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Sammanfattning	
Titel: Fungerar samverkan? En kvalitativ studie om hur socialtjänst och psykiatri arbetar med 
samsjuklighet. 

Författare: Otto Jern och Olle Oxåker 

Syftet med denna studie var att undersöka hur man inom socialtjänst och psykiatri i en 
kommun i mellansverige arbetar med samsjuklighet avseende missbruk och psykisk ohälsa, 
samt vilka utmaningar de yrkesverksamma möter i arbetet. För att uppnå syftet har en 
kvalitativ metod använts där datainsamling utgjorts av semistrukturerade intervjuer med tre 
yrkesverksamma personer från respektive verksamhet. Kvalitativ innehållsanalys har därefter 
använts för att kunna strukturera och tolka det insamlade materialet. Resultatet visade att det 
finns en tydlig uppdelning mellan de båda verksamheterna avseende arbetsuppgifter och 
ansvar. Psykiatrin arbetar med psykologisk behandling medan socialtjänstens arbete är 
inriktad på missbruksproblematik. Således kräver arbetet med samsjuklighet att de båda 
verksamheterna samverkar med varandra. Resultatet visade också att samverkan inte fungerar 
bra. Den största utmaningen är, enligt intervjupersonerna, att socialtjänsten får bära det 
största ansvaret för att kunna skapa en välfungerande samverkan. För att ytterligare förstå 
resultatet har systemteori tillämpats i analysavsnittet. Det systemteoretiska greppet om 
studien visar att socialtjänsten och psykiatrin kan förstås som delsystem av det mer 
övergripande välfärdssystemet. Den icke-fungerande samverkan gör att syftet med 
välfärdssystemet inte uppnås, eftersom de hjälpsökande människorna inte får tillgång till 
relevanta insatser. 

Nyckelord: missbruk, psykisk ohälsa, samsjuklighet, samverkan, systemteori. 

  



Abstract	
Title: Is collaboration well-functioning? A qualitative study on how the social service and 
psychiatric care work with comorbidity. 

Authors: Otto Jern and Olle Oxåker 

The aim of this study was to survey the work with comorbidity (mental illness and drug 
addiction), and to reach the purpose of this study a qualitative method was used. Semi-
structured interviews were conducted with professionals from the social service and the 
psychiatric care, six in total, three from each organization. These interviews formed the basis 
of this study. A content analysis was applied to analyse the gathered empirical data. The 
result showed that there is a distinct division between the two organizations regarding duties 
and responsibility concerning people with comorbidity. The psychiatric care works with 
psychological treatment for their patients while the social service’s mission is to treat their 
clients’ drug addiction. According to these facts the result indicated that these two parties 
have to collaborate to be able to work with comorbidity. It also showed that collaboration 
between these two is not well-functioning. According to the study’s informants, the largest 
responsibility in order to accomplish a well-functioning collaboration concerning people with 
comorbidity lies with the social service. The result has been analysed with systems theory in 
order to obtain a more profound understanding. This analysis implied that the social service 
and the psychiatric care are two subsystems in a lager context, the welfare system. When the 
collaboration is not well-functioning the mission of the welfare system does not get fulfilled, 
because the people with comorbidity do not receive appropriate interventions. 

Keywords: drug addiction, mental illness, comorbidity, collaboration, systems theory.  

  



Förord	
Denna uppsats har vi skrivit tillsammans med lika stor arbetsfördelning. Vi har således tagit 
ett gemensamt ansvar för uppsatsens genomförande. 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga parter som delat med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter som ligger till grund för denna studie. Utan ert bidrag hade studien inte varit 
möjlig att genomföra. 

Vi vill även tacka vår handledare, universitetslektor Mona Sundh vid Karlstads Universitet, 
som med sin erfarenhet och kunskap hjälpt oss i vårt arbete att komma i mål med denna 
uppsats.  

Tack! 

Karlstad, maj 2019 
Otto Jern och Olle Oxåker 
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1.	 Inledning	
I Sverige har socialtjänst samt hälso- och sjukvård under det senaste året uppmärksammats 
och kritiserats efter flera journalistiska avslöjanden. Det har framkommit att Sveriges 
välfärdssystem brustit i fråga om vård av personer som lider av samsjuklighet bestående av 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Sveriges Televisions program Uppdrag 
Granskning visade hösten 2018 ett reportage om en kvinna vid namn Sanne som är sjuk i 
anorexi, ångestsjukdomar och missbruk. Reportaget visar hur socialtjänst och sjukvård skjuter 
ansvaret för Sanne mellan sig, vilket resulterar i att hon inte får den vård hon behöver (SVT 
2018). TV4s program Kalla Fakta sände ett liknande program som avslöjar att en man vid 
namn Oskar tog sitt liv efter att ha lidit av samsjuklighet under flera års tid. Han liksom Sanne 
hade flertalet gånger varit föremål för psykiatriska och missbruksinriktade insatser 
(Aftonbladet 2019). 

Problematiken kring vård av personer med samsjuklighet har inte uppmärksammats av enbart 
media. Socialstyrelsen ska i slutet av 2019 presentera en rapport som utförs på uppdrag av 
regeringen i vilken denna vård ska undersökas. Detta anses vara av vikt eftersom 
samsjuklighet bedöms vara vanligt förekommande. Missbruksproblematik är vanligare bland 
personer med psykisk ohälsa och uppskattningsvis en tredjedel av de personer som 
missbrukar lider av någon ångestsjukdom (Regeringskansliet 2018). 

Det rådande forskningsläget visar att samsjuklighet med psykisk ohälsa och missbruk är 
vanligt förekommande. Reddon et al. (2017) redovisar i sin studie att av 1964 respondenter, 
vilka var kanadensiska missbrukare som injicerar droger, uppgav 48,1 % att de 
diagnostiserats med psykisk sjukdom. Även Lawental et al. (2017) har forskat kring detta 
samband, och redovisar att 60,4 % av kvinnor med blandmissbruk lider av psykisk sjukdom. 
En svensk studie av Åström et al. (2012) visar att de insatser som socialtjänsten kan bevilja 
inte är tillräckliga då de möter personer med samsjuklighet. I dessa fall behöver klienten 
insatser från andra verksamheter.  

1.1	 Hälso-,	sjuk-	och	missbruksvård	
Insatser för människor med psykisk ohälsa kombinerat med missbruksproblematik är 
uppdelade mellan två skilda verksamheter. Vård av psykisk ohälsa ska utföras av Sveriges 
landsting enligt 2 kap. 1 § 1p. hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 2017:30) medan 
ansvaret för missbruksinsatser ligger hos socialnämnden enligt 5 kap. 9 § socialtjänstlagen 
(SoL) (SFS 2001:453). Emellertid återfinns flertalet paragrafer i lagstiftningen som visar att 
kommun och landsting är skyldiga att samarbeta i vissa fall. Enligt 5 kap. 8 § SoL ska 
kommunen tillsammans med landstinget ingå i en överenskommelse för att kunna samverka i 
ärenden med personer med psykisk funktionsnedsättning. Även gällande 
missbruksproblematik ska landsting och kommun samverka, detta enligt 5 kap. 9a § SoL. I 
HSL regleras dessa krav på samverkan i 16 kap. 3 § (SFS 2017:30). Således går det av 
lagstiftningen att utläsa att trots uppdelningen av missbruks- och psykiatrisk vård ska de två 
ansvariga verksamheterna samverka med varandra.  
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Sveriges kommuner och landsting (SKL) har dock riktat kritik mot hur denna samverkan 
gällande missbrukare skrivits fram i lagtexten och menar att de bör konkretiseras och 
förtydligas. SKL betonar att människor med missbruksproblematik ofta behöver insatser från 
flera olika verksamheter och för att likvärdig vård ska kunna erbjudas måste samverkan 
mellan de aktuella aktörerna fungera (Sveriges kommuner och landsting 2018). Även 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys betonar vikten av att samverka, de menar att en av 
de stora utmaningarna i arbetet med psykisk ohälsa är bristen på samverkan. Missbrukare och 
personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning omnämns i den grupp som är i störst 
behov av samverkan (Vårdanalys 2015). Den otydlighet som SKL riktar kritik mot skulle 
kunna innebära att socialtjänsten och sjukvården har handlat korrekt i fallet med Oskar och 
Sanne, eftersom det i lagstiftningen inte återfinns några konkreta bestämmelser hur 
samverkan praktiskt ska utföras.  

1.2	 Förförståelse	
Förförståelse är ett begrepp som syftar till vilken kunskap man har om ett forskningsområde 
innan man har inlett studien. Denna kunskap kan vara av varierande slag, exempelvis 
förutfattade meningar eller teoretisk och praktisk kunskap (Lundman & Hällgren Graneheim 
2017). Ett annat relevant begrepp är kollektiv förförståelse. Med detta menas att det inom ett 
forskningsämne, eller i samhället i stort, kan finnas kollektiva uppfattningar. Innebörden av 
vissa ord eller uttryck är exempel på kollektiv förförståelse (Nyström 2017).  

Vår upplevelse är att vi besitter en viss grad av förförståelse om de båda verksamheterna som 
vi undersöker i studien, detta eftersom vi har erfarenhet från liknande arbetsplatser.  

Att det mellan psykiatri och socialtjänst kan råda missnöje är information som vi tillskansat 
oss genom vår tidigare erfarenhet. Enligt vår erfarenhet består missnöjet huvudsakligen av 
ansvarsförskjutning, där ingen av verksamheterna vill ta ansvar för personer med 
samsjuklighet. Således anser vi att vår förförståelse stämmer överens med den kollektiva 
förförståelse som vi upplever har skapats av den mediala uppmärksamhet som fallen med 
Oskar och Sanne har frambringat. Vidare har vi under tidigare terminer på 
socionomprogrammet skapat oss en förförståelse kring verksamheternas uppbyggnad samt 
vilken lagstiftning som omfattar arbetet och samarbetet med samsjuklighet.  

1.3	 Relevans	för	socialt	arbete	
Definitionen av socialt arbete fastställdes 2014 av International Federation of Social Workers 
(IFSW) och har översatts till svenska av Akademikerförbundet SSR enligt följande: 

Global definition av professionen socialt arbete. Socialt arbete är en praktikbaserad profession och 
en akademisk disciplin som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, 
skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors resurser. Mänskliga 
rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt ansvar samt respekt för mångfald är centrala 
principer för socialt arbete. Med utgångspunkt i teorier för socialt arbete, samhällsvetenskap, 
humaniora och urfolkens kunskap strävar professionen efter att involvera människor och påverka 
strukturer, för att möta utmaningar i livet och öka välbefinnandet. (Akademikerförbundet SSR 
2014, s. 3) 
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Trots att samsjuklighet är ett väl utforskat område och att man kan slå fast att det är vanligt 
förekommande fungerar inte arbetet med utsatta människorna friktionsfritt, vilket kan 
exemplifieras med fallen Sanne och Oskar. Att lagstiftningen är otydlig och att samverkan är 
svår att få till stånd kan vara anledningar till detta. Det går även slå fast att de människor som 
berörs är i en utsatt situation, inte minst i fallen med Sanne och Oskar. I reportaget om Sanne 
fastslogs det att både socialtjänst och landsting agerat korrekt utifrån vad som förväntas av 
dem, enligt lagstiftning och praxis. Trots detta så föll Sanne mellan stolarna och förflyttades 
mellan olika verksamheter. Vi ställer oss då frågorna: Vad är det som gör att personer blir 
kvar så länge i sin destruktiva situation när socialtjänst och landsting gör det de ska göra? Vad 
är det som saknas i arbetet i varje myndighet för att förbättra situationen för människor med 
samsjuklighet? Vad är det i samverkan som saknas?  

1.4	 Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man inom socialtjänsten och psykiatrin i en 
kommun i mellansverige arbetar med personer som lider av samsjuklighet, och vilka 
utmaningar de yrkesverksamma ställs inför i detta arbete. Vi ämnar fullfölja syftet genom att 
besvara följande frågeställningar:  

• Hur arbetar verksamheterna med denna målgrupp? 
• Hur ser samverkan ut med den andra verksamheten? 
• Vilka utmaningar ställs de yrkesverksamma inför och hur hanterar man dessa? 

1.5	 Avgränsningar	och	centrala	begrepp	
Vi har valt att geografiskt avgränsa studien till endast en kommun i mellansverige. Detta 
eftersom lokala överenskommelser mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst kan skilja sig 
åt. I det fall vi hade valt att genomföra studien i flera kommuner hade resultatet riskerat att bli 
brett och svårtolkat. Vi har även valt att i intervjuguiden inkludera frågor rörande exempel på 
när samverkan fungerat bra och mindre bra. Den geografiska avgränsningen möjliggjorde 
således att intervjupersonerna i den enda verksamheten skulle kunna exemplifiera med 
händelser gällande den andra verksamheten. 

Vi valde även att avgränsa vilka specifika verksamheter vi ville studera. Socialtjänsten består 
av flera enheter och vår upplevelse var att flertalet av dessa kommer i kontakt med personer 
som lider av samsjuklighet, oavsett om de arbetar med missbruk eller inte. Vår bedömning 
var dock att genom att avgränsa oss till enheter som endast arbetar med missbruk ökade våra 
chanser att kunna genomföra en rik informationsinhämtning. Gällande psykiatrin valde vi att 
avgränsa oss till en specifik mottagning. Mottagningens storlek var anledningen till 
avgränsningen, då vi bedömde att den stora personalstyrkan kunde öka möjligheterna till att 
finna intervjupersoner. Gällande de olika professioner som är verksamma inom psykiatrin och 
socialtjänsten valde vi att inte avgränsa oss, detta eftersom vi inte kunde avgöra vilka 
professioner som besitter mer kunskap än andra om samsjuklighet. 

Vi har valt att genomföra denna studie ur ett professionellt perspektiv. Genom att undersöka 
hur arbetet utförs, vilka aspekter som fungerar och vilka utmaningar som finns i arbetet ämnar 
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vi skapa av en mer övergripande bild av hur arbetet med samsjuklighet går till, och vilka 
åtgärder som kan vidtas. 

Genomgående i studien används flertalet begrepp utan att deras innebörd förklaras. För att 
bringa klarhet till studien definieras dessa begrepp nedan. 

Missbruk 
Missbruk är ett begrepp vars innebörd varierar beroende på vilken definition som avses. 
Diagnostiska krav för beroendediagnoser återfinns i manualerna ICD-10 och DSM-5 vilka 
används av hälso- och sjukvård samt psykiatri. Gällande socialtjänstlagen återfinns inga 
kriterier som måste uppfyllas för att kunna definiera ett missbruk (Socialstyrelsen 2019). Vi 
har i denna studie valt att inte definiera begreppet missbruk. Anledningen till detta har varit 
att psykiatri och socialtjänst kan ha olika uppfattningar om vad som definierar ett missbruk, 
dessa uppfattningar kan även variera från individ till individ. Således hade en definition från 
vår sida kunnat begränsa informationsinsamlingen, om de yrkesverksamma hade upplevt att 
vår definition inte stämmer överens med deras. Vi har klargjort i intervjuerna att vi avgränsat 
oss till missbruk av narkotika, läkemedel och alkohol, men vad som ligger i begreppet 
missbruk har vi lämnat till intervjupersonerna att bedöma. 

Psykisk ohälsa 
Enligt Alborn (2012) är begreppet mångfacetterat, men att det huvudsakligen handlar om att 
en person har någon slags form av psykisk problematik, men att denna problematik inte 
behöver vara psykiatrisk diagnostiserad för att betecknas som psykisk ohälsa. Vi har upplevt 
att begreppet är svårdefinierat, vilket ovanstående förklaring styrker. Således har vi valt att 
inte definiera vad psykisk ohälsa innebär, utan har lämnat det åt intervjupersonerna att avgöra. 

Vi vill förtydliga att vi i denna uppsats studerar de båda verksamheternas organisering, och 
således inte missbruk och psykisk ohälsa specifikt. Detta är anledningen till att vi har valt att 
inte definiera begreppen utan har överlåtit det till de yrkesverksamma. Det kan säkerligen 
finnas individuella variationer gällande vad innebörden av begreppen är, men vi bedömer att 
det inom psykiatrin och socialtjänsten finns tillräcklig kunskap för att kunna avgöra vad 
missbruk och psykisk ohälsa innebär. 

Samsjuklighet 
Med begreppet samsjuklighet menas i denna studie en samtidig problematik av psykisk ohälsa 
och missbruk. 

