökande till landets BUP – mottagningar (Nyberg, 2005). I ett nypublicerad 

Folkhälsorapport (Socialstyrelsen, 2009 b) beskrivs att den psykiska ohälsan hos unga 

ökar och att allt fler unga vårdas på sjukhus för depression eller ångest samt att antalet 

självmordsförsök bland unga kvinnor ökat dramatiskt. 

 

Om det psykosociala ohälsotalet i riket totalt sett har ökat för barn och ungdom, skulle 

resultaten av ett ökat antal insatser av psykoterapeutisk och psykosocial karaktär i 

motsvarande målgrupper i Täby respektive Järfälla möjligen kunna avspegla en faktisk 

ökning. Om denna ökning gäller för dessa två undersökta kommuner kan vi inte utesluta 

att det även gäller för andra kommuner i landet (extern validitet). 

 

Flera försök har gjorts för att förklara den ökade psykiska ohälsan hos unga. I den 

allmänna debatten tycks ett vanligt förekommande argument vara att den successiva 

nedmonteringen av skolhälsovården, framförallt av kurators- och psykologtjänster i 

skolorna, har bidragit till ökningen. Den stigande ungdomsarbetslösheten samt de 

därmed ökade kraven på utbildning har framförts som tänkbara orsaker till ett socialt 

utanförskap som ger upphov till psykiska problem. 

 

Mycket tyder på att den ökade ohälsan även omfattar vuxna. Upplevelsen av en ökad 

psykisk ohälsa hos befolkningen har bland annat inneburit en ökad förskrivning av 

mediciner mot depression, ångest och sömnproblem. Mellan år 1992 och 2007 ökade 

försäljningen av SSRI-preparat i Sverige med cirka 700 % (Svenaeus, 2008).  

 

En konsekvens av ett ökat psykosocialt ohälsotal hos befolkningen medför en ökad 

belastning på hälso- och sjukvården samt på socialtjänsten i landets kommuner; samma 

samhällsinstanser som tycks stå inför närmast ständiga besparings- och 

effektiviseringskrav. Svenaeus (2008) skriver att det i tider med krympande resurser till 

vård och omsorg även skedde förändringar inom sjukvårdens organisation. Den 

psykiatriska öppenvården växte inte i den omfattning det var tänkt efter 

mentalsjukhusens nedläggningar och många patienter kunde inte erbjudas psykiatrins 

tjänster.  

 

Den nya så kallade diagnostiska psykiatrin, som har en allt mer biologiskt inriktad 

forsknings- och behandlingsansats, anges tillsammans med läkemedelsutvecklingen 

som en ytterligare förklaring till ovanstående beskrivning. Den resulterade bland annat i 

en ny upplaga av DSM (Diagnostic and Statistical manual, DSM III) med kraven på 
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evidensbasering enligt medicinska naturvetenskapliga krav tillfredsställda (Carlberg, 

2008; Philips & Holmberg, 2008; Sveneaus, 2008). 

 

Synen på och attityden till psykiska problem förändrades samtidigt. Nya mediciner som 

svarade mot de symtom människor uppvisade pressade fram nya diagnoser och 

sjukdomsförklarade tillstånd som tidigare ansågs ligga inom normalvariationen. 

Utvecklingen av läkemedel har kommit att skapa nya normer och behov. Den nya 

antidepressiva medicinen som stod till buds var betydligt mindre resurskrävande än 

kvalificerad samtalsbehandling. Det är idag främst allmänläkare som skriver ut dessa 

mediciner, även för andra tillstånd än depression och ångest (Svenaeus, 2008). 

 

Det råder idag motsättningar mellan olika discipliner för hur man ska förstå och förklara 

den psykologiska/psykiatriska etiologin. Förenklat kan man dela in dessa ansatser 

utifrån en psykologisk respektive medicinsk förklaringsmodell (Philips & Holmqvist, 

2008). Det förefaller oss som om landstingens psykiatrienheter i allt större utsträckning 

och i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (HSL § 1) främst tillhandahåller 

utredningar och medicinsk behandling vad avser psykologiska problem och att en allt 

större förskjutning skett från psykoterapi till psykologisk behandling, i enlighet med 

benämningarna av Barlow (2006) och Sandell (2008).  

