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Sammanfattning 
Samsjuklighet är ett samhällsproblem som finns utbrett både nationellt och internationellt där 

anhöriga påvisas ha en betydande roll i vård och behandling. Tidigare forskning visar 

förutsättningarna för en framgångsrik behandling inkluderar samverkan mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård samt en interaktion med anhöriga. Däremot framkommer det problematiska 

aspekter med organiseringen av samverkan som kan härledas till bristande kompetens och 

negativa attityder hos professionella mot anhörigas involvering. I tidigare forskning har dock 

lite utrymme givits åt att undersöka hur brister i samverkan påverkar anhöriga och deras 

förmåga att vara ett socialt stöd. Ytterligare brister är vikten av hur insatser förstås och görs 

begripliga för klienter och deras anhöriga samt hur socialtjänsten nyttjar det sociala nätverkets 

möjligheter i insatser. Utifrån detta har den här kvalitativa studien genomfört sex 

semistrukturerade intervjuer med anhöriga till personer med samsjuklighet som sedan har 

analyserats genom teorier om Ekologiska system och Känsla Av SAMmanhang (KASAM). 

Uppsatsens resultat visar att bristfällig involvering av anhörigas resurser, otydlig 

kommunikation samt uteblivet enskilt stöd minskar deras KASAM. Ytterligare visar resultatet 

att relationsskapande mellan socialtjänst och anhörig skapar förutsättningar för en gynnsam 

utveckling för anhöriga och därmed även för de aktuella klienterna. När anhöriga har en låg 

KASAM och de ekologiska systemen sätts ur balans har studien uppmärksammats att anhöriga 

i låg utsträckning har förmåga att vara ett socialt stöd. Samverkan och involvering av anhöriga 

behöver ges mer utrymme vid vård av samsjuklighet för att begripliggöra insatser för alla 

berörda parter. Uppsatsens relevans för socialt arbete och framtida forskning är hur 

socialarbetare skulle kunna arbeta med begripliggörande av insatser och vidare utforskade 

positiva utkomster gällande socialarbetares hanterbarhet av sitt handlingsutrymme vid ärenden 

av samsjuklighet.  

 

Nyckelord; Anhörig, samsjuklighet, samverkan, KASAM, involvering  
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Abstract 
Comorbidity is a known social problem that is widespread both in Sweden and internationally, 

where relatives are shown to have a significant part in care and treatment. Previous research 

shows that conditions for successful treatment include collaboration between social services 

and health care and an interaction with relatives. On the other hand, problematic aspects that 

appear when organizing a collaboration can derive from a lack of competence and negative 

attitudes of professionals towards the relatives’ involvement. In previous research, however, 

little acknowledgement has been given to the investigation of how deficiencies in collaboration 

affect relatives and their ability to give social support. Also missing are the importance of how 

treatment is made understandable for clients and their relatives, and how the social service 

utilizes the social network's opportunities in these treatments. Based on this, this qualitative 

study has conducted six semi-structured interviews with relatives of people with comorbidity 

that have been analyzed through theories on ecological systems and Sense of Coherence (SOC). 

The results of the thesis show that inadequate involvement of relatives' resources, unclear 

communication and lack of individual support reduces their SOC. Furthermore, the result shows 

that creating a relationship between social services and relatives generates the conditions for a 

favorable development for relatives and thus also for the clients. When relatives have a low 

SOC and the ecological systems are put out of balance, the study has noted that the relatives 

have less abilities to be a social support. Collaboration and involvement of relatives need to be 

given more space when caring for comorbidity in order to understand actions for all parties 

concerned. The relevance of the thesis to social work and future research is how social workers 

could work with making treatments understandable and further explore positive outcomes 

regarding social workers' manageability of their ‘space for action’ (swedish; 

handlingsutrymme). 

 

Keywords; Relative, comorbidity, to consociate, collaboration, SOC, involvement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tack  
Inledningsvis vill rikta ett stort tack till deltagarna i den här uppsatsen, utan er hade det inte 

varit möjligt att sammanställa den. Eran öppenhet och det förtroende som ni har visat för oss 

har både berört och motiverat oss. Vi vill även tacka den ideella anhörigverksamhet som med 

stort engagemang bidrog till att studien fick sina intervjupersoner och en ovärderlig möjlighet 

till att utföra dessa. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Jürgen Degner som tålmodigt har stöttat och upprepade gånger 

varit tillgänglig för feedback och brainstorming under hela uppsatsens gång. Du har med dina 

goda råd, synpunkter och diskussioner låtit oss själva utveckla och färdigställa vårt arbete till 

något vi kan vara stolta över. Vi är glada över att ha fått den möjlighet att ha dig och dina 

“teckenförklaringar” som handledare, det har skänkt oss både skratt, frustration och insikter.  

 

Ett tack visas också till våra familjer som fått utstå tio veckors frånvaro av umgänge. Vi vill 

även tacka varandra för all bekräftelse vi givit varandra genom skratt, blod och tårar.  

 

Sofie & Sofie 

Örebro, 2019-05-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 

 

Innehåll 

Inledning ................................................................................................................................... 1 

Problemformulering................................................................................................................ 1 

Syfte och frågeställningar ....................................................................................................... 2 

Bakgrund ................................................................................................................................ 3 

Lagstiftning ............................................................................................................................. 3 

Samsjuklighet ......................................................................................................................... 4 

Kunskapsöversikt ..................................................................................................................... 4 

Samverkan .............................................................................................................................. 4 

Anhörigas roll ......................................................................................................................... 6 

Teoretiska utgångspunkter...................................................................................................... 7 

Ekologiska system .................................................................................................................. 7 

Mikrosystemet ..................................................................................................................... 8 

Mesosystem ......................................................................................................................... 8 

Makrosystemet .................................................................................................................... 9 

KASAM ................................................................................................................................ 10 

Vetenskapsteori och metod .................................................................................................... 11 

Vetenskapsteoretisk ansats ................................................................................................... 11 

Litteraturöversikt .................................................................................................................. 12 

Urval ..................................................................................................................................... 12 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 13 

Analysmetod ......................................................................................................................... 14 

Bedömning av undersökningsprocessen ............................................................................... 15 

Etiska aspekter .................................................................................................................. 16 

Resultat och analys ................................................................................................................. 17 

Samverkan och insatser utifrån anhöriga .............................................................................. 17 

Frivillighet och handlingsutrymme – hur funkar det? .......................................................... 19 

Stöd till anhöriga – delaktighet och involvering .................................................................. 21 

Reflektion utifrån resultat ..................................................................................................... 24 

Diskussion ............................................................................................................................... 25 

Dilemman av vikt att diskutera ............................................................................................. 26 

Framtida forskning ............................................................................................................... 27 



 

 

Uppsatsens begränsningar och styrkor ................................................................................. 28 

Referenslista ................................................................................................................................  

Bilaga 1 – Information och samtycke till deltagande i examensarbete .................................  

Bilaga 2 – Intervjuguide ............................................................................................................  

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

Inledning 
Det är betydelsefullt för nästan alla människor att känna att de ingår i ett socialt sammanhang 

som är begripligt för dem. För de flesta personer är detta inte ett problem, men det finns vissa 

grupper som är särskilt utsatta. Personer med samsjuklighet är en av de grupper som befinner 

sig i en utsatt position i dagens samhälle. Att leva med samsjuklighet innebär att en person har 

en dubbel problematik i form av både missbruk och psykisk ohälsa (Alborn, 2012). För att 

insatser ska fungera för dessa personer krävs ofta en samverkan mellan missbruksvården och 

hälso- och sjukvården. En fungerande samverkan innebär att personer med samsjuklighet 

behandlas utifrån en helhetssyn och därigenom tillgodoses vårdbehov för både missbruk och 

psykisk ohälsa (Socialstyrelsen, 2019). När brister i samverkan uppkommer riskerar klienten 

att hamna utanför det sammanhang som gör insatserna förståeliga. Personer med samsjuklighet 

kan därför lätt hamna i en situation där de inte vet var de ska vända sig för att få hjälp. När det 

inte finns en tydlig linje för hur stöd och hjälp ska utformas kan en konsekvens bli att den 

enskilde individen hamnar utanför det sammanhang som är begripligt för denne.  

För att förhindra att personer med samsjuklighet bollas mellan olika huvudmän finns det olika 

strategier. En av dessa strategier är att socialtjänsten och hälso- och sjukvården tillsammans ska 

upprätta en samordnad individuell plan (SIP) (Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 2018). 

Vårdplanen ska klargöra vilka insatser som ska tillämpas och vilken huvudman som har 

ansvaret för att dessa genomförs. Ansvaret för att olika instanser ska samverka finns reglerat i 

både Socialtjänstlagen [SoL] (2001:453) 5 kap 8 § och Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(2017:30) 7 kap 7-8§§. För att en fungerande samverkan ska kunna ske krävs det att samlade 

professioner i både kommun och landsting arbetar gemensamt mot en helhetssyn för klientens 

individuella problematik (Johnsson, Laanemets och Svensson, 2008). Personer med 

samsjuklighet har en problematik som bör tas på stort allvar för att symtomen inte ska förvärras. 

Därför är det av vikt att en tydligt planerad och genomförbar SIP upprättas för att behandla både 

missbruket och den psykiska ohälsan.  

 

I en tillfrisknandeprocess spelar anhöriga och socialt stöd en stor roll som motivation både 

under och efter behandling (Haverfield, Ilgen, Schmidt, Shelley, & Timko, 2019). Det står 

föreskrivet i SoL 6. Kap 1§ 4:e stycket att vårdinsatser utanför hemmet ska främja klientens 

relationer med anhöriga och närstående. Stöd från anhöriga kan motverka att klienten isoleras 

och kan bidra med integrering till samhällets olika sociala delar som exempelvis arbete, boende 

och självförsörjning. Detta genom motivation samt praktiskt stöd, exempelvis med att ta sig till 

och från behandling. Det finns däremot indikationer på att anhörigas förmåga att vara ett socialt 

stöd minskar om de känner frustration eller en avsaknad av kontroll över situationen för sin 

närstående (Bebbington, Clark, Stansfeld, Harris Smuk, Mcmanus, Onwumere & Pike. 2014). 

Därmed kan det vara av vikt att inte bara göra insatser och behandlingar anpassade för klientens 

problematik, men även att de är förståeliga för deras anhöriga.  

 

Problemformulering  

Samsjuklighet är ett fenomen som har studerats och diskuterats länge i både forskning och olika 

samhällsdebatter. Svenska studier har visat att förekomsten av samsjuklighet för personer i 

missbruksvård är 30-50% och 20-30% för personer i psykiatrisk vård (Socialstyrelsen, 2019). 

Även internationellt har förekomsten av samsjuklighet kunnat säkerställas. En kvantitativ 

studie, genomförd i USA presenterade ett resultat där 25% av ungdomar som behandlats i 

psykiatrisk vård rapporterade samsjuklighet (Glorimar och Hollen, 2015). De vanligaste 

psykiska diagnoserna som samexisterar med missbruk är ångestproblematik, bipolär sjukdom, 

depression, personlighetsstörningar, schizofreni och stressyndrom (Lai och Sitharthan, 2012). 
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Förekomsten av samsjuklighet kan därmed anses vara ett utbrett samhällsproblem där 

interventioner för behandling och vård är betydelsefulla att uppmärksamma. 

  

Både allmänhet, politiker och forskare är till största delen överens om att det behövs 

samverkande insatser eller interventioner för personer med samsjuklighet. Många studier 

påvisar att samverkan mellan olika psykiatriska och psykosociala insatser behöver utvecklas 

och integreras som norm för behandling av samsjuklighet (se exempelvis; Chorlton och 

Chorlton, et. al, 2016, Glorimar, et. al, 2015 samt Lai, et. al, 2012).  Det framkommer dock i 

forskning att det förekommer svårigheter med att ge behandling och insatser för samsjuklighet, 

trots att det är känt att de ofta går hand i hand (Claus, Gotham, Lambert-harris, Mcgovern & 

Xie, 2014, Babor, Morisano och Robaina, 2014, Dimock, Fisher, Mccleary och Rohovit, 2014). 

Med grund i detta bör det vara en självklarhet för socialtjänst att samverka med hälso- och 

sjukvård och att utveckla insatser med individuell helhetssyn på klienter med samsjuklighet. 

  

En viktig del i att arbeta med en helhetssyn är att involvera anhöriga i behandling- och 

vårdinsatser. Forskning visar på att stöd och social integrering från familj, vänner och andra 

anhöriga är betydande för att en person med samsjuklighet ska kunna tillfriskna (Haverfield, et. 

al, 2019, Blow, Fischer, McSweeney, Naylor, Owen, Pyne och Williams 2008). Det har även 

visats att de anhöriga som inte själva får stöd eller hjälp i den informella rollen som vårdgivare 

löper en större risk att själva utveckla olika psykiatriska och ekonomiska problem samt eget 

missbruk (Stansfeld, et. al, 2014). Anhöriga bör därför ges möjlighet att vara med som en del i 

vårdplanen för att få en helhetssyn på individuella familjeförhållanden och hur de kan ges stöd 

och hjälp på bästa sätt. 

  

Med grund i det ovanstående kan vi se att samsjuklighet, samverkan och anhörigas roll är ett 

forskningsområde som visar på att det behövs integrerade insatser som tar hänsyn till 

individuella förhållanden. Däremot verkar det, trots en omfattande litteratursökning, vara 

sparsamt med studier som undersöker vikten av hur insatser förstås och görs begripliga för 

anhöriga. Föreliggande uppsats avser därför att undersöka hur anhöriga upplever att 

socialtjänsten tar hänsyn till och använder sig av det sociala nätverkets möjligheter som stöd 

för klienter med samsjuklighet. Speciellt kommer studien undersöka hur anhöriga uppfattar och 

förstår insatser som erbjuds deras närstående samt hur brister i samverkan kan påverka deras 

egna förmåga att vara ett stöd i behandling, vård och social integration. Uppsatsens bidrag inom 

socialt arbete är kunskaper om anhörigperspektivet som kan bidra till metoder för hur 

socialarbetare kan arbeta för att göra insatser begripliga för både klienter och deras anhöriga 

och därmed göra sammanhanget förståeligt för dem. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka anhörigas syn på samverkan mellan socialtjänst 

och hälso- och sjukvård gällande deras närstående med samsjuklighet. Ytterligare syftar 

uppsatsen till att utifrån anhörigas perspektiv undersöka på vilket sätt socialtjänsten skulle 

kunna arbeta för att begripliggöra samverkande insatser för anhöriga och deras närstående. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar; 

 

1. Vilka erfarenheter har anhöriga av samverkan mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård? 

 

2. Hur upplever anhöriga att främst socialtjänsten har uppmärksammat och behandlat deras 

närståendes samsjuklighet? 
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3. Hur skulle arbetet och insatser för samsjuklighet kunna göras mer begripligt för anhöriga och 

deras närstående? 

 

Bakgrund 

Socialt arbete och psykiatri har en historia av att ha olika synsätt på sociala problem och psykisk 

ohälsa. Det fanns länge en tydlig uppdelning av det sociala arbetets synsätt på problem som 

miljöpåverkat och psykiatrins uppfattning om arvets och biologins styrning över sociala 

avvikelser (Pettersson, 2001). Psykiatrin och medicinvetenskapen dominerade på 1800-talet 

och in på 1900-talets början medan det sociala arbetet utfördes i början av sin uppbyggnad som 

ideella organisationer som vanligtvis arbetade med fattigvård och välgörenhet (a.a.). 