Samverkan 
Samverkan är även det ett begrepp som kan användas på flera olika sätt. En definition av 
begreppet är att “man interagerar alltid om något i ett specifikt syfte” (Danermark 2004 
refererad i Lindberg 2009, s. 16). När vi använder begreppet i denna studie är det enligt 
ovanstående definition. Således innebär samverkan att två eller flera personer arbetar med 
varandra över verksamhetsgränserna, i syfte att åstadkomma ett specifikt mål. 
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Samordnad individuell plan (SIP) 
SIP går ut på att den hjälpsökande får en plan författad av samtliga inblandade parter i de fall 
den är i behov av insatser från både kommun och hälso- och sjukvård. Denna 
samverkansform är reglerad i lag. 
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2.	 Kunskapsläget	
Vi har tidigare i studiens inledning beskrivit att samsjuklighet är ett väl utforskat område. 
Flertalet studier, både svenska och internationella, visar att det finns ett starkt samband mellan 
missbruk och psykisk ohälsa. Även samverkan är ett utbrett forskningsområde, både gällande 
hur samverkan bör utövas och teoretiskt förklaras. I detta avsnitt presenteras ett antal studier 
som berör samsjuklighet och samverkan.  

Utländska studier har visat att samsjuklighet med missbruk och psykisk ohälsa är vanligt 
förekommande. I inledningen till denna studie omnämndes en studie av Reddon et al. (2017). 
De använde sig av en kvantitativ metod där syftet var att undersöka i vilken utsträckning 
personer som använder droger är diagnostiserade med någon form av psykisk ohälsa. Data till 
studien hämtades från två tidigare studier om personer som injicerar droger. Resultatet visade 
att 48,1 % av 1964 undersökta respondenter hade en psykisk ohälsa. Studien visade även att 
populationen, som var kanadensiska medborgare med injektionsmissbruk, löper stor risk att 
utsättas för våld och att tvingas in i prostitution. Även Lawental et al. (2017) omnämndes i 
inledningen, vars kvantitativa studie undersöker graden av unga kvinnor med blandmissbruk 
som lider av psykisk ohälsa. Datan inhämtades från en tidigare studie som hade undersökt 
unga personers användning av droger i nattklubbsmiljöer. Studiens resultat visade att 60,4 % 
av de blandmissbrukande kvinnorna led av psykisk ohälsa. Det slogs även fast att dessa 
kvinnor var i behov av tvärprofessionella insatser, både sociala och psykiatriska sådana. 
Denna samsjuklighet är vanligt förekommande även i Sverige, uppskattningsvis 30–50 % av 
de som behandlas för beroende eller missbruk lider samtidigt av psykisk ohälsa eller somatisk 
sjukdom (SOU 2011:35). Statens institutionsstyrelse (SIS) redovisar siffror som illustrerar hur 
ofta personer som vårdas på särskilda hem enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall 
(LVM) lider av psykisk ohälsa. 58 % av de tillfrågade uppgav att de någon gång drabbats av 
allvarlig depression och 70 % har lidit av allvarlig ångest. Vidare har 34 % försökt ta sitt liv 
(Statens Institutionsstyrelse 2011).  

I en rapport från FoU Välfärd Värmland (2012) utvärderas ett projekt vars syfte var att höja 
kompetensnivån hos yrkesverksamma i Värmland som arbetar med personer som lider av 
psykisk ohälsa. Dessa personer är även ofta i behov av insatser från kommunala verksamheter 
utöver kontakten med psykiatrin. Gällande samverkan mellan berörda verksamheter 
konstaterar författaren följande: 

Att samverka är enkelt. Det kräver inte särskilt mycket teoretisk kunskap. Det krävs bara att 
berörda personer samlas på samma plats samtidigt och samtalar med varandra om samma sak i en 
god samtalsordning. Det är inte kunskap som är huvudproblemet för att sådana möten ska bli till. 
Det handlar om motivation och möjligheter för berörda personer att samlas där och då, om 
handlingsutrymme, och det är främst en lednings- och organisationsfråga. (FoU Välfärd Värmland 
2012, s. 83–84)  

Trots att samverkan enligt ovanstående citat verkar vara enkelt så finns det forskning som 
visar att organiserad samverkan sällan är oproblematisk. Axelsson och Bihari Axelsson 
(2006) har i en artikel baserad på tidigare forskning beskrivit hur olika organisationer inom 
välfärdssystemet interagerar med varandra. De menar att det är svårt att inom en och samma 
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organisation sammanföra de olika avdelningarnas arbetssätt för att tillsammans jobba mot 
gemensamma mål. Det är ännu svårare att organisera ett samarbete mellan olika 
organisationer då varje organisation följer sina egna riktlinjer och praxis eftersom de tillhör 
skilda förvaltningar. En samverkan mellan organisationer blir då mer på frivillig basis. 
Arbetet med den allmänna hälsan inkluderar en mängd olika organisationer, både från den 
sociala sektorn och hälsosektorn. Det är en utmaning att kunna få dessa aktörer arbeta 
tillsammans mot ett gemensamt mål.  

En studie som indikerar på att samverkan mellan två olika organisationer är nödvändig då det 
berör personer med samsjuklighet är den av Åström et al. (2012). Vinjettstudiens syfte var att 
undersöka hur socialsekreterare bedömer problematiken hos personer med missbruk, psykisk 
ohälsa och kriminellt beteende. Studien innehöll även hur socialsekreterarna beslutar åtgärder 
för dessa personer. Socialsekreterarna fick utreda fiktiva fallbeskrivningar. Utifrån dessa 
kunde socialsekreterarna identifiera problematiska faktorer hos klienterna, ibland flertalet 
sådana hos en och samma klient. Ett exempel i resultatet var kombinationen av 
missbruksproblematik och psykisk ohälsa. I 83 % av fallen bedömdes det, utöver de egna 
insatserna, nödvändigt att hänvisa klienter med denna kombination till andra verksamheter.   

Statens offentliga utredningar (SOU) presenterade år 2006 en utredning gällande kommuners 
stöd till våldsutsatta kvinnor och deras barn (SOU 2006:65). Syftet med utredningen var att 
identifiera och analysera hur stödet från kommunerna såg ut och i vilken omfattning denna 
grupp får hjälp. Den insamlade datan till utredningen har primärt kommit från genomförda 
intervjuer och enkätstudier med bland annat socialjour, frivilligorganisationer och våldsutsatta 
kvinnor. I utredningen beskrivs en generell bild av samverkan, vilken vi anser är användbar 
trots att syftet inte överensstämmer med vår studie. Enligt utredningen (SOU 2006:65) finns 
det ett antal förutsättningar som bör vara uppfyllda för att en framgångsrik samverkan ska 
kunna åstadkommas, exempelvis att det mellan de aktuella parterna ska finnas ett tydligt mål 
för samverkan. Detta för att arbetet ska kunna präglas av effektivitet. Även ledningens roll 
lyfts upp som en viktig faktor i en välfungerande samverkan. Detta eftersom vissa frågor är 
mer lämpliga att besvaras av beslutsfattare. Exempel på sådana frågor är de som rör resurser, 
uppsatta mål och eventuella problem. Att verksamheter respekterar varandras kompetens, att 
det finns ett förtroende samt att en god kommunikation förs mellan dem är också bidragande 
faktorer för att samverkan fungera. En problematik är dock att “samverkan lätt kan glida över 
till att bli ett mål i sig istället för att vara ett verktyg för att åstadkomma något” (SOU 
2006:65, s. 207). 

Sammanfattningsvis visar det samlade kunskapsläget att samsjuklighet av missbruk och 
psykisk ohälsa är vanligt förekommande både i Sverige och internationellt. Den vinjettstudie 
som presenteras ovan visar att det på ett teoretiskt plan går att slå fast att socialarbetare ser ett 
behov av verksamhetsöverskridande insatser gällande vård av personer med samsjuklighet. 
Huruvida det är enkelt att samarbeta råder det skilda meningar om. På ett teoretiskt plan krävs 
det inte mycket av de inblandade för att samverka. Det är först när det är aktuellt att samverka 
som utmaningarna uppkommer, detta på grund av de skilda riktlinjer och praxis som råder 
inom varje aktörs organisation.  
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3.	 Teoretisk	referensram	
I detta avsnitt presenteras den teoretiska referensram som används för att analysera resultatet. 
Det är huvudsakligen systemteoretiska grundprinciper som utgör de analytiska verktygen, 
men avsnittet inleds med en redogörelse av systemteorins huvudsakliga innehåll. 

3.1	 Systemteori 
Systemteorin skapades av Ludwig von Bertalanffy under 1940-talet i syfte att förstå problem 
och fenomen inom naturvetenskapen. Gregory Bateson bidrog därefter till att 
användningsområdet utvecklades och började användas inom forskningsområden inriktade på 
sociala sammanhang, i synnerhet kommunikation mellan människor (Forsberg & Wallmark 
2002). Dagens systemteori, också kallad modern systemteori, utvecklades under 1960-talet 
och inriktar sig mer åt hur samhällen och organisationer fungerar. Systemteorin baseras på att 
man förstår världen genom exempelvis helheter, mönster och relationer (Öquist 2008). 
Forsberg och Wallmark (2002) menar att systemteorins fokus är samspel, alltså att människor 
i ett gemensamt sammanhang kommunicerar med varandra. Själva grundtanken bakom teorin 
kan beskrivas som cirkulär då den lägger vikt vid hur allt hänger samman i kretslopp. Inom 
systemteori betonas vikten av se helheten istället för att betrakta delarna som utgör helheten. 
Alla organisationer kan förstås utifrån systemteori, oavsett organisationens arbetsområde 
(Öquist 2008). Detta illustreras genom att det är “samspelet mellan formen (strukturen) och 
funktionen, oavsett innehåll, som är det intressanta” (Öquist 2008, s. 27).  

Med vad är egentligen ett system? Norrbom (1973) diskuterar begreppets innebörd och väljer 
att definiera det enligt följande, “ett system bildas av objekt, vars samband med varandra i 
vissa avseenden är starkare än mellan samma och objekt och objekt utanför systemet.” 
(Norrbom 1973, s. 13). För att ytterligare förtydliga innebörden av begreppet system och dess 
funktion presenteras nedan ett antal grundprinciper för systemteorin.  

System är hierarkiskt organiserade, vilket innebär att människorna i hierarkins övre del har 
möjlighet att påverka det som sker längre ner (Öquist 2003). System kan även betraktas som 
delar av större sammanhang, samtidigt som de inom sig rymmer ytterligare system. Begreppet 
delsystem bringar klarhet till detta. Forsberg och Wallmark (2002) ger ett exempel på 
delsystem i form av en familj. Familjen utgör en del av ett större system i form av släkt. 
Släkten i sin tur är en del av större system, exempelvis den svenska kulturen. Grundprincipen 
om helheter kan ytterligare konkretisera organiseringen av system. Genom att studera ett 
systems helhet går det att utröna mer information än vid betraktelse av enskilda delar. En 
musikalisk ansats kan beskriva detta då enskilda musiker inte skapar levande musik i samma 
grad som en ihopsatt grupp av musiker. Med detta sagt går det förstå ytterligare ett axiom, 
vilket säger att förändring av ett delsystem påverkar övriga delsystem, och således hela det 
övergripande systemet (Forsberg & Wallmark 2002).  

Klefbeck och Ogden (2003) betonar vikten av begreppen identitet och gränser för att förstå 
hur system fungerar. Identiteten definieras utifrån inre och yttre faktorer. Dels skapas 
identiteten utifrån de individer och funktioner som utgör systemet, men också den miljö som 
systemet befinner sig i. Gränserna visar i vilken grad informationsflödet tillåts vara öppet, 
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slutna gränser skapar således slutna system. Trots betoningen av öppna gränser mot 
omvärlden, så kallade yttre gränser, är vikten av öppna inre gränser inte att bortse från. De 
inre gränserna skapas mellan systemets olika delsystem (Forsberg & Wallmark 2002).  

Forsberg och Wallmark (2002) menar att det i och mellan system konstant sker ett utbyte av 
information. Enligt Öquist (2008) är ett systems möjligheter till att bestå och utvecklas 
beroende av detta inflöde av ny information. Således går det att konstatera att slutna system 
riskerar att bli icke-föränderliga och i förlängningen slutar fungera. Detta exemplifieras med 
hur missbrukande personer skapar slutna system. Det sociala utanförskapet gör att 
missbrukande människor som umgås i grupp distanserar och sluter sig från omgivningen, och 
således stoppar inflödet av information och intryck. Ett stereotypt beteende hos gruppens 
medlemmar i form av uttryckssätt och alkoholvanor skapas därigenom av systemets slutna 
form. Sammanfattningsvis om systemteori är att dess fokus är samspel, alltså att människor i 
ett gemensamt sammanhang kommunicerar med varandra (Forsberg & Wallmark 2002).  

Systemteori kan betraktas som ett verktyg som kan användas för att förstå olika former av 
problem och utmaningar. Viktigt är dock att betona att det är just en teori, vilket innebär att 
den inte erbjuder några konkreta metoder eller insatser för att lösa problem. Styrkan i 
systemteori är att den möjliggör förståelse för människor utifrån den miljö, eller de system, de 
befinner sig i. Vidare betonar systemteorin vikten av användningen av eklektiska 
förhållningssätt i arbetet med socialt arbete, detta eftersom endast ett perspektiv eller en insats 
sällan är tillräckligt för att lösa de problem som socialt arbete ställs inför (Healy 2005). 

  



 10 

4.	 Metod	
Under denna rubrik kommer studiens val av metod, urval av intervjupersoner, datainsamling, 
dataanalys, kvalitetsaspekter och etiska överväganden att presenteras och motiveras. Enligt 
Reinecker och Stray Jörgensen (2014) så är syftet med detta avsnitt att läsaren ska kunna följa 
med i den undersökning som genomförts och utifrån det beskrivna tillvägagångssättet kunna 
replikera studien med ett likvärdigt resultat. 

4.1	 Kvalitativ	metod	
Studiens syfte var att undersöka hur socialtjänst och psykiatri arbetar med samsjuklighet samt 
vilka utmaningar de professionella ställs inför. En kvalitativ metod avser att möjliggöra 
tolkning och förståelse av den empiriska data som samlats in. Den kvalitativa ansatsen 
kännetecknas oftast av att intervjuer eller observationer används som metod för insamlandet 
av data (Levin 2008). En kvalitativ metod ansågs vara det bästa alternativet för vår studie då 
målet var att få en fördjupad kunskap om arbetet med samsjuklighet. 

4.2	 Urval	
Vi använde oss av ett målinriktat urval och bekvämlighetsurval då vi sökte intervjupersoner. 
Bryman (2011) beskriver att ett målinriktat urval syftar till att skapa möjligheter att intervjua 
personer som är relevanta för studien. Urvalets mål är att, på ett strategiskt sätt, välja 
intervjupersoner som kan vara lämpliga för datainsamling gällande de frågor som man ämnar 
få svar på. Således möjliggör urvalet att uppfylla det syfte som studien syftar till att besvara. 
För att vi skulle kunna samla in relevant data som speglar vår studies syfte sökte vi oss till 
psykiatrin och en enhet inom socialtjänsten som arbetar med missbruksärenden. Vi visste 
sedan tidigare att socialtjänsten arbetar med missbruksproblematik och att psykiatrin arbetar 
med psykisk ohälsa.  

Vi strävade efter att genomföra lika många intervjuer på respektive verksamhet. Genom att 
skapa jämvikt i antalet intervjuer ämnade vi skapa en så rättvis bild som möjligt av hur arbetet 
med samsjuklighet ser ut. I det fall vi hade genomfört fler intervjuer på en av verksamheterna 
hade det kunnat leda till ett vinklat resultat. Om majoriteten av intervjuerna genomförts på en 
verksamhet hade resultatet således kunnat visa att ansvaret för en icke-fungerande samverkan 
enbart låg hos den andra verksamheten. När detta resonemang fördes visste vi inte hur 
verkligheten faktiskt såg ut, men vi ville att studien skulle generera ett så objektivt resultat 
som möjligt.  

I det informationsbrev som skickades ut till verksamheterna (se bilaga 3) ombads de 
yrkesverksamma som var intresserade av att bli intervjuade att besvara förfrågan inom tre 
veckors tid. Då två veckor hade passerat hade vår svarsfrekvens uppgått till sex personer som 
visat intresse för att delta i studien, tre representanter från varje verksamhet. Vi valde att inte 
invänta eventuella svar från fler personer trots att en vecka återstod av svarstiden. I och med 
detta användes även ett bekvämlighetsurval, vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren 
använder sig av de personer som finns tillgängliga för stunden. Hade fler personer anmält sitt 
intresse hade vi varit tvungna att genomgå ytterligare en urvalsprocess för att avgöra vilka 
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som var bäst lämpade att intervjua, dock var det inga fler personer som anmälde sitt intresse 
under den återstående veckan.  

