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Abstract
The purpose of the study is to report on how the unit Children and Young adults at municipal

resources unit for functional support (Förvaltningen för Funktionsstöd) and the unit Children

and Family at municipal resources unit for children and families (Individ och

Familjeomsorgen) work with young adults who suffer from mental illness. The purpose of the

thesis is further to analyze how both units interact with each other regarding this issue.

Finally, the thesis will analyze the room for maneuver within both units. The study answers

questions about how cooperation is described in relation to their discretion and how this can

be explained from a theoretical perspective. The method that has been applied to collect

material is the qualitative research method. This means that interviews have been conducted

to describe the experiences of the social workers. The empirical study is based on four

interviews with social workers. The theories that have been applied in the study are theories

of power, room for maneuver and cooperation. Previous research that has been used includes

psychiatry, mental illness and recovery, cooperation between human service organizations

and finally norms and ideas about cooperation. The result of the study shows that the units'

work with young adults suffering from mental illness does not differ significantly. Children

and Family at municipal resources unit for children and families (Individ och

Familjeomsorgen) not only works with the individual, the unit also works with parents and

the family situation. Children and Young adults at the municipal resources unit for functional

support (Förvaltningen för Funktionsstöd) works with only the individual and the client’s

disability. The experience of cooperation does not differ, there is a lack of communication

between the units and a lesser understanding of the unit's role and mission in the

organizations. The experience of the room for maneuver is similar between the social

secretaries, this is partly due to the fact that the social services are a political organization that

works with legal space to make decisions in each case.

Keywords: Mental illness, young adults, Children and Family at municipal resources unit for

children and families, Children and Young adults at municipal resources unit for functional

support, collaboration, room for maneuver, qualitative research method.
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Sammanfattning
Syftet med studien är att redogöra hur enheten Barn och Unga vuxna på Förvaltningen för

Funktionsstöd samt enheten Barn och Familjeenheten på Individ och Familjeomsorgen

arbetar med målgruppen unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Syftet med uppsatsen är

vidare att kunna analysera hur båda enheterna samverkar med varandra gällande denna

frågan. Slutligen kommer uppsatsen redogöra för handlingsutrymmet inom båda

förvaltningarna. Studien besvarar frågeställningar kring hur samverkan skildras i relation till

deras handlingsutrymme och hur detta kan förklaras ur ett teoretiskt perspektiv. Metoden som

har tillämpats för att komma tillväga med studien är den kvalitativa forskningsmetoden. Det

innebär att det har utförs intervjuer för att skildra socialsekreterarnas upplevelser. Studiens

empiri grundas på fyra intervjuer av socialsekreterare. Teorierna som har tillämpats i studien

är teorier om makt, handlingsutrymme samt samverkan. Tidigare forskningar som har använts

handlar bland annat om psykiatri och psykiatrisering, psykisk ohälsa och återhämtning,

samarbete mellan människobehandlande organisationer samt normer och föreställningar kring

samverkan. Resultatet med studien var att enheternas arbete med unga vuxna som lider av

psykisk ohälsa inte skiljer sig markant. Barn och Familjeenheten arbetar inte enbart med den

enskilde, enheten arbetar även med föräldrar och familjesituationen. Funktionsstöd arbetar

enbart med den enskilde och klientens funktionsnedsättning. Upplevelsen av samverkan

skiljer sig inte heller åt då det förekommer en bristfällig kommunikation mellan enheterna

och en mindre förståelse för vadderad enhets roll och uppdrag. Upplevelsen av

handlingsutrymmet är likt mellan socialsekreterarna, detta beror dels på att socialtjänsten är

en politisk organisation som arbetar med lagrum för att fatta beslut inom varje ärende.

Nyckelord: Psykisk ohälsa, unga vuxna, Barn och Familjeenheten, Funktionsstöd,

samverkan, handlingsutrymme, kvalitativ forskningsmetod.
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Förord

Vi vill inleda uppsatsen med att tacka alla medverkande socialsekreterare från både Barn och

Familjeenheten samt Funktionsstöd. Vi är tacksamma för att ni kunde tillägna er tid för att

medverka.

Vi har inga tydliga svar på studien, detta beror delvis på att det är en organisatorisk fråga som

behöver arbetas mer med. Vi fick möjligheten att lyfta socialsekreterarnas synpunkter och

upplevelser. Vi hoppas att det kan bilda en uppfattning för båda organisationerna.
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1. Inledning
I kommande kapitel lyfts studiens struktur och studiens bakgrundskapitel som skildrar

innebörden av psykisk ohälsa. Vidare finns ett delkapitel som skildrar betydande begrepp

som upprepade gånger kommer att lyftas under studiens gång och centrala begrepp som

kommer att tillämpas under studiens gång. Ett delkapitel som förekommer i studien är

problemformuleringen som belyser faktorerna som bidrar till att psykisk ohälsa betraktas som

ett socialt fenomen. Slutligen lyfts ett kapitel som speglar avgränsningen som gjorts i studien.

1.1 Studiens struktur
Studien är indelad i 10 kapitel där varje kapitel består av andra delkapitel. Det första kapitlet

är inledning där vi behandlar studiens struktur, centrala begrepp, bakgrund, avgränsning och

problemformulering. Det andra kapitlet är syfte och frågeställning och där lyfter vi syftet med

studien och frågeställningen som vi besvarar under uppsatsens gång, samt ämne och

samhällsrelevans. Det tredje kapitlet, tidigare forskning, lyfter tidigare forskningar som gjorts

kring ämnet. Det fjärde kapitlet behandlar och förklarar våra teorier. Det femte kapitlet

behandlar metod och dennes olika delkapitel som beskriver hur vi gått tillväga med studien.

Det sjätte kapitlet handlar om resultat och analys där vi samlat ihop alla delar och kommit

fram till ett resultat som vi även analyserar. Det sjunde kapitlet lyfter en slutsats av studien.

På det åttonde kapitlet ger vi en sammanfattning av hela studien. Det nionde och tionde

kapitlet lyfter referenser och bilagor som vi använt oss av för att kunna skriva studien,

besvara frågeställningarna och komma fram till ett resultat.

1.2 Bakgrund
Psykisk ohälsa kan definieras som ett generellt begrepp som innefattar både själv anmälda

psykiska bekymmer som består av oro, nedstämdhet, men även psykiska besvär som fastställs

och behandlas av hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2016:10). Depression och ångest

medför en ökning av psykisk ohälsa bland unga vuxna, statistiken från Socialstyrelsen har

skildrat en ökning de senaste åren (Socialstyrelsen 2016:11). Socialstyrelsen har även

fastställt en ökning av andra psykiatriska diagnoser bland unga vuxna. Det är bland annat

diagnoser som påvisar ett beroende av skadliga preparat som brukas av unga vuxna

(Socialstyrelsen 2016:13).
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Inom psykisk ohälsa förekommer det olika grader av svårigheter av symptom som kan vara

mer eller mindre omfattande och varaktiga. Depression och ångestsyndrom har bland annat

ökat bland unga vuxna som i sin tur har medfört långa sjukdomsförlopp som påverkar hälsan

och kroppsfunktioner. Långa insjuknanden har i sin tur lett till att unga vuxna har en längre

kontakt med hälso- och sjukvården samt andra myndigheter (Socialstyrelsen 2016:21).

Självmedicinering är ett sätt att vända det psykiska lidandet inåt och på olika sätt skada sig

själv. På detta sätt “medicineras” det olidliga hos människan tillfälligt bort genom att använda

sig av verkligt lidande utifrån (Hallberg 2018:59). Självmedicinering bidrar med en känsla av

att individen i fråga har kontroll över sin psykiska ohälsa. Det finns direkta och indirekta

självskade metoder, som exempelvis att skada eller bränna huden för att sätta ett stopp för

outhärdligt psykiskt lidande (Hallberg 2018:59). En annan metod är att ta slut på det

outhärdliga psykiska lidandet är att svälta sig själv i kombination med förvrängd

kroppsuppfattning, så kallad ätstörning (Hallberg 2018:63). Alkoholmissbruk är även ett sätt

för unga människor att ta slut på det psykiska lidandet som hädanefter riskerar att hamna i ett

livslångt alkoholmissbruk (Hallberg 2018:68). Ett sista exempel är att bruka olika substanser,

så kallad substansmissbruk (Hallberg 2018:70).

Inom ett strukturfunktionalistiskt samhälle förekommer det olika positioneringar eller status,

socialarbetare, klienter, politiker anses vara en grupp som intresserar sig i socialtjänstens

verksamhet. Olika roller skapar i sin tur olika förväntningar kring ett visst beteende, en viss

roll som i sin tur skapar en social organisation. Utöver socialtjänsten har hälso- sjukvården,

polisväsendet även en viss förväntan att ha en funktion i samhället. Det förekommer

förväntningar gentemot hur en socialarbetare ska agera, men det förekommer även en viss

förväntan hur klienter inom socialtjänsten ska bete sig (Nygren 2018:156).

Det förekommer förutfattade meningar kring hur socialtjänsten ska funktionerna för att den

sociala ordningen inte ska hotas samt ska det förekomma förutsättningar kring hur vissa

situationer ska hanteras vid förändringar som uppstår i samhället. Idén om funktionalismen

utvecklade tankar kring hur sociala problem kan hanteras bättre av sociala institutioner

(Nygren 2018:156).

Människor som har en psykisk sjukdom är en grupp som sedan länge har underminerats i

samhället. Samhällets uppfattning och attityd gentemot denna målgrupp uppmärksammades
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som i sin tur medförde att flera forskningar i samhället utfördes. Tidigt upptäckte forskarna

att det förekom en alarmerande attityd gentemot målgruppen som ledde till att omgivningen

fick en fientlig inställning, det framkom bland annat att begreppet psykisk sjukdom bar på en

negativ klang. Människor som bland annat led av olika psykiska sjukdomar betraktades som

ombytliga, obegåvade och värdelösa (Scheff & Starrin 2018:195).

Unga vuxna som lider av psykisk ohälsa och anhöriga till målgruppen upplever att kontakten

med vården och socialtjänsten brister. Socialtjänsten har en skyldighet att kunna bistå med

stöd och hjälp till utsatta människor. Ett flertal individer upplever att deras kontakt med

socialtjänsten utlöser stress. Det som utlöser stress är förväntningar som den enskilde har,

men som inte resulterar i ett bifall eller som ett stöd. Allt ofta har klienter samt anhöriga även

lyft att socialtjänsten brister i att förmedla information som efterfrågas, samt en upplevelse av

avpersonifiering och inskränkning (Hallberg 2018:119) genom att bli tilltalad som klient.

Samtalen med socialtjänsten upplevs även som krävande som orsakas av deras byråkratiska

inställning. Familjer har lyft att möten med socialtjänsten känns långdragna och upprepande.

Detta kan tolkas som oroväckande då anhöriga som söker stöd är ofta trötta och utmattade

(Hallberg 2018:120).

Förslag på lösningar som skulle underlätta för anhöriga är en god samverkan mellan

socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vården besitter god kunskap gällande individer som

lider av psykisk ohälsa samt vilka stödbehov som kan erbjudas, men hälso- och sjukvården är

inte lika kunniga om att initiera en samverkan. Tidigare när samverkan har fungerat har det

berott på att den enskilde har initierat till att en samverkan inletts mellan socialtjänsten och

hälso- och sjukvården då samverkan inte rekommenderats från institutionerna. Avsikten med

samverkan är att människor som lider av psykisk ohälsa inte ska prioriteras mindre och kunna

bemöta deras stödbehov (Hallberg 2018:120). Förväntningarna som båda instanserna har på

varandra är oklara vilket kan försvåra samverkan mellan parterna. Det är betydande att

institutionerna kan samverka och arbeta motiverande för att kunna erbjuda en individuell plan

för den enskilde. En individuell plan utgår från att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt

andra insatser samarbetar för att gemensamt hitta olika lösningar för den enskilde och arbeta

motiverande (Hallberg 2018:121).

Den enskilde som behöver stöd från flera olika professioner kan behöva ett möte som kallas

för SIP (samordnad individuell plan). Genom att sammankalla till en SIP underlättar det
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samarbetet mellan olika aktörer för att få en överblick över vilka insatser som kan resultera i

en positiv effekt (Uppdrag psykisk hälsa u.å).

För att påbörja ett SIP behövs samtycke från den enskilde om att alla professioner samlas för

att medverka i mötet. Det ligger även i fokus att den enskilde ska få möjligheten att medverka

i planering av vilka professioner som får medverka. Mötet kommer till för att kunna

tillmötesgå den enskildes behov och därav är det betydande att inhämta önskemål och

upplevelser. SIP mötet ska ha den enskildes behov och situation som utgångspunkt. Syftet är

inte att nå ett mål, utan diskutera insatser och stöd som den enskilde behöver. SIP mötets

utformning beror framförallt på den enskildes levnadssituation och vilka insatser som krävs

för att tillgodose den enskildes behov (Uppdrag psykisk hälsa u.å).

1.2.1. Centrala begrepp
Psykisk ohälsa

Begreppet psykisk ohälsa används för att beteckna olika typer av psykisk ohälsa, såsom

självrapporterad psykiskt illabefinnande eller manifest psykisk sjukdom. Det finns ingen

tydlig definition på begreppet psykisk ohälsa (Hallberg 2018:31). I samtid uppmärksammas

psykisk ohälsa allt mer på media det finns inte nog med forskning kring ämnet (Hallberg

2018:28). I Sverige är det upp till en miljon invånare som lider av någon form av psykisk

ohälsa, och enligt beräkningen är majoriteten av drabbade kvinnor (Hallberg 2018:31). Enligt

beräkningar har den psykiska ohälsan hos unga vuxna tredubblats de senaste åren. Ökningen

har skett i form av depression, ångest, sjukdom och missbruk. Det finns ingen tydlig

medvetenhet kring varför psykisk ohälsa har trappats upp, men det finns antaganden som kan

bero på strukturförändringar i samhället. Bland annat miljöer som exempelvis skolan eller

internet som unga vuxna vistas i (Hallberg 2018:32).

Förvaltningen för Funktionsstöd

Förvaltningen för funktionsstöd arbetar med barn och vuxna som behöver stöd inom olika

områden enligt Lagen om särskild stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387),

kan förkortas för LSS. Förvaltningen erbjuder insatser bland annat inom socialpsykiatrin som

är riktat mot vuxna med psykiska funktionsnedsättningar och övriga sjukfall (Göteborgs Stad

u.å).