Mentalsjukhus däremot behandlade människor med olika problem tillsammans med 

medicinering, elchocker, lobotomering och även sterilisering för att hindra människor med 

sociala problem att reproducera sig. På det sättet kunde samhället både kontrollera och skydda 

sig mot personer med sociala och psykiska problem (Ökvist, 2010). Under den tidigare delen 

av 1900-talet började en debatt föras över huruvida den sociala miljön hade en inverkan 

samtidigt som både psykiatriker och socialarbetare uppmärksammade att de mötte liknande 

typer av problematik; bland annat psykisk sjukdom, kriminalitet, prostitution och fattigdom 

(Pettersson, 2001). På så sätt började ett mer gemensamt synsätt och arbetssätt att växa fram 

och lade grunden till vad som blev introduktionen till en samverkan mellan de två instanserna. 

  

I USA under 1920-talet började psykiatrin och socialt arbete att samverka genom att 

tillsammans lösa individuella fall. Arbetssättet hittade stöd i teorier av sociologi och 

psykoanalys och började tillsammans samverka för att hjälpa personer med dubbel problematik; 

samsjuklighet. I Sverige fick inte samverkan lika stor spridning till en början utan utvecklade 

sig som ett samarbete mellan läkare och sjukhuskuratorer. Detta la grunden till det samarbete 

och även senare till den samverkan som idag finns, eller bör finnas, mellan professioner inom 

kommun och landsting. Något som pekas ut som en anledning till svårigheterna med samverkan 

är att kommun och landsting är två olika instanser där huvudmannaskapet vid ärenden av 

samsjuklighet inte är tydligt och att de även har sekretess mellan sig i de flesta fall (Levin och 

Lindén, 2006). Både nationellt och internationellt är numera samverkan ett vedertaget begrepp 

där biologiska och sociala faktorer behandlas tillsammans. Frågan är därför varför det inte alltid 

tillämpas på de fall där det behövs som mest.  

 

Lagstiftning  

Insatser gällande samsjuklighet i Sverige regleras främst genom SoL 5 kap 8 § och HSL 7 kap 

7-8§§. SoL 5 kap 8 § beskriver att kommunen aktivt ska planera sina insatser till personer med 

fysiska och psykiska funktionsnedsättningar men även att de ska samarbeta med landsting om 

det finns ett behov för det. Det framkommer även tydligt i HSL 7 kap 7-8 §§ att landsting ska 

samverka med andra samhällsorgan och organisationer, men även vid behov andra landsting, 

och planera insatserna och vården utifrån klientens individuella behov. Samverkan finns 

därmed reglerad vid de tillfällen där en person har ett vårdbehov från hälso- och sjukvården 

genom ett hälsoproblem men samtidigt även har ett insatsbehov från socialtjänsten genom ett 

eller flera olika sociala problem (Fridström Montoya, 2014) Att arbeta genom samverkan kan 

förhindra att personer med samsjuklighet får bristfällig vård och därmed riskerar att falla mellan 

stolarna. Däremot är samverkan inte helt problemfri då det finns en otydlighet kring hälso- och 

sjukvårdens respektive socialtjänstens ansvarsområden i arbetet med samsjuklighet. Det kan 

finnas svårigheter för myndigheterna att exempelvis identifiera huruvida den psykiska ohälsan 

är en konsekvens av missbruket eller om missbruket är en konsekvens av den psykiska ohälsan. 
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För att förhindra att personer med samsjuklighet faller mellan stolarna och möjliggöra att de 

ska kunna behandlas utifrån deras individuella behov har Socialstyrelsen utformat nationella 

riktlinjer gällande, bland annat, vård och stöd vid missbruk och beroende (Socialstyrelsen, 

2019), samt psykosociala insatser vid schizofreni (Socialstyrelsen, 2011). Detta för att kunna 

tydliggöra och förbättra samverkan mellan myndigheter som arbetar med personer med denna 

problematik. Ytterligare avsikt med dessa nationella riktlinjer är att öka kraven hos kommun 

och landsting på att tillgodose de enskilda behoven hos personer med samsjuklighet genom att 

förbättra tillgången till samverkande insatser (Socialstyrelsen, 2019). Om kommun och 

landsting anser att det finns ett behov, föreskrivs det i SoL 2 kap 7 § att en SIP ska upprättas. 

Detta innebär att hälso- och sjukvård och socialtjänst kan möjliggöra en samverkan genom en 

SIP där det framkommer vilka individuella insatser som ska upprättas, vilken huvudman som 

ska bära ansvaret över vilka insatser samt ett tydliggörande av vilken huvudman som ska bära 

det övergripande ansvaret över vårdplanen. Vid genomförandet av en SIP är en förutsättning 

att det finns ett samtycke från klienten i enlighet SoL 3 kap 5§. Det kan även vara lämpligt att 

involvera anhörigas perspektiv och deras resurser i vårdplanen om det finns ett samtycke från 

klienten till det (Fridstöm Montoya, 2014). Utifrån detta kan det anses vara av vikt att 

genomföra samverkan genom SIP för att förhindra att personer med samsjuklighet inte får den 

vård de har behov av. 

 

Samsjuklighet  

Samsjuklighet innebär att en person har två eller flera sjukdomstillstånd, exempelvis missbruk 

och psykisk ohälsa, parallellt med varandra. Dessa två sjukdomstillstånd kan orsakas av 

varandra eller förstärka varandra genom en ökning av missbruk eller en acceleration av den 

psykiska ohälsan. Det menas att en person genom sitt missbruk kan orsaka eller öka sin psykiska 

ohälsa eller genom sin psykiska ohälsa orsaka eller öka sitt missbruk (Alborn, 2012). Förekomst 

av samsjuklighet i vård för missbruk och psykisk ohälsa är relativt hög. Mellan 30-50% av 

personer i missbruksbehandling har samtidigt någon form av psykisk ohälsa där ångest, 

depression och personlighetsstörningar är de mest vanligt förekommande. Ungefär 20 % av 

personer med ett missbruk har samtidigt en ADHD-diagnos. Även 20-30% av personer som 

vårdas för psykisk ohälsa uppger att de samtidigt har ett missbruk. Personer med samsjuklighet 

har samtidigt ofta ett sämre utgångsläge än personer med enskilda diagnoser. Ofta handlar ett 

första steg för behandling av samsjuklighet att reda ut vilket problem som har uppkommit först. 

Psykiska symtom behöver, enligt psykiatrin, utredas för att utesluta att den inte beror på 

alkohol- eller substansanvändning. Dessutom saknar ofta missbruksvården både kompetens och 

behörighet att behandla psykiatriska diagnoser (Socialstyrelsen 2019). Denna uppdelning och 

olika grader av kompetens skapar svårigheter i att upprätta en tidigt insatt insats som tar hänsyn 

till samsjuklighet. 

Kunskapsöversikt 
Det kommande avsnittet behandlar det nuvarande kunskapsläget som har lokaliserats för den 

föreliggande uppsatsen. De ämnen som presenteras är samverkan och anhörigas roll. Dessa 

anses vara relevant för att skapa en översikt av kunskapsläget om de områden uppsatsen ämnar 

att studera då de kan härledas till syfte och frågeställningar.  

Samverkan 

Samverkan kan beskrivas som när en eller flera personer arbetar tillsammans mot ett 

gemensamt utformat mål. Samverkan är ett samarbete eller samspel mellan olika organisationer 

eller professioner för att skapa insatser som är utformade utefter komplexa problem eller 

fenomen (Alborn, 2012). Generellt ses samverkan som något som ska gynna klienten och ett 

verktyg för att skapa en helhetssyn över personens situation. Utöver detta är ett annat krav för 
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samverkan att det både finns samlad kunskap från olika verksamheter men även att de som 

ingår i samverkan har tydliga roller och kan bidra med relevanta insatser (Johansson, 2008).  

Fridström Montoya (2014) beskriver att samverkan mellan myndigheter såsom socialtjänst och 

hälso- och sjukvård är utformad för att ingen myndighet ska kunna frånsäga sig ansvaret när 

det kommer till personer som har samsjuklighet. Vidare förklaras samverkan som en möjlighet 

till att samhällets alla resurser kan brukas mer effektivt och att det skapar möjligheten till en 

helhetssyn när det kommer till personer som annars kan vara svåra att identifiera som grupp då 

de har ett eller flera behov av olika insatser från flera myndigheter samtidigt. 

 

Samverkan och samarbete mellan olika myndigheter har under de senaste åren blivit mer 

uppmärksammat. För att en fungerande samverkan ska kunna ske bör det finnas en organisering 

av uppdragen. Inom exempelvis missbruksvården samverkar myndigheter såsom socialtjänst, 

psykiatrin och arbetsförmedling, och för att denna samverkan ska kunna vara fungerande bör 

det finnas en tydlig roll-, och ansvarsfördelning (Alborn, 2012). Vid samverkan som dessa 

förekommer det situationer där det kan uppstå vissa förvirringar och svårigheter för 

organisationerna att veta vem som ansvarar för vilket område då uppdragen som 

organisationerna utger är relativt lika (Johansson, 2008). Inom socialtjänsten har 

socialarbetaren ett handlingsutrymme utformat genom organisationens uppdrag. Det vill säga 

att den professionelle å ena sidan har lagar, rutiner och överenskommelser att förhålla sig till 

men å andra sidan även sin egna kunskap och ansvar till att hantera det utrymme som 

organisationen ger (Johnsson, et. al, 2008). Att hitta en balans mellan organisationens uppdrag 

och klientens förväntningar och behov kan vara problematiskt. Vid vård och insatser där 

myndigheter samverkar är det betydande att de professionella tydliggör sina roller och vad de 

har för handlingsutrymme. Detta för att kunna klargöra vilken vård de specifikt kan erbjuda 

klienten utifrån organisationens uppdrag så att klienten får den hjälp och det stöd den har behov 

av. 

 

Det finns en tydlig fördel i de fall där personer med psykiska ohälsa och missbruksproblematik 

behandlas under samma insats, men trots detta har inte alla samma möjlighet att få en 

behandling med samverkande insatser (Alborn, 2012). I en studie framkommer det att endast 

18 % av missbruksbehandlingar och 9 % av behandlingar för psykisk ohälsa behandlade 

personers samsjuklighet. Detta pekar på att endast ungefär en till två av tio personer får hjälp 

och stöd i sin dubbla problematik. De flesta behandlingsmetoder för personer med 

samsjuklighet har visats vara riktade till endast den psykiska ohälsan eller missbruket som 

skilda problem, trots att vissa behandlingar från start erbjöd stöd och behandling för båda 

tillstånden. Med tanke på förekomsten av samsjuklighet bland de som har ett missbruk och 

ingår i traditionella behandlingsprogram, borde insatser för båda problemen vara normen 

(Claus, et. al, 2014). Detta pekar på att insatser för samsjuklighet behöver utvärderas och 

utvecklas på ett sådant sätt att de också i praktiken utgår från individuella förhållanden och 

problem för att säkerställa att fler personer får den vård och det stöd som de behöver. 

 

Studier visar på att det är av vikt att använda evidensbaserade metoder på, i synnerhet, 

systemnivå för att behandla samsjuklighet. Ett vanligt problem för att inte kunna genomföra 

samverkande insatser är att det oftast finns motstånd mot förändring i arbetet, resursbrister, 

bristande utbildning och lågt engagemang från organisationer vilket medför bristfälliga insatser 

som konsekvenser för klienter med samsjuklighet. Det har visats att motivationsarbete, 

kampanjer och olika professionella förbättringar (lönehöjningar, fler resurser och utbildningar) 

är en väg till att påverka hur samverkansarbete på systemnivå genomförs och vilket attityd som 

uppvisas mot det (Babor, Morisano, och Robaina, 2014). 
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Det framkommer även i internationella studier att samverkan är gynnsamt för personer med 

samsjuklighet. Den engelska termen för samverkan kan exempelvis vara integrated care som 

till svenska översätts till integrerad behandling. Enligt studier är integrerad behandling 

avgörande för att hjälpa människor med samsjuklighet att genomgå och upprätthålla 

behandling. Definitionen för integrerad behandling är när olika professionella eller grupp av 

kliniker, behandlar och tillsammans tar ansvaret för både den psykiska ohälsan och missbruket 

samtidigt. Under de senaste åren har ett antal modeller av integrerad behandling utvecklats och 

allt mer forskning stöder effektiviteten med denna form av behandling. Det finns dock även 

utmaningar i samband med insatser där samsjuklighet behandlas och samverkan kan vara 

främmande för många instanser. Emellertid har stora framsteg gjorts de senaste åren vid 

behandling av samsjuklighet, och den goda nyheten är att återhämtning är möjlig. De ansvariga 

myndigheter vilka arbetar med samsjuklighet har ett ansvar för att få detta budskap av hopp till 

personer med medkommande sjukdomar och  deras familjer. Att hjälpa klienter att utveckla sin 

personliga vision om återhämtning och att ge stöd till anhöriga i att det finns möjlighet att 

återhämta sig, kan göra drömmar om att leva ett värdefullt och givande liv en verklighet 

(Gingerich, och Mueser, 2013). 

 

Anhörigas roll  

Forskning visar att anhöriga har en betydande roll i behandling för samsjuklighet. Genom stöd 

från familj och vänner kan personer med samsjuklighet exempelvis lättare motiveras till arbete, 

studier, olika öppenvårdsbehandlingar och eget boende. Detta beror på att anhöriga kan agera 

såväl socialt som materiellt stöd för att hjälpa personen att ta del av samhällets resurser. 

Stödkomponenter inom familje- och vänskapsförhållanden bör därmed utvärderas och tas under 

beaktning vid behandling av samsjuklighet. Det vill säga beroende på om klientens anhöriga 

anses vara ett stöd eller en belastning för personens integrering och behandling. Att ta vara på 

det psykosociala stöd som finns i en persons omgivning har visats minska både kortsiktiga och 

långsiktiga symptom av samsjuklighet (Haverfield, et. al, 2019, Blow, et.al, 2008). Att 

interagera med anhöriga gällande insatser och behandling för deras närstående kan därför öka 

möjligheterna för individer med samsjuklighet att få ett positivt utfall av insatser och 

behandling. 

 

Resultat från studier visar att socialt stöd från anhöriga är en viktigt komponent för att personer 

med samsjuklighet upprätthåller vårdkontakter och stannar kvar i behandling för såväl psykisk 

ohälsa som missbruk. Socialt stöd på åtminstone veckovis basis associeras med en högre 

frekvens av vårdkontakter och en minskad användning av narkotika eller alkohol (Blow et. al, 

2008). Det sociala nätverkets storlek har oftast inte den mest betydande rollen för socialt stöd. 

Det är mer betydande hur dynamiken och relationerna mellan anhöriga och personer med 

samsjuklighet ser ut och fungerar. En förståelse för nätverkets positiva och negativa funktioner 

och dess innebörd för klienten kan hjälpa till att förklara vart motivationen ligger för personens 

medverkande och upprätthållande i vårdkontakter och behandling. Vidare forskning bör därför 

inriktas på det sociala nätverkets komplexitet för att utveckla interventionsmodeller som 

inkluderar möjligheter att bygga sociala kapital (Abrams och Hawkins 2007). För att öka 

effektiviteten i insatser på lång sikt bör därför anhörigas relationer med deras närstående 

utvärderas för att skapa en förståelse för både positiva och negativa funktioner i nätverket och 

integrera dem i vårdplanen för behandling av samsjuklighet. 