Gruppen av intervjupersoner, även förkortat IP, som intervjuades på socialtjänsten utgörs av 
IP 1, IP 3 och IP 4. Samtliga är utbildade socionomer och innehar liknande professioner på 
den aktuella enheten. Arbetslivserfarenheten varierar något mellan intervjupersonerna, de två 
förstnämnda har arbetat på enheten i drygt fem år medan IP 4 har arbetat ungefär tre år. På 
psykiatrin var variationerna bland intervjupersonerna större, både gällande profession och 
arbetslivserfarenhet. IP 5 och IP 6 arbetar huvudsakligen med samtalsbehandling, medan IP 2 
använder sig av andra behandlande arbetssätt. IP 2 har en arbetslivserfarenhet som uppgår till 
11 år, IP 5 har arbetat på mottagningen i 13 år medan IP 6 har arbetat 1,5 år.  

4.3	 Datainsamling	
Vid insamling av det empiriska materialet bedömdes kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
vara den mest lämpliga metoden då viktig information hade kunnat missas om vi använt oss 
av exempelvis strukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer innebär att man använder sig 
av en intervjuguide innefattande specifika teman som ska beröras. Intervjupersonen får stor 
frihet att besvara frågorna som denne vill, vilket ger kunskap om vad intervjupersonen anser 
vara relevant och viktigt. En semistrukturerad intervju är flexibel, vilket ger forskaren en viss 
grad av frihet då denne får möjlighet att ställa frågor som inte ingår i intervjuguiden. Intervjun 
kan då tillåtas ta en annan riktning än vad man förväntat sig, vilket kan generera ytterligare 
information (Bryman 2011). 

Datainsamlingen inleddes med att verksamhetschefen och enhetschefen för de aktuella 
verksamheterna tillfrågades via e-post om tillstånd att genomföra intervjuer med de anställda. 
I förfrågan bifogades även ett informationsbrev för att klargöra syftet med studien, hur vi 
ämnade följa en god forskningssed samt vilka tidsramar eventuella intervjupersoner behövde 
förhålla sig till. Verksamhetschefen för psykiatrin valde att konsultera sina överordnade för 
att säkerställa att det var tillåtet att genomföra intervjuer i verksamheten. Därefter 
vidarebefordrade cheferna informationsbrevet till sina anställda så att de fick möjlighet att ta 
ställning till ett eventuellt deltagande. Enhetschefen för socialtjänsten återkom till oss via e-
post med kontaktuppgifter till tre personer som var intresserade av att bli intervjuade. 
Verksamhetschefen för psykiatrin var oss inte behjälplig i detta, utan de tre 
intervjupersonerna anmälde själva sitt intresse direkt till oss.  

Datainsamlingen genomfördes under mars och april 2019 på respektive intervjupersons 
arbetsplats. Inför att varje intervju påbörjades blev informanterna ombedda att signera en 
samtyckesblankett (se bilaga 4), detta för att vi skulle kunna säkerställa att de skriftligen 
informerats om studien (informationsbrevet) och således var införstådda med premisserna för 
deltagandet. Intervjupersonerna gav även sitt godkännande till att intervjuerna spelades in, 
vilket gjordes med våra privata mobiltelefoner. Under intervjuerna användes 
mobiltelefonernas flygplansläge för att minska antalet möjliga störningsmoment. Även wi-fi- 
och mobilnätsfunktionen stängdes av innan intervjuerna påbörjades och förblev inställda på 
detta sätt fram tills dess att inspelningarna kunde överföras till våra datorer. Därefter 
raderades inspelningarna på mobiltelefonerna. Inspelningarna har under arbetet med studien 
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lagrats på våra privata, lösenordskyddade datorer. Datorerna är utrustade med brandväggar 
och antivirusprogram, denna mjukvara används för att minska riskerna för att utomstående 
ska kunna ta del av den information som lagras på hårddiskarna. 

Inför intervjuerna hade vi beslutat att ha en tydlig ansvarsfördelning, detta med hänsyn till de 
erfarenheter vi sedan tidigare har av liknande verksamheter. Då vi genomförde intervjuer på 
psykiatrin bar den av oss utan erfarenhet av verksamheten huvudansvaret, och vice versa på 
socialtjänsten. Vi hade innan intervjuernas genomförande identifierat en risk med att intervjua 
personer från verksamheter som vi har erfarenheter av. Det skulle kunna leda till att vi gick 
miste om viktig information om vissa aspekter av arbetet betraktades som självklarheter. 
Således ansvarade den av oss som bar huvudansvaret för att ställa frågor utifrån 
intervjuguiden (se bilaga 2), medan den andre innehade en stödjande roll. Denna roll innebar 
att ansvara för att intervjun föll inom den uppsatta tidsramen, uppmärksamma när intervjun 
skiftade riktning samt ställa frågor som inte stod med i intervjuguiden. Med detta sagt 
utnyttjade vi det faktum att intervjuformen var semistrukturerad, med tanke på dess 
flexibilitet. Intervjupersonerna fick inledningsvis besvara enklare bakgrundsfrågor om sig 
själva, detta för att inbjuda till ett mer avslappnat samtal. Därefter ställdes huvudsakligen 
frågor kring de huvudteman som formulerats i intervjuguiden. Tidsmässigt tog intervjuerna 
mellan 40–65 minuter att genomföra. 

4.4	 Analysmetod	
Vi arbetade parallellt med intervjuer, transkribering och analys. Att transkribera direkt efter 
en avslutad intervju är fördelaktigt då intrycken fortfarande ligger nära till hands (Dalen 
2015). Samma princip gäller för analyserandet av materialet, att man inte ska vänta med 
analysen av datan tills allt material inhämtats. Detta då man kan uppleva att man har en stor 
uppgift framför sig i och med att det blir en stor mängd data att bearbeta (Lofland & Lofland 
1995 refererad i Denscombe 2009). 

I denna studie har en kvalitativ innehållsanalys använts som metod för att bearbeta den data 
som intervjuerna genererade. Denna metod syftar till att skapa förståelse i texter, exempelvis i 
transkriberade intervjuer. Genom att analysera den aktuella texten kan mönster, likheter och 
skillnader urskiljas. Viktigt att nämna är att en text består av olika former av innehåll, 
manifest och latent sådant. Ett manifest innehåll består av tydlig, konkret och uppenbar 
information medan latent innehåll är av abstrakt och underliggande art. Innebörden av latent 
innehåll är att en text tolkas genom olika nivåer av abstraktion. Begreppet abstraktion syftar 
till att man på en högre logisk nivå kan skapa förståelse av innehållet (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2017). 

Anledningen till att valet av metod föll på innehållsanalys var att den ger ett lättöverskådligt 
textmaterial, i och med den kondensering och kategorisering som skapas. Eftersom de 
genomförda intervjuerna gav en stor andel text ville vi säkerställa att vi inte missade något 
väsentligt, exempelvis abstrakt information. Risken för detta anser vi minskar vid ett 
lättöverskådligt material. 
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I innehållsanalysen används fem huvudbegrepp i analysprocessen, vilka är meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, koder, underkategori och huvudkategori. Det första begreppet 
syftar till en textdel, bestående av ett antal meningar, som exempelvis hämtas från 
transkriberade intervjuer. Att använda för många meningar i en meningsenhet kan resultera i 
svårigheter att analysera den text som valts ut, då den kan innehålla flera olika betydelser. 
Meningsenheterna skapar grunden i innehållsanalysen. Kondenserade meningsenheter är en 
förkortad meningsenhet, alltså att man bearbetat en meningsenhet och gjort den mer 
lätthanterlig. Viktigt vid kondenseringen är att det väsentliga budskapet kvarstår. Koder 
används för att sätta en beteckning på meningsenheten. Dessa beskriver kortfattat vad 
meningsenheten innehåller. De koder som har ett likvärdigt innehåll skapar tillsammans en 
kategori. För att ytterligare sortera dessa meningsenheter skapas underkategorier, detta för att 
hålla en lägre abstraktionsnivå. Huvudkategorier innehar en högre grad av abstraktion än 
underkategorier. De förstnämnda innehåller en mer generell beskrivning av innehållet. 
Underkategorierna specificerar mer vilka riktningar informationen i huvudkategorierna kan ta 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2017). Lundman och Hällgren menar att “låg 
abstraktionsnivå innebär textnära och konkreta beskrivningar av innehållet...” (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2017, s. 222). Alltså, underkategorier ger en mer konkret beskrivning av 
innehållet än vad en huvudkategori gör då den sistnämnda har en högre abstraktionsnivå 
(ibid.). 

Varje transkribering bearbetades i sin helhet och värdefulla citat, alltså meningsenheter, som 
föll inom ramen för våra frågeställningar togs ut och placerades i ett särskilt arbetsdokument. 
Dessa citat utgjorde således våra meningsenheter. Därefter kondenserades dessa så det 
väsentliga i citatet bevarades genom att exempelvis pauser, meningsupprepningar och 
avbrutna meningar sållades bort. De kondenserade meningsenheterna analyserades sedan i 
syfte att skapa koder. Detta arbete genomfördes efter varje intervju. Vi valde dock att inte gå 
vidare med nästa steg i innehållsanalysen innan alla transkriberade intervjuer bearbetats. 
Anledningen till detta var att vi inte ville skapa kategorier innan all data samlats in, eftersom 
vi inte kunde veta vilken sorts information de kommande intervjuerna skulle generera. 

Utifrån koderna skapades sedermera två huvudkategorier som vi ansåg fångade det material i 
intervjuerna som var relevant utifrån studiens syfte och frågeställningar. Huvudkategorierna 
var arbetet med samsjuklighet och utmaningar med samsjuklighet. Därefter skapades 
underkategorier som mer konkret visar innehållet i huvudkategorierna. Till den första 
huvudkategorin skapades det egna arbetet och samverkan, till den andra skapades 
underkategorierna utmaningar i det egna arbetet, utmaningar i samverkan och åtgärdsförslag 
till utmaningarna. För att illustrera arbetsgången med innehållsanalysen samt dess resultat i 
form av under- och huvudkategorier har vi skapat en tabell vilken återfinns i bilaga 1. 

4.5	 Kvalitetsaspekter	
Vad som är viktigt att göra då en kvalitativ metod genomförts är att bedöma dess 
trovärdighet. Den kan bedömas med hjälp av begreppen giltighet, överförbarhet, 
tillförlitlighet och delaktighet. Valet av intervjupersoner påverkar resultatets giltighet, studien 
bör alltså innehålla information från personer som har erfarenhet av det område som ämnas 
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studeras för att ett bra resultat kan uppnås. Det bör också finnas ett flertal deltagare som 
bidrar med data för att studien ska innehålla variationer. Däremot så går det inte att fastslå ett 
specifikt antal informanter som bör delta i studien eftersom vikten ligger främst i datans 
kvalitet och inte kvantitet (Lundman & Hällgren Graneheim 2017). 

Att genomföra sex stycken intervjuer, tre från respektive verksamhet, ansågs kunna resultera i 
bra och varierad data. Studiens giltighet upplevs dock vara svårbedömd. Valet av 
intervjupersoner anses ha varit relevant för studiens syfte då dessa är verksamma inom delar 
av psykiatrin och socialtjänsten som arbetar specifikt med psykisk ohälsa respektive 
missbruk. Hade valet fallit på intervjupersoner från andra delar av hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten, vilka inte primärt arbetar med samsjuklighet, hade det insamlade datamaterialet 
eventuellt inte skänkt samma grad av giltighet. Dock kan vi inte slå fast vilken kvalitet datan 
har. I det fall vi hade valt att öka antalet intervjupersoner, och således insamlat information 
från exempelvis tio personer, hade vi kanske fått ett annat resultat. Verksamheterna har ett 
stort antal anställda, således har inte alla röster blivit hörda. Troligtvis finns det mängder av 
information i verksamheterna som inte har blivit inkluderade i studien. Vi vill dock framhäva 
att samtliga intervjupersoner kunde svara och resonera kring frågorna i intervjuguiden, vilket 
enligt oss visar att datan speglar studiens syfte och frågeställningar. 

Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att det är av vikt att kontrollera och bekräfta 
de val som gjorts under arbetets gång, samt att beskriva analysarbetet noggrant. Detta för att 
graden av tillförlitlighet ska öka. I arbetet med studien har vi regelbundet diskuterat våra 
metodologiska tillvägagångssätt, exempelvis efter att intervjuer har genomförts. 
Informationen som intervjupersonerna lämnade kunde variera, vilket kunde leda till att de 
frågor vi ställde också kunde variera mellan intervjutillfällena. Således ämnade vi efter varje 
intervju att kontrollera att arbetet fortsatte i önskvärd riktning mot att besvara syftet och 
frågeställningarna. Vidare har vi försökt att i största möjliga mån vara transparenta i 
beskrivningen av analysen. Den tabell som återfinns i bilaga 1 syftar till att illustrera hur 
arbetet med exempelvis meningsenheter, koder och kategorier har fortskridit. Vi anser dock 
att studien är svårbedömd med avseende på tillförlitlighet. Arbetet hade eventuellt kunnat 
verifieras mer än vad som gjorts, likväl som att fler citat hade kunnat inkluderats i tabellen för 
att öka transparensen. 

Gällande överförbarhet är det läsarens uppgift att bedöma i vilken grad en studies resultat är 
överförbart till andra populationer eller grupper. För att underlätta detta bör avsnitt som 
behandlar datainsamling, urval, analys och deltagare vara noggrant beskrivna (Lundman & 
Hällgren Graneheim 2017). Vi kan inte uttala oss om huruvida vår studie har en hög grad av 
överförbarhet eller inte, men vi anser att de ovan nämnda avsnitten är genomarbetade och 
tydliga. Det stora antalet anställda inom de båda verksamheterna möjliggör en stor variation i 
fråga om åsikter och upplevelser av samsjuklighet. Således är det svårbedömt om resultatet är 
överförbart, eftersom den information våra intervjuer genererat är inhämtade från endast ett 
axplock av antalet möjliga respondenter i verksamheterna. 

Under arbetet med studien har vi försökt att skapa distans mellan oss och den information 
som bearbetats. Detta för att i största möjliga mån säkerställa att det är intervjupersonernas 
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åsikter, upplevelser och kunskaper som fått styra resultatets riktning. Detta anser Lundman 
och Hällgren Graneheim (2017) är en del av forskarens delaktighet, de framhåller dock att 
graden av distans inte är konstant under ett forskningsarbete. Datainsamling kräver större 
närhet än exempelvis arbetet med dataanalys, detta eftersom intervjuer förutsätter att man 
skapar en intervjuguide och således ställer frågor som intervjupersonen ska besvara. Vi anser 
att vårt arbetssätt har haft den variation av delaktighet som beskrivs ovan. Under skapandet av 
intervjuguiden och under datainsamling har vi varit delaktiga i stor utsträckning, medan 
analysarbetet har präglats av försök att exkludera personliga åsikter och förutfattade 
meningar. Vår upplevelse är att detta har givit ett resultat som är objektivt presenterat där 
meningsenheterna från transkriberade intervjuer utgör samtlig information.  

4.6	 Etiska	överväganden	
Genomgående i studiens arbete har vi strävat efter att eliminera risken för att 
intervjupersonernas identiteter ska kunna avslöjas. Vetenskapsrådet (2017) använder 
begreppet integritet som syftar till att forskaren ska verka för att skydda intervjupersonernas 
integritet. Dataskyddsförordningen (GDPR) understryker också vikten av att skydda 
intervjupersonerna. Lagen är till för att “skydda enskildas grundläggande rättigheter och 
friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter…” (Datainspektionen, u.å.). För att 
värna om intervjupersonernas integritet har vi avidentifierat materialet. Personuppgifter som 
kan härleda utomstående till deltagarna, som exempelvis namn, arbetsplats och kommun har 
således exkluderats både i skriftlig och muntlig form. Således återfinns personuppgifter 
varken i inspelade intervjuer, arbetsdokument eller filnamn. För att kunna särskilja 
intervjupersonerna när vi arbetet med materialet har vi, vilket tidigare omnämnts, valt att 
benämna dem som IP 1, IP 2 etc. Genom denna avidentifiering har vi anonymiserat 
intervjupersonerna. 

Inför att varje intervju påbörjades blev informanterna ombedda att signera en 
samtyckesblankett, detta för att ytterligare säkerställa att de var införstådda med villkoren för 
studien, vilka de tidigare fått ta del av genom informationsbrevet. I både informationsbrevet 
och i samtyckesblanketten informerades intervjupersonerna att de närhelst de ville kunde 
avbryta deltagandet. De gav även sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. 

Hur materialet har hanterats och lagrats för att värna om intervjupersonernas integritet finns 
beskrivet i denna studies avsnitt om datainsamling. Karlstads universitet beskriver i enlighet 
med GDPR att lagring av personuppgifter på mobiltelefoner är olämpligt då dessa i många 
fall är synkroniserade med molntjänster som exempelvis iCloud samt att mobiltelefoners 
säkerhet kan vara bristfällig (Karlstads universitet 2019). 

