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Sammanfattning 

 

Introduktion.  Många barn och unga idag har så pass komplexa behov att de 

behöver samtidiga insatser från olika huvudmän. Insatserna blir alltmer 

specialiserade och fragmenterade, vilket kräver att professioner inom hälso- och 

sjukvård, socialtjänst och skola samverkar. Det finns också ett lagstiftat krav sedan 

2010 på samverkan i form av Samordnad individuell plan (SIP). SIP möjliggör för 

barn och föräldrar att få överblick och få samordnade insatser av hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten genom möte, planering och dokumenterade 

insatser.  

Syftet med avhandlingen var att beskriva professionellas, barn och föräldrars 

erfarenhet av samordnad individuell plan (SIP). 

Design och metod. Två deskriptiva studier genomfördes i ett län i södra Sverige. 

Delstudie 1 bestod av tolv fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 71 personer 

med olika yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan. 

Delstudie 2 bestod av semi-strukturerade intervjuer med sammantaget tretton 

barn och föräldrar från olika familjer. Bägge studierna analyserades med kvalitativ 

metod. 

Resultat. Resultatet i delstudie 1 visar att verksamheterna gör en primär avvägning 

mellan samverkan och sitt respektive kärnuppdrag; vårdande, pedagogisk och 

utredande. Samverkan skedde genom en pendling mellan hindrande och 

främjande faktorer. Hindrande faktorer består av olika mandat och behov, tvång 

till närvaro, ifrågasättande och klander, samt tidsramar och prioriteringar. 

Främjande faktorer är likartad tolkning av gemensamma avtal, ömsesidig respekt 

och kollegialt lärande, gemensam terminologi och dokumentation, samt intresse 

för samverkan. Delstudie 2 visar att barn och föräldrars upplevelse av delaktighet 

i form av SIP ökade över tid och att de över tid upplevde att de fick ett samordnat 

stöd från olika vårdgivare, som barnen och/ eller föräldrarna innan SIP ofta själva 

fick samordna. Detta mål uppnåddes först efter initialt motstånd och konkurrens 
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mellan olika verksamheter, och det underlättade att skapa relationer och allianser 

med professionella för att nå detta mål. Resultatet diskuteras utifrån fyra olika 

stadier av samverkan och förutsättningar för att intentionerna med SIP avseende 

delaktighet skall uppnås. 

Konklusion och praktiska implikationer. SIP tycks ha potential att bidra till en 

förbättrad samverkan om de professionella visar ömsesidig kollegial respekt och 

har fokus på barn och föräldrars behov. Detta kan lättare uppnås om 

professionella inte lägger för stor vikt vid skydda den egna verksamhetens agenda 

istället för en samverkansagenda. Detta bekräftas av delstudie 2 som visar att barn 

och föräldrar uppfattar att det finns intentioner att göra brukaren delaktig, men 

att denna intention hindras av oenighet, skilda intentioner och bristande samsyn 

mellan verksamheter, och barn och föräldrar får utstå förvirring och 

fragmentering av insatserna under lång tid, vilket kan utsätta barnet för risker. 

Om SIP skall bli det verktyg för helhetslösning och brukardelaktighet som det är 

avsett att vara, så behöver de berörda professionerna uppnå en bredare samsyn 

kring SIP för att uppfylla intentionen med en samverkan med utökad 

brukardelaktighet.  
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Originalartiklar 

Avhandlingen är baserad på nedanstående artiklar, vilka benämns som delstudie 

ett och två i den löpande texten. Publicerad artikel är tryckt med tillstånd av 

tidskriften.  

Delstudie 1Delstudie 1  

Nordström, E., Josephson, I., Hedberg, B., Kjellström, S.  

”Agenda för samverkan eller verksamhetens agenda? Om professionellas 

erfarenheter av samverkan enligt samordnad individuell plan (SIP)” Publicerad i 

Socialvetenskaplig tidskrift nr 2016:1. 

 

Delstudie 2Delstudie 2  

Hedberg, B., Nordström, E., Josephson, I., Kjellström, S.  

“We found a solution, sort of. Qualitative interview study with children and 

parents on their experiences of the coordinated individual plan (CIP) in Sweden”. 

Submitted. 
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Förord 

Jag är mycket glad över att få skriva en avhandling om samverkan mellan hälso- 

och sjukvården, skolan och socialtjänsten kring barn och unga som behöver 

samtidiga insatser från dessa tre verksamheter. Jag har varit verksam som 

socionom med fokus på barn- och ungdomsfrågor i trettio år och därmed åtskilliga 

gånger varit en part i denna samverkan. De senaste fem åren var jag aktiv som 

regional utvecklingsledare för socialtjänstens barn- och ungdomsvård där ett av 

delmålen var att etablera samverkan i form av SIP mellan dessa tre parter. Arbetet 

med avhandlingen har fått mig att reflektera över kvaliteten i samverkan, och jag 

har kommit till slutsatsen att en alltför stor del har bestått av revirstrider och 

institutionaliserade normer mellan verksamheterna med bristande fokus på barn 

och föräldrars behov. Jag önskar att jag kunde spola tillbaka tiden och efter 

avhandlingens insikter kunna få göra om en del av denna samverkan, så att bättre 

resultat för barn och föräldrar hade kunnat uppnås, och att onödiga konflikter med 

andra verksamheter hade kunnat tonas ned. Då detta är inte är möjligt så önskar 

jag istället att avhandlingen om samverkan i form av samordnad individuell plan 

(SIP) istället kan bidra till ändamålsenlig framtida samverkan till gagn för berörda 

barn och ungdomar. 

Det är Kommunal Utveckling FoUrum och Region Jönköpings län som genom 

PRIO-medel från socialdepartementet har gjort det möjligt för mig att genomföra 

denna avhandling. Fyra personers tacknämliga initiativ nämligen Karin Westling, 

Boel Andersson-Gäre, Iréne Josephson och Henrik Kock drev idén och startade 

upp forskningsprojektet.  

Jag tackar främst mina tre handledare Sofia Kjellström, Berith Hedberg och Iréne 

Josephson, som med pedagogiskt skicklighet, lugn, hårt arbete och kloka råd fick 

mig att genomföra projektet. 
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Tack till Forskarskolan i Jönköping, avdelningen för beteendevetenskap och 

socialt arbete (ABS), samt Jönköping Academy Improvement for health care för 

all support och uppmuntran. Tack till alla mina kollegor på Forskarskolan för 

trevligt umgänge och handfasta råd. Tack granskare och alla bollplank på 

Jönköping University bland vilka jag speciellt vill nämna, Staffan Bengtsson, Peter 

Jansson, Anette Lundin, Disa Bergnehr, Annette Bolin, Gunilla Brushammar, 

samt väldigt många andra. Ett speciellt tack till Staffan Johansson (Göteborgs 

universitet) för goda råd. Tack även till Nationellt nätverk för forskning om 

samverkan inom välfärdssektorn för allt stöd och goda råd. 

Tack alla vänner och släktingar som uppmuntrat mig och sagt att: visst fixar du 

detta! 

Sist men inte minst så tackar jag min hustru Lotta för all kärlek och allt tålamod 

med mig under arbetet. 

Utan en fungerande samverkan med alla dessa människor hade projektet inte 

varit möjligt. 
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Förkortningar och begrepp 

BUM =Barn- och ungdomsmedicin 

BUP = Barn- och ungdoms psykiatri 

HAB = Habilitering 

HSL = Hälso- och sjukvårdslagen  

PRIO= Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 

SIP = Samordnad individuell plan  

SKL = Sveriges kommuner och landsting  

SOL = Socialtjänstlagen  
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Introduktion 

Barn och unga kan ha så omfattande och komplexa behov att de behöver 

sammansatt stöd av olika huvudmän eller professionella (Axelsson & Axelsson, 

2006; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Buckley, Carr, & Whelan, 2011; Dunlop 

& Holosko, 2004; Hjern, 2007). Med komplexa behov avses en form av 

multiproblematik som inbegriper livsområden såsom somatiskt och/eller 

psykiskt ohälsa, skolsvårigheter, social miljö och/eller beteendeproblematik. Med 

sammansatt stöd avses samtidiga insatser från olika huvudmän eller 

verksamheter för att motsvara de komplexa behoven som inte kan hänföras till en 

huvudman eller verksamhet.  