 

Vad gäller socialtjänsterna i de undersökta kommunerna så tycks en viss förskjutning ha 

skett från det mer traditionella socialtjänstarbetet till ett mer psykoterapeutiskt präglat 

arbete, åtminstone om man studerar utvecklingen av öppenvård i egen regi. Vi tror inte 

att den psykoterapeutiska inriktningen i socialtjänsten varit en medveten strategi utan 

snarare är ett svar på förändringar och ökade behov och önskemål i samhället, bland 

annat från människor som inte erbjudits hjälp från psykiatrin då de ansetts för ”friska”. 

Denna anpassning har troligen bidragit till ett slags identitetslöshet inom socialtjänsten 

där en del av socialtjänstens uppgifter inte alltid varit tydligt uttalade. Vi ser det som 

troligt att detta medverkat till uppkomsten av den kritik som socialstyrelsen riktat mot 

bristerna på vetenskapligt förankrade arbetsmetoder och lekmannastyrda verksamheter 

inom socialtjänsten.  

 

En intressant indikation på det successiva ökade ansvaret vad gäller denna typ av 

insatser i de två undersökta kommunerna är att efterfrågan på personal med 

psykoterapeutisk kompetens tycks ha ökat. Detta avspeglas bland annat genom att det 

redan finns anställda legitimerade psykoterapeuter (om än enstaka) samt att man i viss 

utsträckning uppmuntrar olika former av psykoterapeutisk vidareutbildning hos 

befintlig personal.  

 

Utifrån våra yrkeserfarenheter uppfattar vi att många av socialtjänstens klienter både 

uppskattar och tillgodogör sig de psykoterapeutiska intentionerna och interventionerna. 

Därför ställer vi oss frågande till uppfattningen att psykoterapi huvudsakligen tilltalar de 

övre socialgrupperna, vilket Lennéer-Axelson och Thylefors (1984) hävdade. Att 

människor i dessa samhällsgrupper eventuellt efterfrågar psykoterapi mer är ju något 

annat. Möjligen kan vår upplevelse förklaras av att det skett en utveckling sedan boken 

skrevs. Kanske har socialtjänsten blivit mer mångfacetterad och alltmer 

individualiserad/individinriktad, samtidigt som de psykoterapeutiska teoribildningarnas 

utveckling blivit mer psykosociala? 
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Bernler och Johnsson (1999) beskriver att viktiga bidrag från framför allt familjeterapi 

har berikat det psykosociala arbetet. När författarna uttrycker sin uppfattning om det 

psykosociala arbetets självständighet och individualpsykoterapins slutenhet och 

avgränsade hållning till psykosocialt arbete, kan de förklara något av den föreställning 

som vi uppfattar finns inom socialtjänsten om psykoterapi som psykologisk behandling. 

 

Forskningen inom familjeterapi har länge varit lågt prioriterad. I Norden tycks den 

systemiska familjeterapins teorier dominera. Man vet emellertid lite om hur stor 

betydelse modellen har i verkligheten. En amerikansk undersökning från 1987 visade att 

den avgjort största gruppen bland familjeterapeuter arbetade eklektiskt och lät sig 

inspireras av ett flertal olika inriktningar (Schjödt och Egeland, 1989).  

 

Eklekticism är också det begrepp som vi tänker på när psykosocialt arbete beskrivs. 

Måhända innebär det att individualpsykoterapi är mer sluten och i viss mening 

avgränsad gentemot psykosocialt arbete, generellt. Det ser vi emellertid inte som något 

problem. Däremot uppfattar vi det som problematiskt om psykosocialt arbete och 

psykoterapi ställs mot varandra, vilket vi emellanåt upplever görs inom socialtjänsten, 

på liknande sätt som olika förståelse- och förklaringsmodeller tycks ställas mot varandra 

beträffande den psykologiska/psykiatriska etiologin.  