Gällande god forskningsetik är det viktigt att vara på det klara med vad man som forskare kan 
utlova till sina respondenter, exempelvis hur man ämnar använda det insamlade materialet. 
Enligt Vetenskapsrådet (2017) går det inte att utlova att ingen utomstående ska få ta del av det 
insamlade materialet, exempelvis vid händelse av disputation eller prövning av det 
vetenskapliga resultatet. Denna studie kommer troligtvis inte att användas i sådana ärenden, 
däremot kommer den att vara föremål för granskning i och med den opponering som väntar i 
arbetets slutskede. Även i den händelse att studien skulle stå inför en etisk prövning eller 
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liknande, där även transkriberade intervjuer skulle läsas av utomstående så föreligger ingen 
risk för att personuppgifter avslöjas. Detta eftersom materialet genomgående är avidentifierat 
enligt beskrivningen ovan. 

Huruvida nyttan med studiens genomförande överväger den eventuella skada den skulle 
kunna åstadkomma är svårt att slå fast. Det är viktigt att poängtera att denna studie inte är en 
regelrätt forskningsstudie, utan en examinerande skoluppgift. Således kommer sannolikt inte 
resultatet att medföra några förändringar, varken ur ett akademiskt perspektiv eller i de 
verksamheter som ingått i studien. Trots det bedömer vi att studien behandlar ett intressant 
och aktuellt ämne och att resultatet har ett värde. Den skada som skulle kunna uppstå härleder 
vi till ett eventuellt avslöjande av intervjupersonernas identiteter. Eftersom resultatet inte 
enbart är positivt skulle det kunna försätta intervjupersonerna i en beklämmande situation. 
Vidare skulle verksamheterna kunna drabbas negativt av ett eventuellt avslöjande. Men 
eftersom materialet är avidentifierat och konfidentiellt hanterat bedömer vi att nyttan med 
studien överväger den eventuella skada som skulle kunna uppstå. 
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5.	 Resultat	
I följande avsnitt presenteras studiens resultat. Studiens syfte är att undersöka hur socialtjänst 
och psykiatri arbetar med samsjuklighet samt vilka utmaningar de båda verksamheterna ställs 
inför. Den kvalitativa innehållsanalysen av de transkriberade intervjuerna resulterade i ett 
flertal gemensamma nämnare hos de professionella som arbetar med samsjuklighet. Dessa 
nämnare formade i sin tur två huvudkategorier innefattande två respektive tre underkategorier 
vilka presenteras nedan. 

• Arbetet med samsjuklighet 
Det egna arbetet och samverkan. 

• Utmaningar i arbetet med samsjuklighet 
Utmaningar i det egna arbetet, utmaningar i samverkan och åtgärdsförslag till utmaningarna. 

5.1	 Arbetet	med	samsjuklighet	
Arbetet med samsjuklighet kan delas in i två olika områden. Dels så sker arbetet internt i 
verksamheten då varje aktör bemöter den problematik som tillhör dess arbetsområde. Arbetet 
med samsjuklighet utförs också genom en interaktion mellan berörda parter. I denna studie så 
är det samverkan mellan socialtjänst och psykiatri som är aktuell. 

5.1.1	 Det	egna	arbetet	
Samsjuklighet har två beståndsdelar, missbruksproblematik och psykisk ohälsa. Resultatet 
visar på att missbruk sällan förekommer utan att psykisk ohälsa är inblandat. Vi har tidigare 
konstaterat att ansvaret för missbruksvård ligger hos socialtjänsten, medan den psykiska 
ohälsan ska behandlas av psykiatrin. Detta slogs även fast i intervjuerna. I och med hur 
ansvarsfördelningen mellan verksamheterna är uppdelad ser även insatserna olika ut. 
Socialtjänsten arbetar med myndighetsutövning och kan bevilja insatser i öppenvård. 
Kognitiv beteendeterapi, 12-stegsbehandling och drogtester är exempel på detta. Psykiatrin 
arbetar främst med behandling, bedömning och utredning av psykisk ohälsa. 

De tre intervjupersonerna från socialtjänsten beskriver att deras arbetsuppgifter huvudsakligen 
kretsar kring missbruksinsatser. IP 1 beskriver enhetens arbete enligt följande: 

Vi jobbar med all myndighetsutövning för målgruppen enligt SoL, LVU och LVM. Utreder, 
bedömer, fattar beslut om insatser och följer upp dem kan man väl säga att vi gör. 

IP 3 är mer utvecklande i sitt svar och nämner även specifika behandlingsmetoder. 

Det kan vara insatser i öppenvård, som att gå i samtal hos drogterapeut. Då kan det vara både 
samtal, alltså KBT eller återfallsprevention eller 12-stegsbehandling i öppenvård. Man kan också 
lämna drogtester. Man kan söka boenden om man inte har någonstans att bo och har ett missbruk. 
Även extern placering, i familjehem eller på behandlingshem. 

Trots att arbetsuppgifterna främst kretsar kring missbruk så hanterar socialarbetarna 
problematiken med samsjuklighet i sitt dagliga arbete. IP 4 beskriver hur vanligt 
förekommande samsjuklighet är enligt följande: 
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Jag skulle väl säga att det är undantag när man träffar de som inte har psykisk ohälsa, det är få som 
är här kortvarigt liksom… Det är ofta vi träffar personer som inte mår bra. 

Även IP 1 har observerat att det finns ett starkt samband mellan missbruk och psykisk ohälsa. 

Det viktigaste som jag ser i mitt jobb är att jag väldigt sällan ser missbruk utan psykisk ohälsa, 
men sen ser vi ju psykisk ohälsa utan missbruk. Det ser vi ju. Men väldigt sällan något annat. 

I och med att samsjukligheten är så pass vanlig krävs det av socialarbetarna att de kan hantera 
personer med denna problematik. 

Jag tror att det har att göra med att vissa klienter aldrig kommer in till psykiatrin. Så då tar de 
aldrig första steget, det är oftast vi som uppmärksammar behovet för vi kommer i kontakt med 
dom. Skulle jag tro. Vi kanske träffar en person och ser behov av stöd från psykiatrin, men 
klienten kanske själv inte har tänkt på det innan. Det är något som blir i processen här. (IP 4) 

Således menar IP 4 att socialtjänsten ofta blir den första kontakten för personer med 
samsjuklighet, trots att de i vissa fall skulle ha kontaktat psykiatrin i första hand. Arbetet 
sträcker sig i vissa fall längre än att enbart vara första kontakt, IP 3 beskriver att människor av 
flera anledningar blir kvar i socialtjänstens omsorg. Anledningar till detta är exempelvis 
väntetider hos psykiatrin eller att andra verksamheter kan skjuta personer ifrån sig. Detta kan 
inte socialtjänsten göra eftersom de är samhällets yttersta skyddsnät. 

Jag tror att socialtjänsten är som samhällets yttersta skyddsnät, här hamnar nu folk som egentligen 
skulle varit någon annanstans. Som på psykiatrin, personen står i kö. De flesta andra kan ju skjuta 
personer ifrån sig, som arbetsförmedlingen exempelvis. Att de inte tycker personen står till 
arbetsmarknadens förfogande så man blir utskriven. Eller du kom inte på mötet så du blir 
utskriven. Och psykiatrin kan säga att du har inte kommit på de tre senaste mötena så du blir 
utskriven härifrån. Men här fastnar man ju litegrann. Vi kan ju inte säga att du får ta en kontakt 
där… Jag har en upplevelse att väldigt mycket hamnar här och många frågor blir angelägna för oss 
men kanske inte för andra. 

Trots att människor med psykisk ohälsa blir kvar i socialtjänstens omsorg kan de inte beviljas 
insatser för det psykiska måendet, detta är psykiatrins uppgift. Istället blir uppgiften för 
socialtjänsten att försöka se till att de hjälpbehövande kommer i kontakt med psykiatrin. Ett 
sådant tillvägagångssätt är att skicka remisser. Enligt IP 1 kan de hjälpa personer som inte 
själva kan söka kontakt genom att remittera på följande sätt: 

Det är mer att vi har ett dokument upprättat där vi kan fylla i att en person önskar kontakt och 
hjälpa till med det. Det är inte alla som har förmåga eller mår tillräckligt bra för att klara av det på 
egen hand. Vi kan också vara angelägna om att våra klienter ska få tillgång till rätt stöd från region 
X… 

Inom psykiatrin arbetar man med den psykiska ohälsan på olika sätt. Utredning, bedömning 
och behandling är de arbetssätt man huvudsakligen arbetar med. IP 6 beskriver detta samt 
vilken problematik verksamhetens målgrupp har. 

Allmänpsykiatrisk mottagning, behandling och bedömning och utredning av psykiatrisk 
problematik, egentligen allt utom psykos. Ångestsjukdomar, depression, personlighetssyndrom, 
neuropsykiatri. 
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IP 5 beskriver verksamheten på ett likvärdigt sätt, men tillägger också att om man inte är lika 
allvarligt psykisk sjuk så kan man söka hjälp hos primärvården. Detta med tanke på att deras 
verksamhet är en specialistmottagning. 

Ja, men det är ju utredning, diagnostik och behandling av det som utgör våran målgrupp ju, det är 
de svårast psykisk sjuka. Det är ju en specialistmottagning på det sättet. Det är lite olika nivåer 
liksom på problematik. Är man inte i samma dåliga skick så kan man gå på vårdcentralen, och blir 
det sämre så kan man komma hit. Så det är väl väldigt övergripande, det är ju sjukvård här… 

Det finns flertalet olika former av insatser inom psykiatrin. Ett bedömningsarbete ligger till 
grund för att avgöra vilka insatser som respektive patient är i behov av. IP 5 nämner detta 
samt suicid- och läkemedelsuppföljningar och stöd och struktur i vardagen som exempel på 
insatser. 

Ja, det är ju om någon kommer hit helt ny så är det ju någon slags bedömningsarbete som måste 
göras först, man måste försöka fånga upp vad det är för person och vad det är för problematik och 
vad man gjort för behandling innan om man gjort någon behandling innan. Sedan erbjuder vi 
uppföljning efter slutenvård, om någon har vårdats inneliggande efter suicidförsök till exempel, att 
man erbjuds uppföljning snabbt innan öppenvården efter man blivit utskriven för att fortsätta 
bedöma suicidrisk och följa måendet närmsta tiden efter utskrivning. Sjuksköterskorna har mycket 
med läkemedelsuppföljningar och rådgivningstelefon och att vara tillgänglig för vårdgrannar. 
Arbetsterapeuterna erbjuder ju stöd och struktur i vardagen och hjälpmedel för att kompensera för 
kognitiv funktionsnedsättning till exempel. Och fysioterapeuterna har ju jobbat lite olika. En har 
jobbat mer med uttryckande metoder för att få något slags alternativ till om man inte riktigt kan 
använda sig av samtalsterapi utan behöver få uttrycka sig på annat sätt... Det finns en massa 
specialvarianter i allt detta förstås. 

Missbruksproblematik är något som samtliga intervjupersoner på psykiatrin kommer i kontakt 
med. Denna problematik är inte något man behandlar, men ett missbruk omöjliggör inte 
behandling av psykisk ohälsa. Det råder dock inte en samstämmig uppfattning vilka 
bestämmelser som gäller för psykologisk behandling för individer med samsjuklighet. 

En del har ju missbruk, och i och med att vi jobbar med levnadsvanor. En fråga som vi inom 
psykiatrin ställer är ju det här med levnadsvanor. (IP 2) 

IP 6 menar att man kan göra en överenskommelse med patienten om att de kan få terapeutisk 
hjälp om de går med på att minska sitt missbruk: 

… och då kan vi till exempel göra en deal med patienter som har ett missbruksproblem för vi 
behandlar inte en person med missbruksproblem med terapi helst, om de inte går med på att 
minska sitt bruk. Och då kan man göra en deal med dem att de ska testas med ett visst intervall. 
Men det är väl typ det vi kan erbjuda, vi kan inte behandla själva missbruket. 

Detta är något som IP 2 också beskriver, men att samsjukligheten försvårar arbetet: 

Jag har ju faktiskt genom åren inte sagt nej. Med anledning av att ibland har det ju hänt att allt 
eftersom patienten kommer på det själv att de skulle vilja minska, och då har de gjort det. Men jag 
har inte sagt ”okej då får du inte komma”. Men det har varit svårare att jobba med dem. 
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Då psykiatrin inte jobbar med att behandla missbruksproblematiken kan de inte göra annat än 
att hänvisa eller remittera patienterna till socialtjänsten, vilket IP 2 berättar: 

Även om vi inte behandlar missbruk här, men man kan remittera vidare. 

IP 6 lämnar samstämmiga uppgifter. 

Men drog- och alkoholmissbruk då är det enda som vi kan göra är att köra regelbundna testningar 
för och se så att de håller sig rena. Annars så hänvisar vi ju dem till kommunen, så vi behandlar 
inte missbruk här. 

Nedanstående citat från IP 5 förtydligar vad IP 6 menar i ovanstående citat gällande 
drogtester. Dessa tester är inte någon form av missbruksbehandling, utan syftar till att 
kontrollera om patienten är mottaglig för psykiatrins insatser. I arbetet verkar det inte finnas 
något tydligt regelverk för huruvida en patient får missbruka under pågående insats, förutom 
under en pågående neuropsykiatrisk utredning. 

Det stämmer nog inte att man måste vara drogfri en viss tid för att få göra en behandling. Nej det 
tycker jag inte. Men för att få göra en neuropsykiatrisk utredning finns det krav på det däremot. Så 
är det. 

Som IP 2 tidigare beskrivit behandlar psykiatrin inte missbruk. Intressant är att IP 6 
uppmärksammar ett tillfälle då psykiatrin erbjuder behandling/går in med insats gällande 
medicinskt missbruk. Det saknas dock kompetens för denna behandling men att det trots detta 
går att erbjuda. 

Vi erbjuder ingen behandling för missbruksbiten, utan det enda vi erbjuder är… Eller jo det gör vi 
i och för sig, medicinskt missbruk. Där har vi individuell läkemedelsnedtrappning. Som egentligen 
ingen här är utbildade i men som två stycken här har liksom handledning i som dem kan jobba 
med det. 

5.1.2	 Samverkan	
När socialtjänsten kommer i kontakt med psykisk ohälsa och när psykiatrin möter 
missbruksproblematik så konstateras det att det råder en bristande kompetens inom 
verksamheterna. Detta föranleder att verksamheterna måste samverka med varandra då 
kompetensen om respektive sjukdom ligger hos den andra verksamheten. Samverkan kan ta 
sig uttryck på flera olika sätt. Dessa kan vara vårdplanering, jour- och vårdgrannetelefon, 
samt SIP. Den sistnämnda samverkansformen används mest frekvent. 

... vi har ju en viss samverkan med slutenpsykiatrin, där har vi ju vårdplaneringar och hela den 
biten. Som vi blir kallade till och går på. Gällande öppenpsykiatrin så skulle jag säga att det främst 
är genom SIP, men även telefon och mailkontakt när klienten har en upprättad kontakt. Då tar man 
ju direkt kontakt med den personen. Om man har frågor eller vill kalla till möten eller så. Men för 
att få till trepartsmöten runt klienten så upplever jag att det är SIP som funkar. (IP 3) 

Samverkansformen SIP som har ersatt de trepartsmöten man tidigare använde sig av 
återkommer hos flera av intervjupersonerna. IP 3 fortsätter: 
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Vi har ju en jättestor grej som har underlättat, det är det här med SIP-möten. Jag minns faktiskt 
inte när det kom till, men när jag började jobba var inte det något som fanns. Man kunde ju ha 
trepartsmöten, alltså gemensamma möten men inte på samma sätt som nu. Nu har vi ett 
gemensamt datasystem som vi båda använder och så är det ju lagstadgat att man ska delta på SIP. 
Det är något som har underlättat. 

IP 1 beskriver att de använder SIP som samverkansform och hur den är reglerad i lag. 
Verksamheterna är inte skyldiga att skicka någon särskild representant, trots att det kan vara 
önskvärt från de som initierade mötet. Det uppmärksammas även att det främst gäller 
psykiatrin eftersom variationen av professioner är större än inom socialtjänsten. 

Nu kallar man inte till vårdplaneringar längre, man har gjort om det systemet kring SIP:ar istället 
som vi också hade innan, men att man jobbar på ett annat sätt nu. Och det blir ett sätt för oss att 
samverka, sedan är det ju reglerat i lag också… det kan ju vara så att vi kallar till en SIP, när vi 
ska upprätta den från början så kanske vi har en tanke att det vore bra om det kom en läkare. Men 
att de har ingen skyldighet att skicka just den kompetensen som vi efterfrågar, utan det kanske 
kommer en kurator istället liksom. Så man har en skyldighet att komma med någon, men den 
behöver inte vara just den vi tycker. Sedan blir inte skillnaden härifrån så stor, för om man vill ha 
en socialsekreterare, vi har inte så mycket annat att erbjuda, det är det vi har. Det är alltid vi, men 
det kan vara olika personer som sitter med. 