9



Individ och Familjeomsorgen - Barn och Familjeenheten

Inom Individ och Familjeomsorgen finns det en enhet som kallas Barn och Familjeenheten.

Enheten arbetar för att barn och unga uppfostras under trygga omständigheter. Enheten

arbetar med barn som far illa, inom deras arbetsområden förekommer en skyldighet att

samverka med andra instanser som hälso och sjukvården, skolan samt polisen. Enheten har

kontakt med både familjer och barn (Socialstyrelsen 2019).

SoL - Socialtjänstlagen (2001:453).

I 1 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) skildras socialtjänstens ändamål.

Socialtjänsten har som uppgift att stötta människor i samhället med ekonomiska och sociala

tryggheten, arbeta för jämlikhet i levnadsförhållanden och aktivt arbeta med att människor

deltar i samhällslivet.

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387).

I 5 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1993:387) framkommer

lagens ändamål. Organisationen ska med stöd av lagen stödja den enskilde att leva under

jämlika levnadsförhållanden och aktivt arbeta för delaktighet i samhället för personer som

omfattas av personkretsarna som anges i 1 § LSS.

1.3 Problemformulering
Psykisk ohälsa är ett socialt fenomen i samhället och som diskuteras allt mer i media.

Människor som drabbas av psykisk ohälsa upplever oftast en känsla av stigmatisering och

utanförskap (Hallberg 2018:33). I de flesta fall upplever människor som lider av psykisk

ohälsa en känsla av misslyckande och skam för att de är i behov av hjälp och vård. Psykisk

ohälsa kan påverka unga vuxna socialt, då målgruppen tar avstånd från relationer med

familjer och vänner (Hallberg 2018:33). Dessa faktorer leder till social isolering vilket

påverkar den drabbade i större omfattning och förvärrar den psykiska ohälsan (Hallberg

2018:34).

Ämnet psykisk ohälsa är relevant då det är en målgrupp som socionomer arbetar med

oberoende vilken verksamhet det än berör. Socialtjänsten är en organisation som flera
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socionomer bestämmer sig för att arbeta inom. Individ och Familjeomsorgen är en

förvaltning som bland annat arbetar med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa likaså inom

Förvaltningen för Funktionsstöd. Handlingsutrymmet kan skilja sig inom båda

förvaltningarna då insatserna som kan erbjudas skiljer sig åt. Vid vissa sammanhang kan

ansvarsfördelningen vara komplicerad att fastställa då enheterna har diverse roller och

uppdrag. Upplevelsen av samverkan skiljer sig vidare åt beroende på vilken enhet som

personen i fråga arbetar inom.

Det förekommer flera olika verksamheter och organisationer som samverkar för att kunna

arbeta förebyggande med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Två organisationer som

bland annat arbetar med den här målgruppen är Barn och Familjeenheten på Individ och

Familjeomsorgen samt Barn och Unga vuxna enheten på Förvaltningen för Funktionsstöd.

Båda verksamheterna arbetar med olika insatser som bland annat är riktat mot denna

målgrupp. Upplevelsen av handlingsutrymmet för socialsekreterarna inom verksamheterna

kan skilja sig och samverkan har en betydande roll för båda verksamheterna för att vidare

kunna arbeta med att tillgodose den enskildes stödbehov.

Problemformuleringen som vi vill lyfta med studien är att redogöra hur båda enheterna

arbetar med frågan unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Vidare är en problemformulering

som lyfta socialsekreterarnas upplevelse av handlingsutrymme i förhållande till enheten de

arbetar inom. Slutligen är en problematik som diskuteras under studiens gång hur

socialsekreterarna upplever samverkan mellan båda enheterna.

1.4 Avgränsning
Studien lyfter inte klienters upplevelser av arbetet med psykisk ohälsa och samverkan mellan

respektive enhet. Detta beror delvis på att varje enskilt ärende är sekretessbelagt och av etiska

skäl har vi valt bort att inhämta klienters uppfattning. 4 § 2. punkten enligt Lag om

etikprövning av forskning som avser människor (2003:460) framkommer det av metoden som

tillämpas i en forskning inte ska påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt och skulle

medföra en skada för forskningspersonen. Slutsatsen som har dragits är att utesluta klienters

erfarenheter och personliga ärenden för att materialet som inhämtats kommer analyseras i

resultat och slutsats. Medverkande i studien är fyra socialsekreterare, det är två

socialsekreterare från Barn och Familjeenheten och två socialsekreterare från Funktionsstöd.
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Orsaken till vi enbart valt fyra socialsekreterare beror på att handlingsutrymmet inte skiljer

sig på en enhet om vi inhämtar fler upplevelser. Det som hade kunnat skiljas å andra sidan är

upplevelsen av samverkan mellan enheterna då alla socialsekreterare har olika ärenden och

samverkar med olika socialsekreterare.

2. Syfte och frågeställning
Under andra kapitlet innefattas studiens syfte och frågeställning som uppsatsen kommer att

behandla. Slutligen lyfts även en koppling till ämnes och samhällsrelevans.

2.1 Syfte
Syftet med den kvalitativa studien är att redogöra hur enheten Barn och Unga vuxna på

Förvaltningen för Funktionsstöd samt enheten Barn och Familjeenheten på Individ och

Familjeomsorgen arbetar med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Syftet är även att

analysera samverkan mellan Funktionsstöd och Barn och Familjeenheten gällande

målgruppen. Vidare kommer studien redogöra för handlingsutrymmet inom de två olika

förvaltningarna.

2.2 Frågeställning
1. Hur arbetar respondenterna på Barn och Unga vuxna enheten på Förvaltningen för

Funktionsstöd samt Barn och Familjeenheten på Individ och Familjeomsorgen med

målgruppen som lider av psykisk ohälsa?

2. Hur upplever socialsekreterarnas samverkan mellan dessa två förvaltningar gällande

denna målgrupp?

3. Vad är socialsekreterarnas upplevelse av deras handlingsutrymme?

2.3 Ämne och samhällsrelevans
Ett socialt problem anses vara en avvikelse från människans levnadssätt som i sin tur medför

att statliga organisationer eller andra instanser behöver ingripa för att stötta den enskilde. Det

kan bland annat innefatta hälsa, försörjning, bostadsförhållanden, arbetsförhållanden och

även att se till sin egna säkerhet samt frihet (Meeuwisse & Swärd 2018:38). Ett socialt

problem definieras genom att spegla en grupps uppfattning om vad som anses vara en

avvikelse från en gemensam social norm (Meeuwisse & Swärd 2018:39). Flertal sociala

fenomen bör vara knutna till samhällets struktur och organisation som i sin tur medför att
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personliga bekymmer utesluts från definitionen av ett socialt fenomen (Meeuwisse & Swärd

2018:39). En stereotypisk uppfattning är att den enskilde befinner sig i ett tillstånd som

medför negativa följder för samhället och för vissa medborgare. Ett socialt fenomen handlar

bland annat om överväganden mellan vad som anses vara normalt och acceptabelt och vad

som uppfattas som problematiskt och avvikande. Det kan handla om oskrivna värderingar

och normer som i sin tur blir vägande i antaganden om vad som anses vara “normala”

levnadsvillkor (Meeuwisse & Swärd 2018:40).

Socionomprogrammet är en generell utbildning som ger en professionell kunskap inom

socialt arbete oberoende inom vilket fält eller med vilken målgrupp som socionomer arbetar

inom. Utbildningen grundas på föreställningen om ekonomiska, ekologiska och social

hållbarhets utveckling som lyfter sociala problem och hur det kan knytas an till socialt arbete.

En socionomexamen innebär att det är möjligt för en person med en socionom bakgrund att

arbeta statligt, kommunalt och privat inom olika områden som sjukvård, utbildning,

äldreomsorg, funktionshinder, kriminalvård och även inom individ och familjeomsorgen

(Göteborgs Universitet u.å).

Kopplingen av vårt fenomen som gjorts i relation till socialt arbete är att det förekommer

flera aktörer som arbetar med frågan psykisk ohälsa bland unga vuxna. Bland annat är ett av

aktörerna socialtjänsten som möter unga som har stött på flera hinder som beror på den

psykiska hälsan. Socionomer blir bland annat utbildade för att kunna arbeta med utsatta

grupper i samhället, unga vuxna som lider av psykisk ohälsa är ett av grupperna som är utsatt.

Flera socionomer bestämmer sig vidare för att arbeta inom socialtjänsten, vilket medför att

som socialsekreterare är man tvungen att förhålla sig till regler och ramverk som lyfts under

programmets gång. Slutligen är samverkan ett ämne som flera socionomer stöter på under sitt

arbetsliv, det är betydande att det förekommer en god samverkan mellan olika organisationer

för att stötta den enskilde.

3. Tidigare forskning
I tidigare forskning kapitlet behandlas två artiklar och två avhandlingar. Den första artikeln

handlar om psykiatri och psykiatrisering som är två begrepp som både socialtjänsten och

psykiatrin arbetar med. Den andra artikeln behandlar olika återhämtningsarbeten som rör

psykisk ohälsa. Den första avhandlingen handlar om samarbete mellan olika
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människobehandlande organisationer, den lyfter vilka faktorer som kan bidra till att ett

samarbete brister mellan organisationerna. Den andra avhandlingen diskuterar normer och

föreställningar som förekommer mellan människobehandlande organisationer.

3.1 Inhämtande av tidigare forskning
Genom att söka på begrepp som “mental illness”, “cooperation”, “cooperation between

authorities”, “room for maneuver”,”discretion”, “collaboration mental illness young adults”,

“psykisk ohälsa”, “samverkan mellan myndigheter”, “handlingsutrymme”, “myndigheters

arbete med psykisk ohälsa” i Göteborg Universitets databas och i Diva-portalen hittade vi två

artiklar och två tidigare forskningar som kan kopplas till vår studie.

3.2 Psykiatri och psykiatrisering
Forskningen skriven av Eriksson & Ek (2017) skildrar uppfattningen gällande människors

lidande och svårigheter som är kopplat till deras psykiska hälsa. Undersökningen lyfter att

tyngdpunkten ligger på att diagnosticera individernas besvär för att sedan kunna påbörja

läkemedelsbehandlingar. Uppfattningen kring psykisk hälsa och individer med psykisk ohälsa

omfattas av psykiatriseringen som har blivit marginaliserad (Eriksson & Ek 2017:55).

Begreppet psykiatrisering och psykiatri är vägande begrepp inom forskningen. Psykiatri

omfattas av sjukvården och kommuner, det är ett begrepp som förekommer inom medicin,

men även inom välfärdssystemet. Psykiatrisering handlar om erfarenheter som människan

möt under livet och lett till sociala svårigheter och existentiella kriser. Dessa svårigheter

betraktas alltmer som avvikande som i sin tur lett till diagnosticering och behandling i form

av läkemedel (Eriksson & Ek 2017:56).

I samtida samhället möter individer flera hinder i livet som i sin tur leder till komplikationer

för deras liv. Händelserna betraktas som problematiska och medför att den enskilde kommer i

kontakt med socialtjänsten, hälso- och sjukvården, arbetsförmedlingen och försäkringskassan

(Eriksson & Ek 2017:56). Det har lett till att människor lever ett liv som kräver att den

enskilde kommer i kontakt med experter för att söka stöd. Det krävs att professionella som

individerna möter ska vara experter och besitta kunskap inom sitt område för att kunna

föreslå lösningar på problematiken (Eriksson & Ek 2017:57). Professionella som socionomer,

behandlingsassistenter, psykologer och terapeuter är professionella som arbetar i syfte att
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kunna stötta människor som bland annat lider av sociala svårigheter. Dessa yrkesgrupper

besitter kunskap inom detta fältet för att kunna stötta människor som lider av en psykisk

ohälsa (Eriksson & Ek 2017:57). Existentiellt lidande handlar om hinder att kunna förstå

meningen med livet, svårigheter i vardagen, sociala sammanhang, arbetet och i hemmet. Det

existentiella lidandet kan ytterligare omfattas av trötthet och diffusa tankar kopplat till sin

egna identitet. Sociala svårigheter omfattar sociala relationer som individen inte klarar av att

initiera eller upprätthålla (Eriksson & Ek 2017:57).

Psykiatriseringen omfattar även institutionella tvångsvård av människor som lider av sociala

svårigheter och existentiella besvär. Institutionerna består av statliga finansieringar som

upprätthåller och driver organisationer i form av myndigheter och övriga verksamheter som

arbetar med förebyggande insatser. Det förekommer således diverse yrkesgrupper som ska

stötta människor som omfattas av psykisk ohälsa. Psykiatriseringen innefattar även

läkemedelsbehandlingar, psykologiskt stöd och samtalsstöd (Eriksson & Ek 2017:58).

Det kan vara betydande att analysera hur psykiatrin har en anknytning till den enskildes

vardagliga, tekniska, sociala, politiska och ekonomiska bakgrund. Det möjliggör en

kategorisering för professionella som kan koppla problematiken till en tidsperiod i den

enskildes liv (Eriksson & Ek 2017:60).

Sammanfattningsvis lyfter forskningen tungvikten av att diagnosticera den enskildes besvär

för att därav påbörja en läkemedelsbehandling. Begrepp som psykiatrisering och psykiatri

som skildras i forskningen är betydande begrepp som lyfts både inom sjukvården och

välfärdssystemet. I samtid möter individer flertal hinder i livet som leder till komplikationer i

deras levnadsvillkor. Dessa hinder medför i sin tur att den enskilde kommer i kontakt med

hälso- och sjukvården och övriga myndigheter såsom socialtjänsten, försäkringskassan och

arbetsförmedlingen. Aktörerna som individen bemöter bör besitta kunskap inom området för

att vidare föreslå lösningar till den enskilde.

3.3 Psykisk ohälsa och återhämtning
Forskningen handlar om återhämtningsforskning gällande psykisk ohälsa från två olika

tidsperioder. Den första tidsperioden är från år 1980-talet och den andra startade år
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1990-talet. Den första fasen om forskning handlade främst om olika processer och

omständigheter som kan bidra till återhämtning. Den andra fasen handlar mer om hur

kunskap kring återhämtning kunde förmedlas till brukare och professionella. Forskningen

lyfter ett samarbetsprojekt om tillfrisknade mellan Stockholms psykiatriska sektor och

Riksförbundet för psykisk hälsa (Topor 2004:4).