 

För nätverksarbete, och även samverkan, presenterar Seikkula (2018) en metod han kallar för 

Öppna dialoger. Detta arbetssätt går ut på att behandla patienter med olika psykiatriska eller 

missbruksrelaterade kriser med ett inledande nätverksmöte så tidigt som 24 timmar efter att det 

kommer en professionell tillkänna. Alla relevanta personer; familjen, vänner, arbetskollegor, 
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professionella eller andra, ska tillsammans med den person som befinner sig i krisen mötas och 

diskutera vad som behövs göras, vem som kan göra vad och hur en plan för detta ser ut 

framöver. Seikkula (2018) diskuterar tumregler för detta som exempelvis att det är den 

huvudman som får samtalet om krisen som ska sammankalla till mötet med hjälp av den 

personen som ringer in. Detta förhindrar att personen som ringer in får till svar att det inte är 

den instansens ansvar, utan någon annans. Det första nätverksmötet ligger sedan till grund för 

vidare behandling och insatser som anses vara relevanta i den individuella och unika 

situationen. Studier har visat att det finns en skillnad på 33% av personer som återfaller i 

sjukdom eller missbruk efter att Öppna dialoger har tillämpats, i motsats till upp emot 100% 

där något tidigt nätverksmöte inte har funnits (a.a). Att ta vara på det sociala nätverkets resurser 

och kunskaper kan därför ses som en positiv inriktning att ta som också kan generera i relevanta 

insatser från olika instanser. 

 

Som anhörig finns även risken att själv blir utsatt för påfrestningar som leder till psykisk ohälsa. 

Speciellt i de fall där insatser är bristfälliga och anhöriga får själva ta en roll som vårdgivare. 

En studie visar på att chansen att bli drabbad av någon av de vanligaste psykiska sjukdomarna 

var 58% högre för en anhörig som agerar vårdgivare än en anhörig som inte gör det. Exempel 

på de vanligaste psykiska sjukdomarna som en anhöriga kan drabbas av är depression, 

generaliseras ångestsyndrom (GAD), panikångest, fobier, social ångest, tvångssyndrom (OCD) 

och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Utöver det var anhöriga som vårdgivare mer 

benägna att rapportera ekonomiska skulder och våld i nära relationer än andra. Professionella 

bör därför ta extra hänsyn till anhöriga som agerar vårdgivare för sina närstående för att 

minimera den stresspåverkan som kan tillkomma (Bebbington, et. al, 2014). För att förhindra 

att anhöriga själva blir sjuka är det därför viktigt med att både tillsätta insatser för den 

närståendes problem men även att erbjuda den anhöriga stöd i form av samtal eller annat som 

kan ses som relevant för individen. 

Teoretiska utgångspunkter 
Den teoretiska ansats som utformats för studien har tillämpats för att möjliggöra 

analysbearbetning av anhörigas berättelser på individ- och gruppnivå samt i viss mån även på 

organisatorisk- och samhällsnivå. De teorier som utgör studiens teoretiska ramverk är 

Bronfenbrenners (1979) ekologiska system och KASAM av Antonovsky (2005). Teorin om 

människans utveckling genom samspel med andra i ekologiska system syftar till att kunna ge 

förståelse för betydelsen av samverkan genom hur en person behöver flera länkar mellan system 

för att de ska kunna bli begripliga i sina sammanhang. För att ytterligare argumentera för 

sammanhangets betydelse gör vi avstamp i teorier om KASAM genom tolkningar av anhörigas 

individuella upplevelser. Detta för att förstå vikten av hur en person uppfattar sig själv och 

andra samt miljöer runt omkring för att klara av olika svårigheter och kriser som kan uppstå för 

en anhörig som lever med en närstående med samsjuklighet. Det teoretiska ramverket kopplas 

till tidigare presenterad forskning om samverkan, samsjuklighet, anhörigas roll och sociala 

nätverk samt lagstiftning och är utgångspunkterna som utgör underlaget för analysarbetet. 

 

Ekologiska system  

Bronfenbrenners (1979) ekologiska system betonar helhet och utveckling i uppväxt och vidare 

genom livet. Perspektivet belyser en förståelse för individen i utveckling, dess miljö och 

personer runt omkring och inte minst integrationen mellan dessa två. Ett systemiskt synsätt 

belyser olika relationer mellan individen och dess närmiljö i olika uppsättningar av relationer. 

Personen i utveckling ingår i olika system som den kan dels vara en del av och bli direkt 

påverkad av, men även indirekta faktorer och omständigheter kan genom interaktion med andra 
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än personen själv ha konsekvenser för utvecklingen. Perspektivet presenteras på  fyra olika 

nivåer; mikro, meso, exo och makro. Andersson (2002) beskriver dessa som flytande istället 

för hierarkiska och har en direkt eller indirekt växelverkan på utvecklingen av en person 

tillsammans med andra komponenter som exempelvis klass, kön, etnicitet eller 

funktionsvariation. Nedan presenteras tre av dessa nivåer vilka även tillämpas i denna uppsats. 

 

Mikrosystemet  

Den lägsta nivån i ett systemteoretiskt perspektiv kallas för mikrosystem. Bronfenbrenner 

(1979) benämner mikrosystem som följande; “A microsystem is a pattern of activities, roles, 

and interpersonal relations experienced by the developing person in a given setting with 

particular physical and material characteristics” (s. 22). I mikrosystemet ingår relationer med 

personer i en individs närmiljö som bildas utifrån små system i samhället, exempelvis familj, 

vänner, släkt, arbetskollegor etcetera. Dessa primära interrelationer kallas för dyad och är en 

relation mellan två personer inom exempelvis familjen, såsom förälder och barn eller två 

syskon, eller inom arbetet mellan chef och anställd eller mellan två arbetskollegor. Det 

huvudsakliga som studeras i dyaden är hur parterna påverkas och influeras av varandras 

handlingar och beteenden (a.a., Rosa & Tudge, 2013). 

  

Det är inte bara den primära interrelationen som är relevant i analysen av mikrosystemet, utan 

även den sekundära interrelationen - så kallad triad. Bronfenbrenner (1979) menar att det inte 

går att bortse från en eventuell tredje parts påverkan gällande effektiviteten i dyadens 

utveckling. En tredje part kan vara någon i personens närhet såsom en vän, granne eller annan 

utomstående. Brister denne i sin roll, genom att vara frånvarande eller göra mer skada än nytta 

för dyaden, försvåras utvecklingsprocessen. Det menas vid analysen av mänskligt beteende att 

den tredje partens roll alltid bör tas under beaktning då denne påverkar, medvetet eller 

omedvetet, och oavsett om den har fysisk närvaro eller inte. En person kan därmed ingå i flera 

system samtidigt men även bli medlem i nya allt eftersom. Dessa system innefattar alla de 

miljöer som personen vistas i, där personen utvecklar olika roller, relationer och upplever 

aktiviteter mellan sig själv och andra människor. 

 

Mesosystem 

Ett mesosystem består av interaktionerna mellan två mikrosystem inom olika uppsättningar av 

interrelationer mellan två eller flera personer eller mekanismer där den studerade individen har 

en aktiv medverkan. Bronfenbrenner (1979) menar att dessa relationer kan uppkomma i fyra 

olika former. Först är det en grundläggande interrelation mellan två olika system som en person 

aktivt ingår i, det kan exempelvis vara mellan hemmet och arbetsplatsen. Personen som ingår i 

båda systemen är den primära länken mellan dem och relationen skapar den mest 

grundläggande formen av ett socialt nätverk. Exempelvis kan det handla om att en arbetskollega 

blir hembjuden på middag i hemmet. En andra form är den där det finns en indirekt koppling 

mellan två system till den aktuella personen. I dessa ingår personen enbart i det ena som en 

aktiv medlem, men påverkas av en tredje person i ett annat system. Det kan till exempel handla 

om en familjemedlems relation med dennes arbetsplats som indirekt kan påverka den första 

personen. En tredje form av interrelationer är information som passerar från ett system till ett 

annat genom olika former av kommunikation. Den sista och fjärde formen av interrelationer är 

information eller erfarenheter om ett system som existerar i ett annat system. 

  

När en person blir en del av ett nytt system uppstår olika länkar mellan det systemet och de 

system som personen redan existerar i. Dessa länkar kan vara singulära eller multipla, om en 

person träder in i det nya systemet själv uppstår den en singulär länk mellan det nya och de 

redan existerande systemen; medan det uppstår multipla länkar om personen har sällskap av 
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någon annan från något av de system som den redan ingår i (Rosa Maria & Tudge, 2013). Ett 

mesosystem där mer än en person är aktiva i båda systemen benämns som multi-länkade, medan 

ett mesosystem där det finns en singulär länk beskrivs som svagt länkad (Bronfenbrenner, 

1979). Därmed har uppbyggnaden av länkar mellan system påverkan på hur mikrosystem 

fungerar och även vilken utvecklingspotential de har. 

  

Ett mesosystem som är multi-länkat anses ha positiv påverkan på hur en person fungerar i ett 

nytt system. Den tredje personen kan verka som en sekundär effekt; av exempelvis säkerhet, 

hjälpa till med social interaktion  eller förstärka en positiv utveckling. Detta påverkas i sin tur 

av hur relationen mellan de två personerna från samma system ser ut och hur deras relation med 

det nya systemet utvecklas och fungerar. Den tredje personens relationer med det nya systemet 

spelar roll; om den är passiv, aktiv eller utvecklas till en egen dyad. Ett aktivt deltagande från 

den tredje personen kan verka som stöd för den aktuella personens förmåga att anpassa sig till 

nya människor, uppgifter och situationer, och således utöka storleken och flexibiliteten av sin 

kognitiva förmåga och sociala färdigheter. Utöver detta kan även ett aktivt deltagande i 

förstadiet av relationen med det nya systemet verka som motivation som fortsätter att existera 

även när den tredje personen inte medverkar (Bronfenbrenner, 1979). När det kommer till 

utveckling av mesosystem är det därmed av vikt att ta hänsyn till länkarna och att stärka dessa 

för att relationen i längden ska fungera och fortgå.   

 

Makrosystemet  

Den högsta nivån i ett systemteoretiskt perspektiv kallas för makronivå och kan symbolisera 

samhället och kulturen vi lever i - det vill säga kontexten. Makrosystem definieras av attityder 

och ideologier som ligger till grund för en kultur. Olika kulturer styrs av olika delar; exempelvis 

dess historia, lagar och regler, sociala möjligheter och ekonomiska förhållanden (Rosa & 

Tudge, 2013). Makrosystemet utgör ofta samhället och subgrupper i samhället som påverkar 

och påverkas av de mikro- och mesossytem som de ingår i det. Människor som växer upp i ett 

samhälle påverkas och utvecklas i linje med de attityder och ideologier som existerar i alla de 

olika systemen. Ofta liknar olika lägre system i samma makrosystem varandra och dess 

uppbyggnad ser ut på liknande sätt. Detta gör det lättare för en person att navigera i de system 

som finns inom det makrosystem som denne är uppväxt och fostrad i (Bronfenbrenner, 1979). 

I studerandet av en persons utveckling och relationer behöver kontexten tas i beaktning, för att 

förstå olika handlingar och beteenden i den lägre närmiljöerna i mikro- och mesosystemen. 

 

Den ekologiska miljöns struktur kan definieras i mer abstrakta termer. Som vi har sett är den 

ekologiska miljön tänkt att sträcka sig långt ifrån den omedelbara situationen som direkt 

påverkar den utvecklande personen. Personen som är i behov av samhällets insatser är alltid 

beroende av att exempelvis hälso- och sjukvården och socialtjänst erhåller en god kvalitet och 

finns tillgängligt i form av en stödjande inställning, det är även betydande att att vänner och 

familj kan komma att hjälpa till vid kriser och behov för att en fungerande existens och 

utveckling ska kunna ske hos personen (Bronfenbrenner, 1979). 
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Modell 1. Modell som illustrerar de olika nivåerna i ekologiska system med tillhörande exempel på relationer som 

kan ingå i dem. Författarnas egna modell. 
 

KASAM   

Trots att en person kan möta otaligt med motgångar och utsättas för antalet påfrestningar kan 

denne ändå ha en förmåga till att klara sig rätt bra i livet, hur kommer det sig? Detta var en 

fråga som Antonovsky studerade, och genom detta utvecklade teorin om KASAM. Människor 

med hög KASAM har en förmåga att kunna hantera hinder i livet i form av olika svårigheter 

och kriser, det kan exempelvis vara personliga motgångar och kriser. KASAM definieras som 

följande; 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning 

man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) 

de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är 

strukturerade, förutsägbara och begripliga [begriplighet], (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga [hanterbarhet], och (3) att dessa krav är utmaningar, värda investering 

och engagemang [meningsfullhet] (Antonovsky, 2005, s. 46). 

 

Antonovsky förklarar att en person kan ha vissa verktyg i form av exempelvis socialt stöd för 

att klara av motgångar. Men det mest kraftfulla sättet att hantera motgångar på är att ha ett högt 

KASAM-värde som byggs upp med hjälp av de tre olika komponenterna och att motståndet då 

blir som mest resultatrikt (a.a).  

 

De tre komponenterna som utgör KASAM är som beskrivs i ovan citat; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Dessa tillsammans skapar och producerar hög eller låg 

KASAM. Begriplighet syftar på i vilken utsträckning som en person förstår sin inre och yttre 

värld. En begriplig värld består av information som är ordnad, förnuftig och strukturerad medan 

motsatsen upplevs som kaotisk, oförklarlig och oväntad. Ett högt KASAM-värde gör att 

människor klarar av att göra svåra situationer begripliga. Hanterbarhet syftar istället till hur en 

person litar och tror på att det finns yttre resurser till förfogande. Det handlar om resurser som 

står utom deras kontroll och som de inte själva kan påverka. Känslan av hanterbarhet minskar 

i sin tur känslan av utsatthet vid svåra situationer. Meningsfullhet utgörs av de 

motivationskomponenter som finns i en persons tillvaro. Om människor har något i deras 

Makrosystem

Ideologier och 
attityder i 
samhället

Exosystem

Socialtjänst, 
lokal politik, 
grannskap 

m.m
Mesosyste

m

Interaktioner

Mikronivå

Familj, släkt, 
vänner, skola 

m.m
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tillvaro som betyder något och skänker mening till livet finns en högre känsla av 

meningsfullhet. Detta reglerar i vilken grad som det finns värde i att engagera sig i att lösa 

problem som kan uppkomma i livet (Antonovsky, 2005). 

            

 
Modell 2. Modell som illustrerar hur komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet tillsammans 

utgör KASAM. Författarnas egna modell  

 

Värdena av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är kopplade till varandra och kan 

påverka det slutgiltiga KASAM-värdet. Antonovsky (2005) påpekar hur en hög känsla av 

hanterbarhet är kopplat till en hög känsla av begriplighet. Han menar att det är svårt att klara 

sig i en värld som inte är begriplig utan som upplevs som oförutsägbar. Dessa komponenter kan 

sättas mot varandra och påverka riktningen i hur det ena värdet förändras. En hög begriplighet 

tillsammans med en låg hanterbarhet kommer antingen att förändras med att den ena går upp 

eller den andra går ner. Riktningen i denna förändring bestäms i sin tur av graden på känslan av 

meningsfullhet. På det sättet är de olika komponenterna beroende av varandra för att uppnå en 

hög KASAM. 