 

Att socialtjänstens verksamhetsområde är komplext framstår som uppenbart. De 

arbetsuppgifter socialtjänsten ansvarar och ställs inför förutsätter rimligen en samlad 

bred kompetens. Alternativa perspektiv och metoder kanske krävs om intentionerna 

med SoL ska kunna efterlevas? Vi anser att olika former av psykoterapi och andra 

psykosociala insatser kan uppfattas som skilda metoder av psykosocialt arbete. 

Socialstyrelsen (2007 b) rekommenderar också olika psykoterapeutiska metoder för 

psykosocial behandling av narkotikamissbruk. Betydelsen av psykoterapi som en metod 

att främja personlig utveckling och/eller anpassning bör värnas inom socialtjänsten. 

Beskrivningen av begreppet empowerment, som en del i socialt arbete, uppfattar vi 

dessutom överensstämmer mycket väl med de psykoterapeutiska intentionerna. Vi har 

mött klienter som uppgivit att de inte tilltalats av olika målgruppsdefinitioner och/eller 

verksamheter. De har saknat kunskap om alternativ såväl som ekonomiska medel. Ett 

antal av dem har däremot uppskattat samtalsmöjligheten våra tjänster erbjudit och 

inneburit. Möjligen är detta av speciell betydelse för socialtjänsten just nu, då den 

parallella tendensen till den diagnostiska psykiatrin inom socialtjänsten tycks vara 

alltmer av symtom- och målgruppsdefinierade verksamheter.  

 

Då gränserna mellan vad som är att betrakta som sociala, psykosociala och 

psykologiska problem många gånger är svåridentifierade så tycks också 

gränsdragningarna vad gäller huvudmannaansvaret mellan landsting och socialtjänst bli 

otydlig. Om våra påståenden stämmer överens med en faktisk verklighet och dessutom 

gäller nationellt så ställer vi oss frågan vad denna utveckling kommer att innebära? Om 

det förhåller sig så kanske det behöver göras en ordentlig översyn över huvudmännens 

ansvarsområden, där ett betydligt närmare samarbete mellan huvudmännen skulle gagna 

klienterna; kanske strukturella förändringar i form av sammanslagningar vad gäller 

delar av huvudmännens ansvarsområden och då främst med avseende på barn och 

ungdomars psykosociala hälsa.  Risken finns att det i sämre ekonomiska tider med 
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besparingar, får till följd att kommunerna kommer att skjuta tillbaka ansvaret till 

landstingen vad gäller frågor som traditionellt sett inte varit socialtjänstens ansvar. 

Detta skulle kunna innebära att familjer, barn och ungdomar med psykosocial ohälsa 

och vuxna missbrukare skulle hamna mellan huvudmännens ansvarsområden och stå 

utan behövliga insatser vilket skulle vara ett steg bort från portalparagrafens intentioner 

och där adekvat stöd och behandling skulle kunna bli en fråga om klasstillhörighet. 

 

Denna studie har vid återkommande tillfällen uttryckt uppfattningen att det råder brist 

på statistik och forskning beträffande effekter av socialtjänstens insatser. Vidare och 

fördjupad forskning om det sociala och psykosociala arbetets innebörder och effekter 

torde vara av stor vikt. Det pågår sedan lång tid forskning på olika aspekter av 

psykoterapi, eller psykologisk behandling och psykoterapi. Studier av hur det nuvarande 

kunskapsläget inom detta område kan och kanske bör appliceras på socialtjänstens 

verksamhetsområde bör också ses som angeläget. 
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APPENDIX 
 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) Täby kommun, 2003: 

 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ingick som en del av kommunens 

socialtjänstorganisation. IFO var 2003 uppdelat i fem enheter; Barn- och familjeenhet, 

Ekonomi- och mottagningsenhet, Familjerättsenhet, Ungdomsenhet och 

Origomottagningen (missbruk). 