Även IP 2 går på SIP-möten. Dock representerar IP 2 aldrig verksamheten såvida det inte 
gäller patienter som denna har i behandling. 

Men SIP-möten med mina egna patienter, där gick jag ju för dem hade du ju i behandling och en 
relation till. 

Det finns andra metoder att samverka som inte är uttalade samverkansformer eller reglerade i 
lag. Ibland är det upp till den yrkesverksamma att välja tillfällen och sätt att samverka. IP 1 
beskriver ett sådant exempel där samverkan fungerat väl. I det här fallet var det en kurator 
inom primärvården som valde att stötta patienten genom att ta kontakt med socialtjänsten. 

Någon som hade sökt sig till vårdcentralen, en kurator, för att få stöd utifrån ångest och 
depression. Konstaterat att det fanns ett missbruk med i bilden, det kanske är så att du behöver 
jobba med det här först och då satte hon sig och tillsammans med klienten, i deras samtal, och 
ringde till vår jour för att boka in ett möte för att ansöka om det här stödet. Det var inte så att ring 
socialtjänsten och fråga om det här, utan hon satt med honom och ringde, tog första kontakten så, 
hjälpte honom men kontaktuppgifter och sådär. Så han tyckte att det var jättebra samarbete. Det 
enda hon egentligen hade gjort var ju sitt jobb tänker. 

Tidsaspekten och det faktum att det rör sig om skilda arbetsplatser bidrar till att det kan bli 
utmanande att hitta sätt att samverka på. Därför kan det underlätta att ha personlig kännedom 
om varandra, alltså att man är bekant med professionella i andra verksamheter. 

All samverkan underlättas väl lite av om man har någon kännedom om personen som jobbar, men 
det är svårt. Där blir man tillbaka på det som försvårar igen att vi är en så stor mottagning och vi 
har så många potentiella samarbetspartners i flera olika kommuner och så. Så personlig kännedom 
är nästan omöjlig även om det hade underlättat naturligtvis. Att man har tid att samverka, det är 
klart att det tar med tid i stunden att samverka och kanske gå till kommunen eller vara på en SIP 
eller sådär, men man kan ju ha igen det i ett senare skede att det lönar sig, men vi sitter ju och är 
ganska fullbokade i våra almanackor med mycket som går slag i slag under en arbetsdag. (IP 5) 
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IP 4 förklarar att det mellan verksamheterna finns ett tydligt regelverk i form av 
överenskommelser som beskriver hur samverkan ska fungera. Att arbeta parallellt med 
personer med samsjuklighet är således något som båda verksamheterna ska göra. 

Det finns ju lokala överenskommelser hur man ska jobba mellan kommun och landsting, och 
specifikt för missbruksvården och där står det ju att man ska jobba parallellt. 

IP 2 menar att det finns individuella skillnader mellan de yrkesverksamma inom psykiatrin 
gällande graden av samverkan med socialtjänst. 

Jag kan bara prata för mig och jag har inte mycket samarbete med kommunen. Utan det är andra 
behandlare som har mera kontakter faktiskt. 

IP 6 har inte blivit kallad till något SIP och uttrycker osäkerhet kring sin roll i samverkan. 

Man vet ju att det är kommunen som ska ta det om det är missbruk. Det är typ det som jag har hört 
att det pratas om. Och att kanske att den här patienten ska kanske till kommunen först… Nu är jag 
bara fast vårdkontakt åt en utöver mina egna patienter. Och har än så länge inte blivit kallad på 
något. Men då tror jag att det är jag som ska gå. Jag tror att det är så det funkar. Också jag som är 
ansvarig för att styra upp ett om den personen behöver det. Om vi anser att den behöver det. Det 
tror jag… 

Inom socialtjänsten däremot varierar inte graden av samverkan i lika hög utsträckning. IP 3 
menar att de alltid närvarar på SIP-möten och prioriterar dessa framför andra arbetsuppgifter. 
I de fall som den hjälpsökande inte har blivit tilldelad en handläggare skickar socialtjänsten 
sin jour till mötet. 

Jag upplever att vi alltid går på SIP-möten… Är det en klient som inte är aktuell här sedan 
tidigare, då går ju handläggaren som kommer ha ärendet eller våran jour på enheten, då kommer 
en handläggare. Men är det en klient som exempelvis jag har, då avbokar man annat för att se till 
att gå på den där tiden som är utsatt för SIP-mötena är ganska viktiga. Det är fler parter med och 
så. Jag behöver komma. 

Socialtjänsten kan bara arbeta med den ena halvan av samsjuklighet, således är psykiatrins 
kompetens nödvändig för att den hjälpsökande ska få möjlighet att må bättre vilket indikerar 
varför samverkan är viktigt. 

Jo men det är ju oftast svårare när det finns en samsjuklighet eftersom det blir mer komplext, det 
är inte bara en beroendeproblematik man behöver jobba med. Där kommer samverkan in i bilden. 
Finns det ingen samverkan eller om samverkan inte fungerar så är det betydligt svårare för vi kan 
inte göra hela delen. Vi kan aldrig tillgodose den delen, och har man bara halva delen så funkar det 
inte så bra. Man når inte hela vägen fram liksom. Det är klart det försvårar när det inte funkar. (IP 
4) 

5.2	 Utmaningar	i	arbetet	med	samsjuklighet	
Arbetet med samsjuklighet löper inte felfritt och det finns en mängd olika orsaker till detta. 
Intervjupersonerna upplever att det finns utmaningar både i det egna arbetet och i samverkan 
med andra verksamheter. 
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5.2.1	 Utmaningar	i	det	egna	arbetet	
Resultatet visar att det finns ett flertal utmaningar i det egna arbetet. Både psykiatri och 
socialtjänst uppger i intervjuerna att det finns brister i verksamheterna som inte beror på den 
enskilda yrkesutövaren. De utmaningar som lyfts fram är bland annat brist på resurser, brist 
på stöd från den egna organisationen och att målgruppen är svår att arbeta med. 

IP 4 berättar att socialtjänsten inte är perfekt, men att den trots det gör ett bra arbete. 

Det är klart att socialtjänsten inte är perfekt, men jag upplever att vi jobbar med det bra. Jag har 
nog inte tänkt att det är en massa förändringar vi behöver göra, men det är säkert så. Det är jag 
övertygad om, att man kan göra saker bättre. Jag tycker vi är bra på att se vad personen har för 
behov och hjälpa till. Driva processen med psykiatrin och hålla kontakt. Man funderar ju inte så 
mycket på de här frågorna när man är i jobbet liksom. 

IP 5 riktar kritik mot den egna organisationen, som upplevs vara stor och otymplig. Brist på 
stöd från verksamheten, samt att arbetet upplevs som ensamt nämns som möjliga anledningar 
till att arbetet kan vara utmanande. 

Vad kan mer försvåra… Det kan väl vara att organisationen här är stor och lite otymplig, att det 
egna inre organisationen kanske inte alltid utgör det stöd i arbetet som man skulle behöva när man 
möter patienter som har så stora och komplexa problem då. Att det är mycket ensamarbetet och 
svårt kanske att få till att det blir liksom att man gör en sak i taget snarare än att man har ett batteri 
av åtgärder som pågår samtidigt. Har man samtalskontakt så behöver man inte samtidigt ha en 
samtalsterapeut-kontakt. Man gör en sak för att spara resurser tänker man nog men det kan också 
bli så då att man inte får tillräckligt med hjälp i stunden när man behöver det, så det blir inte 
tillräckligt effektiv insats. 

I citatet ovan nämner även IP 5 att det råder resursbrist inom psykiatrin. Resursbristen har 
resulterat i att väntetiderna för behandling har ökat, vilket IP 2 berättar om. 

Det är kanske ungefär ett års väntetid. 

IP 5 berättar att väntelistorna blir allt längre, trots att man kontinuerligt arbetar med att 
administrera dem i ett försök att korta väntetiderna. 

Vi sitter ju med väntelistorna för psykoterapi och samtalsbehandling. Man tycker att man lägger 
ner mycket arbete, håller koll på inflödet och vad som kommer och ser till att saker och ting inte 
hamnar fel och ser om det är rimligt att någon står på listan och sådär. Man tycker ju att det borde 
kunna bidra till att den minskar den listan, men det är snarare tvärtom att den listan har ju bara 
ökat och ökat fastän vi har jobbat och jobbat. 

IP 5 upplever att det finns flera olika anledningar till de långa väntelistorna, bristen på läkare 
är en av dem. Att kunna avgränsa behandlingen för patienter som visar förbättring i sitt 
psykiska mående upplevs vara svårt och nämns även det som en anledning till långa 
väntetider. 

… vi är ganska så fullbemannade nu förhållandevis, det är väl alltid någon rekrytering som pågår. 
Läkarfrågan, där är det alltid brist och beroende av hyrspecialist och sådär. Men för övrigt, vi 
undrar också det, vad är det som gör att det blir såhär egentligen? Det är mycket remisser, långa 
behandlingstider, svår problematik som inte låter sig snabbt behandlas. Det kan säkert vara svårt 
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att sätta en gräns som behandlare, vart ska gränsen går för när man får anse att man är nöjd? Det 
kanske är så att man har en patient som inte blir frisk men där man har gjort tillräckligt bra jobb 
och det jobb som går att göra. Men ändå avsluta trots att mycket kanske inte är så bra ändå. Men 
sätta ett stopp och säga att nu går det inte att göra mer, det är svårt. 

Resursbristen inom psykiatrin är något som nämndes även i intervjuerna på socialtjänsten. De 
långa väntetiderna har ibland resulterat i att socialtjänsten inte kan låta klienter vänta på en 
utredning. Således har socialtjänsten i vissa fall bekostat privata psykologiska utredningar.   

Vi gör ju också en del bedömningar kring personer som kanske varit aktuella ganska länge eller 
som har en samsjuklighet, där vi går in även fast det inte är vårt ansvar. Om man ser till vår roll 
och psykiatrins roll. Det har hänt att vi bekostar psykiatriska utredningar för klienten, som aldrig 
riktigt kommer in på psykiatrin. Det är privat eller liksom på behandlingshemmen de är på. (IP 3) 

Det är inte bara psykiatrin som saknar resurser, även socialtjänsten upplever att de befinner 
sig i en svår situation. 

Vi har väl inte heller jättestora resurser. Vi har ju underskott i vår budget för placeringar och så. Så 
det är svårt för kommunen också. Socialtjänsten är väl inte känd för att ha jättestora resurser. (IP 
3) 

En annan utmaning för psykiatrin är att arbeta med personer med samsjuklighet. IP 2 menar 
att missbruket försvårar behandlingen av den psykiska ohälsan, men att patienterna inte alltid 
vill sluta med sina läkemedel. 

Har du mycket värktabletter eller benso, så blir det väldigt svårt att jobba. Då vill jag ju helst att de 
börjar med nedtrappning och ibland vill de ju inte det, man vill ha kvar sitt läkemedel. 

En annan försvårande faktor gällande missbruk inom psykiatrin är att denna problematik inte 
integreras tillräckligt mycket i det vardagliga arbetet. Intresset för missbruk bland de 
yrkesverksamma blir sekundärt, vilket leder till kunskapsbrist om ämnet. 

Sen tror jag att försvårande, om jag får återkomma till den frågan för nu kom jag ju att tänka på att 
kanske att försvårande också är att vi inom psykiatrin kanske inte pratar så mycket om det är med 
missbruk. Att vi inte heller väljer och fördjupa kunskaperna specifikt inom det området alla gånger 
heller. Utan vi är väldigt, vi är ganska så psykiatriskt inriktade, så det blir det som är fokus, det 
andra kan jag ibland uppleva som vi hoppas att det inte finns. Lite så. (IP 5) 

5.2.2	 Utmaningar	i	samverkan	
Det är inte enbart inom den egna verksamheten som de yrkesverksamma möter utmaningar, 
även i samverkan med andra yrkesutövande finns det en problematik. SIP beskrevs tidigare 
som det vanligaste sättet att samverka, men resultatet visar också att det är en 
samverkansform som kantas av problem. Det framkommer i intervjuerna att socialtjänsten är 
missnöjd med psykiatrins delaktighet i SIP-möten. Detta är något som bekräftas från 
psykiatrins håll där SIP beskrivs som komplicerat och besvärligt. Det råder också 
informationsbrist verksamheterna emellan till följd av bristande kommunikation. Regelverk 
och arbetssätt hos den andra aktören är kunskaper som inte har kommunicerats mellan 
verksamheterna. 
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Jag har jobbat här ett tag, jag har jobbat mycket med missbruk. I missbruk finns ju mycket psykisk 
ohälsa och tvärtom. Jag tror någonting som försvårar mycket överlag är samverkan. För att en 
klient ska få rätt hjälp och det stöd man behöver, så behövs det olika myndigheter och instanser. 
Det är både vi och psykiatrin och så. Det försvårar. (IP 3) 

Arbetet med samsjuklighet kräver att både socialtjänst och psykiatri arbetar med parallella 
insatser vilket beskrivits i tidigare underkategorier. Fungerande samverkan skapar bättre 
förutsättningar för att den hjälpbehövande ska må bättre. Trots detta så kan samverkan vara en 
försvårande faktor i arbetet, vilket majoriteten av intervjupersonerna berättar. 

SIP är en av de samverkansformer som används mest, men trots detta upplever flera 
intervjupersoner att det är ett problematiskt sätt att samverka. Intervjupersonerna från 
socialtjänsten anser sig ta stort ansvar i arbetet med SIP och att det är psykiatrin som är 
orsaken till att samverkan fallerar. Inom psykiatrin upplever man att SIP är komplicerat och 
att orsaken till bristande samverkan ofta ligger i den egna organisationen. IP 1 menar att SIP 
är den bästa samverkansformen, men att problemen inom den psykiatriska organisationen 
försvårar. 

Nu har jag pratat gott om SIP-möten, att det är det bästa sättet att samverka och det är det. Det 
tycker jag. Jag tycker det är bra att vi har samma datasystem och vi kan skicka meddelanden till 
varandra och sådär. Jättebra. Så syftet med SIP är jättebra. Men så är det så att psykiatrin här har 
haft jättedåligt med resurser, så jag gör samtidigt ganska mycket avvikelserapporter att de inte 
kommer på SIP. Vi får ju väldigt sällan att den som vi har önskat är med på SIP. Vi kan önska 
läkare och arbetsterapeut, då är det inte det man får om inte klienten har haft en etablerad kontakt 
med exempelvis en arbetsterapeut, då kan ju den komma. 

IP 4 upplever att SIP stundtals är välfungerande, men det har hänt att man har genomfört 
möten utan att psykiatrin varit närvarande då det är svårt att hitta gemensamma tider. Således 
fallerar samverkansformen eftersom endast en av de berörda verksamheterna är närvarande. 

Det ser ju väldigt olika ut. Nu har jag inte haft supermånga SIP. Men jag tycker att de gånger jag 
har kallat så har det kommit någon, eller så har de förklarat att ingen kan komma och försökt boka 
om. Men det är inte alltid man kan göra det för det är ganska många som ska anpassa sig och det 
är svårt att hitta tider och då har man kanske valt att genomföra det ändå 

Från psykiatrins håll så beskriver IP 5 den generella upplevelsen av SIP som en besvärlig 
uppgift som de yrkesverksamma helst vill vara utan. 

Allt det där med SIP upplevs nog som ganska komplicerat, med kallelsesystemet och 
dokumentationssystemet och det har ändrat sig. Lagstiftningen har också ändrat sig. Det är mycket 
med här med samverkan och trygg och säker utskrivning. Det är en ganska stor apparat som jag 
tror folk är lite lätt skräckslagna inför. Att man hoppas att man slipper drabbas av det. Det är 
mycket att sätta sig in i även om det är ett jättebra verktyg och system och sådär. 

En annan utmaning gällande SIP är att lagstiftningen inte kräver att en särskild person ska 
närvara. Istället är verksamheterna skyldiga att endast skicka en representant. 

Men där har man ju en skyldighet att närvara, eller någon har en skyldighet att närvara. Det är inte 
alltid det är den personen som vi vill ha med som kommer, utan det ska vara någon som 
representerar typ öppenvårdspsykiatrin. (IP 1) 
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Det är inte säkert att vi skickar rätt person härifrån heller, det vet jag ju. (IP 5) 

IP 5 beskriver tidigare den generella upplevelsen av SIP. IP 6 uttrycker att denne inte vill gå 
på SIP-möten, och beskriver i nedanstående citat anledningen till sin egen och övriga 
yrkesverksammas inställning. 

För att det tar mycket tid mest tror jag. Både om de är här för då ska vi förbereda dem, om de inte 
är här så måste man ta sig någonstans. Väldigt ofta kort varsel. Väldigt ofta patienter, inte för min 
del men om jag tänker på [...] som går på mest SIP-möten här, personer som de inte känner och 
därför känner att man inte kan bidra med så mycket. Att man bara är där för att man ska vara där. 
Så är min upplevelse. Och jag känner spontant att anledningen till att jag inte vill gå och inte vill 
hålla i dem är för att det tar jättemycket tid som jag inte har. 