Under 1980-talet framförde WHO att återhämtningen bland brukare som bodde i U-länder

var högre i jämförelse med brukare som bodde i I-länder, detta påstås bero på tillgängligheten

av behandlingsinsatser. Olikheten kan även bero på olikheter i familjesituationen,

arbetsförhållanden och lokala förklaring processer till psykiska besvär. En annan tolkning är

att brukare med betydligt besvärligare diagnoser inte blev undersökta i U-länder (Topor

2004:5).

Dåvarande kunskap kring omständigheter som kan bidra till återhämtning ställer nya krav på

uppgifter som inhämtas gällande återhämtning. Det är bland annat krav om att utveckla mer

kunskap kring hur återhämtning främjande processer påverkar och samverkar, att sprida den

informationen till professionella och till klienterna samt att kunskapen dras nytta av (Topor

2004:5).

Forskningsresultaten skildrade bland annat att det är betydande att brukarna är delaktiga i sin

återhämtningsprocess. Det krävs att brukarna är villiga att arbeta främjande annars blir det

inte möjligt för professionella att kunna arbeta med brukarna. En annan betydande

komponent i återhämtningen handlar om människor omkring brukaren och de sociala

villkorens betydelse (Topor 2004:7). Det förekommer diverse stöd som kan erbjudas till

människor som lider av psykisk ohälsa, bland annat kan stödet vara ekonomiskt, emotionellt

och materialistiskt (Topor 2004:8).

Det förekommer en kamp mellan psykiatrin och socialtjänsten som tar ståndpunkt i olika

objektiva förhållningssätt. Inom socialtjänsten är det behovsbedömningar som görs och inom

psykiatrin är det diagnoser som tillskrivs för att sedan kunna tillkomma med stöd till

brukaren. Inom psykiatrin krävs det att den enskilde är tillskriven en diagnos för att

socialtjänsten sedan ska kunna besluta om en insats för att tillgodose den enskildes behov. En

betydande faktor är att den professionella har en objektiv förhållning gentemot brukaren.

Bedömningarna som tillskrivs görs allt ofta i professionellas miljö och sociala kontexter som
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bedömningarna äger rum sker under institutionella villkor som orsakar att vissa insatser inte

diskuteras. Det som å andra sidan blir grunden för bedömningen är brukaren själv (Topor

2004:10).

Sammanfattningsvis lyfter forskningen kunskapsutvecklingen inom återhämtning i relation

till psykisk ohälsa. Vidare diskuterar forskningen betydelsen av att sprida kunskapen till

bland annat professionella som arbetar med människor som lider av psykisk ohälsa samt till

den enskilde. Forskningen belyser vikten av att den enskilde är delaktig i sin

återhämtningsprocess. Inom socialtjänsten är det behovsbedömningar som görs för att vidare

kunna stötta den enskilde. Det krävs att psykiatrin tillskriver den enskilde en diagnos för att

socialtjänsten vidare ska kunna arbeta med den enskilde.

3.4 Samarbete mellan människobehandlande organisationer
Under 1990-talet fördes diskussioner mellan välfärdssystemen att kunna erbjuda tjänster och

stöd till individernas olika behov (Blomqvist 2012:11) som i sin tur medför att ett samarbete

påbörjades mellan diverse organisationer i Sverige. Samverkan mellan olika organisationer

medförde att flera specialiseringsområden tillkom som ledde till att en samverkan mellan

organisationerna blev mer betydande. Det krävs i sin tur att organisationerna som har olika

specialiseringsområden är självständiga i sitt arbete, men även medvetna kring samverkans

betydelse. Samarbetet mellan organisationerna är till för att kunna förbättra kvaliteten samt

bidra till ett bättre resursutnyttjande (Blomqvist 2012:12).

Begreppet samarbete har blivit ett svårdefinierat begreppet mellan olika

människobehandlande organisationer, bland annat ingår BUP, skola och socialtjänst. Det har

ofta skett att individer som har sociala och psykiatriska besvär söker stöd och hjälp från olika

organisationer. Organisationerna har olika specialiseringsområden och därmed medför att

verksamheterna arbetar på olika sätt med målgruppen (Blomqvist 2012:12). Samarbetet kan

medföra att det uppstått konkurrens gällande ekonomiska och personella tillgångar som att

kunna tillgodose den enskildes besvär. Konkurrensen kan komma på tals genom interna

diskussioner gällande vilka verksamheter som ska bära ansvar för vem som ska tillgodose

vilka tjänster (Blomqvist 2012:12).
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Komplikationer som kan uppstå i samarbetet är bland annat frågan om resurs, frågor om

ekonomiska och personella tillgångar kan handla om resurser som den andra organisationen

saknar. Organisationerna som medverkar i samarbetet har olika budget som de ska förhålla

sig till då samarbetet inte bidrar till en ekonomisk vinst (Blomqvist 2012:18). I

människobehandlande organisationer diskuteras även att det förekommer en hög

arbetsbelastning som medför att verksamheterna har andra arbetsuppgifter som behöver

prioriteras och därav inte prioriterar samarbete (Blomqvist 2012:19).

I samverkan är det betydande att alla organisationer som har liknande arbetsuppgifter

tydliggör ansvarsfördelningen och roller. I samverkansprojekt ska alla medverkande parter

tydliggör sina roller och vilka som bär ansvaret för att bistå med olika insatser. Inom

socialtjänsten förekommer diverse förvaltningar som arbetar med att bistå med insatser till

olika målgrupper. Förvaltningarna är specialiserade inom sina egna områden, det innebär att

socialsekreterare/biståndshandläggare är kompetenta och duktiga endast inom sina egna

områden (Blomqvist 2012:19).

Inom människobehandlande organisationer krävs det att professionella har handlingsutrymme

inom sitt område för att kunna hantera komplikationer och situationer som uppstår gällande

klienten. Genom att tillämpa handlingsutrymme inom sitt område medför det att den

professionella har möjligheten att diskutera, bedöma och fatta beslut med åtgärder inom sitt

område. Inom verksamheterna förekommer det praxis gällande hur professionella ska agera

utefter sitt handlingsutrymme (Blomqvist 2012:50).

Socialsekreterarnas roll inom samarbete är att kunna vara flexibel och kommunicera. Alla

professionella har diverse värderingar och kunskap som kan kollidera i samarbete vilket leder

till att alla professionella inte delar samma uppfattning gällande vilka insatser som kan

tillgodose den enskildes behov. Organisationernas representanter har olika etiska

förhållningssätt och förståelseramar som kan medföra att det uppstår konflikter i samverkan

(Blomqvist 2012:172).

Det förekommer en förväntan kring att alla medverkande parter som samarbetar ska driva

samarbetsförmågan. Kampen om ett gott samarbete mellan organisationerna är till för att det

kan förekomma osäkerhet gällande hur ett ärende ska hanteras, och för att kunna få

perspektiv på ärendet från en annan verksamhet. Genom samverkan får professionella en
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helhetssyn på den enskildes stödbehov, samt för att kunna skildra hur verksamheternas

uppdrag kan påverka varandra. Det krävs att det förekommer en öppenhet gällande

problembilden och smidigt kunna hantera maktrelationen mellan medverkande för att kunna

underlätta samverkan för att tillgodose den enskildes stödbehov (Blomqvist 2012:180).

Sammanfattningsvis lyfter avhandlingen diverse organisationer har olika

specialiseringsområden som medför att samverkan mellan människobehandlande

organisationer blev särskilt betydande. Människor som lider av bland annat psykisk ohälsa

söker stöd bland olika professioner för att få sina behov tillgodosedda. Samverkan mellan

organisationerna har bidragit till att det uppstått komplikationer. Detta beror delvis på att det

förekommer oenigheter om frågor som rör ekonomi och personella tillgångar. I samverkan är

det ytterligare betydande att alla professioner tydliggör sina roller för att alla yrkesgrupper

besitter diverse kompetens.

3.5 Normer och föreställningar kring samverkan
Det krävs en styrning för att kunna etablera en samverkan och i sin tur kunna fördela arbetet.

Den typ av styrningsmodell som är mest lämplig är beroende av kunskapen om och synen på

samverkan hos medverkande verksamheter. Det förekommer diverse redskap som är

betydande för en ledarskapsroll i en samverkan, det är diverse strukturer, processer och

samverkans medlemmar som ligger utanför deltagarnas kontroll. Strukturer och processer

som införts eller etablerats kommer bland annat från samverkan då flera medverkande inte

var representanter för de samverkande organisationerna. Att kunna bibehålla och förenkla

samverkan är en del av ledarskapet (Mossberg 2018:10).

Forskare har funnit att samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten har en grundlig

strategi med ett helhetsperspektiv där fokus ligger på den enskildes stödbehov. Den typen av

tillvägagångssätt kräver en typ av struktur som inte enbart är en skriftlig uppgörelse, men

också en plats på olika nivåer mellan organisationerna. Det är en ledares roll att kunna

förbättra och bibehålla strukturen för samverkan samt stötta samarbetet för att kunna få en

gemensam samlad vård kring individer med psykisk ohälsa (Mossberg 2018:11).
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Utgångspunkten för samverkan är att medverkade organisationer ska förnimma sina tidigare

uppfattningar kring vad utfallet av en samverkan ska bli. Professionella som arbetar inom

människobehandlande verksamheter som medverkar i en samverkan får allt ofta möta

förväntningar och tolkningar från övriga verksamheter som är normer kopplade till

professionernas organisation. Organisationerna arbetar bland annat utifrån normer och

premisser som ska sammanföras till en helhetssyn. Medverkande ska kunna stå till svars om

krav och förväntningar ställs gentemot den egna organisationen. Forskare som studerat detta

området skildrar att det krävs att medverkande organisationer har en insikt i de övriga

organisationernas arbete (Mossberg 2018:11).

Forskare har funnit att professionella i människobehandlande organisationer upplever en viss

misstro gentemot andra verksamheter som de samverkar med. Det förekommer negativa

attityder gentemot varandra som bland annat består av låga förväntningar, men det

förekommer även en förståelse kring att det finns en hög arbetsbelastning i organisationen

samt att det finns ett begränsat handlingsutrymme (Mossberg 2018:12). Professionella som

medverkar vid sådana typer av samverkan speglar varandras frustration som i sin tur leder till

att det uppstår hinder i kommunikationen och i samverkan (Mossberg 2018:12).

Sammanfattningsvis lyfter avhandlingen att det förekommer diverse styrningsmodeller som

är betydande att tillämpa i en samverkan för att vidare kunna fördela arbetet. Vidare

diskuteras att samverkan mellan sjukvården och socialtjänsten har en grundlig strategi med

ett helhetsperspektiv på den enskildes stödbehov. Under samverkan får även professionerna

som samlas möta olika förväntningar och misstro som är kopplat till yrkesgruppers arbete.

Detta beror delvis på förutfattade meningar kring varandras uppdrag inom diverse

verksamheter. Professionerna som medverkar speglar frustrationen som organisationerna har

gentemot varandra som i sin tur leder till att det brister i kommunikationen och samverkan

mellan verksamheterna.

4. Teoretiska utgångspunkter
Teoretiska utgångspunkter som behandlas i detta kapitlet är teorin makt som diskuterar

socialsekreterarnas maktbalans. Den andra teorin som behandlas är socialsekreterarnas

handlingsutrymme i relation till regler och ramverk inom välfärdssystemet. Den slutliga
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teorin som behandlas är en teoretisk metod som utvecklades för att förbättra samverkan och

den enskildes inflytande i återhämtningsarbetet.

4.1 Makt
Det sociala arbetet innefattar enbart inte hjälp och stöd som kan erbjudas, det behandlar även

makt och kontroll. Ett möte mellan socialarbetaren och klienten har en ojämn balans,

socialarbetaren arbetar med ett system som behandlar lagrum och rutiner, medan klienten

behöver underkastas under dessa lagrum och rutiner. Socialarbetarens roll är att representera

välfärdssystemet och beaktas som en förmedlande profession. Klienten å andra sidan

betraktas som en individ som är mottaglig för den kommunala hjälpen och stödet som

förekommer. Socialarbetare skildrar inte sig själva som makthavare i samhället,

socialarbetare anser att de inte besitter all den makt som krävs för att kunna tillgodose sina

klienters behov (Järvinen 2018:281). Socialarbetare arbetar i en verksamhet som hjälpare

med en maktutövning som betraktas som illa av omvärlden, men som egentligen handlar om

att kunna se till klientens bästa. Socialarbetare betraktas inte som en legitim profession som

t.ex läkare och jurister, yrket uppfattas som en lågavlönad yrkesgrupp som genomför sina

uppgifter utan en tydlig metodisk och teoretisk grundlag (Järvinen 2018:282).

Socialarbetare kan inte betraktas som maktlösa, flera socialarbetare arbetar inom

människobehandlande organisationer som besitter kontrollerande resurser. Socialarbetarnas

profession inom socialt arbete handlar snarare om en organisatorisk maktutövning. Klienterna

som tillhör socialtjänsten är människor i samhället som betraktas som socioekonomiskt

utsatta grupper och besluten som fattas av socialtjänsten har en ingripande karaktär för att

kunna tillgodose deras behov (Järvinen 2018:282).

Bourdieu lyfter bland annat symbolisk makt som innefattar en legitim maktutövning.

Socialarbetarens tillvägagångssätt och beslut inom fältet uppfattas som legitima, men inte

som makt och inte i relation till professionen i välfärdssystemet. Symbolisk maktutövning

behandlar fältets doxa. När det tillkommer nya klienter som aktualiseras bekräftar fältet

problem kategorin som förekommer. När det tillkommer nya socialsekreterare som behandlar

fenomen inom fältets doxa påvisas att fenomenet fortfarande är aktuellt och fungera. Genom

att arbeta på detta sättet garanterar fältet sin överlevnad eftersom att fenomenet kan

reproduceras inom socialarbetet (Järvinen 2018:284).
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Teoretikern Michel Foucault lyfter maktperspektivet och skildrar att viktiga begrepp inom

perspektivet är makt och kunskap som har ett samband. All typ av kunskap som tillämpas är

ett sätt att praktisera makt genom olika tillvägagångssätt som kan bland annat bestå av facklig

kommunikation (Börjesson & Rehn 2009:45). Foucault menar på att när en individ som får

en profession får den personen även en maktutövning. Makt är en metod enligt Foucault som

kan implementeras för att disciplinera människor som i sin tur medför att människor ses som

kontrollerbara objekt (Börjesson & Rehn 2009:47).