Ett sammansatt stöd behöver samordnas. Om inte samordning av insatser sker, 

är risken att många barn och föräldrar inte får det stöd de behöver (Riksrevisionen, 

2011). Forskning visar att insatserna blir alltmer specialiserade och 

fragmenterade, vilket leder till att ansvaret för insatsernas helhet blir oklart 

(Blomqvist, 2012; Breimo, 2016; Danermark, 2004, 2015; Johansson, Dellgran, & 

Höjer, 2015; Odegard & Strype, 2009; Widmark, 2015). Detta ställer ökade krav 

på professionerna att samverka på ett mera holistiskt sätt (Axelsson & Axelsson, 

2006; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Blom, 2004; Bryson, 2006; Hudson, 

Hardy, Henwood, & Wistow, 1999; Huxham & Vangen, 2005; Perlinski, 2010; 

Riksrevisionen, 2011; Socialstyrelsen, 2008, 2013c).  

För att förhindra att insatser uteblir eller att det sammansatta stödet inte 

samordnas förändrades lagstiftningen avseende samverkan (SFS 2009:981) 2010 

i form av samordnad individuell plan (SIP), och är således en juridiskt tvingande 

samverkansform. Samverkan innebär att uppnå samordning genom att berörda 

aktörer uträttar eller åstadkommer något tillsammans genom att överskrida olika 

gränser: disciplinära, professionella, organisatoriska och sektoriella (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2013). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL3 f §) (SFS 1982:7631) och 

Socialtjänstlagen (SOL 2 kap. 7 §) (SFS 2001:45) innehåller identiska skrivningar 
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om SIP, vilket torde underlätta samverkan kring enskilda personer med behov av 

insatser från båda huvudmännen.  

I den individuella planen skall det framgå: ”vilka insatser den enskilde behöver, 

vilka insatser respektive huvudman skall svara för, vilka åtgärder som vidtas av 

någon annan företrädare för landsting eller kommun, samt vem av huvudmännen 

som skall ha det övergripande ansvaret för planen (SFS 2009:981)”.   

Barn och föräldrars rätt till delaktighet stöds av barnkonventionen, som antogs av 

FN:S generalförsamling 1989 och ratificerades av Sverige 1990 (Brandin 

Berndtsson & Juhlén, 2008; Socialdepartementet, 2011). Barnkonventionen 

innehåller två artiklar med fokus på delaktighet. Artikel 5 behandlar föräldrars rätt 

till stöd och ledning från samhället för att kunna utöva sitt föräldraskap på bra 

sätt, då det oftast är föräldern som samordnar stödet kring barnet. Artikel 12 

bestämmer respekt för barns åsikter och om att få komma till tals i frågor som rör 

dem. Utifrån artikeln har de rätt att komma till tals och att deras åsikter skall 

beaktas men att de även har rätt att avstå från att uttrycka sin åsikt och inte heller 

skall kunna avkrävas en åsikt. 

Samverkan kan hindras av makt, status och revirstrider och av skilda 

målsättningar och kulturer inom de aktuella verksamheterna (Blomqvist, 2012; 

Danermark, 2000, 2004; Germundsson, 2011; Hill & Lynn, 2003; Hudson et al., 

1999). Dessa hinder kan leda till allvarliga konsekvenser för dem som är i behov 

av stöd med samordning. SIP är outforskad i svensk kontext och skall enligt dess 

intentioner vara den enskildes forum. Kunskap om hur professionella hanterar 

samverkan enligt SIP utifrån lagens intentioner är bristfällig. Det är även oklart 

hur barn och föräldrarna blir synliga i de professionellas hantering av SIP. 

Socialstyrelsens skrift (2013c) beskriver arbetet med individuella planer för barn 

och unga, och hälso- och sjukvårdens, skolans och socialtjänstens olika uppdrag 

avseende samverkan. I denna skrift framkommer att vid tillsyn, utvärderingar och 

uppföljningar har Socialstyrelsen funnit problem och brister inom vård av barn 

och unga som behöver insatser från flera aktörer. Det framkommer även att det 

saknas synpunkter och erfarenheter från barn, unga och föräldrar i 



 

 

13 

 

samverkansstudier, och att det är viktigt att följa upp på vilket sätt de har varit 

delaktiga i det konkreta samverkansarbetet (ibid). Det  är därför viktigt att 

undersöka barn och föräldrars erfarenhet av SIP. 

Avhandlingen består av två delstudier. Delstudie 1 fokuserar på olika professioners 

erfarenhet av samverkan i form av SIP. Delstudie 2 fokuserar på barns och 

föräldrars erfarenheter av SIP. Det är viktigt för kunskapsutvecklingen kring SIP, 

som är juridiskt tvingande, att väga ihop professionellas och barn och föräldrars 

erfarenheter för att få fram kunskap om vilka likheter och skillnader dessa 

erfarenheter har.  
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Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet beskrivs framväxten av begreppet samverkan främst i svensk 

kontext och förklarar begrepp som är relevanta för avhandlingen. En definition av 

begreppet samverkan som används i avhandlingen förklaras och ställs i relation 

till andra samverkansorienterade begrepp. Ett avsnitt går igenom bakgrund och 

intentioner till SIP och hur denna samverkan skall utföras i praktiken. Tidigare 

forskning som är relevant för samverkan med fokus på delaktighet för barn och 

familjer presenteras. Först fokuseras på verksamheters och professioners 

samverkan, och därefter görs en genomgång av relevant forskning kring hur barn 

och familjer uppfattar samverkan med berörda verksamheter.  

Samverkan och definition av begrepp 

Kort historisk bakgrund 

Behov av samverkan mellan verksamheter som arbetar med barn och ungdomar 

är ingen ny företeelse (Socialstyrelsen, 2013b). Redan 1959 utgick det ett cirkulär 

från Kungliga majestät till kommunerna att särskilda samarbetsorgan skulle 

bildas för att uppnå regelbundet samarbete. I denna framgår det att: ”utredningen 

har under sitt arbete erfarit, att det på sina håll brister i samarbetet mellan polis 

och socialvård. Man är icke enade om de åtgärder, som lämpligen böra vidtagas 

för att stävja brottsligheten, och man hyser inte full förståelse för varandras 

arbetsuppgifter” (SOU 1958:34, sidan 67). 

Alltsedan dess har olika former, direktiv och lagstiftning försökt åstadkomma 

samverkan för utsatta barn och unga. Lagstiftningen för samverkan kring barn 

som far illa eller som riskerar att fara illa skärptes år 2003 i PROP (2002/03:53). 

I samband med lagändringen fick Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med 

dåvarande Myndigheten för skolutveckling samt Rikspolisstyrelsen ta fram en 

nationell strategi för samverkan (Socialstyrelsen, 2008). Avsikten bakom en 

nationell strategi var att samverkan skulle bli mindre sårbar och personberoende. 

I strategidokumentet definieras samverkan som när ”någon eller några tillför sina 
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specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift som man 

gemensamt har att utföra” (ibid, 2008, sidan 47). Intentionen med strategin var 

också att utveckla samverkan både på ett övergripande plan och för det enskilda 

barnet, och att samverkan skulle ingå som en naturlig del i det ordinarie 

uppdraget och den dagliga verksamheten. Barns behov skall vara i fokus vid 

samordnade insatser, och dessa insatser bör skräddarsys så långt som möjligt över 

sektorsgränser för att bilda en helhet (ibid).  