 

KASAM används på senare tid även som ett bedömningsinstrument för att mäta huruvida en 

person ligger i riskzonen för exempelvis depression eller andra psykologiska och sociala 

problem. En persons KASAM- värde kan därmed ses som relevant för olika sociala frågor och 

därmed även för det sociala arbetet. Exempelvis kan en interventionsåtgärd i form av ett 

nätverksarbete bidra till en högre känsla av att känna meningsfullhet i sin livssituation och 

därmed göra en ökning av personens sätt att hantera och begripa olika problem (Antonovsky, 

2005). Det finns även indikationer på att livserfarenheter som präglas av en entydighet och 

delaktighet i olika åtgärder kan skapa och förstärka en stark KASAM. 

Vetenskapsteori och metod 
I det här avsnittet presenteras en genomgång av studiens vetenskapsteoretiska ansats, urval, 

datainsamling, metod och analysprocess. Utöver detta förs en diskussion gällande studiens 

tillförlitlighet samt etiska aspekter.  

 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Syftet med denna uppsats har varit att skapa en förståelse för anhörigas upplevelser av kommun 

och landstings samverkan gällande vård och insatser i samförstånd med deras närstående med 

samsjuklighet. Utifrån uppsatsens syfte har fokus varit att få en förståelse för anhörigas 

personliga upplevelser. Med inspiration av en hermeneutisk ansats har fokus legat på tolkning 

och förståelse av det material som har samlats in genom intervjuer. Hermeneutikens 

Begriplighet

HanterbarhetMeningsfullhet

KASAM 
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vetenskapliga inriktning syftar till att förstå och tolka subjektiva fenomen utifrån kvalitativa 

data (Gilje och Grimen, 2007). Denna inriktning används ofta vid kvalitativ forskning när 

kunskapen inte syftar till att vara statistiskt generaliserbar utan istället skapa förståelse över hur 

fenomen kan komma till uttryck i olika sammanhang och utifrån olika erfarenheter (Andersson, 

2014). Kontexten, de sociala aktörer som studeras och forskaren själv har betydande roller i 

hela forskningsprocessen och måste kontinuerligt vägas mot och jämföras med varandra för att 

uppnå ny förståelse om fenomenet (Gilje och Grimen, 2007). Hermeneutiken har tillåtit ett 

utförande med en ingång för intervjuer och tolkningar av dessa för att uppnå förståelse för och 

i slutändan en ny kunskap om anhörigas perspektiv. 

  

Utifrån att materialet är insamlat genom intervjuer och att det är dessa intervjuer som ligger till 

grund för empirin och analysen är det relevant att nämna att processen har skett genom tolkning 

av tolkningar. Inom hermeneutiken kallas detta för dubbel hermeneutik och går ut på att tolka 

andra människors verklighet genom förförståelse från forskarna själva. Detta kan ge en 

möjlighet att inte bara tolka andras berättelser utan också sätta den mot redan existerande 

kunskap och teorier (Gilje och Grimen, 2007). Vår egen förförståelse för fenomenet samverkan 

har därför spelat roll i tolkningsprocessen genomgående i arbetet. Vi har båda tidigare 

erfarenheter av både studier och arbete där vi har upplevt både fungerade och problematiska 

samverkansprocesser. Vi har även sökt tidigare kunskap genom forskning, lagar, riktlinjer och 

litteratur för att kunna förstå och tolka det material vi har samlat in. Detta, tillsammans med 

anhörigas berättelser är det som ligger till grund för vår tolkning och förståelse av samverkan 

som fenomen i det här arbetet. 

 

Litteraturöversikt  

För att hitta relevanta artiklar till studiens syfte genomfördes sökningar med två olika teman i 

databasen Sociological Abstracts och Social Services Abstracts.  Det tillvägagångssätt som 

användes till sökningarna av artiklarna var i form av Boolesk sökning, vilket innebär att AND, 

OR och NOT tillämpades vid sökningarna för att få fram olika kombinationer av sökord vilket 

underlättar för att bryta ner och förfina begrepp till mer detaljerade eller synonymer för att hitta 

relevanta resultat (jfr Sutton, 2012). Det första temat var samsjuklighet och anhöriga. Detta för 

att hitta artiklar som berör anhörigas perspektiv på hur samverkan ser ut gällande deras 

närstående med samsjuklighet samt hur de upplever sin involvering i insatser och behandling. 

Det sökord som tillämpades var på engelska med inklusions-kriterier som följande; Family 

support, family involvement, family attitude towards, family experience, comorbidity, substance 

use, alcohol abuse, mental health, mental disorder, adult. Det andra temat var samsjuklighet 

och socialtjänst som syftade till att få fram information om existerande samverkan gällande 

behandling för individer med samsjuklighet och om den är fungerande. Vad är det i så fall som 

gör samverkan fungerande alternativt icke fungerande? Även här användes sökord på engelska, 

med inklusionskriterierna;  integrated care, integrated treatment, comorbidity, dual diagnosis, 

adult, mental illness och alcohol abuse. Sökorden i tema ett och tema två har som nämnt ovan 

använts genom olika kombinationer och med inklusions och exklusionskriterier (jfr Sutton, 

2012). Varav exklusions-kriterierna i båda sökningarna var; engelskt språk, artiklar, peer-

review och årsbegränsade artiklar. Vi har även införskaffat relevant litteratur genom Örebro 

universitets huvudbibliotek samt sökt efter relevant litteratur genom en granskning av artiklar- 

och litteraturs referenslistor. 

 

Urval  

Intentionen med studien var inledningsvis att intervjua individer som är anhöriga till personer 

med samsjuklighet gällande uppfattningen av samverkan och delaktighet. För att skapa ett 

underlag av undersökningsdeltagare har ett målstyrt urval används. Ett målstyrt urval används 
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för att komma i kontakt med personer med relevant kunskap och/eller erfarenheter om 

fenomenet som studeras (Brinkmann och Kvale, 2017). Inledningsvis kontaktades en ideell 

anhörigverksamhet. Genom den kontakten informerades medlemmar om studien och blev 

därefter tillfrågade av verksamhetsledaren om att vara med i vår studie. Kraven som ställdes 

var att det skulle vara vuxna anhöriga över 18 år som har eller har haft en närstående med 

samsjuklighet och erfarenhet av samverkan mellan kommun och landsting. Med anhöriga 

menas förälder, syskon eller partner. Det fanns således inga krav på personernas position i 

verksamheten, deras ålder eller könsfördelning och det har därmed inte tagits hänsyn till det i 

urvalsprocessen. Genom detta anmälde sig sex personer som ville delta i studien och som det 

sedan genomfördes intervjuer med. Undersökningsdeltagarna bestod av en partner och fem 

föräldrar som alla var kvinnor och medlemmar inom den verksamhet som kontaktades. Värt att 

nämna är också att samtliga personer hade lång erfarenhet, oftast flera år, av kontakter inom 

socialtjänst och hälso- och sjukvård och hade genom främst verksamhetens, och i viss mån 

kommunens, stöd kommit långt i sin egen process som anhörig. Dessa sex personer utgjorde 

underlaget för studien och hittades med hjälp av att de hade relevant erfarenheter av samverkan 

och således genom en målstyrd urvalsmetod. 

  

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod har semistrukturerade intervjuer används på grund av att studien 

ämnar undersöka anhörigas subjektiva upplevelser. Semistrukturerade intervjuer är enskilda 

intervjuer som utgår ifrån förutbestämda ämnen med tillhörande frågor som deltagaren kan 

svara relativt fritt på (Lantz, 2007). Metoden förespråkas i kvalitativ forskning på grund av att 

den skapar utrymme för både respondenternas svar och de tolkningar som sedan genomförs i 

analysen (Nilsson, 2014). Kvalitativa insamlingsmetoder innebär att forskaren aktivt deltar för 

att studera en grupps eller en individuell upplevelse av ett fenomen och att forskaren därav 

tolkar och skapar en förståelse för det studerade objektet (Brinkmann, et. al, 2017). Genom vårt 

aktiva deltagande i intervjuerna har det funnits  tillfälle att ställa följdfrågor vilket även har 

möjliggjort för intervjupersonen att vidareutveckla och mer grundligt berätta om sina 

erfarenheter och upplevelser. Intervjuerna genomfördes som enskilda med en intervjuperson 

och oss två medverkande vid sex olika tillfällen, ett för varje intervjuperson. Detta har 

möjliggjort att samla in data på ett relevant och säkert sätt och har skänkt ett djup och nyansering 

till intervjuerna som varit grundläggande för att säkerställa relevansen för studiens empiri.  

 

Intervjuerna utgick från en intervjuguide som behandlade tre olika teman baserade på 

samverkan, vilka var; samarbete, helhetssyn och tydliga roller (se bilaga 2). Dessa teman hade 

frågor vilka utgick från studiens syfte och frågeställningar. Varav en fråga som ställdes var 

“Har det funnits ett samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård?”. Denna fråga har 

inspirerats av tidigare forskning som visar på att samarbete mellan dessa instanser är gynnsamt 

för personer med samsjuklighet (jfr. Alborn, 2012 & Claus, et. al, 2014). Ytterligare en fråga 

var “Har du någon gång varit en del av planering och insatser?”, vilken grundades i involvering 

av anhöriga har visat sig ge en positiv effekt på insatser (jfr. Haverfield, et. al, 2019 & Seikkula, 

2018). Frågorna till dessa tre teman har sedan varit öppna vilket har gett intervjupersonen en 

möjlighet till att svara fritt och utan påverkan men även möjlighet för oss att fördjupa oss i de 

svar vi fick genom följdfrågor. De följdfrågorna som ställdes i intervjuerna har i viss mån varit 

förutbestämda men ibland varit beroende på intervjupersonens svar. Genomgående under 

intervjuerna fanns ett fokus på de anhörigas egna mående och eventuella konsekvenser av 

brister i samverkan. Det genomfördes sammanlagt sex stycken intervjuer med anhöriga under 

ramen av åtta dagar. Två av dessa intervjuer genomfördes under samma dag medans de andra 

fyra var utspridda under resterande dagar. En diktafon användes för att spela in samtliga sex 

intervjuer, detta för att senare kunna använda eventuella citat samt för att göra resultat och 
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analys mer tillförlitligt. Fem av intervjuerna genomfördes i en lånad lokal av den ideella 

verksamhet som intervjupersonerna kom ifrån och en intervju genomfördes i ett rum på Örebro 

universitet. Intervjuerna varade mellan 45 minuter till 1 timme och 30 minuter. Genom att utföra 

intervjuer på basis av ett målstyrt urval har bidragit till en stor mängd relevant och intressant 

information för studien.  

 

Alla intervjuer spelades in med utrustning från Örebro universitet och transkriberades en till tre 

dagar efter intervjutillfällena. Intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag från 

stavelser vilka ger uttryck för tvekande eller osäkerhet, såsom “eh” eller “ah” för att skapa ett 

flyt i texten. Vi har även uteslutit delar där intervjun har tagit en riktning utanför ämnet eller in 

på privata ämnen. Citat har inte genomgått några ytterligare förändringar mer än att ändra 

meningsuppbyggnader där det har behövts vid tillämpning i  resultat- och analysavsnittet. Detta 

för att innebörden i det respondenterna säger och meningen i vad denne vill ha sagt inte ska 

förändras eller påverkas. Namn på personer, platser, företag och verksamheter uteslutits och 

bytts ut mot exempelvis “företagets namn” eller “namn på son/dotter/förälder”. 

 

Analysmetod 

Den analysmetod som används i uppsatsen är av tematisk karaktär och har skett genom växelvis 

läsning av datamaterialet, kodning av mönster och tematisering. Transkriberingarna från 

intervjuerna har lästs och omlästs för att hitta mönster och teman som kan hänföras till studiens 

syfte och frågeställningar. En tematisk analysmetod går ut på att det empiriska materialet bryts 

ned i kodningar och tematiseras utifrån meningsfulla mönster som framträder i det insamlade 

materialet (Hjerm, Lindgren och Nilsson, 2014). Läsningen av intervjuerna upprepades minst 

tre gånger i denna ordning: 1) läsning i sin helhet för att få en generell överblick, 2) betraktades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar och 3) läsning för att kunna jämföra både skillnader 

och likheter samt för att plocka fram nyckelord. Återkommande nyckelord och mönster 

representerades av anhörigas uppfattningar och attityder om samverkan, insatser och eget stöd 

samt involvering. Vi ville urskilja dessa med grund i vårt syfte och tillhörande frågeställningar 

och letade parallellt även efter samverkans påverkan på anhöriga och hur de anser att de borde 

vara delaktiga i vården för sin närstående. För kodningen använde vi oss av tre olika färger som 

markerade texten för att urskilja teman som framkom som vi sedan använde som grund i 

resultat- och analysavsnittet. 

  

Med utgångspunkt i kodning och tematisering kartlades och presenterades sedan tre centrala 

teman som blev grunden för studiens resultatredovisning. Dessa teman är: 1) Samverkan och 

insatser utifrån anhöriga, 2) Frivillighet och handlingsutrymme – hur funkar det? och 3) Stöd 

till anhörig – delaktighet och involvering. Vi har använt oss av en metod som varit inspirerat 

av meningskoncentrering. Utifrån tematiseringen presenterades sedan resultatet med löpande 

analys genom applicering av uppsatsens tolkningsram med utgångspunkt i ekologiska system 

och KASAM. När specifika och på förhand valda perspektiv tillämpas vid analys för ett 

empiriskt material kallas angreppssättet meningskoncentrering (Brinkmann, et. al, 2017). De 

tre temana berör anhörigas erfarenheter av samverkan, insatser som uppmärksammat och 

behandlat samsjuklighet samt önskningar på förändringar och förbättringar. Vi ville genom 

detta utgå ifrån våra frågeställningar och genom analysen beröra hur arbetet och insatser 

fungerar och hur de kan göras mer begripliga. Fördelen med att arbeta med en tematisk 

analysmetod har varit att studien har gett utrymme till innehållet i de enskilda intervjuerna men 

att de även har kunnat sättas i relation till varandra och de teoretiska perspektiv vi valt ut. Något 

som framkom frekvent i intervjuerna var således anhörigas generellt uppfattade negativa 

inställningar till samtycke och ett långt förfarande till tvångsvård. Därför har vi tillämpat 

relevanta paragrafer i analysen utifrån SoL, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
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[LVM] och Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård [LPT]. Detta har gjorts på grund av att 

vi ansåg senare att det kunde vara gynnsamt för att analysera grunden till dessa negativa 

uppfattningar och har därför inte presenterats i avsnittet om det nuvarande kunskapsläget. 

Sammanfattningsvis har vi därmed utgått ifrån tematisering och meningskoncentrering men vi 

har även lagt till relevanta begrepp som skänkt studien relevans i resultat- och analysavsnittet. 