 

Barn- och familjenheten samt Ungdomsenheten utredde barn och ungdomar (0-20 år) 

och deras familjer och beviljade bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) samt i vissa fall 

med stöd av Lagen med särskilda bestämmelse om vård av unga (LVU). 

 

Ekonomi- och mottagningsenheten utredde och handlade ärenden gällande 

försörjningsstöd, förtur till bostäder och dödsboanmälningar. 

 

Familjerättenheten handlade frågor gällande fastställande av faderskap, adoptioner, 

namnärenden, vårdnads- och umgängesfrågor (samarbetssamtal). 

 

Origomottagningen beviljade bistånd för vuxna med missbruksproblem och 

tillhandahöll sysselsättning för vuxna missbrukare. 

Öppenvårdsverksamheter  

År 2003 ingick öppenvårdverksamheterna Familjerådgivningen, Familjeteamet och 

Resursteamet under Barn- och familjeenheten och Attundaskolan, Origo ungdom, 

Ungdomsmottagningen och Ungdomsstöd under Ungdomsenheten. Inom 

Origomottagningen fanns Punkten och Dagcentralen. 

IFO, Täby kommun, 2007: 

Under 2006 omorganiserades IFO i fyra resultatenheter; Ekonomi- och 

mottagningsenhet, Familjeenhet, Vuxenenhet samt Utförarenhet.  

 

Skillnaden gentemot den tidigare organisationen var att Barn- och familjeenheten slagits 

samman med Ungdomsenheten till Familjeenheten och att missbruksfrågor hanterades 

av Vuxenenheten och att alla öppenvårdsverksamheter lades under samma enhet, 

Utförarenheten. 

Öppenvårdverksamheten  

Under perioden 2003-2007 hade nya öppenvårdsverksamheter tillkommit. 2007 ingick 

följande verksamheter i Utförarenheten; Attundaskolan, Dagcentralen, Kvinnofrid/ATV, 

Familjerådgivningen, Familjehemsrekryterarna, Familjeteamet, 

Medlingsverksamheten, Origo ungdom, Origo behandlingsteam, Punkten, 

Resursteamet, Ungdomsmottagningen, Ungdomsstöd.. 

Beskrivning av öppenvårdsverksamheter 

Attundaskolan (ingår ej i resultatdelen då statistik redovisas läsårsvis) är en resursskola 

för elever i årskurs 6-9. Verksamheten erbjuder behandlings- och utbildningsinsatser till 

eleverna och deras familjer. K2. b 



 

 

2 

 

 

Dagcentralen riktar sig till missbrukare och består av en öppen verksamhet där 

klienterna, utan krav på nykterhet, har möjlighet att komma för att vila, äta, 

duscha/tvätta samt en boendestödsverksamhet där klienten utifrån bistånd från 

socialsekreterare, erbjuds insatser med målsättning att bryta isolering och motivera till 

nykterhet. K3. e 

 

Kvinnofrid/ATV (ingår ej i resultatdelen då statistik saknas) är en verksamhet för 

misshandlade kvinnor och barn som bevittnat våld. Även män som utövat våld i nära 

relationer erbjuds behandling för sitt våldsbeteende. K1. d 

 

Familjerådgivningen är en lagstadgad verksamhet som erbjuder möjligheten att 

bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och familjer. K1. d  

  

Familjehemsrekryterarna (ingår ej i resultatdelen) utreder och tillsätter familjehem, 

kontaktfamiljer och kontaktpersoner. K3. a 

  

Familjeteamet tar emot familjer med barn/ungdom 0-20 år, enskilda 

föräldrar/föräldrapar eller ungdomar för behandlande eller rådgivande samtal på 

uppdrag av Familjeenheten eller kommuninvånaren direkt ”från gatan”(högst tre 

samtal). K1. a 

 

Medlingsverksamheten (startade 2005) är en verksamhet vars syfte är att minska de 

negativa följderna av ett brott. Brottsoffer och förövare (12-21 år) möts tillsammans 

med en opartisk person (medlaren) för att diskutera brottet och konsekvenserna av detta. 