Styrning, struktur och samsyn är tre viktiga begrepp i Socialstyrelsens (2008) 

strategi för att uppnå en hållbar samverkan. Med styrning avses ledning för 

samverkan på nationell, regional och lokalnivå i form av att legitimera, ge mandat 

för och ge resurser för samverkan. Struktur betyder att ge tydlighet i form av avtal, 

riktlinjer och handlingsplaner på alla nivåer. Med samsyn avses att 

verksamheterna bör förstå varandras roller, uppdrag och värderingar för att kunna 

övervinna sina olikheter i regelverk, utbildningar, kunskapstraditioner och 

språkbruk. Samverkan har utifrån begreppen styrning, struktur och samsyn ett 

gemensamt mål eller ett problem i fokus. Dessa tre begrepp återkommer som 

viktiga i Socialstyrelsens skrift (2013c) för att på nationell, regional och lokal nivå 

kunna utföra god samverkan i form av individuella planer för barn och unga med 

behov av flera insatser. 

Definition av samverkan  

Inom forskningen råder en viss begreppsförvirring kring begreppen samarbete, 

samordning och samverkan, vilket är vanligt i ett snabbt växande forskningsfält 

(Huxham & Vangen, 2005).  

Samverkan kan beskrivas som ett gränsöverskridande arbete mellan sektorer, 

organisationer eller professioner i syfte att uppnå definierade mål (Anell & 

Mattisson, 2009). Ett exempel på gränsöverskridande arbete är att de 

sammansatta insatserna för barn och föräldrar skall samordnas genom 

samverkan mellan de berörda verksamheterna. Samverkan sker i huvudsak på tre 

nivåer: inter-professionellt (mellan olika professioner/yrkesgrupper), inter-
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organisatoriskt (mellan organisatoriska enheter), samt inter-sektoriellt (mellan 

huvudmän) (ibid). Intersektoriell samverkan är den mest komplexa varianten av 

samverkan som omfattar både interorganisatorisk och inter-professionell 

samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 

Avhandlingen definition av samverkan utgår från Axelsson & Bihari (2007, 2013) 

beskrivning att uträtta eller åstadkomma något tillsammans genom att överskrida 

olika gränser: disciplinära, professionella, organisatoriska och sektoriella. Inom 

denna definition ryms Socialstyrelsens (2008) nämnda begrepp styrning, struktur 

och samsyn. 

Samarbete definieras i avhandlingen som en vilja mellan professionella att arbeta 

i nätverk (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013), eller som anpassning till den vård 

som andra vårdgivare tillhandahåller (Övretveit, 2013). Samordning definieras 

som ett ledningsdirektiv att insatserna ska ges på ett sätt att brukarna uppfattar 

dem som samordnade Övretveit (2013) och att det är ledningen som tar beslut om 

att insatserna skall samordnas vilket ofta sker i hierarkiska organisationer 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  

Samordning innebära att organisationer kommunicerar med varandra för att 

undvika störningar i utförandet, och för att förstärka effekten av varandras 

åtgärder, vilket inte behöver betyda att de har ett gemensamt värdesystem, 

formaliserade avtal och gemensamt ansvar för utförandet (Löfström, 2007) vilket 

definitionen av samverkan förutsätter.  
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Samordnad individuell plan (SIP) 

SIP har sedan 2013 varit föremål för långtgående implementering i Sverige, och 

avser att skapa tydlighet kring de insatser som planeras, genomförs och som följs 

upp. SIP innebär att när en person har behov av insatser från både kommun och 

landsting samt behov av att insatserna samordnas, ska de två huvudmännen 

gemensamt och tillsammans med den enskilde, planera de insatser som behövs 

(SKL, 2014, 2015, 2016). Skolan kan genom regionalt avtal finnas med i 

samverkan i form av SIP som en jämbördig part. Någon av de aktuella aktörerna, 

även den aktuella familjen, påtalar att behov av samordning av alla insatser finns. 

Förälder/vårdnadshavare och den unge måste ge sitt samtycke. Deltagare väljs ut 

och berörda kallas till möte. Mötesledare utses under det första mötet samt någon 

som dokumenterar mötet, som bestämmer mål, insatser och vem som ansvarar 

för respektive insats. Planen skrivs under av samtliga och uppföljningsmöte 

bestäms. På uppföljningsmötet avgörs om de planerade insatserna och målen 

genomförts (SKL, 2014). 

I förarbeten och lagtext kring SIP nämns begreppen samordning och samverkan 

utan att närmare definiera begreppen, men i avhandlingen används begreppen 

med ovan nämnda definitioner. Skillnaden mellan samordning och samverkan 

bestäms i avhandlingen av graden av integration, vilket beskrivs i avsnittet 

teoretiskt ramverk.     

I vissa fall sker endast informationsutbyte om vilka insatser som sker och kan då 

betraktas som samordning. I andra fall är situationen mera komplex och kräver 

integrerade gränsöverskridande insatser och kan då betraktas som samverkan 

(Danermark, 2015). Tumregeln är att bara samverka i de fall en situation kräver 

samordnade insatser från flera aktörer samtidigt, i annat fall är samordning i form 

av ett väl utvecklat informationsutbyte tillräckligt. Vid behov av samverkan så 

behöver långsiktiga och hållbara samverkansstrukturer byggas upp (ibid).  
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Varför behövs samverkan? 

Det finns ett konstaterat behov av ökad kunskap kring hur olika organisationer 

och professioner samverkar kring personer med behov av sammansatt stöd 

(Axelsson & Axelsson, 2006; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Dunlop & 

Holosko, 2004; Hjern, 2007; Johansson et al., 2015; Odegard & Strype, 2009; 

Willumsen, 2008). Behovet av samordning kan förstås utifrån en modell som 

beskriver sambandet mellan differentiering, integrering och fragmentering (figur 

1) (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Lawrence & Lorsch, 1986).  

 

Figur 1. Samband mellan differentiering, integrering och fragmentering 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013, sidan 22) 

Komplexitet i 
omgivningen 

Funktionell 
diffrentiering 

Strukturell 
diffrentiering 

Behov av 
integrering 

Fragmentering 
av ansvar 

  

  

  

Komplexitet i omgivningen  utgörs av välfärdsstatens utmaningar i form av alla 

människor med komplexa behov som inte ansvarsmässigt kan hänföras till en 

verksamhet eller huvudman för att uppfylla dessa behov (Axelsson & Axelsson, 

2006; Hjern, 2007; Johansson, 2013). Verksamheterna socialtjänst, skolan och 

hälso- och sjukvård har på ett organisatoriskt sätt byggts upp enligt 

funktionalistisk logik och byråkratiska principer i samförstånd med politiken och 

professionerna (ibid). Även om det traditionellt har funnits samverkan dem 

emellan, så är de alla tre primärt fokuserade på sitt respektive kärnuppdrag. 
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Konsekvensen av denna uppdelning blir att verksamheterna konstruerar 

personerna som skall ta del av dessa tjänster som klient av socialtjänsten, elev av 

skolan, och patient av hälso- och sjukvården (Börjesson, 2003; Börjesson & 

Palmblad, 2007; R. Lindqvist, 2013) och dessa individer blir då lättare för 

organisationerna att hantera (Hasenfeld, 2010; Lipsky, 2010). 

Ur myndigheternas synvinkel så är gränsdragningarna mellan de olika 

verksamheterna och definitionen av brukarna högst logiska och naturliga  

(Johansson, 2013). Varje myndighet tar främst ansvar för de personer som ingår i 

deras primära målgrupp och utifrån sitt kärnuppdrag (Grape, 2015). Detta leder 

till både standardisering utifrån verksamhetens behov kontra individualisering av 

brukarens behov (Lipsky, 2010). Standardiseringen av behoven passar för att fatta 

snabba och enkla beslut, och det passar även brukare som har en begränsad 

problematik. Det passar däremot inte familjer med komplex problematik och i 

behov av sammansatt stöd (Dunér & Nordström, 2006). 