  

En annan utgångspunkt vi har haft kan härledas tillbaka till hermeneutiken och inspiration från 

den hermeneutiska cirkeln. Vi har i vårt analysförfarande betraktat empirin och teorin som både 

separata skeenden men även som delar som blivit till en helhet. Den hermeneutiska cirkeln 

symboliserar ett växelvist tolkande mellan del och helhet som i sin tur leder fram till en ny 

förståelse (Gilje och Grimen, 2007). Detta synsätt har präglat hur vi har studerat materialet 

genom att enskilda uttalanden i intervjuerna har bidragit till en helhet som sedan presenterats 

under olika teman. Genom att göra detta har vi kunna urskilja olika och nya dimensioner som 

på så sätt har bildat nya meningsfulla innebörder av hur det är att vara anhörig till en person 

med samsjuklighet. 

 

Bedömning av undersökningsprocessen  

För att säkerställa kvalitén, att studien är adekvat samt att de resultat som presenteras är valida 

presenteras den vetenskapliga hållbarheten här nedan. Detta sker genom en presentation av 

validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet i relation till studien. 

  

När en forskare har genomfört sin studie och samma resultat kan av en annan forskare 

reproduceras vid senare tillfälle, anses dess reliabilitet och tillförlitlighet vara hög. 

Intervjupersonerna kan ge olika svar beroende på intervjutillfälle, urval och vem som utför 

intervjun. Däremot kan forskarens objektivitet och reliabilitet säkerställas genom att denne inte 

ställer ledande frågor eller formuleringar till frågor som kan leda till ett specifikt svar hos 

intervjupersonen. Ytterligare aspekt som säkerställer reliabiliteten i en studie är om det 

uppkommer en teoretisk mättnad, det vill säga när det inte inkommer någon ny information 

längre (Brinkmann, et. al, 2017). Denna uppsats har utgått från semistrukturerade intervjuer 

vilket innebär att frågor utifrån teman ställs med möjlighet för intervjupersonen att svara fritt 

men även för den som intervjuar att ställa följdfrågor. Intervjupersonerna har till största delen 

fått prata fritt och genom att utgå från våra teman i intervjuguiden har vi försökt undvika att 

ställa ledande frågor, detta kan tänkas öka reliabiliteten och objektiviteten i studien. Däremot, 

då vi endast intervjuade sex personer och populationen för anhöriga är större än så, finns inga 

garantier att reliabiliteten är hög i den aspekten då det inte går att visa någon teoretisk mättnad. 

 

En studies generaliserbarhet anses vara hög om en studie och dess resultat, enligt läsaren, är 

möjlig att generalisera och överföra till en annan miljö eller grupp. Detta kan säkerställas genom 

att forskaren har slumpmässigt utvalda respondenter (Brinkmann, et. al, 2017). Gällande denna 

studie är generaliserbarheten låg. Detta då urvalet av de sex intervjupersoner som deltog i 

studien var strategiskt och medvetet utvalda, vilket gör att de inte kan representera en 

befolkning och därmed finns heller inte möjligheten till att generalisera några framkomna 

slutsatser av resultatet. Då studien är av kvalitativ ansats är heller inte en generalisering av 

resultatet intressant utan kan istället tänkas överföras till liknande situationer och kontexter som 

har legat till grund för studien (jrf a.a). När forskaren har mätt det som avses mätas anses 

validiteten i studien vara hög. Det vill säga om forskaren har fått svar på studiens syfte och om 

undersökningsverktygen har varit adekvata för undersökningen (a.a.). Vi har i denna studie 

strategiskt valt ut intervjupersoner vilka vi ansåg vara lämpliga och som kunde ge svar och 

därmed besvara vår studies syfte och frågeställningar. En undersöknings reliabilitet anses även 

vara hög i de fall där forskaren anses ha ett granskande och kritiskt förhållningssätt, vilket kan 
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ske genom att forskaren presenterar en fullständig redogörelse kring hur forskningsprocessen 

har gått till väga. Detta för att andra ska kunna ta del av studien och genom att läsa processen 

avgöra huruvida pålitlig kvaliteten och metoden som tillämpats är (Brinkmann, et. al, 2017). 

Reliabiliteten i denna studie har tagits i beaktning då forskningsprocessen och 

tillvägagångssättet redovisas i metodavsnittet. 

 

Brinkmann och Kvale (2017) tar även upp att forskarens egna förförståelse kan påverka 

studiens resultat, men detta kan förhindras genom att forskaren erhåller en objektiv roll och i 

största möjliga mån inte lägger några egna värderingar eller teoretiska inriktningar i studien. 

Detta innebär att forskaren bör vara medveten om att det inom samhällsvetenskaplig forskning 

inte är möjligt att vara helt objektiv och redogöra hur forskaren genom att aktivt delta i det 

studerade fenomenet kan påverka studiens resultat och slutsatser. Den hermeneutiska ansatsen 

i studien har däremot skapat en ingång för att låta studien vara påverkad av författarnas egna 

förförståelse och tidigare erfarenheter.  Genom att studien syftar till att undersöka anhörigas 

egna upplevelser och därav skapa en förståelse för dessa utgår forskarna från att studien till en 

viss grad har präglats av egna värderingar och teoretiska inriktningar. 

 

Etiska aspekter  

Anhöriga till personer med samsjuklighet kan befinna sig en ytterst utsatt position och kan 

själva vara utsatta för någon form av psykisk ohälsa (Bebbington, et. al, 2014). Det är därmed 

av vikt att vara medveten om etiska överväganden under intervjutillfället med anhöriga till den 

undersökta gruppen, detta för att minimera ytterligare en stresspåverkan där känsliga frågor kan 

uppkomma. Den föreliggande uppsatsen har därför haft en genomgående reflektion över etiskt 

bemötande och uppgiftsbehandling. Etik har sin utgångspunkt i respekt, integritet och 

människovärde inför varje möte med en annan person. Det är därför av vikt att vara medveten 

om olika makt- och  ansvarsförhållanden som kan uppkomma i sådana möten (Thorsén, 2010). 

I arbetet med uppsatsen har vi förberett intervjuguider, genomfört intervjuer samt presenterat 

och analyserat resultat utifrån dem. Genomgående har vi haft en medvetenhet och fört 

diskussioner om den makt som kan tänkas föreligga i mötet med anhöriga. Detta har medfört 

att vi medvetet har förklarat alla olika steg i processen grundligt för deltagarna samt presenteras 

oss och försökt skapa en grundläggande relation med dem innan intervjuerna påbörjats. 

Diskussioner har genomgående även först om hur vi exempelvis transkriberar och framställer 

citat i uppsatsen. Detta har skett genom en medvetenhet om det ansvar som ligger på oss att på 

ett rättvist sätt använda den information som har samlats in genom deltagarnas berättelser. 

Dessa etiska aspekter har tillämpats för att undvika att positionera anhöriga i ytterligare utsatta 

situationer och minimera den stresspåverkan som kan uppkomma vid samtal om personliga 

förhållanden. 

 

Uppsatsen och förfrågan om medverkan (se bilaga 1) togs emot med engagemang och vi 

upplevde det som att vi var av intresse för hela verksamheten. Vi upplever även att de personer 

som deltog i studien var aktiva och engagerade i frågor gällande deras närstående, samverkan 

och anhörigperspektiv. Det kan vara värt att nämna på grund att det möjligtvis finns andra 

anhöriga som inte har samma erfarenheter eller möjligheter som de personer vi har intervjuat. 

Detta gör att möjligheten att generalisera begränsas till just det typ av urval och kontext som 

legat till grund för studien. Vi upplevde att de personer som vi fick prata med var ivriga att 

samtala med oss och att svara på våra frågor. Trots det positiva mottagande vi fick har etiska 

utgångspunkter varit i åtanke genom att vi inledde intervjuerna med att informera om att de 

alltid kan välja att avstå från att svara på frågor, när som helst dra in sin medverkan och att fråga 

efteråt vad de tyckte om intervjun.  
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Denna studie har även utgått från Vetenskapsrådets (2017) fyra forskningsetiska principer, vilka 

är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika 

forskningsetiska kraven uppkommer beroende på vilken datainsamlingsmetod som har 

tillämpats i studien, i detta fall är det semistrukturerade intervjuer. En forskare bör alltid 

informera om vad studien gäller och vilka rättigheter den deltagande har (a.a). Innan 

intervjutillfället lämnades en blankett ut till alla som var villiga att delta i studien där det 

informerades skriftligt vad studien hade för syfte, om den konfidentialitet och anonymitet som 

råder samt om deras möjligheter till att avbryta sitt deltagande när de så önskar. Denna 

information tillhandahölls även muntligt på plats med intervjupersonerna innan intervjuernas 

start. Vid inhämtning av information där det sker en aktiv insats från de deltagande är det av 

vikt att inhämta ett samtycke från respondenterna (a.a.). Intervjupersonerna fick vid sitt 

intervjutillfälle skriva på en information-, och samtyckesblankett (se bilaga 1) för att lämna sitt 

samtycke till deltagande av studien. Vid transkribering av intervjuerna undanhölls personliga 

uppgifter, såsom namn, ålder, namn på verksamheter samt andra uppgifter och information, 

detta för att hålla informationen konfidentiell och intervjupersonerna anonyma. I och med att 

alla intervjupersoner utgick från samma verksamhet var det av extra vikt att enskilda personer 

inte kunde urskiljas eller kännas igen av de andra. Intervjuerna som spelades in på diktafonen 

har även förvarats så att ingen obehörig kan komma åt dessa uppgifter och kommer att förstöras 

efter att uppsatsarbetet avslutas. Detta ingår i konfidentialitetskravet och har ett samband med 

offentlighet och sekretess (a.a.). Ytterligare en aspekt har tillämpats i arbetet var 

nyttjandekravet vilket innebär att den insamlade empirin endast används till uppsatsens syfte 

och ändamål och inget annat (a.a.). För att deltagarna ska kunna säkerställa att de uppgifter de 

lämnat har använts på det sätt som de initialt fick information om har de fått möjlighet att ta del 

av uppsatsen när den är färdigställd. 

Resultat och analys 
Det kommande avsnittet presenterar och analyserar den insamlade empirin. Avsnittet är indelat 

i tre olika teman som har identifierats under bearbetningen av det insamlade datamaterialet och 

som samtidigt anses kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa teman är; 

Samverkan utifrån anhöriga, Frivillighet och handlingsutrymme – hur funkar det? samt Stöd 

till anhöriga – delaktighet och involvering. Varje tema är utformat utefter det kodade materialet 

av intervjuerna, presenteras under egna rubriker och analyseras växelvis med utgångspunkt i 

den tidigare forskning, lagstiftning och teorier som tidigare presenterats i arbetet. Slutligen 

presenteras våra reflektioner över resultatet och analysen.  

 

Samverkan och insatser utifrån anhöriga 

Att det ska finnas en samverkan för vård av samsjuklighet är föreskrivet i lagstiftning men även 

de resultat som framkommit i forskning betonar det som ett viktigt inslag i insatser och 

behandling. Det framkommer dock i samtliga intervjuer att det finns en tydlig brist gällande 

samarbetet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. En anhörig berättar följande; ”[...] det 

är hela tiden med olika instanser bara. Det har aldrig kommit så långt i vårt fall i alla fall, att 

det funnits någon samverkan. Så det efterlyser jag verkligen”. I linje med vad som framkommer 

i citatet är en önskan om mer samverkan ett återkommande tema i intervjuerna. Historiskt sett 

har det funnits en problematik gällande vilken huvudman som har ansvaret för samverkan, på 

grund att socialt arbete och psykiatri har olika synsätt på sociala problem och psykisk ohälsa. 

Detta har inneburit att problemen har behandlats var för sig (Pettersson, 2001). Nationella 

riktlinjer betonar vikten av samverkan vid behandling av personer med samsjuklighet 

(Socialstyrelsen, 2019). Lagstiftning gällande samverkan regleras i SoL 5 kap 8§ och HSL 7 

kap 7-8§§ där det föreskrivs att kommun och landsting tillsammans ska identifiera klientens 

individuella vårdbehov och gemensamt planera insatser därefter. Inställningen till samverkan 



 

18 

 

kan därför beskrivas ha förändrats och utvecklats i form av lagstiftning och nationella riktlinjer 

för att kunna erbjuda samordnade insatser och behandlingsformer. I intervjuerna framkommer 

det återkommande problem av utebliven samverkan som de anhöriga anser att de har rätt till. 

Problematiken kring samverkan kan därför sägas kvarstå gällande personer med samsjuklighet 

utefter de berättelser vi tagit del av. Detta är något som blir problematiskt i linje med båda 

lagstiftning och hur anhöriga uppfattar kvalitén på vården för sin närstående.  

 

Många anhöriga berättar att deras närstående skickas runt mellan olika instanser utan att få 

någon ordentlig hjälp för sin samsjuklighet. De anhöriga vars närstående inte har någon utredd 

diagnos upplever det frustrerande att de inte kan få en utredning av psykiatrin innan de är nyktra 

eller drogfria. En anhörig uttrycker; ”[...] det går inte att få hjälp med båda samtidigt utan man 

måste först bli av med missbruket och sen får man hjälp med sin diagnos. Man behöver ha 

bägge samtidigt på något sätt”. Detta är något som motsäger sig de riktlinjer som förligger för 

vård vid samsjuklighet. För att samverkan ska kunna bli tydligare och för att instanserna ska 

kunna erbjuda fungerande insatser som behandlar både den psykiska ohälsan och missbruket 

bör det ske en förändring på systemisk nivå (Claus, et.al., 2014). Med utgångpunkt i ekologiska 

system ser vi att den uppdelade vården utan någon samverkan frambringar ett svagt länkat 

mesosystem. Ett mesosystem som främjar en gemensam helhetssyn och funktionalitet benämns 

som multi-länkat och baseras på att det finns fler än en person som har kontakt mellan olika 

mikrosystem (Bronfenbrenner, 1979). Ett aktivt deltagande från en tredje personen kan verka 

som stöd för den första personens förmåga att anpassa sig till nya människor, uppgifter och 

situationer (a.a). När det inte finns någon samverkan eller kommunikation mellan instanserna 

som gör att klienterna skickas runt existerar inte heller något multi-länkat mesosystem vilket 

minskar effektiviteten i mikrosystemens funktion. Med grund i detta påverkas klienternas 

relationer i system som socialtjänst och hälso- och sjukvård båda negativt när det inte finns 

någon samverkan mellan dessa. 

  

Utifrån resultatet kan vi se att vid brister i samverkan uppstår det inte enbart konsekvenser för 

klienten med samsjuklighet utan även för de anhöriga som finns runt omkring. Anhöriga 

berättar om hur de upplever att de får ringa runt till både socialtjänst och hälso- och sjukvård 

utan att få någon hjälp eller stöd. En anhörig berättar; ”Istället blir det så att jag får springa 

runt och hämta ansökningsblanketter [...] Man blir ju hans mamma istället för att alla kunde 

göra nånting bra ihop”. Resultatet visar att anhöriga själva får ta ansvar för kontakter som 

måste tas och ansökningar som behöver göras samtidigt som de ska ta hand som sin närstående, 

vilket har visats sig vara negativt i tidigare forskning. Tidigare forskning visar att anhöriga som 

agerar vårdgivare till sina närstående löper en större risk att själva bli drabbade av psykisk 

ohälsa på grund av den stresspåverkan de utsätts för (Bebbington, et. al, 2014). Huruvida en 

anhörig själv drabbas kan avgöras av vilken motståndskraft de har för att hantera situationen 

med hjälp av KASAM. Komponenten hanterbarhet tillfredsställs av att det finns en tillit och tro 

på att det finns yttre resurser till förfogande (Antonovsky, 2005). Intervjuerna vittnar i motsats 

till detta om att anhöriga inte känner den tilltro och tillit som behövs för att uppnå 

tillfredställande nivåer av hanterbarhet. Istället visar resultatet att bristerna i samverkan 

påverkar anhöriga i den utsträckning att det uppstår en problematik i att vara ett socialt stöd för 

sin närstående. 