K2. b  

 

Origo-ungdom vänder sig till ungdomar (13-20 år) och unga vuxna (20-25 år) och som 

har ett begynnande eller pågående missbruk. På mottagningen görs 

missbruksutredningar, provtagning motivations- och stödsamtal. K2. c 

 

Origo behandlingsteam (startade 2005) erbjuder behandlingsprogram för vuxna med 

missbruk av alkohol, narkotika och/eller läkemedel. K2. e  

 

Punkten är en daglig verksamhet för missbrukare som erbjuder sysselsättning inriktat på 

snickeri- och textilarbete. K3. e 

 

Resursteamet arbetar förebyggande gentemot förskole- och skolpersonal med 

konsultationer, handledning och utbildningar samt gentemot föräldrar med behandlande 

eller rådgivande samtal. K1. a  

 

Ungdomsmottagningen vänder sig till unga (13-22 år) gällande frågor kring sexualitet 

och relationer. K1. b 

  

Ungdomsstöd arbetar endast på uppdrag av socialsekreterare på Familjeenheten och 

tillhandahåller intensivstödjande insatser till ungdomar som är utskrivna från och/eller 

riskerar att placeras på familjehem eller institution. K2. b 
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IFO, Järfälla kommun, 2003: 
 

Järfälla individ- och familjeomsorg (IFO) 2003 bestod av en Myndighetsenhet och en 

Uppdragsenhet.  

 

Myndighetsenheten utgjordes av en Mottagningsenhet, Försörjningsstödsenhet och 

Enheten för utredning och uppföljning. Till Myndighetsenheten hörde även 

Familjerätten. 

 

I Uppdragsenheten ingick de nedan beskrivna verksamheterna med respektive insatser 

samt Familjerådgivningen och Budget- och skuldrådgivning/konsumetvägledning.  

Förebyggande verksamheten 

Barn- och familjeverksamheten erbjuder enskilda samtal för blivande föräldrar och 

föräldrar med barn upp till 6 år. Även gruppverksamhet för ensamstående föräldrar, 

unga mammor och spädbarnsverksamhet i samarbete med BUP. K1. a 

 

Brotts- och drogförebyggande verksamheten syftar till att genom olika insatser som 

kartläggning, utbildning och tillsyn, förhindra kriminalitet och droganvändning hos barn 

och ungdomar. K3. c   

 

Fältverksamheten arbetar med uppsökande verksamhet i ungdomsmiljöer med syfte att 

förebygga kriminalitet och droganvändning hos ungdomar. K3. c 

 

Föräldradialog erbjuder stöd i föräldraskap. Verksamheten består av 

”självhjälpsgrupper” där socialtjänsten bidragit med ekonomiska medel och utbildning 

av gruppledare. K3. a  

 

Ungdomsmottagningen arbetar såväl förebyggande som behandlande med frågor kring 

sexualitet och relationer. K1. b  

Beroendeverksamheten 

Bosamordnare tillhandahåller och förvaltar det sociala bostadsbeståndet. K3. e 

 

Bostöd/Öppenvård riktar sig till vuxna missbrukare. Verksamheten erbjuder utredningar 

samt stöd- och motivationssamtal. K2. e  

 

Fågelsjö är ett drogfritt inackorderingshem för bostadslösa, vuxna missbrukande män. 

K3. e  

 

Riddarmottagningen är en beroendemottagning i samverkan med Stockholms läns 

landsting. Mottagningen erbjuder medicinska insatser samt stöd- och motivationssamtal. 