Den traditionella uppbyggnaden av välfärdsstaten i form av strikt 

stuprörsorganisation leder till en stark begränsning av respektive ansvarsområde 

(Hjern, 2007). Hjern (2007) menar att samverkan för personer med multipla 

behov kan ”utgöra en test på när offentliga organisationer/institutioner ställer sig 

vid sidan av samhällets behov av problemlösning, därför att de inte medverkar till 

att organisera in den kompetens som behövs för adekvat samverkan kring 

behoven” (ibid, sidan 43).  

Funktionell differentiering.  Den ökade professionaliseringen av de organisationer 

som arbetar i välfärdsorganisationerna har lett till att fler specialiserade 

yrkeskategorier, vilket kan förstås som en ökad funktionell differentiering 

(Axelsson & Axelsson, 2006) vilket leder till att arbetet med den aktuella 

målgruppen barn och familjer med komplexa behov delas upp i allt fler 

verksamhetsområden. Alltfler arbetar med att ta hand om alltmer komplexa 

välfärdsfrågor där ”nya” mänskliga problem ständigt formuleras, definieras och 

görs till objekt för samhällets insatser (Grape, 2015). Den funktionella 
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differentieringen  med fler yrkeskategorier har också lett till ett ökat antal aktörer 

och verksamheter som utför välfärdstjänster för målgruppen, vilket beskrivs som 

strukturell differentiering.   

Strukturell differentiering.  Strukturell differentiering innebär att fler enheter och 

verksamheter utför välfärdstjänster. En ökad yrkesspecialisering genom 

funktionell differentiering kombinerat med ett utökat antal utförare i form av en 

ökad decentralisering, privatisering och marknadsorientering av verksamheter 

och tjänster har inneburit ett ökat antal organisationer som producerar och 

levererar välfärdstjänster av olika slag (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; 

Lindqvist & Grape, 1999). Marknadsorientering i form av New Public 

Management (NPM) leder till en ökad strukturell differentiering enligt Hood 

(1995) som leder till en ökad marknadslogik med en nedbrytning av förvaltningar 

i fler självstyrande ansvarsenheter med en egen identitet för att stärka 

verksamheternas styrbarhet. Ett delmål i marknadslogik enligt Hood (ibid) är en 

ökad betoning på personligt ansvar och handlingsfrihet bland chefer. Dessa 

mindre självstyrande enheter kan i sin tur vara organiserade i form av beställar-

utförande organisationer (Blom, 1998). 

Sammantaget leder funktionell differentiering (någon enhet tar hand om en viss 

arbetsuppgift) ofta till en strukturell differentiering (fler enheter som är 

inblandade).  

Fragmentering av ansvar.  I takt med att den beskrivna funktionella och 

strukturella differentieringen ökar så finns risken att det blir oklart vilka som har 

ansvar för insatsernas helhet och koordinering (Alter & Hage, 1993; Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2013; Gray, 1989; Ovretveit, 1993). För barn och familjer med 

komplexa behov visar sig problemet genom en fragmenterad vårdbild där ingen 

har ansvar för insatsernas helhet.   

Behov av integrering.  Integration betyder att olikartade delar, i detta fall olika 

verksamheter, har förts samman till en större helhet (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2013). Integration och samverkan kan ses som en strategi att hantera den 

beskrivna differentiering och fragmentering av välfärdssystemet (Axelsson & 



 

 

21 

 

Bihari Axelsson, 2007; Horwath & Morrison, 2007; Willumsen, 2008; 2012) för 

att nå de individer som inte definieras inom ramen för sitt respektive 

kärnuppdrag, och att dessa verksamheter istället försöker ta ett gemensamt ansvar 

för dessa individer. Willumsen (2003) tar upp tre viktiga teman i integrerad 

samverkan mellan socialtjänst, skola och hälsa sjukvård nämligen bygga 

fungerande nätverk, utveckla förtroende och flexibilitet.  

Makt- och statusfrågor  

Samverkansforskningen fokuseras ofta på frågor kring makt och status 

(Danermark, 2004; Hill & Lynn, 2003; Hudson et al., 1999). Samverkan är till sin 

natur relationell, och i alla relationer finns risk för maktutövning (Danermark, 

2004, 2015). Enligt Blomqvist (2012) präglas samverkan ofta av olika mål, makt- 

och statusrelationer mellan professionerna.  

I en samverkan där flera parter deltar kommer olika uppfattningar, perspektiv och 

värderingar att mötas. Skillnader i makt och inflytande, status och legitimitet kan 

orsaka en del friktion mellan verksamheterna (Danermark, 2000, 2004; Hill & 

Lynn, 2003). Dessa makt- och statusrelaterade frågor tycks leda till revirstrider 

mellan verksamheter, vilket förstärks av skilda målsättningar och kulturer inom 

verksamheter (Danermark, 2004; Hudson et al., 1999). Inte minst förefaller den 

professionella tillhörigheten spela stor roll (Andrew, 1988; Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007). Olika samverkansparters har olika egenintressen och motiv till 

att delta i olika samverkansarrangemang (Ståhl, 2010). Widmark (2016) beskriver 

att den organisatoriska tillhörigheten kan betyda mer vid bedömning av barns 

behov än professionernas utbildning och erfarenhet. Motivet och egenintresse för 

samverkan beskriver Danermark (2015) som att verksamheter alltid vill ha ett 

konkret svar på frågan om samverkan: ”What’s in it for me?”. Ju mer konkret svar 

på vad samverkan innebär i form av insatser och utdelning av att samverka, desto 

större beredvillighet att delta i samverkan (Hodge, 2005).  

Direktiv kring att samverka är ibland abstrakta och översätts till den egna 

verksamheten, genom att deltagarna konkretiserar de ibland abstrakta 
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rekommendationerna och preciserar vaga formuleringar utifrån egna preferenser 

(Grape, 2006; Johansson, 2002, 2007). Olika tolkningar om direktiv att samverka 

kan leda till olika förväntningar kring egen respektive andras roll i samverkan och 

kan i förlängningen leda till konkurrens. Grape (2006) talar om konkurrerande 

logiker och använder begreppet domänkonflikt, som uppstår om de samverkande 

verksamheterna inte kommer överens om vad var och en av dem skall utföra. Ifall 

verksamheterna genom hög grad av integration lyckas ena sig om vad som är den 

enes respektive den andres ansvarsområde, så uppstår vad Grape (2006) kallar 

domänkonsensus inbegripet konsensus om mål, värderingar och uppfattningar 

om hur samverkan skall ske (Grape, 2006; Ineland, 2007).  

Brukarna möter i samverkanskontexten professionella som Lipsky (2010) kallar 

frontlinjebyråkrater (FLB). FLB har till uppgift att avväga två motstridiga krav: det 

ena är att så långt det är möjligt tillmötesgå brukarens önskemål och behov i 

enlighet med intentioner kring samverkan, och det andra är att samtidigt 

upprätthålla verksamhetens inarbetade rutiner i en verksamhet med begränsade 

resurser som fokuserar på sitt kärnuppdrag. Avvägningen av dessa hanteras 

genom professionens diskretion, vilket innebär en spännvidd mellan 

professionellt omdöme och skönsmässiga bedömningar av behoven (Dellgran, 

2015). FLB konfronteras med att balansera orättvisor mellan situationer de möter 

sina elever, patienter eller klienter i, och i jämförelse med officiella dokument och 

policyn som visar vad brukarna har rätt till (Lipsky, 2010). Det är FLB:s 

balansering och val som avgör hur brukaren uppfattar det stöd som ges och den 

samordning som sker (Blomberg & Dunér, 2015; Dellgran, 2015). 

Hur barn och föräldrar upplever samverkan: Brukardelaktighet 

Detta avsnitt fokuserar på den samverkan som sker mellan professionella och 

brukare, och vad som främjar respektive motverkar brukarens uppfattning av 

delaktighet i samverkanskontexter.  