Vi valde teorin makt eftersom den skildrar en obalans i socialsekreterarens maktutövning.

Teorin lyfter vidare hur makt kan komma till uttryck i socialsekreterarens arbete med klienter,

den lyfter vidare omvärldens syn på socialsekreterarnas arbete. Av den orsaken tyckte vi att

det var en relevant teori att lyfta.

4.2 Handlingsutrymme
Begreppet handlingsutrymme har en viktig benämning inom socialt arbete. Begreppet kan

definieras som att den professionella kan styra sitt egna arbete i förhållande till jurisdiktionen

som sätter organisatoriska ramar gällande vilka uppgifter som ska utföras av den

professionella. Det kan tolkas som självständighet i att genomföra sina yrkesrelaterade

uppgifter (Dellgran 2015:178).

Inom professionell styrning besitter den professionelle en större handlingsfrihet som medför

att det är möjligt för personen att fatta beslut inom sitt område med stöd av sin kompetens.

Legitimiteten som den professionella besitter kommer från den utbildning som personen har

studerat och i sin tur medfört att den professionelle besitter mer specificerad kunskap

(Forkby, Höjer & Liljegren 2015:112). Detta medför i sin tur att den professionella besitter

högre handlingsutrymme för att kunna fatta beslut inom ett område, i det fallet är det

förväntat att yrkesgruppen utgår från sin formella kunskap från utbildningen. Socialarbetaren

är en yrkesgrupp som ständigt förhåller sig till regelverk som har formats av byråkratiska

organisationer och politiker. Den professionella är tvungen att självständigt tolka regelverken

och lagrum för olika ärenden. För att stötta professionella i sin tolkning förekommer det

stödmaterial som bland annat består av utrednings förfaranden och riskanalyser. Den formella
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utbildningen, professionella kunskapen samt stödsystemet har skildrat att socialsekreterarnas

arbete skiljer sig från den rationella tanken om hur beslut skall formas (Forkby, Höjer &

Liljegren 2015:113). Detta i sin tur medför att socionomernas rätt att självständigt fatta beslut

inom sitt område begränsas, detta leder till att socionomer inte kan hävda sin legitimitet

(Forkby, Höjer & Liljegren 2015:119).

Socialsekreterarens uppdrag är att fatta beslut inom sitt område, tolka riktlinjer och lagrum i

relation till den enskildes behov. Individerna som söker hjälp och stöd blir klienter i

organisationen som regleras av socialsekreterarnas makt som kan influera klienterna till en

viss riktning. Riktlinjer och lagrum kan tolkas som ett sätt att underlätta socialsekreterarnas

arbete, men även försvåra det eftersom lagrummen minimerar deras flexibilitet att fatta beslut

(Blomberg & Dunér 2015:200). Socialsekreterarna fattar beslut som grundar sig på separata

bedömningar i relation till ärenden som kräver olika grader av handlingsutrymme. I arbetet

som professionell kommer socionomer kontakt med klienternas privatliv (Blomberg & Dunér

2015:201).

Teorin handlingsutrymme valde vi att lyfta för att den skildrar för att den diskuterar

socialsekreterarens inflytande i relation till lagrum och regelverk. Det bidrar till en förståelse

för socialsekreterarnas arbete. Teorin belyser vidare en förståelse för yrkes professionens

arbete.

4.3 Samverkan
Case management är en teoretisk metod som utvecklades för att förenkla samverkan mellan

diverse vård och omsorgsgivare under 1980-talet (Hallenberg 2018:121). Case management

kan även lyftas som en behandlingsmetod som tillämpas inom socialtjänsten och psykiatrin.

Metoden är till för individer som är över 18 år och har blivit diagnostiserad med fler än en

diagnos (Hallenberg 2018:122).

Case management metoden har sina rötter i USA, med avsikt att bli en mellanhand till en

öppenvårdsbehandling till denna målgrupp för att all behandling enbart inte ska ligga på den

enskilde. Avsikten är ytterligare att stötta den enskilde som lider av psykisk ohälsa. Metoden

tillämpades i Sverige när psykiatrireformen fastställda att individer med psykisk ohälsa ha
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rätten till ett personligt ombud. Uppdraget som den personliga ombuden har är att planera och

koordinera insatser gällande den enskilde samt företräde individen i kontakt med

myndigheter. Det förekommer tre grunder som case management bygger på. Det första är

företrädande forskningsevidens som innebär att arbeta med väl genomförda vårdmetoder.

Den andra byggstenen är medicinsk erfarenhet som innebär att personer som arbetar utifrån

case management besitter kunskap inom psykiatriska diagnoser, missbruk, juridik och

utredning. Det sista är klientens åsikter som innebär att professionella tar hänsyn till,

klienternas önskemål och stödbehov (Hallenberg 2018:122).

Det förekommer fyra olika tillvägagångssätt av behandlingsmetoder inom case management.

Den första processen kallas mäklarmodellen och innebär att stötta personer med psykisk

ohälsa samt missbruk. Den professionelles roll är att fastställa stöd behoven sedan stötta den

enskilde att initiera kontakt med nödvändiga instanser för att kunna få stöd. Den andra

metoden kallas rehabiliterande modellen och innebär att en koordinator samordnar

återanpassningar kring  den enskilde som lider av psykisk ohälsa och missbruk. Om det krävs

ska koordinatorn även stötta anhöriga som behöver stöd (Hallenberg 2018:122). Den tredje

processen fokuserar på den enskildes styrkor för att motivera klienten och tillkomma med

hjälp och stöd. Den sista metoden kallas Assertive Community Treatment (ACT) som innebär

att koordinatorn har en betydande roll i ett team gällande den enskilde med psykisk ohälsa

och missbruk. I det fallet kan uppgifterna bland annat handla om att förmedla tjänster, bistå

med stöd, kontakta anhöriga och övriga instanser (Hallenberg 2018:123).

Socialstyrelsen betonar vikten av samarbete mellan diverse vård och omsorgsgivare inom

kommunen och landsting som berör klienter som lider av psykisk ohälsa. Detta beror

framförallt på att samverkan brister en del och funktioner inte till fullo. Detta tar ståndpunkt i

att under 1990-talet var det flera individer inom denna målgrupp som inte fick sina behov

tillgodosedda. Institutionerna som samverkade sade ofta ifrån sig ansvaret, psykiatrin lyfte ett

flertal gånger att socialtjänsten enbart lägger över ärenden till psykiatrin med motivering att

missbruket som den enskilde har beror på en psykiatrisk sjukdom. Psykiatrin å andra sidan

argumenterade emot genom att hävda att missbruket som den enskilde har medför att den

enskilde utvecklar en psykiatrisk diagnos (Hallenberg 2018:123). Dessa argumentationer

anses hindra samverkan mellan dessa instanser. Institutioner lyfter att det förekommer

bristande resurser, okunskap kring varandras verksamhet och bristande respekt för varandras
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arbetsuppgifter. Samverkan enligt Socialstyrelsen har en nyckelroll för att kunna tillgodose

den enskildes stödbehov (Hallenberg 2018:124).

Det är betydande att samverkan mellan olika vård och omsorgsgivare funktioner för att kunna

tillgodose den enskildes behov (Hallenberg 2018:124). Det krävs att det förekommer en

tydlig avsikt i samverkan mellan verksamheterna. En annan åtgärd är om verksamheterna har

en lägre personalomsättning som har en god relation med anställda inom sin egna verksamhet

samt med övriga organisationer. Det krävs även att det förekommer finansiella resurser för att

kunna genomföra samverkan. Ett hinder i samverkan mellan organisationerna är att det

förekommer stränga sekretessregler som hindrar uppgiftsutlämnande mellan verksamheterna.

Om detta å andra sidan skulle minska hade verksamheterna varit mer flexibla i sitt

samverkansarbete. En bättre samverkan skulle bidra med yrkeskompetens och medföra att

verksamheterna kan dela med sig av diverse erfarenheter (Hallenberg 2018:125).

Teorin samverkan lyfte vi för att den behandlar olika behandlingsmetoder som kan vara

relevanta att diskutera i en samverkan. Teorin diskuterar vidare den enskildes inflytande i

behandlingsarbetet, av den orsaken var det en relevant teori att lyfta.

5. Metod
I detta kapitel behandlar vi studiens tillvägagångssätt och den metod vi använt för att uppnå

studiens resultat. Här presenteras vår kvalitativa analys av studien och våra semistrukturerade

intervjuer. Sedan har det insamlade materialet analyserats med hjälp av tematisk analys.

5.1 Metodval
Den kvalitativa forskningsmetoden är en analys av lågt strukturerad data, vilket innebär att

undersökningarna kan utföras på olika sätt genom exempelvis litteraturstudier, observationer

eller intervjuer. Forskaren inom den kvalitativa forskningsmetoden använder sig av dessa

tillvägagångssätt för att inhämta relevant information som sedan berör forskningsämnet.

Detta kan utföras genom att inhämta information i form av berättelser, observationer eller

genom respondenternas uppfattningar eller åsikter (Rennstam & Wästerfors 2015:97).
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Inför studien har vi valt att utföra intervjuer då det metodvalet var det lämpligaste för syftet

med studien, då vi redogör för erfarenheter och upplevelser. Vi analyserar även samverkan

mellan enheter och deras personliga upplevda handlingsutrymme. Av den anledningen är det

relevant att tillämpa intervjuer då det blir möjligt för oss att besvara frågeställningarna med

studien.

5.2 Förförståelse
Inom vetenskapen handlar förståelse om när en individ observerar och analyserar saker och

ting beroende på erfarenheter som den individen har burit med sig i livet, som sedan

resulterar i ens värderingar och ställningstagande (Thurén 2019:113).

Den förförståelse de två socialsekreterarna hade på Barn Familjeenheten var lik de två andra

socialsekreterarnas på enheten Funktionsstöd. Detta bygger på att bägge enheterna ser en

bristande samverkan i förhållande till deras arbete med unga vuxna med psykisk ohälsa.

Enheterna var eniga om att de i enstaka fall har haft bra samverkan men att de förstår inte

riktigt varför detta inte alltid går att få till. Samtidigt upplever de handlingsutrymmet olika

som vi har förstått det beroende på hur länge de arbetat inom myndighetsutövning. Deras

arbete med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa skiljer sig lite, där Barn och

familjeenheten arbetar både med den enskilde och dennes familj. Funktionsstöd å andra sidan

arbetar endast med den enskilde.

Förståelsen har skiljt sig mellan oss två skribenter med anledning av att en utav oss tidigare

praktiserat inom Funktionsstöd och haft en uppfattning om den bristande samverkan mellan

enheterna Funktionsstöd och Barn och Familjeenheten, samt sett deras arbete med unga

vuxna som lider av psykisk ohälsa och fått en uppfattning om att arbetet skiljer sig då de

arbetar på olika sätt som vi nämnde i det tidigare stycket. Den andra skribenten har inte haft

en tidigare förståelse kring den bristande samverkan mellan enheterna, samt deras arbete med

unga vuxna som lider av psykisk ohälsa med anledning av att hon inte arbetat inom denna

typen av myndighetsutövning.

5.3 Urval
Urval är en grundläggande och central del i den kvalitativa forskningsmetoden (Jacobsen

2012:128). Ett urval kan göras genom att forskaren väljer relevanta respondenter inför
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intervjun som blir en viktig del för forskningen, det är viktigt att tänka på att ett urval tar tid.

Urval är även betydande för att kunna besvara problemformuleringen (Jacobsen 2012:129).

Bekvämlighetsurval är betydande för studien och urvalet görs på enheter som inte blir lika

utmanande att få information från. Vi har valt att utgå från bekvämlighetsurvalet för att vi har

kunnat handplocka våra respondenter och för att det är en tidigare arbetsplats, vilket har

skapat en bekvämlighet för oss. Det som är viktigt att tänka på är att bekvämlighetsurvalet

inte går att generalisera, därav går det inte att dra slutsatser om det sammanhang som urvalet

ingår i (Jacobsen 2012:227).

Urvalet till studien är två olika enheter inom socialtjänsten som är Barn och Familjeenheten

(BoF) och Funktionsstöd (FFS) i Göteborg. På grund av hög arbetsbelastning och ont om tid

kunde vi inte intervjua fler respondenter, vi hade dock önskat att vi fick med 5-8 intervjuer

för att få en mer nyanserad och fyllig analys. Urvalet var inte slumpmässigt utan vi planerade

och valde ut två olika enheter och med två respondenter per enhet, totalt blir det fyra

respondenter att intervjua.  Alla respondenter är socialsekreterare på socialtjänsten, där två

respondenter arbetar inom Barn och Familjeenheten och resterande två respondenter arbetar

inom Funktionsstöd.

5.4 Genomförande av kvalitativ metod
Till en början har det förberetts en intervjuguide kan betraktas som ett verktyg vars ändamål

är att besvara den kvalitativa studiens frågeställningar, genom att intervjua respondenterna.

Intervjuerna har skett i form av digitalt möte med respondenterna, och har ägt rum vid olika

tidpunkter som beror på respondenternas arbetstider. Under intervjuns gång har det även

antecknas i syfte med att underlätta uppsatsens transkribering, samt för att få med så mycket

information som möjligt. Detta görs för att inte utesluta någon information som tillkommit

under intervjun. I samband med detta har respondenterna blivit informerade om deras

rättigheter, och hur all information under intervjuns gång kommer att användas för studien.

5.5 Bearbetning av intervjuer
Skribenterna har bearbetat intervjuerna till studien genom anteckningar som endast

skribenterna har åtkomst till, därav är respondenterna försäkrade om att ingen obehörig har

tillgång till anteckningarna. Tillsammans har skribenterna analyserat varje intervju och
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upprepade gånger läst transkriberingarna. Nästa steg har varit att sortera relevanta resultat

som kan tillämpas för att besvara frågeställningarna i studien som lyfts i nedanstående kapitel

resultat. Som tidigare nämnt har det förberetts en semistrukturerad  intervjuguide som har

varit till hjälp under intervjun i syfte att ge svar på frågeställningarna, därmed har vi ställt

följdfrågor vid otydligheter.

5.6 Analys metod
Vi har valt att utgå från tematisk analys vilket innebär att metoden innefattar att redogöra för

innehållet som de medverkande respondenterna lyfter. De olika delarna i empirin delades upp

utifrån de identifierade mönstren i relation till forskningens fokus (Bryman 2016:703).