K2. e 

 

Ungdomsteamet samverkar med landstinget och erbjuder missbruksutredningar och 

öppenvårdsbehandling till missbrukande ungdomar och deras föräldrar. K2. e 
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Familjecentrum K2  

Familjebehandling som biståndsbedömd insats. Insatsen består av familjeterapeutiskt 

arbete på mottagningen eller i familjernas hemmiljö. K2. a 

  

Familjepedagogisk verksamhet och Bostöd som biståndsbedömd insats. Arbetet består 

främst av familjepedagogiska/terapeutiska insatser i familjernas hemmiljö. K2. a 

 

Individuella samtal för vuxna. Biståndsbedömd insats. K1. d 

 

Kvalificerade kontaktpersoner erbjuder individuellt utformat kontaktmannaskap för 

ungdomar i åldern 10-20 år. Biståndsbedömd insats. K2. b 

 

Ungbo erbjuder boende för ungdomar, 16-20 år som inte kan bo hemma. K3.b 

IFO, Järfälla kommun, 2007:  

 

År 2007 genomfördes en omorganisation inom Järfälla IFO och Myndighetsenheten 

organiserades genom Social rådgivning och mottagningsenhet, Barn- och familjeenhet, 

Ungdomsenhet och Vuxenenhet. Till Myndighetsenheten hörde även Familjerätten och 

Budget- och skuldrådgivning/konsumetvägledning. 

 

Uppdragsenheten uppgick samtidigt i en resultatverksamhet med namnet Järfälla stöd 

och behandling (JSB). JSB följer Myndighetsenhetens målgruppsorienterade 

organisation och indelas i fyra grupper; Barn- och familjegruppen, Ungdomsgruppen, 

Vuxengruppen, samt Jobbcenter.  

 

Verksamheter inom Barn och familjegruppen 
Familjebehandling enligt tidigare beskrivning under familjecentrum. K2. a 

 

Föräldramottagningen är en öppen mottagning för familjer med barn mellan 0-20 år. 

Erbjuder upp till fem samtal. K1. a 

 

Familjerådgivningen enligt tidigare beskrivning. K1. d 

 

Barn och Familjeverksamheten (MVC/BVC) enligt beskrivning under förebyggande 

verksamheten.  K1. a 

 

Föräldradialog enligt tidigare beskrivning. K3. a 

 

Spädbarnsverksamheten Fröet är ett samarbete mellan socialtjänsten och BUP som 

erbjuder gruppverksamheter och individuella samtal. K1. a  

 

Gruppverksamheten Gruppen vänder sig till barn/ungdomar som lever i en familj där 

någon av föräldrarna missbrukar eller har missbrukat alkohol eller droger. K2. b  

 

Verksamheter inom Ungdomsgruppen  
Ungdomsmottagningen, Fältverksamheten och Drog- och brottsförebyggaren enligt 

tidigare beskrivning under förebyggande verksamheten. K1 b, K3 c, K3 c  
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Trygghetsamordnaren har till uppgift att samordna ideella verksamheter som till 

exempel nattvandring. K3. a/b/c 

 

Ungdomsteamet enligt beskrivning under beroendeverksamheten. K2. c   

 

Ungdomsbehandlarteamet erbjuder stöd och insatser till föräldrar och ungdomar i form 

av familjesamtal och/eller individuella samtal. K2. a 

Verksamheter inom Vuxengruppen 

Bosamordnare enligt beskrivning under beroendeverksamheten. K3. e 

 

Fågelsjö enligt tidigare beskrivning. K3. e 

 

Vuxengruppens behandlarteam erbjuder individuellt samtalsstöd/behandling som 

biståndsbedömd insats från myndighetsenheten eller via ”öppen mottagning” (upp till 5 

samtal utan biståndsbeslut). K1. d/e 

 

Vuxenteamet arbetar med råd, stöd och motivation för vuxna med missbruk och/eller 

sociala problem. K2. d/e 

 

Samteamet är ett samarbete mellan socialtjänsten och landstinget inom 

psykiatri/missbruk för personer med komplexa vårdbehov, så kallade dubbeldiagnoser. 

K2. e 

 

Jobbcenter 

Jobbcenter är kommunens arbetsmarknadsenhet. K3. d 

 

 