Socialstyrelsen (2013a) definierar brukardelaktighet som att individer på något sätt 

kan ta del av och påverka beslut som rör dem, eller när de kan påverka 
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utformningen och styrningen av de verksamheter som ger insatserna. Detta utgör 

en definition av delaktighet i avhandlingen, där delaktighet kring SIP betraktas 

både som medverkan i planeringen och som inflytande över planeringens resultat 

(Mannberg, 2015). Patientdelaktighet är ett nära liggande begrepp som Sahlsten 

med flera (2008) ställer upp fyra kriterier för: en ömsesidig etablerad relation, att 

den professionella parten överlåter viss makt till den andra parten, information 

och kunskap och att engagemanget skall vara aktivt och komma till uttryck i 

samtal och/eller aktiviteter. Vad delaktighetsdefinitioner har gemensamt är att de 

beskriver delaktighet som en process som förutsätter en relation mellan två parter 

(Kjellström, 2012), och samverkan kräver också upprättande av relationer. 

Brukardelaktighet kan riskera att få ett diffust innehåll om det inte tydliggörs 

vilket ansvar de berörda professionella har för att uppnå detta (Cowden & Singh, 

2007; Stickley, 2006). Verksamheternas exkluderande strukturer har tidigare haft 

en tendens till att hindra brukardelaktighet. Om det finns en uppriktig avsikt från 

verksamheterna att öka brukardelaktigheten, så kan frågor om makt, konflikt och 

medborgliga rättigheter bli aktuella (Carr, 2007). Makthandlingar kan innebära 

att de professionella, trots att de agerar för och bejakar brukardelaktighet, ändå på 

ett invant och många gånger omedvetet sätt försvarar institutionellt definierade 

maktrelationer (Hodge, 2005). Likväl är det de professionella som måste ta ansvar 

för att släppa ifrån sig kontroll och makt (Sahlsten et al., 2008). Eriksson (2015) 

skriver att brukarna vanligen endast kan utöva inflytande över insatser som ges 

inom ett institutionellt definierat och begränsat område där de grundläggande 

besluten redan är tagna.  

I en studie kring samverkan i form av individuella planer i Norge noteras 

spänningar i samverkan mellan brukare och professionella samt frågor om makt 

och maktlöshet (Slettebø et al. (2011). Författarna fann tre olika maktdiskurser: 

makten i relation till kunskap om kontexten, makten kring språket samt makten 

att definiera problem för barn och föräldrar. Samverkan kring individuella planer 

kan enligt Alve (2013) delas upp i samverkan ledd utifrån önskemål från barn och 
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föräldrarna, samverkan ledd av interaktion mellan professionella och barn och 

föräldrar, och restriktiv interaktion präglad av konflikter och oenighet. 

Professionella bör undvika att tillämpa ett strikt samverkanskoncept utan bör se 

varje familj som unik (ibid). Användningen av individuella planer i en norsk 

kontext kritiseras av Breimo (2016) för att tendera att över tid att bli vårdgivarnas 

instrument för att utföra och dokumentera vården rationellt, istället för att behålla 

intentionen att den individuella planen är brukarens dokument. 

Barn och föräldrar har inte alltid samma bild av och förväntningar på delaktighet 

som professionella (Kjellström, 2012). Det finns en risk att tidigare negativa 

erfarenheter av brukarmedverkan kan medföra och förstärka en reserverad vi-och-

dem inställning från bägge parter (Biggs, 1993). En god relation mellan brukare 

och professionella kan uppväga en del av gapet mellan ideal och verklighet i en 

samverkanskontext som präglas av dåliga erfarenheter (Buckley et al., 2011). Barn 

och föräldrar, och professionella har inte alltid en samstämmig bild av vilken 

problematik familjen har, och barn och föräldrar därför inte alltid känner sig 

delaktiga i samverkan mellan berörda verksamheter, och heller inte helt förstår de 

hjälpinsatser som erbjuds (Blomqvist, 2012). 

Barn och föräldrars förväntningar på delaktighet består främst av att mötas av 

förtroende och respekt, tydlig kommunikation och information samt garanterad 

delaktighet genom relevant stöd (Gallagher, Smith, Hardy, & Wilkinson, 2012; 

Garth, 2003). En fri och öppen kommunikation kring både formella och 

informella beslut i samverkanskontexten bidrar till att skapa trygghet, utveckling 

och lärande (Willumsen & Skivenes, 2005). Samverkan med barn och föräldrar 

bör bestå av kunskap, empati och åtkomlighet, och ha en trygg struktur och miljö 

som ger tillit (Widmark, Sandahl, Piuva, & Bergman, 2013). Samverkan bör 

planeras och genomföras ur ett bottom-up-perspektiv, så att strukturerna anpassas 

till barn och föräldrarnas behov, istället för en top-downstyrd samordning där de 

befintliga maktstrukturerna mellan inblandade aktörer styr (Eklund Nilsen & 

Jensen, 2011).  
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En viktig fråga avseende samverkan kring barn och unga gäller deras fysiska 

närvaro och delaktighet i samverkanskontexten. Det saknas vetenskapligt stöd för 

att barnet kan utsättas för risk att delta i planering som rör barnet, utan snarare 

gagna barnet att finna vägar för att öka barnets delaktighet (Gallagher et al., 2012; 

Garth, 2003; Mannberg, 2015; Vis, Strandbu, Holtan, & Thomas, 2011). 

Delaktighet påverkas av barn och ungas förmåga till aktörskap (agency), vilket 

innebär hur deras agerande och deras reflexiva förmåga är utvecklade (Bolin & 

Sorbring, 2014; Corsaro, 2005). Barns aktörskap indelas av Kuczynskis (1999) i 

tre delar: barnet som meningsskapande, barnet som aktivt agerande och barnet 

tilltro till den egna förmågan att påverka. Aktörskapet har betydelse för barnets 

delaktighet i beslut som rör dem. Bolin och Sorbring (2014) har studerat barns 

aktörskap i inter-professionellt samarbete inom social barnavård. För de yngre 

barnen upp till tio år uttrycks aktörskap mest i form av meningsskapande för att 

förstå situationen och vem som skall hjälpa familjen. De äldre barnen (11 år och 

äldre) har en tilltro till sin egen förmåga att påverka vilket visar sig inom fyra olika 

teman: exkludering av hjälpare barnet inte behöver, identifikation av dem som 

kan hjälpa en, samt olika strategier för att finna sig i de vuxnas organisering av 

samarbetslösningar (ibid).  

 

Hinder och möjligheter för samverkan mellan professioner 

Forskningen kring samverkan har varit inriktad på att identifiera hinder och 

möjligheter i samverkan mellan olika professioner och mellan olika huvudmän 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Danermark & Kullberg, 1999). I en rapport 

från SKL (2014) studeras de nationella förutsättningarna för samverkan kring 

barn och ungas psykiska hälsa, och slutsatsen är att det inte finns något entydigt 

samband mellan samverkan och resultat. Istället borde frågan om betydelse av 

samverkan formuleras som: ”Vilka är de för utfallet tänkbara strukturella 

förhållanden som frambringar främjande mekanismer, och vilka är de i den 

aktuella kontexten (strukturen) motverkande mekanismerna?” (ibid, sidan 4).  
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De främjande respektive motverkande mekanismerna för samverkan 

framkommer i ett flertal studier (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Brandon, 

Howe, Dagley, Salter, & Warren, 2006; Bronstein, 2003; Danermark, 2000; 

1999; Darlington & Feeney, 2008; Hodge, 2005; Horwath & Morrison, 2007; 

Lalayants, 2013). Resultatet som kommer fram i dessa studier är variationer på 

samma tema och kan sammanfattas i följande punkter:  

Främjande faktorer: Samordnad administrativ och politisk ledning. 

Gemensamma och långsiktiga mål och mandat för dessa. Teamarbete med 

förtroende och helhetssyn. Klart definierade funktionsgränser och tydligt 

huvudmannaskap. Tillräckliga ekonomiska resurser och gemensamma lokaler.  