  

Utifrån intervjuerna framkommer det att många anhöriga varken kan eller orkar agera som 

socialt stöd för sin närstående vid fall där missbruket har utvecklats i för hög grad. 

Återkommande i intervjuerna är även anhörigas känsla av hopplöshet inför vården. En anhörig 

uttrycker; “Jag tycker ju att man kan inte vara det som förälder, måste jag säga. Jag tror inte 

att man kan det, inte när det är ett missbruk som har blivit ganska stort som vi oftast tillåter det 
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att bli”. Resultatet visar därmed att i vissa fall försvinner det sociala stödet för en person som 

inte får vård i tid för sin samsjuklighet. En konsekvens av detta blir att både den anhörige och 

dennes närstående förlorar en primär relation i ett av sina grundläggande mikrosystem (jfr 

Bronfenbrenner, 1979). Detta får i sin tur konsekvenser för nivåer av meningsfullhet i båda 

individernas KASAM (jfr Antonovosky, 2005). När en primär relation försvinner, försvinner 

även en viktig del i motivation för förändring av en situation. Detta motsäger sig den viktiga 

delen av ett socialt stöd som i tidigare forskning visats sig vara avsevärt betydande för 

tillfrisknande (se exempelvis Haverfield, et. al, 2019). Med grund i detta visar resultaten att 

brister i samverkan påverkar både anhöriga- och klienters KASAM negativt och minskar deras 

förmåga att hantera situationen. 

  

Någonting mer som framkommer är att anhöriga samtidigt uttrycker att den ovan beskrivna 

problematiken kan undvikas genom att ge deras närstående tydliga och helhetsinriktade insatser 

från början. Många anhöriga pekar ut tydlighet som betydande vid arbete vid personer med 

samsjuklighet. En anhörig berättar;  “Det var ingen tydlig information från början och den lilla 

grejen gjorde att han blev jättearg och kände sig lurad”. Resultatet visar att en sådan situation 

som i citatet ovan, bidrar till att anhörigas närstående inte vill komma tillbaka till den 

professionella eller verksamheten som orsakade den vilket påverkar både anhörigas och 

klienters känsla av begriplighet. Tydligt organiserade och förutsägbara situationer stärker 

istället individers begriplighet (jfr Antonovosky, 2005). Detta kan förklaras genom hur anhöriga 

i resultatet belyser vad de tycker utgör en bra samverkan. Helhetsperspektivet är ett tema som 

uppkommer frekvent i våra intervjuer. En anhörig beskriver vad hen anser vara en samverkan; 

“[...]“det här är en familj, de består av dem här, de har de har resurserna och icke de här 

resurserna. Hur kan vi hjälpa den här familjen? - för att det här har jag saknat jättemycket, det 

här att samla ihop allihop”. Resultatet visar att situationer likt dessa är det som utgör tydligt 

organiserade och förutsägbara situationer som kan hjälpa hela familjen med den problematik 

som uppkommer genom samsjuklighet. 

  

Samtidigt uttrycker anhöriga en hopplöshet inför att få den hjälp som krävs; “Man får ju själv 

springa och jaga, det är aldrig någon som ringer tillbaka [...]. Det är hopplöst, det är 

jättejobbigt”. Resultatet från intervjuerna visar därmed att problematiken med samverkan 

påverkar de anhörigas hälsa negativt och att det även påverkar relationen med deras närstående. 

Vi kan se i de teoretiska utgångspunkterna att alla tre komponenter i KASAM blir negativa av 

hur samverkan genomförs, eller i själva verket inte genomförs. Detta gör att anhöriga får svårt 

att hantera den situation som uppstår i samband med att leva med en närstående med 

samsjuklighet vilket i sin tur leder till att deras förmåga att vara ett socialt stöd minskar. 

  

Frivillighet och handlingsutrymme – hur funkar det? 

Resultatet från intervjuerna visar att anhöriga utöver problemen med samverkan, även uppger 

frivillighet och samtycke som ett hinder för vård av samsjuklighet. Samtycke är en beståndsdel 

som det sociala arbetet grundas på i bedömning, planering och genomförande av insatser. Syftet 

är att värna om individens integritet så långt som det är möjligt (SoL 1 kap 1§). När det inte 

finns några andra alternativ kan tvångslagar som LVM och LPT tillämpas. I samtliga intervjuer 

berättar anhöriga att de tycker att steget från samtycke till tvång ofta är för långt och 

problematiskt. En anhörig berättar kort om processen; “Anmäler jag till soc så händer ingenting 

och frivilligt får jag inte dit honom. Det här med LVM känns som en resa till månen [...] en del 

får LVM men jag förstår inte hur det går till. Det är som ett lotteri”. Resultatet visar därför att 

anhöriga upplever frivillighet som ett problem och att LVM upplevs som något oförutsägbart. 

Arbetet utifrån samtycke kan därmed med stöd i lagar anses försöka skapa en trygghet för de 

personer som söker sig till socialtjänsten men å andra sidan skapa ännu en frustration för de 
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anhöriga som står bredvid. En anhörig beskriver; “Man blir ju förtvivlad som anhörig, [...] när 

hon väl kom in och fick den där tillnyktringsplatsen och sen kunde hon skriva ut sig själv och 

gå hem. Det är en jättefrustration, det måste jag säga”. Den frustration som anhöriga upplever 

kan till viss del grunda sig i det arbetssätt och den organisation som socialtjänsten bygger på. 

Socialarbetare utgår utifrån lagar, regler och riktlinjer som är uppbyggda av den organisation 

de arbetar för men de har även ett visst handlingsutrymme där de har möjlighet att använda sin 

egen kunskap och det egna ansvaret för bedömning av klienter och planering av insatser 

(Johnsson, et. al, 2008). Bedömning och insatser blir därmed beroende av handlingsutrymmet 

och samtycke vilket medför att de som inte lämnar sitt samtycke men heller inte uppfyller 

kriterier för LVM riskerar att bli helt utan vård. Därmed visar vårt resultat att insatser med 

samtycke samt bedömning av LVM kan vara både oförnuftig och oförutsägbar för anhöriga, 

vilket påverkar deras KASAM negativt (jrf Antonovosky, 2005). 

  

Resultatet visar också att kunskapen inom socialtjänsten för den här typen av bedömning 

ifrågasätts av flertalet anhöriga. Varav en anhörig beskriver; 

  

[..] just att socialtjänsten ska ta ett beslut och de ska sköta själva behandlingen fastän de inte 

har någon medicinsk kompetens överhuvudtaget, så ska de göra det ändå. Det blir så fel. Och 

dem förstår liksom inte, tre månader räcker inte om man har drogat i tio år. Det går inte, man 

måste förstå det. 

  

Ämnet om kunskapsbrist hos socialtjänsten är något som uppkommer frekvent i våra intervjuer 

och som påverkar huruvida anhöriga känner att de inte kan förlita sig på att bedömningar och 

insatser blir valida. Med utgångspunkt i socialarbetarens handlingsutrymme kan vi ytterligare 

se att det framkommer fall i våra intervjuer där bedömning påverkas av hur den genomförs och 

framförs. I motpol till ovanstående berättelser från anhöriga har vi även fått berättelser om när 

utredning för LVM har uppkommit oväntat för anhöriga. En anhörig berättar följande; “[...] på 

ett möte en gång helt plötsligt, så skulle de LVM:a henne. [...]. Jag tror att mycket beror på vad 

det är för handläggare och vilken inställning de har till missbruk och beroende, och vad de 

vet”.  Anhöriga pekar här på att det finns olika nivåer av kunskap inom socialtjänsten och att 

bedömning ofta blir obegriplig när den utförs av någon med lägre kunskap. Att använda sig av 

evidensbaserade metoder och insatser är av betydelse vid behandling av samsjuklighet (Babor, 

et.al, 2014). Eftersom att handlingsutrymmet sätter lagar och regler mot kunskap och ansvar för 

en socialarbetare är det av vikt att de professionella som utför en bedömning förmedlar relevant 

kunskap om missbruk och psykiatri för att undvika att framkalla känslor av oförståelse. Med 

utgångspunkt med vad de anhöriga berättar i citaten ovan går det att se konsekvenserna av när 

information inte kommuniceras på ett tydligt sätt. 

  

Det är socialtjänsten som har ansvaret för bedömning och insatser för frivillig och tvingande 

missbruksvård. Bedömning av tvångsvård blir problematisk då samsjuklighet innefattar både 

missbruk och psykisk ohälsa. När en person utreds för tvångsvård görs det utefter antingen 

LVM eller LPT. Därmed finns det ingen samverkande tvångsinsats för personer med 

samsjuklighet. Gränsdragningen mellan dessa två tvångsinsatser utgör de problem som vi kan 

se framträder i våra intervjuer då det inte finns en tydlighet gällande vem eller vilken instans 

som ska genomföra bedömningen. En anhörig berättar; “Myndigheterna, instanserna har ju 

ingen koll på varandra. Utan det är ju när det har hänt något mer allvarligt som det kan finnas 

en kontakt”. Det framkommer att det har funnits en kontakt mellan socialtjänst och hälso- och 

sjukvård vid exempelvis avgiftning eller akut psykiatrisk vård men att det i övrigt inte 

samverkar med varandra. Resultatet visar därmed att när detta sker försvinner begripligheten 

för hur ärenden hanteras där länkarna mellan instanserna inte blir förutsägbara eller 
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kontinuerliga. Detta leder till att anhöriga upplever socialtjänstens hantering av missbruksvård 

som oförnuftig. 

  

Berättelserna från intervjuerna visar att anhöriga anser att det bör ske en förändring i det sätt 

som missbruksvård och psykiatri arbetar på. Något som ofta kommer på tal under intervjuerna 

är att anhöriga anser att samtycke och frivillighet för insatser i många fall används för frekvent. 

En anhörig berättar om svårigheterna med frivilliga insatser; “[...] det går bara runt i ett 

ekorrhjul som man säger [...] Det har ju varit hela tiden att han tar prover, på frivillig basis, 

han kommer inte, så då skickar man bara en påminnelse och sen faller man ur systemet”. 

Samtycke och frivillighet kan därmed uppfattas som problematiskt utifrån de anhöriga vi har 

pratar med, varav en anhörig uttrycker sig som följande; “Det är för mycket frivilligt tycker jag. 

Och jag är inte så mycket för tvång heller men det måste finnas något som ändå är lite tvingande 

eller uppsökande eller liksom mera drivande på något sätt tror jag”. Med utgångspunkt i 

KASAM är detta något som påverkar anhörigas känsla av begriplighet. Detta då de befinner sig 

i en situation där informationen är oförklarlig och oförnuftig för dem, vilket medför att de inte 

begriper sin inre och yttre värld på det sätt som krävs för en hög begriplighet (jfr Antonovsky, 

2005). För en anhörig som står bredvid och tittar på kan det vara svårt att förstå varför inte 

dennes närstående får den hjälp och stöd som de anser att det finns behov för. En anhörig 

berättar; “Jag önskar att man inte var så mån om det här med personlig integritet utan att man 

faktiskt ibland kunde gå lite över huvudet på dom, för dom är sjuka. Och dom förstår inte sitt 

eget bästa alla gånger”. Det som gör det svårt för att uppnå en känsla av begriplighet är att 

anhöriga anser att deras närstående är så pass sjuka att alla insatser inte kan ske med samtycke 

och på frivillig basis. I intervjuerna framträder också förslag på hur detta skulle kunna undvikas 

varav en anhörig uttrycker; “Och att den här frivilligheten ska vara frivillig en gång, och funkar 

det inte första gången, då ska det inte vara frivilligt längre. Man gör det bara svårare, hela 

samhället gör det bara svårare”. Anhörigas uppfattning av situationen grundar sig i det vi sett 

tidigare med svårigheter med samverkan tillsammans med att de inte blir inkluderade och 

informerade. Resultatet visar därför att insatser som är svåra att förstå eller begripa leder till att 

anhöriga känner att det inte är tillräckligt, vilket i sin tur leder till en frustration över hur 

systemet är uppbyggt och påverkar anhörigas hälsa. 

  

Stöd till anhöriga – delaktighet och involvering 

I våra intervjuer framkommer även att anhöriga många gånger inte blir erbjudna eget stöd från 

socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Tidigare forskning visar att anhöriga till personer med 

samsjuklighet riskerar själva att drabbas av psykisk ohälsa då de ofta får en roll som vårdgivare 

till sin närstående. Professionella bör därför ta extra hänsyn till anhöriga som agerar vårdgivare 

för sina närstående för att minimera den stresspåverkan som kan komma av denna roll 

(Bebbington, et. al, 2014).Trots detta framkommer det i intervjuerna att stöd till anhöriga inte 

är en självklarhet som erbjuds. En anhörig beskriver; “Aldrig någon som nämnde att det finns 

anhöriggrupper eller frågade ‘hur mår du, orkar du detta eller behöver du stöd?’ Aldrig 

någonsin. Aldrig”. Det framkommer även att de som har fått någon form av stöd från 

socialtjänsten uttrycker att de själva har fått bett om eller krävt det. En anhörig som fick 

samtalsstöd uttrycker; “[...] det hade ju aldrig kommit till oss om inte vi hade krävt det, man 

får vara väldigt driven själv. Det finns ju väldigt mycket hjälp men man måste ju nästan söka 

den själv”. Detta motsäger sig det som tidigare forskning säger och är något som påverkar 

effektiviteten i de relationer som en anhöriga befinner sig i (jrf Bronfenbrenner). Vårt resultat 

visar därmed att anhöriga inte bara påverkas av brister i samverkan men även av att de själva 

inte får stöd. I en av intervjuerna framkommer det att en anhörig har utmattningssyndrom som 

resulterade i en sjukskrivning vilken kvarstår än idag. Hon berättar; “[...] det här hade man 

kanske kunnat undvika. Om man hade tagit hand om mig också. Om man hade sett hela familjen 
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[...]”. Detta kan kopplas tillbaka till KASAM och att den här anhörige inte har uppnått de nivåer 

av de komponenterna begriplighet och hanterbarhet för att klara sig igenom situationen utan 

påverkan på sin hälsa (jrf Antonovosky, 2005). Resultatet visar därmed att det finns brister i 

huruvida anhöriga blir erbjudna stöd, att de ofta måste kräva det själva och att det finns påtagliga 

risker för sjukdom om de inte får det. 

  

Stöd ska erbjudas till personer som vårdar eller stödjer närstående och finns reglerat i SoL 5 

kap 10§. I intervjuerna framkommer vårdgivarrollen som ett tydligt återkommande problem 

som de anhöriga behöver hjälp och stöd för att hantera. En anhörig lyfter fram; 

  

För att vi ska kunna gå vidare överhuvudtaget så behöver vi ha det här stödet. För 

överlever gör man, i de flesta fall, men man lever inte. Det är det som är den stora 

skillnaden. Att faktiskt våga göra det, att våga leva själv också. Och se att det 

faktiskt finns något värdigt i livet för våran skull med, och det är väldigt svårt 

annars. En missbrukare tar ju väldigt mycket tid, kraft och energi. Fruktansvärt 

mycket. 