För mig tror jag också att det är så att jag som [...], jag har ju ingen aning om egentligen vad ett 
SIP-möte är innan jag började i psykiatrin. Det kan jag inte ett skit om. Jag har ingen aning om vad 
det går ut på eller vad som krävs av mig eller hur jag ska förbereda mig. Jag kan ingenting om det. 
Och jag vet inte heller… Jag vet väl egentligen vad syftet är, fast inte hur konkret… Nej. Så det 
tror jag påverkar mig mycket också. Att jag är oerfaren och inte kan något och inte har fått 
någonting om det i utbildningen. 

En annan försvårande faktor till att samverkan är svåruppnåelig är resursfrågan. Socialtjänsten 
är medveten om att det råder resursbrist inom psykiatrin, detta uppmärksammas av IP 1 som 
även berättar om vilka konsekvenserna kan bli. 

Jo men jag tänker, alltså det finns ju mycket som kan vara svårt i samverkan men vad som är 
aktuellt just nu är det ju mycket som handlar om resurser. Vi på kommunen upplever att 
samverkan med psykiatrin kan vara svårt utifrån att de inte riktigt har resurser. Vilket gör att vi 
ofta upplever att vi tillsätter en rad insatser för exempelvis missbruket, som vi jobbar med, men 
utifrån att det inte finns resurser så haltar de insatserna som skulle behöva till. 

Den arbetssituationen som har varit där, det har väl lett till att vi inte fått in någon anmälan som 
det stod att vi skulle få in, eller att man har missat att berätta att någon är inskriven på psykiatrin 
som man ska göra liksom. 

IP 3 konkretiserar vilka resurser som psykiatrin lider brist på. 

… nu har det varit stor läkarbrist så det är svårt att få till läkartider och läkarbedömningar. Långa 
köer till utredningar. Långa köer till samtalskontakter. Både kurator- och psykologkontakt. 

En annan del av samverkan som framhölls av intervjupersonerna är vikten av 
informationsutbyte, exempelvis vilka insatser som kan erbjudas eller hur den andra 
verksamheten arbetar med samsjuklighet. IP 2 menar att det i verksamheter utanför psykiatrin 
inte finns någon som vet att någon med dennes profession finns. 

Jag tror att många gånger så är det så att det kommer någon på egenremiss, de är ju färre. För att 
ute i andra verksamheter så finns det ingen [...] som jobbar på det sättet jag gör. Det är inte alltid 
patienterna vet om att man finns. 

Brist på information om den andra verksamheten finns även inom psykiatrin. IP 6 besitter 
kunskaper om missbruksproblematik, men att denna inte vet hur socialtjänsten arbetar. Dock 
menar intervjupersonen att det är möjligt att tillskansa sig information på egen hand. 
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Inte kanske om missbruk i sig, för det tycker jag att jag vet ganska mycket om från utbildningen. 
Men hur de jobbar med det här skulle jag faktiskt vilja veta mer om. Och även typ resultat, och hur 
de kommer dit om de inte kommer härifrån. Och vad de har för personer, vilka som får komma dit 
och… Om de erbjuder olika behandlingsinsatser. Mer om hur de behandlar det än om själva 
missbruket. Och som sagt, sen har jag inte gjort någon effort för att ta reda på mer heller. Så det 
går ju säkert, det tror jag. 

I tidigare underkategorier har intervjupersonerna från psykiatrin beskrivit hur de bemöter och 
arbetar med personer som har missbruksproblematik. Det framkom i intervjun med IP 3 att 
det inte finns någon uttalad tid som den hjälpbehövande behöver vara drogfri, förutom i de 
fall där en neuropsykiatrisk utredning ska göras. Det förefaller som att socialtjänsten har en 
annan uppfattning om hur psykiatrin bemöter den hjälpbehövande än vad som faktiskt är 
fallet. 

Många orkar ju inte hålla i, eftersom det kan dröja rätt länge innan man får hjälp. Man ska 
exempelvis vara drogfri tre månader innan medicinering. Och så kanske det är viktigt med den där 
ADHD-medicinen, man ska inte vara så impulsiv, man ska hinna tänka efter. Vilket är en viktig 
del i det här med återfallsprevention. Det krävs ju ganska mycket av mig som handläggare. Att när 
man får de där bedömningarna tillbaka att fortsätta ta kontakten, fortsätta kalla till SIP-möten. 
Man får hänga i. 

… jag vet ju hur man resonerar här på enheten och det är mycket frustration i det. Att vi förstår ju 
givetvis att man måste vara drogfri för att kunna del av vissa av deras insatser, så är det ju. Men 
det är ju mycket frustration. Ofta är det ju så att en stor del av missbruket att det är psykisk ohälsa 
som ligger till grund, man hamnar lite i den där onda cirkeln. För att vara drogfri behöver man må 
lite bättre, men för att få må lite bättre så måste man vara drogfri. Det blir att man bollas emellan 
hela tiden. Så mycket frustration tycker jag. 

Trots att utmaningarna i samverkan är omfattande menar IP 1 att det inte beror på illvilja från 
någon part. 

Såklart att socialtjänsten och landstinget har olika perspektiv, vi har ju olika jobb och olika 
uppdrag, vi ser ju olika på saker utan att någon för den sakens skull har mer eller mindre rätt. Vi 
kan tycka att det vore bra om den här personen får komma igång med det här fast den är i det, så 
kanske de har andra kunskaper som gör att det inte är lämpligt för att. Vi har goda skäl från varsitt 
håll. Men jag tror att det som felar i samverkan sällan beror på att någon inte vill att det ska bli bra 
för klienten liksom. 

En annan utmaning med samverkan är att dess innebörd har förskjutits och snarare har blivit 
ett ord än en metod. 

Det känns som att det har blivit så himla stort det här med samverkan, det är ju nästan det enda 
man pratar om. Samverkan ska lösa allt. Det är ju inte det som löser problemet, personen måste få 
hjälp och det måste finnas resurser. Annars spelar det ju ingen roll om vi sitter på en SIP och 
pratar om vad behovet är. Det är ju inte samverkan. Jag vet inte, det är mycket fokus på samverkan 
gällande allt liksom. Både psykiatri och andra verksamheter. Det har blivit ett ord liksom. Jag 
skulle inte säga att vi samverkar mer bara för att vi pratar om samverkan, det tror jag inte. Men jag 
tycker det är bra, jag sågar inte samverkan. Man behöver ju jobba gemensamt. Annars funkar det 
ju inte. (IP 4) 
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5.2.3	 Åtgärdsförslag	till	utmaningarna	
Samverkan är nödvändig för att arbetet med samsjuklighet ska fungera och i denna samverkan 
stöter de yrkesverksamma på stora utmaningar. Det var endast ett fåtal åtgärdsförslag som 
framkom i resultatet, det mest konkreta förslaget som nämndes var en sammanslagning av de 
båda verksamheterna. Arbetet med samsjuklighet skulle i och med detta omfattas av en 
helhetssyn genom ett tvärprofessionellt arbetssätt. 

IP 1 menar att ansvaret för att åtgärda problematiken inte ligger hos de yrkesverksamma. 

Och sen att det är långa köer, att folk inte kan erbjudas hjälp inom den tiden som man ska 
erbjudas, det ligger på en annan nivå. Det är inte sådant som de som är verksamma som kan styra 
över. 

IP 3 uppmärksammar att de hjälpsökande faller mellan stolarna eftersom verksamheterna 
saknar en helhetssyn. 

Något jag tycker är viktigt att lyfta fram är att det inte är någon som har helhetstänket runt en 
klient. Psykiatrin har sin del, kommunen har sin del. Vi jobbar med missbruk men inte psykisk 
ohälsa, det ska psykiatrin göra. Då hamnar vi ofta i att någon behöver hjälp, men vem ska hjälpa? 
Och så bollas man emellan. Är det vi? Är det de? Är det den psykiska ohälsan som ligger till 
grund? Psykiatrin kanske tycker att det är vi, och vi kanske tycker det är dem. Alla kan se de stora 
behoven som finns, men vem ska ta i det här? Där är det ju tufft, även om vi anser att vi tillsätter 
mycket insatser, så kan jag uppleva även härifrån att man kan bli bollad. Att jag som sitter närmast 
klienten kanske har en önskan, om man ser att det är långa väntetider på psykiatrin eller att man 
inte har fått rätt hjälp där, så nu skulle jag vilja ta helhetstänket och skicka iväg klienten på 
behandlingshem där den kan få hjälp både med sin ätstörning och sitt missbruk samtidigt. Vi 
behöver ha det här helhetstänket. Men där kan ju också jag få nej från enhetschefen, att vi ska ha 
missbruket men den stora delen är psykiatrin. Och så harvar man på. 

IP4 berättar att problematiken kring bristande samverkan inte ser ut på samma sätt i hela 
landet. Andra landsting har samordnat insatserna i beroendeenheter där kompetensen från 
flera professioner finns, vilket intervjupersonen tycker är en god idé. 

Jag tror att man skulle behöva ha som man har i vissa andra landsting. Att man har mer 
beroendeenheter, där man jobbar med beroendefrågor och samsjuklighet… det blir en mer 
helhetssyn liksom. Vi ser ju helheten allihop men vi kan ju inte göra allting och det blir svårt för 
oss att bestämma vad en annan myndighet ska göra eller ansvara för. Det går så himla mycket mer 
tid. En beroendemottagning liksom där det finns läkare, socionomer, sjuksköterskor där man 
jobbar mer tvärprofessionellt. 

Flera intervjupersoner föreslår att arbetet med samsjuklighet ska utföras av en och samma 
verksamhet eftersom samsjuklighet är så pass vanligt förekommande. Två intervjupersoner 
lyfter det faktum att detta skulle kräva stora politiska beslut på en övergripande nivå för att 
kunna genomföras. 

… Men man behöver göra någonting mer på en övergripande nivå, att ansvaret för personer med 
samsjuklighet skulle behöva ligga på en och samma myndighet. (IP 3) 

Det är konstigt att man ska jobba som kommun och landsting, det borde vara under samma 
verksamhet i missbruksvården. Samsjuklighet, det är ju så otroligt vanligt så då behöver ju 
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personen hjälp av både landsting och kommunen. Så det borde ligga under samma liksom. Det 
borde vara samma verksamhet som sköter missbruksvården, eftersom personen med samsjuklighet 
är i behov av hjälp från både landsting och kommun. (IP 4) 

… samverkan är en så himla svår sak. Eftersom man i grunden också konkurrerar med varandra på 
något sätt. Det är inte säkert att man har en samsyn och det är inte säkert att man är icke-
konkurrerande och då är samverkan svårt. Det ger dåliga förutsättningar för samverkan när man är 
två olika verksamheter, med två olika budgetar. Man kanske kan slå ihop så att vi blir mer en och 
samma verksamhet, men det förutsätter ju jättestora politiska beslut. Jag kan inte ens överblicka 
hur det skulle bli. Men det är ändå det, de försvårande faktorerna att man konkurrerar med 
varandra i grund och botten och skjuter problem, eller patienter och klienter mellan sig, för att man 
hoppas att någon annan ska ta ansvar. Det är ju försvårande. Vad man ska göra åt det vet jag inte 
riktigt. Men ja, en och samma verksamhet kanske. (IP 5) 

Även IP 6 anser att en samordnad vård av personer med samsjuklighet skulle kunna vara en 
god idé då samsjuklighet är ett vanligt förekommande fenomen. IP 6 är också den enda av 
intervjupersonerna som uppger att en sådan sammanslagning också skulle kunna vara 
problematisk. 

Att det inte görs på samma ställe skulle jag säga. Behandling av missbruket och psykiatrin. För det 
är ju sådan jättevanlig samsjuklighet. Än så länge har jag träffat en som jobbar på kommunen en 
gång och pratat med en i telefon en gång, sedan jag började här. Och det är inte supersamarbete 
kan jag inte tycka. Men å andra sidan jag har ju ingen patient som har just missbruksproblem så 
det kanske är annorlunda då… Vi jobbar inte så nära varandra. Sedan finns det väl problem om det 
skulle vara på samma ställe också, det vet jag inte. Aldrig jobbat så. Men… Sen så klart att det inte 
alltid kommer fram. (IP 6) 

5.3	 Analys	
Intervjupersonerna på socialtjänsten uppgav samstämmiga uppgifter att de sällan kommer i 
kontakt med personer med missbruksproblematik utan att psykisk ohälsa är en del av 
problematiken. Inom psykiatrin var upplevelsen något annorlunda. Den målgrupp som 
psykiatrin ska arbeta med lider nödvändigtvis inte av samsjuklighet, stora delar har ingen 
missbruksproblematik. Dock uppgav samtliga intervjupersoner att de har arbetat med 
personer med samsjuklighet, skillnaden gentemot socialtjänsten blir således att den 
sistnämnda primärt arbetar med missbruk. 

5.3.1	 Arbetsuppgifter	definierar	identiteten	
Avseende arbetet med samsjuklighet visar resultatet en tydlig uppdelning av arbetsuppgifter, 
där psykiatrin uteslutande arbetar psykologiskt i form av utredning, behandling och 
bedömning. En av intervjupersonerna uppgav att det inom psykiatrin kan erbjudas 
läkemedelsnedtrappning, det framkom dock att ingen inom verksamheten är utbildad i ämnet. 
Socialtjänstens arbetsuppgifter består huvudsakligen av myndighetsutövning gällande 
missbruk. Det konkreta arbetet beskrevs som bestående av utredning, bedömning och 
beslutsfattning av insatser. Det framkom i resultatet att ingen av verksamheterna kan arbeta 
med samsjuklighetens båda beståndsdelar. Intervjupersoner från verksamheterna beskriver 
hur de skickar remisser till varandra för att tillgodose de hjälpsökandes behov. Arbetet med 
samsjuklighet förutsätter således samverkan för att kunna behandla hela problematiken. 
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Klefbeck och Ogden (2003) menar att ett systems identitet bestäms utifrån de individer som 
befinner sig i systemet samt vilken miljö som systemet befinner sig i. De båda 
verksamheterna återfinns i organisationer vars syfte är att ge vård, behandling och insatser till 
människor, och har på så sätt likartade identiteter. Dock finns det en markant skillnad i 
arbetsuppgifter, vilka har beskrivits ovan, samt gällande vilka professioner som arbetar i 
verksamheterna. Socialtjänsten arbetar med missbruk och består främst av socialarbetare, 
medan psykiatrin utgörs av en större mängd olika professioner som huvudsakligen är 
inriktade på psykisk ohälsa. 

5.3.2	 Socialtjänst	och	psykiatri	–	två	delar	av	välfärdssystemet	
En av systemteorins grundpremisser är att betona vikten av att betrakta saker i sin helhet 
istället för att lägga vikt vid ett fenomens enskilda delar. System kan således betraktas som 
bestående av flertalet delsystem vilka skapar en helhet (Forsberg & Wallmark 2002). Ett 
systemteoretiskt grepp om vårt resultat visar således att likheterna och skillnaderna i deras 
identitet samt den samverkan som förekommer indikerar att socialtjänst och psykiatri skulle 
kunna betraktas som två delsystem av ett större sammanhang. Detta sammanhang kan förstås 
som en del Sveriges välfärdssystem. För att kunna uppfylla syftet med det övergripande 
systemet måste samverkan mellan delsystemen fungera. Detta eftersom ingen av dem kan 
arbeta med samsjuklighetens båda beståndsdelar. Vårt resultat visade samtliga 
intervjupersoner är införstådda med att samverkan behövs för att kunna hjälpa personer som 
lider av samsjuklighet. 

5.3.3	 Stängda	gränser	ger	icke-fungerande	samverkan	
I resultatet framkom flertalet olika samverkansformer verksamheterna emellan. SIP-möten 
bedömdes av intervjupersoner från båda verksamheterna som det mest använda sättet att 
samverka. Trepartsmöten, vårdplaneringar och telefonsamtal eller e-post mellan enskilda 
yrkesutövare var samverkansformer som används mindre frekvent. Det framkom att 
samverkan stundtals har fungerat bra. I dessa fall har det funnits ett tydligt mål med 
samverkan. Intervjupersonerna uppgav dock att det i arbetet med samverkan finns ett 
missnöje, främst från socialtjänstens sida. Samtliga socialarbetare berättade att de anser att de 
gör ansträngningar för att samverkan ska fungera, men att psykiatrin inte gör sin del. 
Psykiatrins samverkansarbete brister då de bland annat inte deltar i eller tar initiativ till SIP-
möten. Socialtjänsten är även missnöjd med att representanterna från psykiatrin inte alltid är 
de man vill ska delta på SIP-möten. Även respondenter från psykiatrin menar att de brister i 
arbetet med samverkan, exempelvis IP 5 som uttrycker att kallelsesystemet för SIP är 
komplicerat och att många hoppas slippa behöva medverka. 