Tematisk analys lägger fokus i att identifiera, analysera och beskriva det insamlade materialet

(Braun & Clarke 2006). Den tematiska analysen är gynnsam när man studerar en stor

datainsamling där forskaren kan studera likheter och skillnader mellan respondenternas svar,

då det gav en tydlig struktur (Rennstam & Wästerfors 2015:75).

Sortering av material kan ständigt kritiseras och frekvent omsorteras. Sortering av innehållet

resulterar i att all material blir lätt åtkomligt, därmed kan det begränsa utfallet (Rennstam  &

Wästerfors 2015:68). Genom att se över det inhämtade materialet framkom flera diverse

kategorier i relation till studiens syfte och frågeställningar (Bryman 2016:707). Genom att

sortera den inhämtade datan i olika teman blev det möjligt att plocka ut material som var

relevanta att tillämpa i studien för att besvara frågeställningarna. När material sorterades blev

det möjligt att upptäcka relevant tema som därav delades upp i diverse kapitel i resultat

(Bryman 2016:707).

5.7 Forskningsetiska överväganden
Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer (2012) hävdar att ett informationsbrev ska

innehålla kravpunkter för respondenterna. Ett av kraven är informationskrav som betyder att

skribenterna informerar respondenterna om forskningen (Vetenskapsrådet 2012:7). Det andra

är samtyckeskravet som innefattar att respondenterna har rätt till att besluta om sitt

deltagande i forskningen (Vetenskapsrådet 2012:9). Det tredje kravet är

konfidentialitetskravet som innebär att respondenternas personuppgifter och information är

skyddade (Vetenskapsrådet 2012:12). Det sista är nyttjandekravet som betyder att all samlad
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information om respondenternas medverkan ska enbart användas för att åstadkomma syftet

med forskningen (Vetenskapsrådet 2012:14).

Vi valde att maila informationsbrevet till respondenterna i samband med bokningen av

intervjuerna. Detta gjordes i syfte att informera respondenterna om våra skyldigheter som

skribenter och deras rättigheter som respondenter i forsknings syftet. Respondenterna blev

även informerade om kraven på intervjuerna och hur vi skyddar deras personliga uppgifter

samt hur vi behandlar materialinsamlingen. Respondenterna fick även kontaktuppgifter till

oss skribenter och handledare för att kunna nå oss vid frågor.

5.8 Reflektion kring uppsatsens genomförande och tillförlitlighet
Under studiens gång är det betydande att analysera kring studiens genomförande och dennes

tillförlitlighet, samt hur det har påverkat resultatet. Detta gör skribenterna genom att utgå från

begreppen validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. I detta kapitel behandlas dessa begrepp

i förhållande till studien.

5.8.1 Validitet
Validitet förklarar forskarens tillvägagångssätt gällande samlad information för

undersökningen och för att kunna besvara problemställningen (Jacobsen 2012:59). Av den

anledningen är det viktigt att hitta en lämplig metod för undersökningen då det annars kan

medföra konsekvenser för undersökningens validitet. Vidare påverkar forskningens metodval

även undersökningens reliabilitet och som kan påverka studiens resultat (Jacobsen 2012:59).

Det uppstår ingen skillnad på vem av respondenterna som blir intervjuade när forskaren ser

över personliga uppfattningar som berör ett problem (Jacobsen 2012:122). Det är betydande

att ta hänsyn till att respondenterna förstår och tolkar frågan på sitt sätt vilket resulterar i olika

svar, dock påverkas inte validiteten (Jacobsen 2012:123). Av den anledning är det viktigt att

skribenterna är kritiska under studiens gång. Att vara kritisk leder till att skribenterna ställer

fler frågor för att åstadkomma en god och ökad validitet (Jacobsen 2012:167).

5.8.2 Reliabilitet
Reliabilitet väger trovärdigheten och tillförlitligheten med anledningen av att dessa två

faktorer stärker undersökningen (Jacobsen 2012:290). Primära datan som samlats in under

undersökningens gång är viktig för att det är forskarnas initiativa information som samlats
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och hur datainsamlingen hanterats samt utförts (Jacobsen 2012:161). Det förekommer två

olika intervjuareffekten vid en intervjuar närvaro. Ena intervjuareffekten innebär att

intervjuarens medverkan skapar olika resultat, medan den andra effekten benämns som

kontexteffekt där miljön som intervjun utspelar sig i kan bilda olika resultat. Det är både

viktigt att kunna genomföra forskningen två gånger utan att få ett påverkat resultat, och att

kunna undersöka om reliabiliteten är väl genom att se över datainsamlingen (Jacobsen

2012:290).

5.8.3 Generaliserbarhet
Begreppet generaliserbarhet innebär att undersökningens urval kan generaliseras på hela

befolkningen. Tonvikten i generaliseringen beror framförallt på forskningsfrågan och om den

är generell. Här är det viktigt att resultatet ska kunna testas ett antal gånger och ge samma

resultat. Om frågan berör hela befolkningen då innebär det att resultatet kan generaliseras.

Om forskningsfrågan enbart undersöker personliga erfarenheter medför det att resultatet inte

kan generaliseras på hela befolkningen. Med anledning av att personliga erfarenheter är

personaliserade (Jacobsen 2012:171).

5.9 Arbetsfördelning
Arbetsfördelningen har varit lika då vi båda har fördelat lika mycket tid och arbete på

uppsatsens olika delar. Arbetet har varit lika fördelat dock har vi valt att dela upp de olika

delarna rättvist med varandra. Med anledning av att vi önskade skriva delarna vi fann mest

intressanta. En annan anledning till att vi valde att göra på det viset är att vi båda har arbete

vid sidan om studierna vilket lett till att vi inte kunnat träffas ofta. Å andra sidan har vi alltid

stöttat upp varandra i de olika delarna och föreslagit nya ideer som har varit givande under

uppsatsens gång, även om vi fördelat utifrån intresse. På samma sätt har vi utfört

intervjuerna. Vi har utfört två intervjuer var och varit delaktiga och engagerade på alla

intervjuer. Vi har även antecknat under varje intervju för att inte missa viktig information som

förekommit under intervjuerna. Efter varje intervju har vi transkriberat det insamlade

materialet. Intervjuerna har utförts digitalt via Teams. Efter detta har vi träffats och gått

igenom intervjuerna var för sig för att återkoppla och stämma av.
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5.10 Metodanalys
Begreppet validitet innefattar forskarens tillvägagångssätt för insamling av information till

studien och för att kunna besvara studiens frågeställningar. Här är det betydande att vara

kritisk för att kunna få en god validitet (Jacobsen 2012). För oss har det varit viktigt att

förhålla oss kritiska till det respondenterna fört fram på intervjuerna för att kunna jämföra

svaren mellan respondenterna och för att uppnå en god validitet. Under intervjuns gång har

det varit betydande med följdfrågor för att ytterligare stärka validiteten (Jacobsen 2012). Å

ena sidan har metodvalet varit att utföra kvalitativa intervjuer och det leder till att

respondenter tolkar frågan på olika sätt vilket resulterar i olika svar, å andra sidan innebär det

inte att validiteten i sig minskar (Jacobsen 2012). Till studien har vi intervjuat

socialsekreterare som arbetar inom två olika enheter gällande deras arbetssätt, samverkan och

handlingsutrymme. Vilket leder till att svaren skiljer sig åt beroende på erfarenheter,

upplevelser och vilken enhet man arbetar inom.

Reliabilitet handlar om trovärdighet och tillförlitlighet vilket är viktigt för att kunna stärka

och förbättra studien. Enligt Jacobsen (2012) ger utförandet av intervjun olika resultat. Våra

intervjuer har skett digitalt via Teams på grund av att respondenterna har en hög

arbetsbelastning. Detta leder till att intervjuareffekten inte blir densamma som att träffas

fysiskt för att kontakten skapas genom skärmen. För att uppnå en god reliabilitet är det viktigt

att forskaren granskar det insamlade materialet från intervjuerna, vilket kallas för en

primärkälla (Jacobsen 2012). En primärkälla innebär att det är forskaren själv som ansvarar

för det insamlade materialet från intervjuerna och är medveten om tillvägagångssättet som

sedan stärker reliabiliteten (Jacobsen 2012). Uppsatsen är en primärkälla då det är vi som

utfört intervjuerna och som i första hand fått det insamlade materialet.

Begreppet generaliserbarhet handlar om det valda urvalet och om det valda urvalet kan

generaliseras på en hel befolkning. När forskningen studerar personliga erfarenheter och

upplevelser går det inte att generalisera resultatet på en hel befolkning. Av den anledningen

då det handlar om individualistiska erfarenheter samt upplevelser (Jacobsen 2012). Vi har

intervjuat fyra socialsekreterare inom två olika enheter, två respondenter arbetar inom

Funktionsstöd och de två andra inom Barn och Familjeenheten. Detta innebär att studien inte

kan generaliseras då man enbart utgår från en kommun  och alla stadsdelar i Västra Götaland
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har olika arbetssätt. Studien kan inte heller generaliseras för att respondenternas

arbetsuppgifter skiljer sig åt och då även det upplevda handlingsutrymmet.

Om intervjuerna hade skett fysiskt då hade det underlättat för respondenterna att kunna ställa

fler frågor till oss för att vi skapar en direkt kontakt. Fördelen med att intervjuerna har skett

via Teams är att deltagarna känner igen miljön som de befinner sig i vilket per automatik

känns tryggt och skapar en bekvämlighet. Detta har även skapat en möjlighet för oss att

kunna boka in fler intervjuer under dagens gång utan att  behöva förflytta sig. Med hänsyn till

respondenternas höga arbetsbelastning har digitala möten via Teams möjliggjort för oss att

kunna utföra dessa intervjuer.

6. Resultat och analys
I resultatkapitlet diskuteras tre olika teman i relation till studiens frågeställningar. Det första

temat behandlar de två förvaltningarnas arbete med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa.

Det andra temat behandlar enheternas samverkan, det tredje temat och slutliga temat

diskuterar socialsekreterarnas handlingsutrymme inom enheten de arbetar.

6.1 Arbeta med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa
I kommande resultat redogörs Funktionsstöd och Barn och Familjeenhetens arbete med unga

vuxna som lider av psykisk ohälsa som är ett av studiens frågeställningar. Det är fyra citat

som presenteras och sedan analyseras i relation till teorierna, avhandlingarna och tidigare

forskningarna som lyfts under uppsatsens gång.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten (BoF) hur

de arbetar med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa och ansöker om stöd på enheten:

[...] Vi har en del olika former av insatser, dels är det föräldrastöd, familjebehandling,

ungdomsstödjare, kontaktperson, särskild kvalificerad kontaktperson, vi kan ha stödkontakt

med socialsekreterare, samverkan tillsammans med andra vårdkontakter, SIP (samordnad

individuell plan). Det är många saker vi kan erbjuda som vi kan jobba med men det beror på

unges behov och vad det är för yttre omständigheter i miljön som påverkar eller gör att det

psykiska måendet försämrats. [...]

Respondent 1
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Människor stöter på flera hinder i sitt liv som i sin tur leder till att de kommer i kontakt med

människobehandlande organisationer. Professionerna som den enskilde möter är bland annat

sjukvården och socionomer som besitter en viss kunskap inom ett område för att kunna

föreslå lösningar på olika problematik som den enskilde stött på (Eriksson & Ek 2017:57).

Professionella som arbetar inom människobehandlande organisationer arbetar i syfte att

kunna stötta människor som lever under otrygga sociala förhållanden (Eriksson & Ek

2017:57). Alla hinder som den enskilde har stött på leder i sin tur till att den enskilde söker

stöd hos experter som ska kunna tillkomma med lösningar (Eriksson & Ek 2017:56).

Respondent 1 lyfter bland annat att det förekommer olika typer av insatser som kan erbjudas

för att tillgodose den enskildes behov. Respondenten lyfter att det förekommer diverse

omständigheter som medför i sin tur att den enskildes psykiska mående försämrats, det kan

bland annat vara miljön som medför att den enskilde hamnar i ett försämrat psykiskt tillstånd.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Funktionsstöd (FFS) hur de arbetar

med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa och ansöker om stöd på enheten:

[...]. Det är i princip alla insatser som vi har, personlig assistans, kontaktperson,

ledsagarservice, avlösarservice, korttidsvistelse som man kan få i form av korttidshem,

lägervistelse eller stödfamilj, sen har vi två olika boendeinsatser, bostad med stöd och service

till barn och unga  och bostad med särskild service till vuxna, vi har daglig verksamhet om

man har avslutat sina studier och så har vi boendestöd för om man fortfarande bor hemma.

[...]

Respondent 2

Tidigare inom forskning förekom det inte kunskap kring hur olika verksamheter och

organisationer ska arbeta med människor som bland annat lider av psykisk ohälsa, eftersom

det inte förekom tillräckligt med kunskap kring målgruppen ställdes det krav på att inhämta

uppgifter kring återhämtning. Det ställdes krav om att utveckla medvetenheten om hur man

ska arbeta främjande och sprida denna kunskap som den enskilde kan dra nytta av (Topor

2004:5). Inom socialtjänsten utreds den enskildes diverse stödbehov för att vidare kunna

besluta om en insats som kan tillgodose den enskildes behov. Bedömningarna som tillskrivs

är under institutionella villkor, det innebär att professionella inte har möjligheten att påverka

enbart informera om diverse insatser (Topor 2004:10).
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Respondent 2 lyfter diverse insatser som verksamheten kan erbjuda till unga vuxna som lider

av psykisk ohälsa. Varje insats är till för att kunna tillgodose den enskildes behov samt kunna

bidra till att den enskildes situation förändras. Alla insatser har olika krav som behöver

uppfyllas för att den enskilde ska få rätt till insatsen, den bedömningen görs av

socialsekreteraren inom verksamheten som grundar sig på den enskildes stödbehov.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten (BoF) hur

de arbetar med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa och ansöker om stöd på enheten:

[...]. Vi kan erbjuda olika insatser som vi har bland annat kan det vara insatser som

föräldrastöd för att stötta föräldrarna, vi kan även erbjuda familjebehandlingar som går in och

arbetar med familjesituationen, vi kan erbjuda insatsen kontaktperson som är en typ av insats

som kan beskrivas som en vän till den enskilde. Vi undersöker först vilka stödbehov den

enskilde har och försöker vägleda den enskilde till olika insatser. [...]