Hindrande faktorer: Skilda målsättningar och förväntningar. Olika kunskaps 

traditioner och etiska regler. Oklar ansvarsfördelning. Olika organisatoriska 

strukturer och kulturer. Asymmetriska relationer och olika status. Små 

ekonomiska resurser. Hög arbetsbelastning och personalomsättning.  

Samverkan för vem - ett kritiskt perspektiv.  

Det är viktigt att förhålla sig kritisk till kravet på mer samverkan. Exempelvis 

påpekar Longoria (2005) att samverkan inte alltid definieras tillräckligt tydligt 

gällande terminologi och målsättningar kring vad aktörer vill uppnå. Det finns 

risk att samverkan blir ett självändamål, och tar mycket tid i anspråk som 

verksamheterna behöver för annat ändamål (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

Huxham och Vangen (2005) hävdar att samverkan är så pass komplicerat och tar 

så pass mycket tid att om det inte finns goda skäl till att samverka så är det bäst 

att avstå. Verksamheter som berör barn och unga skall utgå från vad som är bäst 

för dem och därför måste frågan alltid ställas om behov av samverkan finns och 

vilket mål samverkan skall ha (Bergnéhr, 2014). Blomqvist (2012) hävdar att det 

tar lång tid innan samverkan sker, och det finns oklar organisation och 

ansvarsfördelning för insatserna. Blomqvist (ibid) menar vidare att de 

professionellas strävan efter samverkan kan riskera att fördröja insatserna för det 

aktuella barnet genom att de berörda verksamheterna lugnas av att samverkan 
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påbörjats och därmed ser mindre allvarligt på barnets situation, trots att 

situationen för barnet och familjen kan vara oförändrat (ibid). 

Termen samverkan riskerar att betyda allt eller intet (Bergnéhr, 2014). Samverkan 

används som ett begrepp som skall lösa alla former av problem, fast problemen i 

vissa fall kan åtgärdas bättre inom respektive verksamhet (ibid).  
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Teoretiskt ramverk  

Det finns inte finns någon övergripande teori om samverkan, utan olika forskare 

betonar olika aspekter av samverkan (Danermark & Germundsson, 2013). 

Avhandlingen använder två modeller av samverkan som båda tillsammans bidrar 

till förståelse av avhandlingens resultat. Delstudie 1 baseras på en modell som 

förklarar graden av verksamheters och professioners integrering. Modellen har 

valts då den behandlar integrationens betydelse för att uppnå gränsöverskridande 

samverkan mellan verksamheter. Delstudie 2 beskriver graden av delaktighet 

avseende möjlighet att påverka mål och utformning av samverkan kring insatser 

och använder en modell för att förklara detta. 

Modell för grad av integrering mellan verksamheterna 

Det teoretiska ramverket utgår från den tidigare beskrivna modellen kring 

funktionell och strukturell differentiering (figur 1) som bidrar till fragmentering 

av ansvar vilket därmed leder till behov av integrering. Nedanstående modell 

används i delstudie 1 för att förstå professioners integrering samt förutsättningar 

för inter-sektoriell, inter-organisatorisk och inter-professionell samverkan 

(Axelsson & Axelsson, 2006; 2013). Graden av integration mellan verksamheterna 

är avgörande för om samverkan sker. Integreringen av verksamheter sker i två 

olika riktningar, nämligen vertikalt och horisontellt (figur 2).  

Figur 2. Integrationsformer med olika grad av integrering. 
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Den vertikala integreringen utgörs av graden av samsyn mellan verksamheternas 

ledningsfunktioner kring samverkan i form av implementerade och väl kända 

inter-sektoriella, inter-organisatoriska och inter-professionella samverkansavtal 

mellan verksamheterna. Integrering på horisontell nivå avgörs av graden av de 

berörda professionerna på både interprofessionell och interorganisatorisk 

beredvillighet att samarbeta med varandra och att bilda olika former av 

professionella nätverk (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, 2013).  

Kontrakt (marknad): Låg vertikal och horisontell integrering kännetecknas av 

marknadslogik och kontrakt med inslag av konkurrens, och bristande samarbete, 

och låg samsyn kring ledningssystem kring samverkan, otillräckliga resurser och 

frånvaro av samverkansavtal. Verksamheterna fokuserar på det egna 

kärnuppdraget och utbytet med andra verksamheter begränsas till 

kommunikation och informationsutbyte. 

Samarbete (nätverk): Hög horisontell integrering innebär en önskan att 

samarbeta i nätverk som har initierats av informella kontakter. Samarbetet har få 

eller inga formella överenskommelser och samarbete eller samordning med andra 

verksamheter sker på basis av enskilda medarbetares intresse. 

Samordning (hierarki): Hög integration på vertikal nivå kännetecknas av att 

verksamheterna integreras genom formella avtal på ledningsnivå och kan leda 

fram till en form av standardiserad samverkan med gemensamma mål. Dessa 

avtal implementeras ofta på lägre nivåer i verksamheterna genom styrning och 

kontroll. 

Samverkan: Hög både vertikal och horisontell integration ger förutsättningar för 

samverkan som kan uträtta eller åstadkomma något tillsammans genom att 

överskrida olika gränser: disciplinära, professionella, organisatoriska och 

sektoriella (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013) i enlighet med avhandlingens 

definition av samverkan. Willumsen (2003) poängterar ledningens ansvar för att 

åstadkomma denna samverkan. Enskilda verksamheter har inom ramen för dessa 

samverkansavtal avstått från viss autonomi och fokus på egna verksamheten till 
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förmån för integrerade och gränsöverskridande helhetslösningar (Bryson; 

Horwath & Morrison, 2007; King & Meyer, 2006; Willumsen, 2008). SIP blir i 

vår studie det empiriska fallet för att pröva denna teori om integreringens 

betydelse för förutsättningar för samverkan.  

Modell för grad av brukardelaktighet  

Det finns ett antal olika modeller och teorier för att analysera graden av delaktighet 

(Halton; Hart, 2013; Johnson, 1998). De flesta av dessa modeller och teorier 

beskriver olika grader av delaktighet på ett likartat sätt. Den lägsta graden av 

delaktighet är en symbolisk grad av inflytande utan egentliga förutsättningar att 

påverka beslut eller skeenden. På den högsta graden av delaktighet utövas stor 

delaktighet nära gränsande till styrning av insatserna (ibid). 

Avhandlingen använder i delstudie 2 Hansens (2007) modell (Figur 3) som 

ursprungligen utvecklades för vuxna patienter inom psykiatrin. Den har hög 

relevans för föreliggande avhandling då användas visar graden av delaktighet i 

vård- och behandlingsinsatser. 

 

Figur 3. Modell över olika grader av brukardelaktighet (Hansen, 2007) 

Brukar-
perspektiv                             

Brukar-
medverkan         

Brukar-
inflytande 

Brukar-
styrning 

Hansens modell innehåller fyra grader av delaktighet. Den lägsta graden, 

brukarperspektiv avser att brukarens medverkan har mer ett symboliskt värde 

eftersom besluten redan är fattade. Professionella definierar och beslutar vad 

brukare behöver och tillfrågar dem för bekräftelse. Professionens normer styr i 

stor utsträckning utförandet av insatser och brukarens samtycke efterfrågas. 

Tidigare erfarenheter och institutionella normer styr i hög grad. Varje verksamhet 

fokuserar på sin uppgift utifrån sitt uppdrag, och olika verksamheter samverkar 

med varandra genom informationsutbyte. Brukarmedverkan inbjuder brukaren 
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till dialog om former för samverkan och deltagande, men i praktiken är det de 

professionella som fattar det slutliga beslutet om utformning av insatser. Det är 

från professionens sida ett stort fokus på standardiserade former som styr hur 

brukaren ska delta i planeringen av insatser. Brukarinflytande ger brukarna inom 

givna ramar möjlighet att fatta beslut om innehåll och mål. Fokus ligger på dialog 

och process om hur parterna inom de givna ramarna skall nå konsensus. 