  

Som vi kan se i citatet ovan uttrycks det att det behövs stöd för att kunna hitta vad som är värdigt 

för sin egen skull, och som inte relaterar till relationen med sin närstående, i livet som anhörig. 

Komponenter av meningsfullhet utgörs av något i en persons tillvaro som skänker motivation 

och mening till livet (Antonovsky, 2005). Utifrån systemteori kan relationen mellan den 

anhöriga och närstående förklaras som en dyad där dessa två personer påverkas och influeras 

av varandras handlingar och beteenden (jrf Bronfenbrenner, 1979, Rosa & Tudge, 2013). 

Därmed visar resultatet att anhöriga lägger en stor del av sin meningsfullhet i dyaden med sin 

närstående och motivationen ligger i att se till att denne blir frisk vilket. Med utgångspunkt i 

detta påverkas anhöriga själva av samsjukligheten, vilket också framkommer i våra intervjuer. 

En anhöriga beskriver; “Det är minst lika jobbigt att vara anhörig som det är att vara 

missbrukare själv”. Vårt resultat visar därmed att anhöriga önskar mer stöd än vad de får eller 

har fått. Stöd utifrån, i form av exempelvis en sekundär interrelation, kan påverka effektiviteten 

i utvecklingen av relationen mellan anhörig och dennes närstående. En sekundär interrelation 

kallas för triad och utgör en tredje persons påverkan på den primära interrelationen, men kan 

även försvåra utvecklingsprocessen genom att vara frånvarande (Bronfenbrenner, 

1979).Därmed framkommer det i intervjuerna att relationen med anhörigas närstående 

genomgår en utveckling som blir påfrestande för anhörigas känslor av meningsfullhet när det 

inte finns någon utomstående som kan påverka. Resultatet visar att anhöriga anser att de 

behöver eget stöd för att kunna utvecklas i den primära relationen med sin närstående. 

  

Ytterligare en konsekvens av att anhöriga inte blir erbjudna stöd och hjälp kan belysas med 

teorier om begriplighet och mesosystem. För att uppnå en hög känsla av begriplighet måste en 

person kunna förstå sin inre och yttre värld genom att den har ordnad, förnuftig och strukturerad 

information som underlättar för personen att ta sig igenom att svåra situationer (Antonovsky, 

2005). Under intervjuerna uttrycker respondenterna ett oförstånd över att anhöriga inte blir 

erbjudna stöd eller mer resurser.  En anhörig illustrerar detta genom följande citat; 

  

Att man inte kan se vikten av att anhöriga orkar finnas, jag tycker det är 

jättekonstigt. Men det är precis som för dem så är det ingen viktig del på det sättet. 

Eller att man inte förstår hur påverkad man blir. Alltså vad det gör med oss. [...] 

de verkar tro att det bara är den missbrukande som har det tungt och jobbigt. Och 

då ska man försöka hjälpa dem. Men.. om inte vi finns??. 
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För att stärka relationerna i ett system måste även de system som inte är i direkt koppling med 

varandra tas i beaktning. En form av ett mesosystem kan vara ett där det finns en indirekt 

koppling mellan två system, där det ingår en person i ett system som en aktiv medlem, men 

påverkas av en tredje person i ett annat system (Bronfenbrenner, 1979). Detta kan liknas med 

den relation som uppstår när en person kommer i kontakt med socialtjänsten. Personens relation 

med sina anhöriga kommer därmed bli indirekt påverkade av hur den nya relationen med 

socialtjänsten fungerar. De anhöriga blir med utgångspunkt i detta påverkade av de val som 

socialtjänsten gör gällande deras närstående. Som vi kan se i citatet kan anhöriga känna att valet 

att inte erbjuda insatser till anhöriga blir “jättekonstigt”.  I och med att systemen är kopplade 

till varandra blir informationen oförnuftig för anhöriga om de själva inte får något stöd. Detta 

medför därmed att situationen får en låg begriplighet för anhöriga vilket gör att de får svårare 

att ta sig igenom krisen som uppstår när deras närstående behöver behandling för samsjuklighet. 

  

Det framkommer även i intervjuerna att de insatser som tillämpas inte uppfattas som 

välplanerade eller anpassade för samsjuklighet. När anhöriga får frågan om de haft eller blivit 

erbjudna ett nätverksmöte eller SIP är det något som har uteblivit för de allra flesta. De har 

därmed inte varit delaktiga i utformningen av varken planering eller insatser. En anhörig 

uttrycker; “Ja men det blir ju så eftersom att jag inte är delaktig. Jag kan ju inte göra så mycket, 

jag kan ju bara stå och titta på”. Detta innebär att dessa anhöriga måste lägga sin tilltro till att 

socialtjänsten och hälso- och sjukvård tar hand om deras närstående. För att uppnå en hög känsla 

av hanterbarhet i situationer som står utanför en persons egen kontroll, behövs en tillit och tilltro 

på att det finns resurser till förfogande som tar hand om problemet. Brister denna tilltro och 

tillit kan det resultera i att personen får en känsla av utsatthet (Antonovosky, 2005). Resultatet 

visar därmed att anhöriga får en låg känsla av hanterbarhet när de inte känner sig delaktiga i 

insatserna för sin närstående. Däremot visar resultatet även att vid de tillfällen där anhöriga 

känner sig delaktiga och får möjlighet till att ta del av information och eventuellt vara en del av 

insatsen, blir känslan av hanterbarhet högre. 

  

Flertalet anhöriga säger att de skulle önska att det funnits ett nätverksmöte och många nämner 

också SIP som något som de saknat. En anhörig berättar; 

  

Jag hade önskat att de hade haft ett sånt här SIP möte som man har hört talas om. 

[...]. För som det har varit hela tiden, i alla år, så har man en kontakt här en kontakt 

där, och sen på något sätt är man spindeln i nätet men det är bara en enda röra. 

Det känns inte som det finns ett samarbete emellan, utan det är bara jag som 

försöker hålla ihop det och hålla koll. 

  

Delaktighet och involvering av anhöriga kan också anses fylla en funktion för insatsernas 

effektivitet utifrån de resultat som vi fått fram. I intervjuerna framkommer det att de anhöriga 

anser att de erhåller en kunskap om klienten som är ovärderlig och som skulle kunna tillföra 

viktig information. En anhörig beskriver; ”För det är så lätt hänt att vi blir en del av problemet, 

vi kan aldrig få bli en del av rehabiliteringen. Vi har ju oftast mycket både kunskaper och åsikter 

som inte alls behöver vara fel, och vi känner våra anhöriga. Det är sorgligt att man missar den 

biten”. I ett nätverksmöte där öppna dialoger används får alla; klienter, professionella och 

anhöriga, komma till tals om problemet och hur det skulle kunna lösas (Seikkula, 2018). Att 

arbeta på detta sätt har visats vara framgångsrikt för personer med psykisk ohälsa och andra 

problem (a.a). Ett återkommande tema i intervjuerna är hur anhöriga uppfattar att socialtjänst 

och hälso- och sjukvård anser att de är jobbiga och tidskrävande istället för en resurs. En anhörig 

berättar; “jag känner ju honom bättre än vad någon annan gör, kanske bättre än vad han själv 

gör. Jag kanske vet vad som skulle vara bäst för honom, även om han inte håller med. Men ofta 
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lyssnar man på honom”. Anhöriga framhäver i intervjuerna att de inte blir lyssnade på eller att 

det inte finns någon vilja att prata med dem. Detta kan återigen tänkas kopplas till multi-länkade 

mesosystem. Multi-länkar mellan system ökar effektiviteten i relationerna som ingår i dem 

vilket inte händer när anhöriga inte för göra sin röst hörd (Bronfenbrenner, 1979). När anhöriga 

får bli delaktiga i planering eller genomförande av insatser visar resultatet därför att 

effektiviteten i alla berörda relationer kan stärkas. 

 

Reflektion utifrån resultat 

Utefter det resultat vi har fått fram har vi kunnat lokalisera slutsatser som är av vikt när det 

kommer till arbete med anhöriga och för att göra insatser mer begripliga. För att gynna 

relationerna mellan både klient och socialtjänst samt klient och anhöriga bör det därför finnas 

kontakter mellan anhöriga och socialtjänst. Detta kan göras genom att involvera anhöriga i 

bedömning och planering av insatser genom exempelvis nätverksmöten samt även, som vi har 

sett tidigare, erbjuda dem eget stöd. Om effektiviteten i relationerna ökar begränsas möjligheten 

till att insatser inte ger det utkomst som intentionen för insatsen är, vilket i sin tur kan öka 

känslan av hanterbarhet för både anhörig, klient och socialtjänst. Sammantaget kan det sägas 

att utifrån det som framkommer i intervjuerna gällande socialtjänstens attityder mot anhörigas 

delaktighet och involvering behöver förändras för att uppnå en hög KASAM för hela familjen 

som system. Detta kan även kunna öka delen positiva utfall av anhörigas psykiska hälsa och för 

insatser och behandling för samsjuklighet. 

  

I resultatet kan vi även se att multi-länkade system där anhöriga, klienter, socialtjänst och hälso- 

och sjukvård samarbetar, är något som anhöriga anser kan förbättra utfallen för behandling av 

samsjuklighet. Ett multi-länkat system skulle kunna utgöras av att system där både missbruk 

och psykisk ohälsa uppmärksammas i en samverkan som anhöriga uttrycker i våra intervjuer. 

Utifrån detta är att en tydlig planerad samverkan skulle kunna minska den frustration som 

anhöriga berättar att de upplever över situationen. Därmed skulle det vara positivt om det fanns 

länkar mellan system som familjen, socialtjänsten och hälso- och sjukvård vid planering för 

insatser och behandling. Detta skulle kunna skapa förutsättningar för så väl samverkande 

behandling som ett sammanhang där klient och anhöriga kan förstå situationen och därmed 

insatsen. Med utgångspunkt i intervjuerna ser vi även en önskan om tydlig information och 

tidiga insatser. Detta kan göras genom att exempelvis genomföra tidiga och tydliga SIP som 

inkluderar en genomgång av hela familjens stödresurser och hur de kan tas tillvara på (jfr 

Seikkula, 2018). Multi-länkade system är även något som skulle påverka hur kommunikationen 

kommer fram mellan alla inblandade, vilket har visats sig vara en viktig del i arbetet utifrån 

anhöriga. 

  

Det framkommer i resultat och analys att anhöriga upplever att de blir skickade mellan olika 

huvudmän utan att få någon ordentlig hjälp. Seikkula (2018) diskuterar tumregler för detta som 

exempelvis att den huvudman som först får informationen ska sammankalla till ett 

nätverksmöte. Detta förhindrar att personen som ringer in får till svar att det inte är den 

instansens ansvar och istället hänvisar till någon annan. Det framkommer även i resultatet att 

anhöriga många gånger upplever att socialtjänsten inte har den kunskapsnivå som krävs för 

behandling av samsjuklighet. Däremot blir en tydlig kommunikation ett verktyg för att öka 

nivåer av anhörigas begriplighet. Relevant kunskap och kompetens är viktigt, men den betyder 

egentligen ingenting om det inte finns lagar och praxis som säger att arbetet ska gå till på ett 

visst sätt. 
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Diskussion 
Syftet med denna uppsats var att studera anhörigas syn på samverkan mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård gällande insatser för deras närstående med samsjuklighet. Ytterligare ett 

syfte var att undersöka på vilket sätt socialtjänsten kan arbeta för att begripliggöra samverkande 

insatser för klienter och deras anhöriga. För att precisera syftet utformades tre frågeställningar. 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och teori samt dilemman vi 

kan se i relation till olika samhälleliga förutsättningar. Slutligen diskuteras förslag till framtida 

forskning samt studiens begränsningar och styrkor.   

  

Den första frågeställningen berör anhörigas erfarenheter av samverkan mellan socialtjänst och 

hälso- och sjukvård. Det har tidigare visats att ungefär en till två av tio får hjälp med sin 

samsjuklighet i form av samverkande insatser (Claus, et. al, 2014). Resultaten från vår studie 

visar att samverkan tycks vara obefintlig eller bristfällig gällande planering och insatser för 

personer med samsjuklighet. Samverkan är ett samarbete som syftar till att behandla personer 

med dubbla problem genom samordnade insatser och underlättar för en helhetssyn av den 

individuella situationen (Alborn, 2008). Därmed är det inte till förvåning att vi i resultatet kan 

se att det framträder en önskan från anhöriga om mer samverkande insatser som ser till både 

missbruket, den psykiska ohälsan och familjen. Genomgripande är anhörigas erfarenheter att 

de själva behöver kontakta de olika instanserna för att få information och hjälp, vilket upplevs 

som frustrerande och stressframkallande. Det finns problem i attityder och inställningar till 

samverkande insatser hos de professionella vilka behöver förändras på en systemisk nivå där 

socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver skapa länkar mellan varandra (jrf Babor , et.al, 

2014 & Bronfenbrenner 1979). Det har även tidigare visats sig finnas en problematik när olika 

huvudmän arbetar med samverkan där konkurrens och varierande engagemang förhindrar en 

effektiv samverkan (Blomqvist, 2012). Detta kan vara anledningen till att vårt resultat ser ut 

som det gör.  

 

Av de anhöriga som har varit i kontakt med någon form av samverkan framställer den som 

existerande när det endast har varit absolut nödvändigt. Samtliga anhöriga efterfrågan mer 

samverkande insatser och många anser att det skulle kunna förhindra en försämring i både 

missbruk och psykisk ohälsa om de tillsätts i ett tidigt skede. Samverkan kan därför inte enbart 

sägas vara bristfällig utan även leda till minskade förutsättningar för ett sammanhang där klient 

och anhöriga förstår situationen och insatserna. Utifrån teorier av KASAM kan detta kan leda 

till en ökad psykiska ohälsa för anhöriga samt att relationen med deras närstående blir lidande. 

Psykisk ohälsa har tidigare visats sig vara en risk för anhöriga (Bebbington, et. al, 2014). 

Välplanerade bedömningar och insatser som genomförs tillsammans med familj, klient, 

socialtjänst och eventuellt hälso- och sjukvård kan öka såväl anhörigas välmående som 

behandlingens effektivitet.  

 

Den andra frågeställningen betonar anhörigas upplevelser av hur socialtjänsten har 

uppmärksammat och behandlat deras närståendes samsjuklighet. De resultat som framkommit 

berör samtycke, frivillighet och socialtjänstens handlingsutrymme. Betoning på anhörigas 

inställning till samtycke och frivilliga insatser är att socialtjänsten tillämpar för många insatser 

på frivillig basis. Många anser att insatser genom frivillighet varken är tillräckligt eller 

fungerande för behandling av samsjuklighet, vilket gör att anhöriga känner en frustration över 

situationen. En hög KASAM ger förutsättningar för att individer ska klara sig igenom svåra 

kriser (Antonovosky, 2005). I vår analys framkommer det dock att anhöriga förlorar känsla av 

begriplighet när insatserna inte fungerar. Därigenom kan det synliggöras hur brister i insatser 

på frivillig basis påverkar anhörigas förmåga att hantera situationen. Genomgående i 

intervjuerna efterfrågas mer insatser genom tvång då anhöriga anser att deras närstående inte 
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alltid vet sitt eget bästa. Anhöriga uttrycker även en frustration över inte bli inkluderade och 

tydligt informerade av insatser och vad de grundas på. Det framkommer i resultatet att 

anhörigas uppfattning är att insatsernas relevans bygger på vilken handläggare som beslutar om 

dem och vilken kompetens denne har. Många anser även att det är de lagar och regler som 

socialtjänsten bygger på som är problemet. 