Respondent 3

Topor (2004:7) lyfter att det är betydande att den enskilde är delaktig i sin

återhämtningsprocess och är mottaglig för insatserna för att den professionella ska kunna

arbeta med den enskilde. En annan komponent som är av betydelse i återhämtningen är

omgivningen som den enskilde befinner sig i, det kan bland annat vara det sociala nätverket

som har den vägande betydelse i återhämtningsprocessen. Det förekommer således diverse

stöd som kan erbjudas till den enskilde som lider av psykisk ohälsa, det kan vara stöd i form

av ekonomiskt, emotionellt och materialistiskt (Topor 2004:8).

Respondent 3 lyfter att insatserna som kan erbjudas är bland annat stöd till föräldrar, men

även insatser i form av familjebehandling. Vidare lyfter respondenten en annan insats som

kan erbjudas är kontaktperson, det är en vän som den enskilde har och som har i syfte att

kunna bryta den enskildes sociala isolering. Det är med andra ord en vän på deras villkor.

Topor (2004) lyfter att det är betydande att granska den enskildes sociala nätverk eftersom

den kan vara av betydelse för den enskildes återhämtning. Dessa insatser som respondent 3

lyfter är insatser som är frivilliga, det krävs av den enskilde är mottaglig för insatserna för att

de i sin tur ska kunna verkställas.
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I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Funktionsstöd (FFS) hur de arbetar

med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa och ansöker om stöd på enheten:

[...] det beror på om man går in med avlastande insats för föräldrar, men som också ska bidra

till den enskildes välmående. Men vanligt skulle jag säga att om den psykiska ohälsan bidrar

till att man är socialt isolerad så är kontaktperson en vanlig insats som man tar in då från

Funktionsstöd för att just då är syftet med kontaktperson att bryta social isolering och hjälpa

den enskilde att ta sig ut från sitt rum om den enskilde nu är hemmasittande. Det beror också

helt och hållet på vad den enskilde går med på, [...].

Respondent 4

Topor (2004) diskuterar att det är ett krav på att den enskilde är delaktig i sin

återhämtningsprocess, det innebär att den enskilde ska vara mottaglig för att kunna ta emot

stöd och hjälp från professionella. Det som är av betydelse inom organisationen är att

utveckla mer kunskap kring målgruppen för att kunna erbjuda stöd som den enskilde kan dra

nytta av. Inom socialtjänsten krävs det att den enskilde har stödbehov för att kunna erbjuda

insatser (Topor 2004:10).

Respondent 4 lyfter att insatser som kan erbjudas är bland annat avlastande insatser till

föräldrarna, men som även är till för att föräldrarna ska återhämta sig för att i sin tur kunna

stötta den enskilde. Det förekommer andra insatser som kan erbjudas och bland annat är

kontaktperson en insats som kan erbjudas för att bryta den sociala isoleringen, men det krävs

att den enskilde är mottaglig för insatsen då det inte är en påtvingande insats. Det krävs att

den enskilde är delaktig i sin återhämtningsprocess och mottaglig för stöd som Topor (2004)

lyfter.

Eriksson & Ek (2017) skildrar att människor under sitt livslopp stöter på flera hinder som i

sin tur kan medföra att människor kommer i kontakt med människobehandlande

verksamheter. Professionerna som den enskilde möter besitter en viss kunskap kring

verksamhetens arbete för att föreslå lösningar på olika hinder som den enskilde stöter på.

Yrkesgrupper som arbetar inom människobehandlande organisationer har i syfte att stötta

människor som lever under otrygga sociala förhållanden.
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Respondenterna skildrar insatserna som målgruppen unga vuxna med psykisk ohälsa kan

ansöka om. Respondenterna från Familjeenheten presenterar olika insatser i form av

föräldrastöd, familjebehandling och kontaktperson som kan tillgodose den enskildes behov.

Respondenterna från Barn och Familjeenheten arbetar inte enbart med den enskilde utan med

hela familjesituationen och med föräldraförmågan. Respondenterna från Funktionsstöd

presenterar olika insatser i form av personlig assistans, kontaktperson, ledsagarservice,

kontaktperson som arbetar enbart med den enskilde och dess funktionshinder. Det

förekommer en skillnad på hur enheterna arbetar med målgruppen. Barn och Familjeenheten

kan arbeta med hela familjen, medan Funktionsstöd enbart fokuserar på den enskildes

stödbehov i relation till hens funktionshinder.

6.2 Samverkan
I kommande resultat redogörs upplevelsen av samverkan mellan enheterna som är ett av

studiens frågeställningar. Det är åtta citat som presenteras och sedan analyseras i relation till

teorierna, avhandlingarna och tidigare forskningarna som lyfts under uppsatsens gång. Det är

två citat per respondent som presenteras i nedanstående kapitel.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten (BoF) hur

de samverkar med enheten Funktionsstöd:

[...]. Vi kan samverka med andra organisationer när det kommer till andra bakomliggande

orsaker [...]. Jag tror att det finns en sån kultur jag tror att vi på barn och unga beviljar nästan

alltid insatser, vi är väldigt frikostiga när det kommer till våra insatser. Medans funktionsstöd

fungerar på ett helt annat sätt, där lagstiftningen ser annorlunda ut. Vi har en politisk

organisation som försöker separera funktionsstöd från övrig socialtjänst [...].

Respondent 1

I samverkan kan det uppstå komplikationer bland annat kan det röra sig om frågor om

ansvarsfördelning och roller. Organisationerna har liknande uppdrag och under samverkan är

det betydande att varje organisation tydliggör sina roller och sitt ansvarsområde. Inom

socialtjänsten förekommer det uppdelningar mellan olika förvaltningar som arbetar med

diverse målgrupper och specialiserade inom sina egna områden, av den orsaken är samverkan
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en betydande funktion för att alla professionella besitter kunskap inom sitt egna

specialiseringsområde (Blomqvist 2012:19).

Respondent 1 diskuterar bland annat att enheten Funktionsstöd arbetar på ett annat sätt till

skillnad från Barn och Familjeenheten, där professionella arbetar bland annat med olika

lagstiftningar. Respondent 1 lyfter även att det är en politisk organisation som försöker

separera Funktionsstöd från övrig socialtjänst. Blomqvist (2012) diskuterar bland annat att

det förekommer en splittring som orsakar att samverkan är av betydande art då varje

organisation är specialiserade inom sitt område och funktioner på diverse sätt som respondent

1 lyfter. Organisationerna arbetar med olika lagstiftningar och målgrupper som medför att

splittringar uppstår inom socialtjänsten.

I nedanstående citat skildras respondenten som arbetar på Barn och Familjeenheten (BoF)

erfarenhet av samverkan med Funktionsstöd:

Ibland kan man märka att om vi är inne i ett ärende, vi har en pågående utredning och insats

så är det klart att det kan gynna samverkan med funktionsstöd. Att vi signalerar att vi är också

inne och vi jobbar med våran del, vi jobbar med föräldraförmågan för att kan vi få igång det

samtidigt så upplever jag att  man kan få till andra insatser från funktionsstöd också, där

funktions handläggaren kanske i ett annat fall hade avslagit och hänvisat till att det är ett

föräldraansvar. [...]

Respondent 1

Samverkan har tillkommit för att det förekommer diverse människobehandlande

organisationer som arbetar med olika specialiseringsområden. Det medför i sin tur att

samverkan får en större betydelse för att kunna samla verksamheterna och diskutera hur stöd

och hjälp kan erbjudas från diverse organisationer (Blomqvist 2012:12). Splittringen av

organisationerna har medfört att det förekommer olika arbetssätt och bland annat diverse

processer som innefattar hur verksamheterna arbetar med denna målgrupp (Blomqvist

2012:12). Samarbetet mellan organisationerna kan leda till att det uppstår konkurrens då det

förekommer frågor om bland annat vilken verksamhet som ska bistå med vilka insatser

(Blomqvist 2012:12). En komplikation som uppstår i samverkan är en fråga om resurser

således ekonomiska och personella tillgångar som vissa organisationer saknar (Blomqvist

2012:18).
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Respondent 1 lyfter att en samverkan med Funktionsstöd kan gynna den enskilde. Blomqvist

(2012) lyfter att människobehandlande organisationer har diverse specialiseringsområden

som leder till att det uppstår splittringar i flera organisationer. En sådan splittring lyfter

respondent 1 genom att skildra att i vissa ärenden kan Funktionsstöd avslå en ansökan

eftersom att de hänvisar till att det brister i ett föräldraansvar. Barn och Familjeenheten är

specialiserade bland annat inom detta området som i sin tur leder till att den enskilde eller

familjen kan istället hänvisas till den enheten istället för att Funktionsstöd ska bistå med

insatser.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Funktionsstöd (FFS) hur de

samverkar med Barn och Familjeenheten:

Jag har alltid haft en dålig samverkan med barn och familjeenheten tills för några månader

sedan, 5-6 månader sedan. Anledningen till att jag har haft en dålig erfarenhet är för att det

har varit svårt att få tag på de och oberoende på om det är telefon eller mail, det har inte

riktigt gått att samarbeta med de. Jag har alltid fått en känsla av att de vill göra saker på sitt

sätt och vill lämna oss utanför, men nu den senaste tiden vill jag säga att den uppfattningen

har förändrats [...].

Respondent 2

Socialsekreterarna har samma roll inom samarbete det innebär att bland annat att kunna vara

flexibla och kunna kommunicera. Professionella har olika värderingar och olika

kunskapsområden som kolliderar under samverkan som exempelvis kan vara att de inte delar

samma uppfattning vad gäller insatser som kan tillgodose den enskildes behov (Blomqvist

2012:172). Det förekommer diverse förväntningar från professionella som till exempel ska

driva samarbetsförmågan. Samarbetet är till för att det förekommer en viss osäkerhet kring

hur ett ärende ska hanteras och genom samverkan mellan diverse parter får organisationerna

perspektiv från andra verksamheter. Detta kan i sin tur bidra till att professionella får en

helhetssyn på hur den enskildes behov ska kunna tillgodoses. I samverkan krävs det att

verksamheterna har en öppenhet gällande problembilden för att lyfta hur verksamheternas

uppdrag kan påverka varandra (Blomqvist 2012:180).
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Respondent 2 lyfter ett bristande samarbete mellan enheterna som bland annat beror på

bristande tillgänglighet och en otydlig gräns mellan vad som ingår i Barn och

Familjeenhetens uppdrag och vad som innefattas i Funktionsstöds uppdrag. I samverkan är

det betydande att varje enhet tydliggör sina förväntningar samt att det förekommer en

tydlighet mellan vad som ingår i organisationernas uppdrag (Blomqvist 2012). Det beror

framförallt på att den tydligheten om ansvar och roller i en samverkan kan medföra att den

enskilde inte påverkas negativt av att det inte förekommer ett tydligt samarbete mellan

enheterna.

I nedanstående citat skildras respondenten som arbetar på enheten Funktionsstöd (FFS)

erfarenhet av samverkan med Barn och Familjeenheten:

[...]. Oavsett om jag samverkar eller inte samverkar försöker jag göra så mycket som jag bara

kan, men det tar stopp för jag måste ändå hålla mig inom det som är vårt ansvar inom

funktionsstöd, så länge det inte rör sig om personens funktionsstöd så måste jag backa undan,

men jag försöker vara med där jag bör vara med.

Respondent 2

Under 1990-talet skedde det en splittring i välfärdssystemet för att kunna erbjuda tjänster och

stöd till individer med diverse stödbehov (Blomqvist 2012:11). Detta medförde bland annat

att samarbete mellan organisationerna fick en större betydelse, när splittringen skedde tillkom

diverse områden som professionella specialiserades inom. Detta innebär att kunskapen inom

olika områden ökade, vissa verksamheter besitter mer kunskap inom ett område till skillnad

från övriga organisationer. Samarbetet mellan organisationerna är till för att att samla

professionerna som besitter diverse kunskap och kunna bidra till en förbättrad kvalitet och till

ett bättre resursutnyttjande (Blomqvist 2012:12).

Respondent 2 lyfter att under samverkan behöver socialsekreteraren komma ihåg vad som

ingår inom hens specialiseringsområde och uppdrag. Blomqvist (2012) lyfter bland annat hur

splittringen har bidragit till att olika specialiseringsområden har uppstått. När olika

verksamheter samlas är det för att alla verksamheter har olika kunskap inom olika områden

som bidrar till att en enhet kan bistå med en insats som den andra enheten inte kan bistå med.
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I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten (BoF) hur

de samverkar med Funktionsstöd:

Vi samverkar med olika aktörer, det är bland annat sjukvården samt andra organisationer inom

socialtjänsten som arbetar med denna målgrupp. [...]. Vi har olika lagar att förhålla oss till,

Funktionsstöd har möjligheten att bevilja insatser via LSS till skillnad från oss som arbetar

med endast SoL. [...].

Respondent 3

Samarbetet är betydande inom människobehandlande organisationer, arbetet inom

organisationerna liknar oftast varandra vilket bidrar till att det förekommer en otydlighet

kring vilken verksamhet det är som ska bistå med insatser (Blomqvist 2012:19).

Förvaltningarnas uppdelning har bland annat lett till att alla enheter ansvarar för att bistå med

olika insatser som den andre verksamheten saknar, samverkan mellan organisationerna är

därav till för att kunna samla verksamheterna och tydliggöra ansvaret och rollerna i

samverkan (Blomqvist 2012:19).

Respondent 3 lyfter att förvaltningarna har olika lagar att förhålla sig till och andra insatser

som kan erbjudas till den enskilde som den andre verksamheten saknar. Blomqvist (2012)

lyfter bland annat betydelsen av samverkan på grund av att dessa splittringar har bidragit till

att en enhet saknar en insats som en annan enhet kan bevilja. Det är enbart inte en uppdelning

mellan enheterna, men även en uppdelning kring vilka lagrum som enheten kan utgå ifrån

och arbeta med.

I nedanstående citat skildras respondenten som arbetar på Barn och Familjeenheten (BoF)

erfarenhet av samverkan med Funktionsstöd:

Det finns vissa ärenden jag har där samverkan med Funktionsstöd har fungerat väldigt bra och

i vissa ärenden är samverkan fortfarande oklar. [...]. Det finns ett gynnande att kunna

samverka med andra enheter då det finns insatser som vi inte kan bevilja och då är det viktigt

att samverkan mellan enheterna fungerar för att vi ska kunna tillgodose behoven.