Brukarstyrning blir brukaren beslutsfattare och de professionella blir utförare. 

Brukaren beställer och professionen utför stödet inom givna ramar. Det är först 

inom brukarinflytande och brukarstyrning som brukarna uppnår ett konkret 

inflytande i form av mål och medel (Hansen, 2007). 
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Rational för avhandlingen  

Många barn och familjer har komplexa behov och är i behov av sammansatta 

insatser från flera verksamheter. I nationella riktlinjer och policydokument 

påtalas vikten av samverkan mellan professioner och verksamheter till skydd för 

utsatta barn och unga, vilket är en viktig samhällelig utmaning att lösa. Om inte 

professionell samverkan kring barnet sker, så läggs ansvaret för samverkan på 

föräldrarna. Om samordning av insatser för barn och unga inte koordineras, så 

ökar risken för att relevant stöd försenas, försämras eller uteblir vilket kan få 

allvarliga konsekvenser för barnet/den unges hälsa och utveckling och även 

drabba familjen och anhöriga. Effekterna av enskilda verksamheter och 

professioners insatser försämras om inte dessa koordineras med insatser från 

andra professioner och verksamheter. Ju mer specialisering ju mer behov av 

integrering och samverkan. SIP är en juridiskt tvingande lagstiftning som tillkom 

för att forcera fram sådan samverkan som tidigare formulerats i strategier och 

policyn. Genom SIP regleras samverkan utifrån deltagare, mötesordning, 

dokumentation och uppföljning. Forskningsöversikten visar att det finns 

institutionellt definierade makt- och statusrelationer till professionens favör att 

styra insatsernas utförande inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola. Det 

är professionernas ansvar att uppnå ökat brukarinflytande och de kan med rätt 

kunskaper förbättra kvaliteten på insatserna för brukarna. Det finns få studier 

som undersöker hur barn och familjer upplever samverkan, och ingen studie om 

SIP. Därför finns det goda skäl att genomföra ett avhandlingsarbete där 

professionellas och brukares erfarenheter av SIP undersöks och vägs samman.  
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Syfte  

Det övergripande syftet med avhandlingen var att beskriva professionellas samt 

barn och föräldrars erfarenhet av samordnad individuell plan (SIP). Den 

övergripande forskningsfrågan är:  

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan professionellas respektive 

barn och föräldrars erfarenheter av SIP? Vad är unikt och vad är 

gemensamt i deras erfarenheter? 

Avhandlingen baseras på två delstudier som har varsitt syfte och forskningsfrågor. 

I delstudie 1 är syftet att analysera professionellas erfarenheter av samverkan i 

form av SIP, och forskningsfrågorna var: 

• Vilka erfarenheter har professionella av SIP? 

• Hur kommer hindrande respektive främjande faktorer till uttryck i 

verksamheternas avvägning mellan kärnuppdrag och samverkan i form 

av SIP? 

I delstudie 2 är syftet att beskriva barn och föräldrars erfarenheter av att delta i 

SIP. Forskningsfrågorna var: 

• Vilka erfarenheter har barn och föräldrar av SIP? 

• På vilket sätt kommer delaktighet till utryck i barns och föräldrars 

erfarenheter av SIP?  
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Metod  

Design  

Avhandlingen har en deskriptiv kvalitativ design, och genomfördes i två 

intervjustudier som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Designen valdes 

för att den kvalitativa intervjun är ett lämpligt redskap för att fånga erfarenheter 

(Kvale, Brinkmann, & Torhell, 2009).  

Deltagare och rekrytering  

De bägge delstudierna genomfördes i ett län i södra Sverige under 2015-2016 

inom en implementeringsfas av SIP i länets landsting och kommuner. Deltagare 

med erfarenhet av SIP rekryterades från länets hälso- och sjukvård samt från tre 

av dess kommuner. Gemensamt för alla deltagare var att de haft erfarenheter av 

SIP på olika sätt. Delstudie 1 genomfördes med 71 deltagare från hälso- och 

sjukvården, skolan och socialtjänsten som intervjuades i fokusgrupper. Delstudie 

2 genomfördes med 13 barn och föräldrar som intervjuades enskilt.  

Delstudie 1 

Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten fick 

muntlig och skriftlig information om studien. Inför rekryteringen eftersträvades 

homogenitet, såtillvida att varje fokusgrupp bestod av deltagare från ett och 

samma verksamhetsområde. Verksamhetscheferna rekryterade deltagare, utifrån 

ett heterogent urval avseende professionstillhörighet, kön, och ålder så att en 

mångfald av erfarenheter och uppfattningar kunde uppnås inom varje 

fokusgrupp. Inklusionskriterier var mer än tre års yrkeserfarenhet inom yrket, 

erfarenhet av att ha deltagit i SIP-möte, intresse av att delta i studien, samt förstå 

och tala svenska. Deltagarna i fokusgrupperna informerades muntligt och 

skriftligt om studiens syfte genom verksamhetscheferna och informerat samtycke 

inhämtades i samband med datainsamlingen.  
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Totalt genomfördes tolv fokusgruppsintervjuer (tabell 1). Sammantaget deltog 71 

personer (58 kvinnor och 13 män), representerande fem olika typer av 

verksamheter och tolv olika professioner/funktioner. Inom den kommunala 

verksamheten deltog socialtjänst och skola med tre fokusgrupper vardera. Inom 

landstingets verksamheter deltog barn- och ungdomspsykiatri, barn- och 

ungdomshabilitering samt barn- och ungdomsmedicin med två fokusgrupper 

vardera. Deltagande professioner och funktioner var arbetsterapeut, 

familjebehandlare, gruppsamordnare, kurator, LSS-samordnare, läkare, psykolog, 

sjukgymnast, sjuksköterska, socialsekreterare, rektor samt verksamhets- och 

enhetschef.  

Tabell 1. Översikt av deltagarna med avseende på organisation, 

verksamhetsområde och kön. 

OrganisationOrganisation  Verksamhet (fokusgrupp)Verksamhet (fokusgrupp)  
Antal deltagare Antal deltagare 
(kvinnor/män)(kvinnor/män)  

Hälso- och 
sjukvård 

Barn- och ungdomshabilitering 
3 (3/0) 
5 (5/0) 

Barn- och ungdomsmedicin 
4 (3/1) 
6 (5/1) 

Barn- och ungdomspsykiatri 
9 (8/1) 
6 (3/3) 

Skola  Elevhälsa och skolledning  
4 (3/1) 
7 (5/2) 
8 (8/0) 

Socialtjänst 
individ- och familjeomsorg, 
verksamhet för barn och unga 

6 (5/1) 
6 (4/2) 
7 (6/1) 

AntalAntal  1212  71 (58/13)71 (58/13)  
 

Delstudie 2  

Deltagare i studien var dels barn som fyllt 15 år och dels vårdnadshavare som 

deltagit i minst ett SIP-möte och ett uppföljande möte samt som förstår och talar 

svenska. Deltagarna rekryterades genom ett tre-stegsförfarande. I steg ett 
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kontaktades verksamhetschefer och personal för hjälp att kontakta presumtiva 

deltagare till studien, och uppmanades att ge en kort förklaring till studien utan 

att använda mild övertalning eller annan otillbörlig motivation. I steg två delade 

berörd personal ut ett kuvert med ett skriftligt informationsbrev och en 

samtyckesblankett, riktat dels till vårdnadshavare dels till barnen. 

Informationsbrevet innehöll information om syfte, tillvägagångssätt, information 

om hur intervjun skulle gå till, att den var frivillig och att den kunde ske med barn 

och vårdnadshavare tillsammans eller med var och en för sig, samt 

kontaktuppgifter till forskargruppen. I steg tre ombads deltagarna att underteckna 

samtyckesblanketten och skicka till förstaförfattaren i ett adresserat och frankerat 

kuvert, som därefter tog kontakt för att bestämma tid och plats för intervju. Totalt 

ingick 13 deltagare i studien. Intervjuer gjordes med tre tonårsbarn och åtta 

vårdnadshavare, varav tre var mödrar, två var föräldrapar och en var 

familjehemsmor (Tabell 2). De intervjuade barnen och föräldrarna hade inget 

släktskap med varandra. 