Det faktum att psykiatrin inte prioriterar samverkansarbete bidrar till att socialtjänsten till stor 
del ansvarar för att samverkan överhuvudtaget ska kunna uppnås. IP 4 beskrev att samverkan 
har förlorat sin innebörd, och snarare blivit ett ord än en metod. Denna förskjutning återfinns 
även i den SOU-utredning som presenterades i tidigare forskning, vilken menar att 
“samverkan lätt kan glida över till att bli ett mål i sig istället för att vara ett verktyg för att 
åstadkomma något” (SOU 2006:65, s. 207). Således går det att förstå psykiatrins 
samverkansarbete som mer abstrakt. Detta då det till stor del är socialtjänsten som gör dem 
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faktiska ansträngningarna för att dem hjälpsökande ska få tillgång till insatser från båda 
verksamheterna. 

Denna icke-fungerande samverkan indikerar att det utifrån systemteorins grundpremisser 
råder stängda gränser mellan de båda delsystemen. Klefbeck och Ogden (2003) menar att 
begreppen öppna respektive stängda gränser visar i vilken grad information kan flöda in och 
ut ur system. I resultatet har det inte framkommit huruvida delsystemens yttre gränser är 
öppna eller stängda. Det skulle kunna vara så att de yttre gränserna är öppna och att ny 
information som rör den egna verksamheten kan flöda in. Detta skulle kunna vara i form av 
nyanställningar, vidareutbildningar, seminarier eller liknande. Men resultatet visar med 
tydlighet att gränserna mellan delsystemen är stängda i och med den icke-fungerande 
samverkan. Flertalet intervjupersoners berättelser tyder på att det råder informationsbrist 
mellan verksamheterna. Från socialtjänstens sida uttrycks det att det inom psykiatrin finns ett 
regelverk som säger att patienter måste vara drogfria tre månader för att kunna beviljas 
medicinering. Detta dementeras av IP 5 som menar att den enda restriktionen gällande 
drogfrihet som finns är för neuropsykiatriska utredningar. Vidare framkommer det i resultatet 
att informations- och kunskapsbrist även finns från psykiatrins håll, där IP 6 uttrycker att 
denne inte har någon egentlig kunskap om hur socialtjänsten arbetar. Detta kan förstås som att 
delsystemens inre gränser är slutna, eftersom information inte kan flöda mellan dem. 

5.3.4	 Vikten	av	helhet	–	inte	enskilda	yrkesutövares	ansvar	
I resultatet framkommer dock att samverkan stundtals har fungerat bra och att information har 
kunnat flöda mellan delsystemen. Dessa exempel är dock så få till antalet då andelen negativa 
upplevelser av samverkan är i resultatet överrepresenterade, vilket bidrar till att gränserna 
trots det kan betraktas som slutna. Öquist (2008) menar att det är viktigt att system förblir 
öppna för att kunna fortsätta fungera och utvecklas. I fall då system sluter sig riskerar de att 
upphöra och fungera eftersom inflödet av information är en viktig funktion. Stycket ovan 
beskriver hur psykiatrins och socialtjänstens inre gränser mot varandra är slutna, men att 
resultatet inte slår fast huruvida de yttre gränserna är öppna eller inte. Således går det inte att 
tolka systemen som helt och hållet slutna. Däremot indikerar kommunikations- och 
informationsbristen att systemet inte fungerar felfritt. Flera intervjupersoner från 
socialtjänsten berättar att det händer att klienter blir kvar i deras vård, trots att psykiatrins 
insatser egentligen hade varit nödvändiga. Således tar socialtjänsten ett större ansvar för att 
det övergripande systemet, alltså välfärdssystemet, ska fungera. 

En av systemteorins grundpremisser är vikten av att betrakta helheten än de enskilda 
beståndsdelarna (Öquist 2008). Gränserna mellan delsystemen tycks bli allt mer slutna och 
socialtjänsten tar ansvar för personer som psykiatrin inte kan hjälpa. Detta kan ses som en 
indikation på att delsystemen är verksamma var för sig; de agerar alltså inte i linje med den 
helhet som enligt systemteorin är så pass viktig. Utifrån den analys som härmed presenterats 
skulle välfärdssystemet kunna befinna sig i en upplösande process i och med delsystemens 
icke-existerande samverkan. För att utröna vem som bär ansvaret för detta kan systemteorins 
grundpremiss om hierarki användas, vilken menar att organisationer och system är hierarkiskt 
uppbyggda. Detta innebär att premisserna för arbetet som utförs av personerna längst ned i 
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hierarkin bestäms av beslutsfattare i hierarkins översta del. Således kan ansvaret för bristande 
samverkan kring samsjuklighet inte läggas på enskilda yrkesutövare, eftersom de inte fått de 
rätta verktygen att samverka av sina överordnade. I resultatet återfinns detta i ett citat av IP 5 
som menar att den egna organisationen är otymplig och inte utgör ett tillräckligt stöd i arbetet. 

Att samverkan kan vara en viktig ledningsfråga stöds även av forskning. SOU (2006:65) 
menar att organisationers ledningar spelar en viktig roll i att möjliggöra välfungerande 
samverkan. Detta eftersom exempelvis resursfrågor, beslut om mål och problemlösning kan 
vara mer lämpade att tas om hand av beslutsfattare än av enskilda yrkesutövare. Flera 
intervjupersoner uppgav att en lösning på bristande samverkan skulle kunna vara att 
samordna verksamheterna under en och samma myndighet för att lättare kunna arbeta med 
samsjuklighet. Detta kan betraktas som ytterligare ett tecken på att verksamheternas ledningar 
bär ansvaret för att lösa problemet, eftersom enskilda yrkesutövare inte har möjlighet att fatta 
sådana beslut. 
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6.	 Diskussion	
Studiens syfte har varit att undersöka hur socialtjänst och psykiatri arbetar med samsjuklighet 
samt vilka utmaningar de professionella möter i arbetet. Den empiriska datan som insamlades 
vid intervjuerna hjälpte oss att besvara frågeställningarna och uppnå studiens syfte. Båda 
verksamheterna kunde redogöra för hur det egna arbetet och samverkan med andra 
verksamheter ser ut gällande samsjuklighet. De kunde också beskriva faktorer som försvårar 
samverkan. Samtliga intervjupersoner beskrev att de inte kan tillgodose hela behovet som en 
person med samsjuklighet har eftersom missbruksproblematiken sköts av socialtjänst och den 
psykiska ohälsan av psykiatrin. De beskrev att med tanke på detta så behöver verksamheterna 
hjälp av varandra. Resultatet visar dock på att det finns hinder i samverkan, samt att det, 
enligt intervjupersonerna, är socialtjänsten som gör den största ansträngningen för att 
samverkan ska ske med psykiatrin. Två av intervjupersonerna från psykiatrin uppgav att det är 
ytterst sällan de har kontakt med socialtjänst när de har patienter med missbruksproblematik. 
En av dessa två uppgav dessutom att denna varken har kunskap om hur samverkan med 
socialtjänst kan se ut eller hur de arbetar med missbruk. Upplevelserna inom psykiatrin 
gällande samverkan med socialtjänsten beskrevs också som en tidskrävande och 
påfrestande/besvärlig process som de helst vill vara utan. Med denna inställning så är det 
svårt att kunna hjälpa den klient/patient som lider av samsjuklighet. Det är tydligt att 
socialtjänsten och psykiatrin inte arbetar mot samma mål med denna grupp. 

Utöver att våra frågeställningar besvarades framkom från fyra intervjupersoner åtgärdsförslag 
för att kunna förbättra arbetet med samsjuklighet. Anmärkningsvärt är att det uppkom 
likvärdiga förslag som i huvudsak kretsade kring att samla de båda verksamheterna inom 
samma organisation. 

6.1	 Resultatdiskussion	
Resultatet speglar i huvudsak de förväntningar vi hade på studien innan dess genomförande. 
Vår förutfattade mening var att det råder missnöje med hur samverkan mellan de båda 
verksamheterna fungerar, vilket även resultatet visade. Arbetet med studien har dock givit oss 
en bredare bild av hur arbetet med samsjuklighet, och i synnerhet samverkan, fungerar. Det 
var för oss överraskande att resultatet visade att det från socialtjänstens sida görs stora 
ansträngningar, medan psykiatrin inte arbetar i lika stor utsträckning för att stärka 
samverkansarbetet. Vi hade ingen förkunskap om hur ansvarsfördelningen skulle se ut men vi 
trodde att bristerna skulle vara tämligen lika i båda verksamheterna. Det ska dock sägas att 
resultatet inte enhälligt visar att det är på grund av psykiatrin som samverkan inte fungerar, 
även socialtjänsten har utrymme för förbättringar. 

Intressant är att det är psykiatrin som uppvisar störst brister i samverkansarbetet. I kontrast till 
socialtjänsten är det dels en större arbetsplats med fler anställda, men det finns också en större 
variation i vilka professioner som är verksamma. Fler anställda med flera olika professioner 
skulle kunna bidra till en större kunskap med hänseende på de många utbildningar, 
erfarenheter och perspektiv som finns hos de yrkesverksamma. Resultatet är samstämmigt 
med tidigare forskning då det bekräftar att det kan vara problematiskt att uppnå välfungerande 
samverkan mellan skilda organisationer. Axelsson och Bihari Axelsson (2006) menar att det 
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mellan verksamheter som tillhör olika förvaltningar tenderar att uppstå samverkan endast på 
frivillig basis. Det konstaterades i vårt resultat att exempelvis närvaro på SIP-möten är 
lagstadgat men att representanter trots det inte alltid närvarar, i synnerhet från psykiatrins håll. 
Med Axelsson och Bihari Axelssons (2006) studie i åtanke kan således psykiatrins inställning 
förstås som frivillig. 

Intervjupersonerna från socialtjänsten berättade att de inte har tillräcklig kunskap om psykisk 
ohälsa, och att nödvändiga insatser återfinns hos psykiatrin. I likhet med detta kan inte 
psykiatrin behandla missbruksproblematik. Således stämmer resultatet överens med den 
studie av Åström et al. (2012) som presenterades i avsnittet om tidigare forskning, vars 
resultat visade att det i 83 % av de fiktiva fallbeskrivningarna bedömdes nödvändigt med 
externa insatser. 

Vad som är genomgående i resultatet gällande samverkan är bristen på kommunikation. Bland 
annat råder det inte tydlighet gällande hur respektive verksamhet arbetar och vilka regelverk 
som ska följas, men de yrkesverksamma kommunicerar inte heller med varandra om hur man 
vill att samverkan ska fungera. Intervjuerna visade att båda verksamheterna har samstämmiga 
åsikter om att samverkan inte fungerar, men inte någonstans i resultatet framkommer det 
huruvida det har förts samtal kring detta. SOU (2006:65) menar att respekt för varandras 
kompetens, förtroende gentemot varandra, samt att det finns en god kommunikation mellan 
parterna, bidrar till att få en fungerande samverkan. Med detta i åtanke förefaller det inte 
särskilt uppseendeväckande att samverkan inte fungerar mellan socialtjänst och psykiatri, 
eftersom de inte samtalar kring hur man faktiskt vill att samverkan ska fungera och vad man 
önskar av den andra verksamheten. För att kunna respektera varandras kompetens borde 
parterna primärt kommunicera den egna verksamhetens uppgifter och skyldigheter gentemot 
personer som lider av samsjuklighet. Om detta görs skulle utsikterna för en väl fungerande 
samverkan sannolikt kunna vara goda. 

I resultatet återfinns en kategori vars innehåll inte speglar studiens syfte eller frågeställningar. 
Åtgärdsförslag var inget vi egentligen ämnade undersöka, men trots det inkluderades en fråga 
om detta i intervjuguiden då vi trodde att det ytterligare kunde visa på vilka brister som finns i 
det nuvarande arbetet med samsjuklighet. Fyra av intervjupersonerna hade förslag på 
åtgärder, och samtliga nämnde att en sammanslagning av de båda verksamheterna hade 
kunnat vara en god idé. Eftersom åsikterna var så samstämmiga valde vi att inkludera det i 
resultatet, då det öppnar för diskussion och förslag till vidare forskning. 

En sammanslagning av verksamheterna skulle kunna förefalla problematisk. Hälso- och 
sjukvård och socialtjänst tillhör skilda organisationer, således torde en sådan sammanslagning 
föregås av stora politiska och samhälleliga diskussioner och beslut. Vad som skulle vara 
viktigt i arbetet med att försöka skapa en sammanslagen verksamhet är att betona vikten av att 
jobba tvärprofessionellt och att motverka den nuvarande uppdelningen. Studiens resultat visar 
att det finns tydliga arbetsuppgifter hos de båda verksamheterna och vid en sammanslagning 
skulle det vara viktigt att betona att arbetet ska gälla samsjuklighet i sin helhet och att man 
ska överbrygga de skillnader som finns mellan de båda yrkesgruppernas arbets- och synsätt. 
Annars skulle det kunna föreligga en risk att något av de båda perspektiven skulle ta 
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överhanden. Det sociala arbetet skulle kunna få lämna plats till förmån för ett huvudsakligen 
medicinskt arbete och således skulle sociala insatser som exempelvis boendestöd kunna 
försvinna. 

Den insamlade empirin kan tolkas som att de enskilda yrkesutövarna besitter kompetens nog 
för att kunna få vara delaktiga i beslut som avser arbetet med samsjuklighet. Således hade det 
kunnat vara en god idé av beslutsfattare och politiker att ta hänsyn till dessa personers åsikter 
när samtal förs kring hur vård för människor med samsjuklighet ska kunna förbättras. Fallen 
med Sanne och Oskar som presenterades i denna studies inledning förefaller nu mer 
begripliga. Trots att enskilda yrkesutövare försöker förbättra situationen för de hjälpsökande 
faller systemet på eget grepp. Avståndet mellan psykiatrin och socialtjänsten förefaller vara 
stort trots att de båda är nödvändiga komponenter i arbetet med samsjuklighet. 

6.2	 Metoddiskussion	
I nedanstående avsnitt diskuteras den metod som använts i genomförandet av studien. Valet 
av kvalitativ metod, vår förförståelse, studiens trovärdighet samt vår presentation av resultatet 
diskuteras i avseende att visa hur arbetet med studien kunnat genomföras på annorlunda sätt. 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod beskrivs av Bryman (2011) genom en 
jämförelse av olika forskningsbegrepp, exempelvis distans och närhet. Kvalitativ metod 
kännetecknas av att forskaren befinner sig nära de personer som ingår i studien, exempelvis 
genom att genomföra intervjuer. I kontrast till detta håller den kvantitativa forskaren distans 
till deltagarna. Detta konkretiseras i de fall forskaren använder enkäter som 
datainsamlingsmetod, att skicka ut och samla in enkäter kräver inte samma närhet till 
respondenterna som vid genomförande av intervjuer. Vidare kan skillnaderna i 
generaliserbarhet ytterligare konkretisera skillnaden mellan forskningsmetoderna. 
Kvantitativa studier syftar ofta till att visa i vilken grad resultatet är generaliserbart och kan 
förklara fenomen inom andra populationer, forskaren är med andra ord intresserad av att 
kunna betrakta resultatet ur ett annat perspektiv än det som användes vid studiens 
genomförande. Vid kvalitativ forskning är detta inte av lika stort intresse, studiens syfte är 
begränsat till ett specifikt sammanhang som inte frångås. 

Med detta sagt går det att reflektera kring huruvida kvalitativ metod var rätt val för denna 
studie. I metodavsnittet motiverades valet med att syftet med studien var att skapa djupare 
förståelse för hur arbetet samsjukligheten ser ut, vilket konkretiseras i frågeställningarna. 
Dessa kan betraktas som kvalitativt formulerade, exempelvis “vilka utmaningar ställs de 
yrkesverksamma inför och hur hanterar man dessa?”. Denna frågeställning hade kunnat bli 
problematisk att besvara i det fall vi hade använt en kvantitativ metod. En enkätundersökning 
hade troligtvis genererat ett mer begränsat svar på den frågan än de svar som framkom under 
de intervjuer vi genomfört. Intervjuerna möjliggjorde för intervjupersonerna att lämna 
utvecklande svar som tog upp flera aspekter av frågan. Trots att den kvalitativa metoden 
bedöms lämplig för studien hade kvantitativa aspekter varit intressanta att kunna ta hänsyn 
till, exempelvis gällande generaliserbarhet. I denna studie har endast ett fåtal personer 
intervjuats, vilka utgör en liten del av populationen. Det hade varit intressant att kunna ställa 
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resultatet i proportion till övriga yrkesverksamma för att utröna om våra intervjupersoners 
uppfattning stämmer överens med den stora massan. 