Respondent 3
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I samverkan förekommer det allt ofta en ledare som ser till att att styra övriga medverkande

parter. Det förekommer olika redskap som har en betydelse för ledarskapsrollen i en

samverkan, det förekommer diverse processer och modeller som ledaren kan utgå ifrån för att

förenkla samverkan (Mossberg 2018:10). Socialtjänsten har en grundlig strategi som

innefattar ett helhetsperspektiv där fokuset ligger på den enskildes stödbehov (Mossberg

2018:11). Det är mötes ledarens roll att kunna bibehålla strukturen för samverkan och kunna

samla en gemensam vård kring den enskildes psykiska ohälsa (Mossberg 2018:11).

Respondent 3 lyfter samverkans betydelse och att den är av betydande vikt för att kunna

tillgodose den enskildes behov. Samverkan är till för att det fortfarande förekommer

oklarheter gällande hur ett ärende ska hanteras. Mossberg (2018) lyfter att socialtjänsten har

en grundlig strategi där målbilden ligger på att få ett helhetsperspektiv på den enskildes

stödbehov, det är då mötes ledarens roll att kunna bidra till den samlade helhetsbilden.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Funktionsstöd (FFS) hur de

samverkar med Barn och Familjeenheten:

Där behövs mycket arbete, [...], Barn och familjeenheten har insatser och de utreder mest

föräldraförmåga, de kan gå in i hela familjesituationen, medan vi på Funktionsstöd enbart ser

behovet av stöd utifrån den enskildes funktionsnedsättning. Det är inte alltid det är så lätt att

balansera då vad är behovet utifrån funktionsnedsättningen och vad är behovet utifrån

familjesituationen. [...], det är svårt att se till vad de olika verksamheterna har för uppdrag. Vi

behöver lite mer tydliga gränser, vart går vi in och vart går Barn och Familjeenheten in [...].

Respondent 4

Medverkande parter i en samverkan bör förnimma sina tidigare uppfattning kring vad utfallet

av en samverkan ska bli. Professionella som arbetar inom människobehandlande

organisationer som verkar i en samverkan deltar oftast i ett samverkansmöte med

förväntningar och tolkningar av tidigare erfarenheter som medför att det förekommer en

förutfattad mening gällande vad utfallet av samverkan ska bli (Mossberg 2018:11).

Respondent 4 lyfter att det krävs mer arbete kring samverkan mellan Funktionsstöd och Barn

och Familjeenheten då enheterna arbetar med olika områden som påverkar varandra.

Respondenten har en tidigare uppfattning om hur samverkan mellan enheterna ska resultera i.
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Mossberg (2018) lyfter betydelsen av att förnimma tidigare erfarenheter och upplevelser i en

samverkan då tidigare erfarenheter kan bidra till att socialsekreterarna besitter en

medvetenhet kring vad utfallet av samverkan ska bli. Det förekommer förväntningar från

diverse enheter som kan leda till att en misstro gentemot organisationerna skapas om

förväntningarna inte uppfylls.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten (BoF) hur

de samverkar med enheten Funktionsstöd:

En egen erfarenhet är ju egentligen då den som jag sitter med mest nu och kanske ett ärende

som jag har suttit med ett par år där det faktiskt efter 3 år inte är solklart som sagt vilka

insatser funktionsstöd går in med och vilka insatser barn och familj går in med. [...].

Respondent 4

Forskare som har studerat människobehandlande organisationer har funnit att

organisationerna har en viss misstro gentemot varandra. Det förekommer negativa attityder

och upplevelser som exempelvis består av låga förväntningar och ett begränsat

handlingsutrymme. Samverkande parter speglar varandras frustration som i sin tur kan leda

till att det uppstår hinder i kommunikationen och samverkan. Det förekommer å andra sidan

en förståelse för att organisationerna har en hög arbetsbelastning och ett begränsat

handlingsutrymme som kan bidra till frustration i samverkan (Mossberg 2018:12).

Respondent 4 diskuterar att hen har suttit med ett ärende i flera år som det fortfarande

förekommer otydligheter kring då det är osäkert vilken enhet som ska bistå med vilken insats.

Mossberg (2012) lyfter att det kan förekomma en frustration gentemot den andra parten i en

samverkan som beror på ett begränsat handlingsutrymme som medför att det blir otydligt

kring vilken enhet som ska erbjuda stöd. Respondent 4 lyfter att det förekommer oklarheter

kring gränserna mellan enheterna, detta bidrar i sin tur till misstro mellan enheterna då det

inte förekommer tydliga direktiv kring detta.

Socialstyrelsen betonar vikten av samverkan mellan människobehandlande organisationer

inom kommunen och landsting gällande målgruppen klienter som lider av psykisk ohälsa.
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Detta beror dels på att samverkan mellan tidigare organisationer har brutits en del och inte

funktioner som i sin tur lett till att den enskildes behov inte har blivit tillgodosedda. Under

samverkan sade organisationerna allt ofta ifrån sig ansvaret (Hallenberg 2018:123). Detta

beror dels på att det förekommer en bristande tillgänglighet av resurser, okunskap kring

varandras arbetsområden samt bristande respekt för varandras arbetsroller (Hallenberg

2018:124). En funktionell samverkan skulle medföra att professionella från diverse

yrkesområden samlas för att dela med sig av varandras erfarenheter som i sin tur kan bidra till

en god samverkan där alla parter är enade om att arbeta för den enskildes bästa (Hallenberg

2018:125).

Sammanfattningsvis skildrar respondenterna att det förekommer brister i samverkan med

varandra, dels har det berott på att organisationerna inom verksamheten har orsakat en

splittring mellan båda enheterna. En av respondenterna skildrar att Funktionsstöds enheten

har splittrat från övrigt socialtjänst och en annan respondent skildrar att det förekommer

brister i tillgängligheten som orsakar en bristande samverkan. Enheterna medverkar i

samverkan med tidigare förutfattade meningar om varandra som orsakar att under

samverkansmötet förekommer det en misstro gentemot varandra. Socialsekreterarna har en

aning om vad utfallet av samverkan kommer att resultera i och medverkar därför inte med ett

förtroende gentemot varandra.

6.3 Handlingsutrymme
Under kommande resultat redogörs socialsekreterarnas upplevelse av handlingsutrymme både

inom Funktionsstöd och Barn och Familjeenheten som är ett av studiens frågeställningar. Det

är fyra citat som presenteras och sedan analyseras i relation till teorierna, avhandlingarna och

tidigare forskningarna som lyfts under uppsatsens gång.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten hur de

upplever sitt handlingsutrymme inom enheten:

Det är ett fritt handlingsutrymme när det kommer till de bakomliggande orsakerna. Sällan

stöter jag på hinder av en insats som jag ser behov av. Dom insatserna vi har kan vi använda

ganska frikostigt. [...].

Respondent 1
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Handlingsutrymme har en viktig benämning inom socialtjänsten, det kan skildras som ett

begrepp som beskriver hur professionella kan styra sitt egna arbete i relation till

jurisdiktionen som den professionella ska utföra (Dellgran 2015:178). Inom den

professionella styrningen innehar den professionella ett handlingsfrihet som medför att det är

möjligt för socialsekreterare att fatta beslut inom sitt område med stöd av sin kompetens

(Forkby, Höjer & Liljegren 2015:112). Det förekommer en förväntning kring att den

professionella som besitter handlingsutrymme ska kunna fatta ett beslut inom ett område

genom att utgå från sin kunskap från utbildningen (Forkby, Höjer & Liljegren 2015:113).

Respondent 1 beskriver att det förekommer ett fritt handlingsutrymme och anser att hen inte

stöter på hinder av att bevilja en insats som den enskilde har behov av. Forkby, Höjer &

Liljegren (2015) skildrar att socialsekreterare besitter en kompetens från sin utbildning som i

sin tur medför att socialsekreteraren har ett handlingsutrymme som den professionella ska

utgå ifrån när ett beslut fattas inom ett område. Respondent 1 skildrar att det finns ett bredare

handlingsutrymme, detta kan bland annat bero på kunskapen från sitt arbetsområde samt

kunskap från utbildningen som respondenten innehar.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Funktionsstöd hur de upplever sitt

handlingsutrymme inom enheten:

[...]. De kanske ansöker om en insats som vi personligen tycker att de borde få för att vi ser

behovet, men lagen säger annat. Då blir det så att man känner sig låst och måste gå i lagens

namn. Jag ser en sak och tycker en sak för mig själv, den här personen borde definitivt ha den

här insatsen för att det hade gynnat personen, medans lagen säger att det inte räcker till för att

den inte kan tillgodose eller kan tillgodoses med en annan insats. Där känner man sig lite låst.

[...]

Respondent 2

Socialsekreterare är en yrkesgrupp som ständigt behöver förhålla sig till regelverk och lagrum

inom sin organisation. Professionella inom organisationen behöver ständigt tolka regelverk

och lagrum för olika ärenden, för att verksamheten ska kunna stötta socialsekreterare att tolka

lagrummen finns det stödmaterial som bland annat innefattar utrednings förfaranden och

riskanalyser. Den utbildning som den professionella studerat, kunskapen som den

44



professionella besitter samt stödsystemet inom verksamheten har skildrat att

socialsekreterarnas arbete skiljer sig från den rationella tanken om hur beslut ska utformas

(Forkby, Höjer & Liljegren 2015:113). Detta resulterar i sin tur att socionomernas rätt att

självständigt fatta beslut inom ett område begränsas och socionomer kan inte hävda sin

legitimitet (Forkby, Höjer & Liljegren 2015:119).

Respondent 2 skildrar att det förekommer en begränsning av lagrum som i sin tur medför att

socialsekreteraren känner sig begränsad i sitt handlingsutrymme och blir tvungen att återgå

till vad lagrummen skildrar. Forkby, Höjer & Liljegren (2015) diskuterar att socialsekreterare

ständigt behöver förhålla sig till lagrum och tolka regelverken för att kunna fatta beslut inom

sitt område. Den kunskapen som socialsekreteraren besitter kommer dels från utbildningen,

erfarenhet samt stödsystemet som förekommer inom organisationen som den professionella

behöver förhålla sig till. Detta kan leda till att handlingsutrymmet begränsas för den

professionella.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Barn och Familjeenheten hur de

upplever sitt handlingsutrymme inom enheten:

[...]. Jag upplever inte en stor begränsning i mitt handlingsutrymme, det förekommer lagar

som vi utgår ifrån och när det just gäller den här målgruppen så arbetar vi enbart med

frivilliga insatser så länge det inte finns grunder på att den enskilde kommer till skada. Jag

hade önskat ett bredare handlingsutrymme eller att vi hade kunnat arbeta med mer vårdande

insatser för att kunna stötta denna målgrupp, [...].

Respondent 3

Socialsekreterarna har som uppdrag inom sin verksamhet att fatta beslut inom sitt område,

tolka riktlinjer i relation till den enskildes behov. Riktlinjer och lagrum kan tolkas som ett sätt

att underlätta arbetet för socialsekreterarna, men det kan uppstå komplikationer som att

lagrummen kan begränsa socialsekreterarnas flexibilitet (Blomberg & Dunér 2015:200).

Socialsekreterare fattar enbart beslut som tar ståndpunkt i bedömningar som görs i relation

till ärendet och det kräver olika grader av handlingsutrymme (Blomberg & Dunér 2015:201).

Socialsekreterare kan betraktas som maktlösa, men socialarbetare som arbetar inom
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människobehandlande verksamheter besitter kontrollerande resurser för att tillgodose den

enskildes behov (Järvinen 2018:282).

Respondent 3 lyfter att det inte förekommer en stor begränsning i handlingsutrymmet.

Respondenten hänvisar till att det förekommer lagrum som verksamheten behöver utgå ifrån

när ett beslut fattas inom ett område. Respondenten uppger vidare att det förekommer en

önskan om ett utökat handlingsutrymme för att kunna tillgodose den enskildes behov.

Blomberg & Dunér (2015) diskuterar att socialsekreterarens roll inom verksamheten är att

tolka lagrum och riktlinjer för att vidare kunna fatta beslut inom ett område, men lagrummen

medför i sin tur att socialsekreterarna saknar flexibilitet som respondent 3 bland annat uppger.

I kommande citat lyfter respondenten som arbetar inom Funktionsstöd hur de upplever sitt

handlingsutrymme inom enheten:

Jag skulle nog vilja säga att med några års erfarenhet inom myndighet skulle jag nästan vilja

säga att mitt handlingsutrymme är ganska bred, men då beror det oftast kanske på att man vet

ganska tydligt var gränserna går. Det gör ju inte allt, för även en ny socialsekreterare kan

alltid bolla med en förste socialsekreterare också, men jag skulle ändå säga att den är ganska

bred, man ska inte göra mer än vad ens uppdrag kräver, men man kan alltid vägleda familjen

och den enskilde på bästa möjliga sätt.

Respondent 4

Socialsekreterare skildrar inte sig själva som makthavare i välfärdssystemet, utan anser att

verksamheten de arbetar inom besitter all den makt som krävs för att kunna tillgodose den

enskildes behov (Järvinen 2018:281). Socialsekreterare arbetar i en verksamhet som en

hjälpare som besitter en maktutövning som uppfattas som illa av omvärlden, men deras

uppdrag är att kunna tillgodose den enskildes behov. Deras yrkesroll betraktas inte som en

legitim profession, utan som en yrkesgrupp som genomför sitt uppdrag utan en tydlig

metodisk och teoretisk grundlag (Järvinen 2018:282). Socialsekreterarnas flexibilitet

begränsas genom att ständigt förhålla sig till lagrum och riktlinjer inom organisationen som

medför att det yrkesgruppen enbart kan fatta beslut inom sitt egna område som de besitter

kunskap inom (Forkby, Höjer & Liljegren 2015:119).
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Respondent 4 skildrar att i sin roll som socialsekreterare upplever hen inte sig begränsad i sitt

handlingsutrymme utan snarare en upplevelse av ett brett handlingsutrymme. Respondenten

lyfter att genom flera års erfarenhet är det möjligt att vara mer flexibel i sitt

handlingsutrymme och vara medveten om vart gränserna går. Järvinen (2018) diskuterar att

socialsekreterare upplever en maktlöshet inom verksamheten som de arbetar inom.