  

Den tredje frågeställningen refererar till att undersöka hur arbetet och insatser för personer med 

samsjuklighet kan göras mer begripliga för anhöriga och deras närstående. Det framkommer 

även att anhöriga ofta känner sig utsatta av att inte få vara delaktiga i behandling och insatser 

som rör deras närstående. Problematiken tycks ligga i att anhöriga anser att de ofta ses som en 

del av problemet istället för lösningen. Anhöriga som själva inte får stöd och hjälp i sin tillvaro 

får en negativt påverkad KASAM och därmed svårigheter att hantera situationen som de 

befinner sig i (jfr Antonovosky, 2005). Resultatet visar att anhöriga anser att de är i behov av 

lika mycket stöd som deras närstående med samsjuklighet. Samtidigt framkommer det att 

flertalet av de intervjuade inte har blivit erbjudna något stöd från socialtjänst eller hälso- och 

sjukvård, de har istället fått tagit eller krävt kontakten själva.  Tidigare forskning visar att 

anhöriga med en roll som vårdgivare riskerar att själva drabbas av psykisk ohälsa (Bebbington, 

et. al, 2014). Utifrån systemteori kan vi se att en relation mellan anhörig och socialtjänsten kan 

tillföra effektivitet i såväl relationen mellan klient och anhörig som klient och socialtjänst (jrf 

Bronfenbrenner, 1979). Detta kan med utgångspunkt i KASAM öka både meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet (jfr Antonovosky, 2005) för både anhörig, klient och 

socialarbetare.  

 

Dilemman av vikt att diskutera 

Problematiken med det som framkommer i vårt resultat är att svårigheterna med samverkan inte 

alltid beror på individuella förhållanden utan snarare kan betraktas som ett samhälleligt 

fenomen, som påverkar den organisation som socialtjänst och hälso- och sjukvård är uppbyggd 

av. Socialtjänsten är en myndighet som påverkas av både nationell och lokal socialpolitik. 

Resursbrist och hög personalomsättning inom socialtjänsten är ett ständigt problem som bör 

uppmärksammas, även om det här uppsatsen är inriktad på anhörigas perspektiv. När 

verkligheten ser ut på så sätt att det inte finns tid för klienterna kan det uppfattas som märkligt 

att påstå att även anhöriga ska behandlas på samma sätt, när tidsbrist och ekonomiska 

resursbrister är ett påtagligt problem i dagens socialtjänst (jfr Blomqvist, 2012). Däremot är det 

av vikt att lyfta fram vårt resultat för att skapa en förståelse för hur arbetet med anhöriga 

påverkar arbetet med klienterna både kort- och långsiktigt. Även om resurserna inte täcker det 

anhörigperspektiv i den utsträckning som är önskvärt kan ett bra bemötande och en 

medvetenhet om detta påverka i mötet med anhöriga. En socialarbetare kan med sitt 

handlingsutrymme påverka hur anhöriga upplever kontakten med socialtjänsten (jfr Svensson, 

2008). Ett bra bemötande och tydlig information samt att även samtala med den anhöriga verkar 

kunna räcka långt för att underlätta för klientens hela familj och reducera den stresspåverkan 

som uppkommer vid låg begriplighet. Utifrån detta ligger det en grundläggande problematik i 

vilken utsträckning samhället kan tillhandahålla resurser men även ett ansvar på socialarbetaren 

som individ att se makt- och ansvarsaspekter gentemot anhöriga så väl som klienter. En social 

förändring i bemötande kan därmed bidra till minskad negativ påverkan på anhörigas hälsa även 

om resurserna inte räcker till för ytterligare insatser. 

 

När det kommer till frågan om huruvida insatser med samtycke är verksamt eller inte är uppstår 

problematiska överväganden om personlig integritet och effektivitet. Samtycke enligt SoL 1 

kap 1§ existerar för att skydda personers integritet och självbestämmanderätt vilket är en 

grundläggande utgångspunkt för de som får insatser från socialtjänsten. För tvångsvård utan 
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samtycke kan LVM tillämpas och personen i fråga måste uppfylla ett antal kriterier för att kunna 

falla under den. LVM är även en lag som enbart kan användas där vård med samtycke inte kan 

tillgodoses enligt SoL (SFS 1988:870). Dock visar vårt resultat att anhöriga många gånger inte 

anser att insatser med samtycke är tillräckligt. I och med detta uppstår ett dilemma som väger 

personlig integritet mot tvångsmetoder. Frågan gäller de samhälleliga ideologierna som 

influerar hur insatser för missbruk ska genomföras. Inom socialtjänsten är samtycke och 

självbestämmanderätt den viktigaste utgångspunkten för hur insatser ska utformas. Även här 

kan aspekter av makt och ansvar gentemot klienten lokaliseras. Visst är det viktigt att värna om 

personlig integritet och självbestämmanderätt, men det borde även vara av vikt att samhället 

kan bidra med insatser och resurser som är effektiva och fruktsamma. Diskussion bör kanske 

istället flyttas över från huruvida insatser genomförs på frivillig basis eller inte till vilken effekt 

de ger för personer med samsjuklighet. Vi kan se i resultatet att insatser brister i att behandla 

både missbruk och psykisk ohälsa vilket försvårar ett tillfrisknande. Skulle fungerande insatser 

för samsjuklighet vara viktigare än på vilken grund de tillsätts? Eller är det problematiken i 

samtycket som bidrar till att insatser inte fungerar? Dessa frågor är något som behövs diskuteras 

mer gällande anhörigperspektivet och vid utveckling av insatser.  

 

Vid ämnet gällande anhörigas delaktighet och involvering i planering, bedömning och 

genomförande av insatser finns det svårigheter med förverkligande av detta. På samma sätt som 

insatser tillsätts på frivillig basis finns det även krav på att klienten ska ge sitt samtycke till att 

involvera och delge utomstående information. Därför finns inte möjligheten till att involvera 

anhöriga i den grad som de önskar om det inte finns ett samtycke från deras närstående. Denna 

problematik gör att den grupp som utgörs av anhöriga riskerar att hamna i skymundan vid denna 

form av ärenden. Ett anhörigperspektiv är även något som vi märkt inte uppmärksammas i lika 

hög grad som det borde på socionomutbildningen. Samtidigt visar våra resultat tillsammans 

med tidigare resultat på att anhöriga är i en riskzon bland annat för psykisk ohälsa. Detta blir 

inte bara ett individproblem utan även ett samhällsproblem där anhöriga utgör en grupp som 

själva riskerar att bli sjukskrivna eller på annat sätt vara i behov av samhällets resurser. Frågan 

är då hur anhöriga kan tas om hand samtidigt som deras närståendes integritet och rätt till att 

neka involvering respekteras? Vi har tidigare nämnt att det finns resursbrister inom 

socialtjänsten av både personal och ekonomi. Våra resultat indikerar även att det finns 

kunskapsbrister om vilka insatser och vilket stöd anhöriga är i behov av. Dilemmat som uppstår 

utifrån detta blir att det inte finns resurser och kunskap för att hjälpa anhöriga från början, men 

de riskerar ändå att hamna i situationer där de är i behov av samhällsresurser om detta inte 

tillsätts. Men kanske är det en återigen en förändring i förhållningssättet gentemot anhöriga som 

behöver förändras samt en kompetensutveckling kring relevanta tillvägagångssätt, bemötande 

och insatser, för att förhindra att denna grupp hamnar utanför samhällets skyddsnät.  

 

Framtida forskning 

Utifrån uppsatsens resultat-, analys- och diskussionsavsnitt skulle vi vilja lyfta fram dess 

relevans för socialt arbete och vilken framtida forskning vi anser kan bidra till en ökad förståelse 

för vikten av ett anhörigperspektiv i arbetet med samsjuklighet. Ett ämne som vi har identifierat 

under uppsatsskrivandet är hur socialarbetarens känsla av hanterbarhet genom sitt 

handlingsutrymme påverkas av att arbeta tillsammans med anhöriga. Exempel på hur det arbetet 

skulle gå till är nätverksmöten, SIP och på andra sätt ta vara på anhörigas resurser. Hur skulle 

socialarbetaren använda sitt handlingsutrymme för att involvera anhöriga och göra dem mer 

delaktiga? Vilken effekt och betydelse har en tydlig kommunikation med anhöriga för 

socialarbetarens KASAM? Hur påverkar möjligheten till samverkan med andra instanser 

socialarbetarens förmåga att upprätta en SIP i samförstånd med anhöriga? Genom att undersöka 

och få svar på dessa frågor och funderingar kan det bidra till att både anhörigas välmående och 
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hälsa prioriteras men att insatser samtidigt blir väl genomtänkta, individuella och relevanta för 

klienten med samsjuklighet. Det skulle även vara intressant för att se hur detta skulle kunna 

bidra till ökad förståelse om hur socialtjänsten upplever samverkan med andra instanser. Detta 

anser vi vara relevant för socialt arbete på grund av att det finns en möjlighet att ämnet skulle 

kunna skänka en effektivitet för socialarbetarens insatser, hanterbarhet av handlingsutrymme 

samt ge en ökad helhetssyn på klienten. 

 

Uppsatsens begränsningar och styrkor 

Uppsatsen är uppbyggd av en kvalitativ ansats där en grupp om sex anhöriga varit föremål för 

undersökningen genom intervjuer. Kvalitativa studier innebär ofta problem gällande 

generalisering till andra kontexter av resultat och slutsatser (Kvale och Brinkman, 2017). I 

föreliggande uppsats har ett mindre målstyrt urval använts vilket medför att en representation 

för anhöriga som population är låg och begränsar resultatet till just den kontext som har 

undersökts. Det skulle däremot kunna antas att resultat och slutsatser kan användas som 

utgångspunkt för liknande situationer och urvalsgrupper då studien har en genomgående 

jämförelse med tidigare studier. Eftersom att studien har inspirerats av en hermeneutisk 

utgångspunkt har också författarnas roller, tolkningar och förförståelse påverkat slutsatser, 

vilket gör att den inte kan anses vara objektiv. Detta kan å andra sidan ha skänkt studien en unik 

dimension som har möjliggjort de tolkningar och den nya kunskap som uppkommit. En styrka 

kan även vara att vi har varit två författare som tillsammans har format uppsatsen, som kan 

anses ha skänkt ett annat djup än om det varit enbart en författare. Det kan slutligen sägas att 

studien saknar validitet att säga något om frekvensen av de slutsatser vi har kommit fram till 

men den kan dock säga något om anhörigas subjektiva upplevelser som kan skapa förståelse till 

deras specifika situation. Eftersom att studien inte är av ett kvantitativ slag utan har en kvalitativ 

utgångspunkt anses därför studien ha uppfyllt det den initialt önskade uppfylla. 
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Bilaga 1 – Information och samtycke till deltagande i examensarbete  
 

 

 

 

 

 

                                       

                                      Information om deltagande i examensarbete 

 

Som en del i vår socionomexamen ingår det att genomföra ett självständigt examensarbete. 

Syftet med vår studie är studera anhörigas syn på samverkan gällande deras närstående med 

samsjuklighet. Ytterligare syftar studien till att undersöka på vilket sätt socialtjänsten kan arbeta 

för att begripliggöra samverkande insatser för klienter och deras anhöriga. 

 

I examensarbetet genomförs intervjuer som du har blivit inbjuden till att delta i. Intervjuerna 

spelas in (audio) med utrustning som tillhandahålls av Örebro universitet och transkriberas 

(skrivas ner i text). Inspelningarna och transkriptionerna bevaras till dess att det självständiga 

studentarbetet har bedömts som godkänt, varefter de kommer att raderas. 

 

Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte din medverkan i Anhöriga 

hjälper anhöriga. Dina personuppgifter kommer behandlas med ditt samtycke i enlighet med 

Europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Det rör uppgifter om namn, e-post, 

telefonnummer samt de ljudinspelningar som görs i samband med intervjuerna. 

 

Som forskare är vårt ansvar att värna om dem som deltar i studien. Vi kommer vara mycket 

noggranna med hur vi talar med och skriver om de personer som deltar i vår studie. Inga 

personer kommer någonsin att nämnas vid namn, eller beskrivas på så sätt att de kan kännas 

igen av andra. Ingen obehörig kommer heller inte att få ta del av dina svar. 

 

Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett 

examenstillfälle på Örebro universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den eventuellt 

komma att göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i databasen DIVA. Fram till 

dess att arbetet har examinerats och godkänts har du rätt att dra tillbaka ditt samtycke och 

uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. 

 

Du har rätt att ta del av det som registrerats om dig och ha synpunkter på behandlingen av de 

uppgifter som samlats in. För information om studentarbetets utformning kan du kontakta oss 

eller vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet behandlar personuppgifter kan ställas 

till lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas av 

Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifter 

Sofie Kreutzfeldt                    Sofie Molitor             Jürgen Degner 

sofiekreutzfeldt@hotmail.com          sofie.molitor@live.se      jurgen.degner@oru.se  

076-0382008                              076-7873193                019-30 34 40 
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Samtycke till deltagande i examensarbete  

 

Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i 

socialt arbete vid Örebro universitet som genomförs av Sofie Kreutzfeldt och Sofie Molitor. 

 

 

 

_______________________________  ________________________________ 

För- och efternamn   Ort, datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 – Intervjuguide 
 

Inledande frågor  

Vad gjorde att du ville delta i studien? 

Kan du berätta med egna ord om dig själv och din närstående?  

Vad betyder samsjuklighet för dig?  

 

Tema 1 - samarbete 

Har det funnits ett samarbete mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård?  

Hur upplever du samarbetet mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård?  

Hur tycker du att samarbetet har påverkat de insatser som har givits din närstående?  

• Har du känt dig delaktig i insatsen/-erna?  

• Tycker du att insatserna har varit relevanta och hjälpsamma? 

Hur har du känt inför samarbetet?  

• Påverkad förmåga att vara socialt stöd 

 

• Finns det något som du tycker har varit bra/dåligt?  

• Finns det något som du anser hade kunna gjorts annorlunda?  

• Hur skulle du önska att samarbetet fungerade? 

 

Tema 2 - helhetssyn 

Har din närstående fått vård och stöd i både missbruk och psykisk ohälsa genom samarbetet? 

• Om nej, finns det något som kunnat gjorts annorlunda? 

Upplever du att din närstående har fått vård och stöd utifrån alla sina behov?      

• Om nej, finns det något du känner har saknats?  

 

Tema 3 - tydliga roller  

Upplever du att du har vetat vem som gör vad i samverkan? 

• Kommun, landsting  

• Tycker du att det har varit tydligt?  

Hur upplever du att de olika ansvariga har vetat vem som ska göra vad? 

 

Tema 4 – involvering  

Upplever du att du som anhörig har fått vara en del av behandling eller andra insatser? 

Har du eller andra anhöriga setts som en resurs för din närstående?  

Har ni någon gång haft ett nätverksmöte?  

 

Avslutning  

Finns det något som vi inte har tagit upp som du skulle vilja tillägga?  

Finns det några frågor du har gällande det vi har gått igenom?  

Vad tyckte du om intervjun?  

 

Tack för din medverkan!  

 