Att vi genom studiens kvalitativa metod befunnit oss nära intervjupersonerna kan ha haft 
inverkan på resultatet. Närhet till intervjupersonerna utgörs i detta fall av intervjusituationen. 
Det skulle kunna vara så att intervjupersonerna inte har lämnat helt sanningsenliga uppgifter. 
Vid intervjutillfällena har intervjupersonerna fått berätta om hur de arbetar med 
samsjuklighet, vilket skulle kunna uppfattas besvärande att redogöra för. Om 
intervjupersonerna under intervjutillfällena haft vetskap om att de inte har utfört sitt arbete 
korrekt, eller att de av någon anledning upplever att de inte gjort tillräckligt för de 
hjälpsökande, är det inte säkert att detta skulle ha framkommit under intervjuerna. I kontrast 
till detta skulle exempelvis enkätundersökningar kunnat generera ett mer sanningsenligt 
resultat. I så fall hade vi haft större distans till intervjupersonerna vilket hade kunnat bidra till 
att de hade haft lättare att redogöra för eventuella brister i sitt arbete. Intervjuareffekten kan 
här appliceras. Detta begrepp beskriver hur intervjuaren kan påverka de svar som 
intervjupersonen lämnar. Om forskaren exempelvis är transparent med sina åsikter under 
intervjun kan intervjupersonen komma att anpassa sina svar utifrån dessa (Jacobsen 2012). Vi 
har under intervjuerna försökt att uttrycka oss neutralt och inte göra någon värdering av de 
svar vi fått. Trots det kan vi inte garantera att vi inte påverkat intervjupersonernas svar. 

I metodavsnittet presenterades fyra olika begrepp för att bedöma en studies trovärdighet. 
Utöver dessa handlar trovärdigheten också om hur ens förförståelse påverkat analysprocessen 
av den insamlade datan. Ytterligare ett sätt är att klargöra om det är intervjupersonernas 
upplevelser eller forskarens tolkning som redovisas i resultatet (Lundman & Hällgren 
Graneheim 2017). 

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2017) finns det delade meningar mellan forskare 
huruvida förförståelsen ska användas under forskningsprocessen eller inte. De poängterar 
dock att förförståelsen kan medföra fördelar genom att forskaren kan få en djupare förståelse 
kring ämnet samt att ny kunskap kan uppenbaras. Vi upplever att vår förförståelse inom 
området delvis varit till stor hjälp, framförallt under analysprocessen då empirin tolkades och 
diskuterades. Med intervjupersonernas upplevelser gällande arbetet med samsjuklighet har vi 
kunnat diskutera djupare kring fenomenet vilket har bidragit till en större förståelse för att 
arbetet med samsjuklighet är en stor utmaning för samtliga parter. En annan positiv aspekt var 
när vi sökte efter intervjupersoner. Istället för att söka oss till en central del av landstinget 
eller kommunen vände vi oss direkt till de aktuella avdelningarna och enheterna eftersom vi 
sedan tidigare känt till liknande verksamheters uppbyggnad.  

Vi vill dock framhäva att förförståelsen inte nödvändigtvis enbart haft positiva aspekter. I 
studiens inledande skede uppmärksammade vi att det fanns en risk för att betydelsefull 
information kunde gå förlorad eftersom vi betraktar vissa aspekter inom verksamheterna som 
självklara. Begrepp eller uttryck som exempelvis patient, SIP-möten eller 
behandlingskonferens är verksamhetsrelaterade begrepp vars innebörd kan betraktas som 
självklarheter av någon som har erfarenhet från liknande verksamheter och således riskeras 
dessa att förbigås under en intervju. Vi diskuterade hur vi på bästa sätt kunde minimera risken 
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att gå miste om viktig information. I avsnittet datainsamling beskrivs att den av oss som inte 
hade erfarenhet av verksamheten bar huvudansvaret under intervjuerna. Med detta 
tillvägagångssätt ämnade vi minska risken att fastna i den egna och kollektiva förförståelsen. 
Vi kan dock inte avgöra i vilken grad vår förförståelse har påverkat resultatet, det skulle 
kunna vara så att vi trots våra ansträngningar har förbisett viktig information. Om vi hade valt 
att genomföra intervjuerna enskilt hade vi kunnat minska risken för detta ytterligare, men 
även ett sådant genomförande hade kunnat resultera i missad information. Att en av oss hade 
kunskap om verksamheten och kunde ställa följdfrågor ansåg vi var positivt, detta hade inte 
gått att göra om bara en av oss genomfört intervjuerna. 

Vi tror att den förförståelse vi hade har haft inverkan på utfallet av studien. Genom att vi har 
erfarenheter inom liknande verksamheter samt att vi har ett intresse för ämnesområdet kan vi 
inte betraktas som neutrala. Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att det är 
nödvändigt att vara distanserad från texten när innehållsanalysen ska genomföras, eftersom 
det annars blir problematiskt att hitta mönster. Vår förförståelse har bidragit till att vi befunnit 
oss nära det insamlade materialet men trots det har vi kunnat urskilja mönster i form av 
exempelvis kategorier och koder. Frågan är dock om innehållsanalysen hade givit ett annat 
resultat om studien istället genomförts av någon som inte haft lika stor grad av förförståelse 
och intresse för ämnet. 

Vi valde i resultatavsnittet att särskilja på presentation av empirin och analysen av denna. 
Anledningen till detta var att vi i så stor utsträckning som möjligt ville lyfta fram 
intervjupersonernas upplevelser. Om vi hade valt att inkludera analysen i presentationen av 
citaten hade det kunnat resultera i en otydlighet huruvida det var våra eller 
intervjupersonernas åsikter som redovisades. Vi upplever dock att det i egenskap av författare 
är svårt att avgöra huruvida resultatet inte innehåller några av våra åsikter. De citat som 
presenterats har valts ut bland en stor mängd insamlade citat och det är vi som formulerat 
presentationen av dem. Således går det inte att utesluta att resultatet inte präglas av våra 
åsikter, föreställningar och fördomar. Detta trots att de utvalda citaten bedömdes som de mest 
väsentliga och innehållsrika för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. 

I urvalet beskrivs det att vi strävat efter en jämvikt bland informanterna, där ambitionen har 
varit att intervjua lika många representanter från verksamheterna. Att detta uppnåtts är enligt 
oss den enskilt största styrkan i arbetet med studien. Detta eftersom vi anser att resultatet 
således ger en överskådlig bild av hur arbetet med samsjuklighet ser ut. 
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7.	 Slutsats	och	förslag	till	vidare	forskning	
Studien visar att arbetet med samsjuklighet är tydligt uppdelat, socialtjänst arbetar med 
missbruksbehandling medan psykiatrin handhar den psykologiska aspekten av arbetet. 
Eftersom ingen av verksamheterna kan arbeta med samsjuklighetens båda delar krävs en 
samverkan för att de hjälpsökande ska få tillgång till relevanta insatser. Denna samverkan 
fungerar emellertid inte problemfritt. Socialtjänsten anser att psykiatrin inte gör sin del i 
samverkansarbetet, vilket psykiatrin till stor del håller med om. Den största utmaningen är, 
enligt intervjupersonerna, att socialtjänsten får bära det största ansvaret för att kunna skapa en 
välfungerande samverkan. 

Det systemteoretiska greppet om studien visar att socialtjänsten och psykiatrin kan förstås 
som delsystem av det mer övergripande välfärdssystemet. Den icke-fungerande samverkan 
gör att syftet med välfärdssystemet inte uppnås, eftersom de hjälpsökande människorna inte 
får tillgång till relevanta insatser. 

Det hade varit intressant att ta del av en studie liknande denna, men som undersöker chefers 
och beslutsfattares upplevelser om hur arbetet och samarbetet gällande samsjuklighet 
fungerar. Vidare hade forskning kring vilka förutsättningar som finns för att skapa en 
sammanslagen verksamhet som arbetar primärt med samsjuklighet varit intressant. 
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Bilagor	

Bilaga	1	–	Tabell	av	kvalitativ	innehållsanalys	
 

Meningsenheter	 Kondenserade	
meningsenheter	 Kod	 Under-

kategorier	
Huvud-

kategorier	

	
Ja,	men	det	är	ju	utredning,	
diagnostik	och	behandling	
av	det	som	utgör	våran	
målgrupp	ju,	det	är	de	
svårast	psykisk	sjuka.	Det	
är	ju	en	
specialistmottagning	på	
det	sättet.	Det	är	lite	olika	
nivåer	liksom	på	
problematik.	Är	man	inte	i	
samma	dåliga	skick	så	kan	
man	gå	på	vårdcentralen,	
och	blir	det	sämre	så	kan	
man	komma	hit.	Så	det	är	
väl	väldigt	övergripande,	
det	är	ju	sjukvård	här,	så	
det	är	ju	den	medicinska	
delen	och	den	psykosociala	
delen	så	det	är	ju	allt	i	ett.	
	

	
Vår	målgrupp	är	de	
som	är	svårast	psykiskt	
sjuka.	Vi	utreder,	
diagnostiserar	och	
behandlar	utifrån	
medicinsk	och	
psykosocial	aspekt.	
 

Psykiatrins	
insatser	

D
et	egna	arbetet	

Arbetet	m
ed	sam

sjuklighet	

	
Det	förstår	jag,	det	är	det	
som	handlar	mycket	om	
samsjukligheten.	Men	vi	
har	ju	en	viss	samverkan	
med	slutenpsykiatrin,	där	
har	vi	ju	vårdplaneringar	
och	hela	den	biten.	Som	vi	
blir	kallade	till	och	går	på.	
Gällande	öppenpsykiatrin	
så	skulle	jag	säga	att	det	
främst	är	genom	SIP,	men	
även	telefon	och	
mailkontakt	när	klienten	
har	en	upprättad	kontakt.	
Då	tar	man	ju	direkt	
kontakt	med	den	personen.	
Om	man	har	frågor	eller	
vill	kalla	till	möten	eller	så.	
Men	för	att	få	till	
trepartsmöten	runt	
klienten	så	upplever	jag	att	
det	är	SIP	som	funkar.		
	

	
Samverkan	med	
slutenpsykiatrin	
innefattar	
vårdplaneringar	och	
gällande	
öppenpsykiatrin	så	har	
vi	SIP	samt	telefon-	och	
mejlkontakt.	
	

Samverkan	
med	

psykiatrin	

Sam
verkan	
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Meningsenheter	 Kondenserade	
meningsenheter	 Kod	 Under-

kategorier	
Huvud-

kategorier	

	
Har	du	mycket	
värktabletter	eller	benso,	
så	blir	det	väldigt	svårt	att	
jobba.	Då	vill	jag	ju	helst	
att	de	börjar	med	
nedtrappning	och	ibland	
vill	de	ju	inte	det,	man	vill	
ha	kvar	sitt	läkemedel.	

	
Det	blir	svårt	att	arbeta	
om	patienten	tar	
mycket	läkemedel	och	
de	vill	inte	alltid	trappa	
ned.	 Läkemedel	

försvårar	
U
tm
aningar	i	det	egna	

arbetet	

U
tm
aningar	i	arbetet	m

ed	sam
sjuklighet	

	
Men	där	har	man	ju	en	
skyldighet	att	närvara,	
eller	någon	har	en	
skyldighet	att	närvara.	Det	
är	inte	alltid	det	är	den	
personen	som	vi	vill	ha	
med	som	kommer,	utan	
det	ska	vara	någon	som	
representerar	typ	
öppenvårdspsykiatrin.	 
	

	
Det	finns	en	skyldighet	
att	närvara	på	SIP-
möten,	men	det	är	inte	
alltid	de	önskvärda	
personerna	som	
närvarar. 
	

SIP-möten	

U
tm
aningar	i	sam

verkan	

	
Att	det	inte	görs	på	samma	
ställe	skulle	jag	säga.	
Behandling	av	missbruket	
och	psykiatrin.	För	det	är	
ju	sådan	jättevanlig	
samsjuklighet.	Än	så	länge	
har	jag	träffat	en	som	
jobbar	på	kommunen	en	
gång	och	pratat	med	en	i	
telefon	en	gång,	sedan	jag	
började	här.	Och	det	är	inte	
supersamarbete	kan	jag	
inte	tycka.	Men	å	andra	
sidan	jag	har	ju	ingen	
patient	som	har	just	
missbruksproblem	så	det	
kanske	är	annorlunda	då.	
Men	det	är	ju	som	att	vi	
har…	Vi	jobbar	inte	så	nära	
varandra.	Sedan	finns	det	
väl	problem	om	det	skulle	
vara	på	samma	ställe	
också,	det	vet	jag	inte.	
Aldrig	jobbat	så.	Men…	Sen	
så	klart	att	det	inte	alltid	
kommer	fram.	
	

	
Missbruk	och	psykisk	
ohälsa	är	en	väldigt	
vanlig	samsjuklighet.	
Det	som	försvårar	
arbetet	med	denna	
samsjuklighet	är	att	
behandlingen	inte	sker	
på	samma	ställe.			
	

En	och	
samma	

verksamhet	

Åtgärdsförslag	till	utm
aningarna	
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Bilaga	2	–	Intervjuguide		
 

Intervjuguide	

Det	egna	arbetet/målgruppen	

• Hur länge har du jobbat inom denna verksamhet? 

• Vad har du för utbildning? 

• Kan du beskriva enhetens huvudsakliga arbetsområde? 

- Vilka klienter/patienter har ni? 

- Vilken problematik? (Samsjuklighet?) 

• Vilka insatser kan ni erbjuda/vidta för era klienter/patienter? 

• Vad underlättar arbetet gällande samsjuklighet? Vad försvårar? 

Samverkan	

• Har ni några verksamheter ni samverkar med? 

• Kan du beskriva arbetet med era samverkanspartners?  

• Kan du ge något exempel då samverkan fungerat bra? Dåligt? 

• Vad förenklar respektive försvårar samverkan?  

• Ser du några förändringar som behöver göras för att förbättra samverkan? Vilka? 
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Bilaga	3	–	Informationsbrev		
 

Information	om	studien	”Fungerar	samverkan?”	

Hej! 
Vi heter Olle Oxåker och Otto Jern, studenter på socionomprogrammet vid Karlstads 
Universitet. Under våren kommer vi att skriva vår kandidatuppsats vilken kommer vara av 
kvalitativ karaktär, och därför söker vi nu intervjupersoner till vår studie. 

Studiens syfte 
Vi ämnar undersöka hur man i er verksamhet arbetar med människor som lider av 
samsjuklighet gällande missbruk och psykisk ohälsa. Vi är även intresserade av att ta reda på 
hur samverkan med andra verksamheter ser ut samt vilka utmaningar som kan uppstå i arbetet 
med denna målgrupp. 

God forskningssed 
Intervjuerna kommer med ditt godkännande att spelas in, men efter att uppsatsen lämnats in 
och godkänts kommer inspelningarna och transkriberingarna att raderas. Den information som 
framkommer under intervjuerna kommer endast att användas i arbetet med denna uppsats. 
Alla uppgifter kommer att hanteras konfidentiellt och således kommer inga uppgifter om Din 
identitet att vara tillgängliga för utomstående. Att delta i studien är frivilligt och det är möjligt 
att avbryta deltagandet närhelst Du vill. Du har även rätt att avstå att besvara enskilda frågor. 
Utöver detta kommer Du att få signera ett samtyckesformulär, detta för att säkerställa att Du 
är införstådd och godkänner ovanstående etiska förhållningssätt. 

Tidsramar 
Vi skulle vilja genomföra intervjuerna under vecka 15, 16 eller 17. Vi har möjlighet att 
genomföra intervjuer med kort varsel men vi vill gärna ha Ditt svar i så god tid som möjligt, 
men senast början av vecka 17. Vi beräknar att intervjun kommer att ta ungefär 45 minuter. 

Om du tycker att detta låter intressant, vänligen hör av dig till: 

Olle Oxåker Otto Jern 
Tel: xxx – xxx xx xx Tel: xxx – xxx xx xx 
E-mail: xxxx@gmail.com E-mail: xxxx@gmail.com 
 
Med vänliga hälsningar, 
Olle Oxåker & Otto Jern 
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Bilaga	4	–	Samtyckesblankett		
 

Samtyckesblankett	

Samtycke till att delta i studien:  

Fungerar samverkan? – en kvalitativ studie om hur socialtjänst och psykiatri 
arbetar med samsjuklighet 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt 
deltagande i studien utan att ange något skäl. 

 

.................................................................... 
Underskrift  

.................................................................... ........................................................... 
Namnförtydligande Ort och datum  

 

 

Kontaktuppgifter 

Olle Oxåker Otto Jern 
Tel: xxx – xxx xx xx Tel: xxx – xxx xx xx 
E-mail: xxxx@gmail.com E-mail: xxxx@gmail.com 
 

 

Handledare: Universitetslektor Mona Sundh 
Tel: xxx – xxx xx xx 
E-mail: xxxx@kau.se 