Socialsekreterarnas arbete betraktas inom som en legitim profession utan snarare som

hjälpare som besitter en viss maktutövning (Järvinen 2018). Respondent 4 skildrar å andra

sidan att det förekommer en möjlighet till flexibilitet inom sitt område som har tillkommit

efter några års erfarenhet. Forkby, Höjer & Liljegren (2015) diskuterar en begränsning i

socialsekreterarnas arbete, medan respondenten skildrar att det är möjligt att att skapa

flexibilitet med stöd av lagrum.

Inom människobehandlande organisationer som socialtjänsten förekommer det ett begrepp

som har en vägande betydelse inom verksamheten, det begreppet kallas för

handlingsutrymme och kan tolkas som att den professionella ska genomföra sitt arbete i

relation till riktlinjer och ramverk inom organisationen (Dellgran 2015:178).

Socialsekreterare besitter en viss legitimitet som tillkommer efter att ha studerat utbildningen

som innefattar kunskap inom området som socionomen ska arbeta inom. Det förekommer en

förväntan att socialsekreterare besitter en högre kunskap som medför att denne får ett högre

handlingsutrymme att kunna fatta beslut inom ett område (Forkby, Höjer & Liljegren

2015:113). Socialsekreterarnas uppdrag inom verksamheten är att kunna utreda, bedöma och

fatta beslut inom ett område genom att tolka riktlinjer och lagrum i relation till den enskildes

behov. Riktlinjer och lagrum kan tolkas som ett sätt att underlätta arbetet för

socialsekreterare, även om det kan tolkas som att riktlinjer begränsar socialsekreterarnas

arbete (Blomberg & Dunér 2015:200).

Sammanfattningsvis skildrar respondenterna sitt handlingsutrymme på olika sätt, hälften av

respondenterna anser att det förekommer ett brett handlingsutrymme som dels beror på

erfarenhet som tillkommit med åren. Det innebär att respondenterna utvecklat olika typer av

tillvägagångssätt för att försöka breda ut sitt handlingsutrymme. Den andra hälften av

respondenterna anser att det förekommer ett begränsat handlingsutrymme som beror på

riktlinjer. Socialsekreterarna behöver ständigt tolka och förhålla sig till lagrummen för att

kunna fullfölja sitt uppdrag. Detta kan i sin tur medföra att socialsekreterarna inte beviljar en
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insats även om den professionella ser ett stödbehov hos den enskilde, detta beror på att

socialsekreterare behöver förhålla sig till ramverken som finns inom verksamheten.

7. Slutsats
Slutsatsen med uppsatsen är att båda enheterna arbetar med målgruppen unga vuxna som

lider av psykisk ohälsa. Enheterna kan bistå med diverse insatser, Barn och Familjeenheten

kan arbeta med föräldrar och med hela familjen, medan Funktionsstöd enbart kan arbeta med

den unges funktionshinder. Det förekommer insatser i form av föräldrastöd,

familjebehandling, kontaktperson, ledsagning, korttidsvistelse och fler insatser som kan

beviljas om rekvisiten uppfylls inom SoL och LSS.

Upplevelsen av samverkan mellan båda enheterna skiljer sig åt, det förekommer förutfattade

meningar som socialsekreterarna bär med sig till samverkansmöten som i sin tur kan orsaka

att det skapas en misstro gentemot varandra. Tidigare erfarenheter från samverkan kan i sin

tur även orsaka att kommande samverkansmöte inleds med negativa attityder då enheterna

som samverkar med varandra är har en uppfattning om vad utfallet kommer att bli. Misstron

kan bland annat bero på tidigare erfarenheter av bristande samverkan med enheterna.

Misstron i ett samverkansmöte kan komma till uttryck genom att det brister i

kommunikationen som kan leda till frustration. Det krävs att enheterna är medvetna om

varandras uppdrag och roller inom verksamheten, ett annat krav kan bland annat vara att

enheterna motiverar sina beslut för att den andre parten kan bilda en förståelse för beslutet.

Enheterna har inte fått grepp om varandras arbeten, det är en betydande faktor för att

samverkan ska fungera. Socialsekreterarnas arbete inom enheterna är lika och därav krävs det

att parterna samverkar med varandra för att kunna stötta varandra inom områden som den

andra parten inte har delegation inom. Det finns en stor fördel i att samverka, enheterna kan

stötta varandra och tillgodose den enskildes behov på ett bättre sätt till skillnad från när

samverkan brister. Respondenterna som har medverkat i intervjuerna för uppsatsen skildrar

även att splittringen mellan enheterna orsakar även att samverkan med varandra blir

bristfällig då enheterna separeras från övrig socialtjänst. En bristande tillgänglighet till

exempel att dröja på svara mail och svara telefonen är även en orsak till att det förekommer

en bristfällig samverkan mellan enheterna. Det krävs att båda parterna är tillgängliga för att

samverkan mellan enheterna ska fungera, parterna behöver diskutera sina tillvägagångssätt
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utan att bli hindrade av sekretess om det förekommer ett samtycke från den enskilde. Genom

att diskutera ärendet och förklara processen kan den andre parten även bilda en förståelse för

den andre socialsekreterarens uppdrag. Det gynnar båda enheterna att samverkan fungerar,

det underlättar socialsekreterarnas arbete samt underlättar det för klienten att vara medveten

om att båda enheterna arbetar för den enskildes bästa. Samverkan har en viktig funktion inom

socialtjänsten därav är det betydande att det förekommer ett fungerande samarbete.

Det förekommer ingen stor skillnad i upplevelsen av handlingsutrymmet på båda enheterna.

Det finns lagar som socialsekreteraren bör förhålla sig till i sitt arbete, det är en del av

socialsekreterarens uppdrag att kunna tolka lagrum och riktlinjer för att kunna fatta beslut

inom ett ärende. Lagrummen kan tolkas som fyrkantiga och begränsa socialsekreterarnas

arbete, men det är även ett sätt för professionella att kunna förhålla sig till sitt arbete samt

kunna genomföra en bedömning av varje enskilt ärende. Det är genom att ta ställning till

rättspraxis som det blir möjligt för socialsekreterarna att kunna bilda sig en uppfattning om

hur den professionella ska gå tillväga i ärendet. Det förekommer även stödmaterial inom

verksamheten som ska kunna underlätta arbetet för socialsekreterarna, tidigare domar från

Förvaltningsrätten och Kammarrätten är ett sådant stödmaterial. Socialsekreterare som har

arbetat inom en verksamhet under en längre tid besitter mer kunskap kring hur lagen kan

tolkas och därav arbeta mer flexibelt till skillnad från en ny socialsekreterare som upplever en

mer begränsning i sitt arbete. Socialtjänsten är en politiskt organisation som styrs av lagar

och riktlinjer därav kommer socialsekreterare ständigt begränsas i sitt arbete för att deras

uppdrag är beroende av vad lagrummen skildrar. Respondenterna från Barn och

Familjeenheten upplever sitt handlingsutrymme en aning bredare än vad respondenterna från

Funktionsstöd gör. Detta kan bero på att det finns diverse lagarna som socialsekreterarna

arbetar med. Respondenterna från Funktionsstöd arbetar med LSS som kan upplevas mer

begränsat i relation till SoL.

8. Sammanfattning
Syftet med uppsatsen var att analysera hur Barn och Familjeenheten samt Funktionsstöd

arbetar med målgruppen unga vuxna som lider av psykisk ohälsa. Syftet var vidare att

redogöra för samverkan mellan enheterna och upplevelsen av handlingsutrymmet inom båda

enheterna.
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Slutsatsen som vi har kommit fram till efter att vi har analyserat vår kvalitativa studie är att

enheternas arbete med målgruppen skiljer sig på diverse sätt. Barn och Familjeenheten

arbetar enbart inte med den enskilde utan med både med föräldrar och familjesituationen.

Funktionsstöd arbetar enbart med den enskilde och klientens funktionsnedsättning.

Respondenternas upplevelse av samverkan mellan båda enheterna skiljer sig inte heller

markant, det beror framförallt på att det är en organisatorisk fråga som socialsekreterarna inte

kan påverka. Samverkan mellan enheterna beror delvis på att det förekommer misstro

gentemot vadderad enhet som orsakar att kommunikationen mellan enheterna brister. En

annan orsak kan även vara att det finns en bristande tillgänglighet och att socialsekreterarna

inom båda enheterna behöver förtydliga sina roller inom verksamheten. Socialsekreterarna

från båda enheterna behöver förklara deras roll och arbetssätt samt på vilka grunder de fattar

beslut på.

Vår studie handlade även om att analysera upplevelsen av handlingsutrymmet mellan båda

enheterna. Som tidigare nämnt är socialsekreterarna begränsade av lagrum och riktlinjer inom

verksamheten som orsakar att bland annat samverkan mellan enheterna kan brista.

Handlingsutrymmet mellan båda enheterna skiljer sig på så sätt genom att enheterna arbetar

med olika lagrum, Barn och Familjeenheten arbetar delvis med Socialtjänstlagen (2001:453)

och Funktionsstöd arbetar med både Socialtjänstlagen (2001:453) och Lagen om stöd och

service till vissa funktionshindrade (1993:387). Socialtjänsten är en politisk organisation vars

arbete utgår från att tolka lagrum för att kunna besluta om en insats.

Det som saknas i vår studie är att få möjligheten till att intervjua enhetscheferna på enheterna

Barn och Familjeenheten samt Funktionsstöd, för att kunna få en uppfattning gällande hur

cheferna arbetar med frågan om samverkan mellan enheterna. Vi tror att det hade kunnat

bilda en tydligare förståelse kring hur cheferna arbetar med frågan på en politisk nivå samt

vad deras tolkning av samverkan är. Orsaken till att chefernas synpunkter inte analyserades

var för att vi bestämde oss för att förhålla oss till socialsekreterarnas upplevelse av samverkan

och handlingsutrymme.

Slutsatsen som går att dra från studien är att socialsekreterarnas upplevelse av samverkan och

handlingsutrymme inte skiljer sig åt. Den bristande samverkan mellan båda parterna beror på

en bristande kommunikation och uppfattning om varandras roller och uppdrag. Samverkan

mellan enheterna är en organisatorisk fråga som behöver diskuteras mer på chefsnivå.
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Samverkan är ett gynnande tillvägagångssätt som skulle kunna underlätta socialsekreterarnas

arbete och gynna den enskilde. Upplevelsen av handlingsutrymmet skiljer sig inte heller åt

mellan enheterna, detta beror på att socialtjänsten är en politiskt organisation som styrs av

regelverk och riktlinjer för att socialsekreterarna ska kunna utföra sitt arbete.

Socialsekreterarna arbetar även med målgruppen på olika sätt beroende på vilken enhet som

den enskilde söker stöd hos. Barn och Familjeenheten arbetar både med den enskilde,

föräldrar och familjesituationen medan Funktionsstöd och arbetar med den enskilde och dess

funktionsnedsättning.
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10. Bilagor
10.1 Bilaga 1 -  Intervjuguide

1. Kan du beskriva hur ni arbetar med unga vuxna med psykisk ohälsa?

2. Hur ser ett möte med en ung vuxen som lider av psykisk ohälsa ut?

3. Vilka insatser kan ni erbjuda till denna målgruppen?

4. Vilka verksamheter samverkan ni med när det rör unga vuxna med psykisk ohälsa?

5. Hur upplever du samverkan med respektive enhet (Barn och

familjeenheten/Funktionsstöd)?

6. Hur avgör ni vilken enhet som ansvarar för att bistå med insatser till målgruppen?

7. Hur upplever du ditt handlingsutrymme?

8. Beskriv hur samverkan med respektive enhet kan se ut (Barn och

Familjeenheten/Funktionsstöd)?

9. Kan du beskriva hur du upplever ditt handlingsutrymme i samverkan med respektive

enhet (Barn och Familjeenheten/Funktionsstöd)?

10. Hur tror du att unga vuxna som lider av psykisk ohälsa upplever sin kontakt med er?
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10.2 Bilaga 2 - Informationsbrev
Hej,

Vi studerar sjätte terminen på socionomprogrammet på Göteborgs universitet och skriver vår

C-uppsats. Vi heter Gjenete och Zin, motivet med brevet är att skildra vad det är vi

undersöker och vi önskar gärna intervjua er för våran undersökning. Vi vill ta del av era

yrkeserfarenheter gällande hur det är att arbeta med unga vuxna som lider av psykisk ohälsa.

Vidare vill vi undersöka vilka insatser eran enhet kan bistå med till denna målgrupp, samt hur

samverkan mellan förvaltningarna Individ och Familjeomsorgen samt Förvaltningen för

Funktionsstöd funktioner och eran upplevelse av erat handlingsutrymme.

Informationskravet har för avsikt att vi som forskare informerar vad forskningen kommer att

innefatta samt vilka avsikter vi har med uppsatsen. Vi har valt att tillämpa en kvalitativ

forskningsmetod i form av intervjuer, det innebär att deltagande har rätt att återta sitt

samtycke för att medverka i undersökningen. Informationen som vi får ta del av är till fördel

uppsatsskrivandet.

Samtyckeskravet har för avsikt att alla medverkande i undersökningen har rätten att besluta

om de vill medverka i forskningen, barn som är under 15 år som ska medverka kräver ett

samtycke från vårdnadshavare. I en kvalitativ forskningen är det betydande att samtycke

inhämtas. Medverkandes personliga uppgifter som att avpersonifieras vid undersökningens

inhämtande.

Konfidentialitetskravet lyfter att personuppgifter som lämnas till forskarna ska förvaras

konfidentiellt så att ingen utomstående kan ta del av uppgifterna. Underlag som inhämtats

kommer skribenterna till uppsatsen att förvara på ett säkert sätt. Medverkande i

undersökningen har rätt att besluta på egen hand hur länge intervjun ska pågå och själva ställa

krav, medverkande har även rätt att avbryta intervjun.

Nyttjandekravet skildrar att all inhämtad material till undersökningen endast ska användas för

att forskningen ska uppnå sitt syfte och sedan ska datainsamlingen som inhämtats förstöras.

Det inhämtade materialet får inte användas för något annat vetenskapligt syfte och får inte

medföra negativa följder för de medverkande.
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Nedan kommer kontaktuppgifter till oss studenter och till vår handledare.

Tack på förhand!

Hälsningar,

Gjenete & Zin
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