Deltagarna var aktuella för SIP på grund av behov av stöd med samordning av 

olika insatser främst beroende på behov av förändringar i, byte av skola respektive 

anpassning av skolgången. Ett sekundärt motiv för SIP var att hantera olika 

former av utagerande beteende hos barnen som i de flesta fallen hade någon form 

av neuropsykiatrisk diagnos.  
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Tabell 2. Deltagare i intervjustudie.  

Intervjuperson Lågstadiet  Högstadiet Gymnasiet  
A (Mor)  X  
B (Barn)   X 
C (Mor)  X  
D (Mor)  X  
E (Mor) X   
F (Mor och Far)  X  
G (Mor och Far)  X  
H (Barn)   X 
I (Mor) X   
J (Mor i familjehem) X   
K (Barn)   X 
 

Datainsamling  

I båda studierna genomfördes intervjuer med semistrukturerade frågor (Kvale et 

al., 2009). Följande tre öppna frågor ställdes i bägge delstudierna: Berätta om 

dina/era erfarenheter av SIP-möten. Vad är avgörande för en bra samordning och 

ett bra SIP-möte? Vad är särskilt viktigt att personalgruppen tänker på/tar hänsyn 

till vid ett SIP-möte? De öppna frågorna följdes upp av fördjupande frågor. 

Delstudie 1  

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes i en lokal i anslutning till respektive 

verksamhet under 2014. Fokusgrupper är enligt Wibeck (2010) en lämplig 

metod för att undersöka handlande genom deltagarnas framställning av olika 

verksamheter och professioner, och deras handlingsutrymme. Moderator under 

intervjuerna var en medförfattare (IJ) och en från studien oberoende person var 

observatör. Inledningsvis ombads deltagarna berätta om sina erfarenheter av 

samordningsmöten. Dessa övergripande tre frågor följdes i delstudie 1 upp i 

form av reflektion och fördjupning av frågeställningarna utifrån 

forskningsfrågorna med hjälp av moderatorn för fokusgrupperna. Följdfrågorna 

berörde utmaningar kring samordningsmöten och vad deltagarna tänker att 
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samordningsmöten ska leda till. Deltagarna diskuterade utifrån frågor om bra 

och mindre bra samordningsmöten samt om konsekvenser för den enskilde. 

Fokusgruppsintervjuerna spelades in med videokamera och varade mellan 40-

90 minuter. Filmerna innehåller ett rikligt material men användes i 

föreliggande studie enbart till att särskilja vem som sa vad.  

Delstudie 2  

Data insamlades av andreförfattaren (EN), under perioden november 2014 till 

mars 2016 genom enskilda intervjuer som spelades in på ljudfiler. Enskilda 

intervjuer med barn och föräldrar valdes för att skapa trygghet i 

intervjusituationen och att få en så djup kunskap som möjligt av deltagarnas 

erfarenheter av SIP. Intervjuerna genomfördes på en tid och plats som deltagarna 

önskade. Förutom de tre gemensamma frågorna så var intervjufrågorna baserade 

på en genomgång av den tidigare beskrivna SIP-processen, dess intentioner och 

mötesform. För att få en heltäckande bild av deltagarnas erfarenheter av SIP-

möten, ställdes frågorna i kronologisk ordning, d.v.s. före, under och efter SIP-

mötet. Fördjupade öppna frågor ställdes i relation till deltagarnas utsagor.  

Analys av data  

En konventionell innehållsanalys (Hsieh & Shannon, 2005) användes i bägge 

delstudierna för att analysera data, vilket passade syftet att få fram både 

professionernas och brukarnas röster och unika erfarenheter av SIP. I 

konventionell innehållsanalys härleds kodning och kategorisering direkt från 

datamaterialet. 

Delstudie 1  

Analysen inleddes med att de tolv videoinspelade fokusgrupperna 

genomlyssnades för att få en helhetsbild av datamaterialets innehåll. Efter att ha 

lyssnat igenom samtliga fokusgrupper ytterligare en gång, valdes relevanta 

passager ut utifrån studiens syfte och transkriberades till text. Irrelevanta passager 

var tillfällen då fokusgrupperna diskuterade annat än samverkan. Passagerna 
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transkriberades ordagrant och lästes igenom flera gånger för att få en djupare och 

bredare uppfattning om vad som samtalades om. För att organisera datamaterialet 

gjordes en öppen kodning då noteringar och rubriker skrevs i texten allt eftersom 

den lästes igenom. Detta resulterade i ett antal koder som grupperades i olika 

kategorier. Genom att sätta samman de kategorier som hörde ihop, abstraherades 

innehållet och olika aspekter av erfarenheter av samverkan framträdde. Under 

analysprocessen upptäcktes att deltagarna återkommande jämförde sina 

erfarenheter av SIP med förhoppningar och önskningar om hur samverkan borde 

fungera. Eftersom dessa jämförelser berikade resultatet inkluderades 

önskningarna i analysen. I den sista analysnivån framträdde två huvudkategorier: 

hindrande och främjande faktorer för samverkan, och ur dessa framträdde 

underkategorier. Materialet lästes igenom av samtliga författare (BH, EN, IJ, SK) 

med olika kompetenser för att förbättra analysen ur ett tvärvetenskapligt 

perspektiv. För att testa relevansen av tolkningarna av innehållet i 

fokusgruppsintervjuerna, inbjöds deltagarna i fokusgrupperna till en member-

check (Guba & Lincoln, 1994) i form av ett seminarium där en preliminär tolkning 

av resultatet presenterades. Deltagarna (50 % av deltagarna i fokusgrupperna 

deltog på seminariet) bekräftade att de i stor utsträckning kände igen sig i 

resultatet vilket bidrar till resultatets validitet. Det framkom inga förslag om 

förändringar i tolkningen av resultatet. 

Delstudie 2  

För att få en helhetsbild av datamaterialet lästes de från ljudfilerna transkriberade 

texterna ett flertal gånger. En öppen kodning (Hsieh & Shannon, 2005) gjordes 

för att identifiera mönster i datamaterialet. Rad för rad lästes igenom och ord som 

fångade deltagarnas erfarenheter av SIP och dessa erfarenheter kodades. Ett 

kodningsschema utvecklades genom att jämföra koder med fokus på nyckelord 

och återkommande meningar i varje intervju. Koderna grupperades därefter i 

kategorier utifrån hur koderna var relaterade och länkade till varandra. Genom 

reflektion och öppen dialog i forskargruppen rätades skillnader i kodning och 
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utveckling av kategorier ut till dess att konsensus uppnåddes. Kategorier 

abstraherades utifrån liknande och olika innebörder och grupperades i huvud- och 

subkategorier som presenteras i resultatet.  
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Etiska överväganden  

De bägge delstudierna har godkänts av regionala Etikprövningsnämnden 

Linköping 2014-10-06 med diarienummer 2014/34-31. Den informerade 

samtyckesprocess har beskrivits i metodavsnittet, således redovisas här endast de 

etiska aspekter som var mest framträdande. 

Delstudie 1 innehöll ett möjligt etiskt dilemma huruvida det var ett informellt krav 

på deltagarna från de berörda verksamheternas ledning att delta. Vad skulle 

konsekvensen bli efter att ha blivit utvald av verksamhetschefen och välja att avstå? 

Fanns det inom personalgruppen dolda sanktioner eller direkta sanktioner mot 

dem som valde att avstå? Det fanns också en viss risk för att vid deltagande ha 

uppfattat en öppen eller dold förväntan att anamma en sorts 

konsensusuppfattning om samverkan gällande SIP. Genom de redovisade 

åtgärderna hanterades denna risk. En annan aspekt kring kravet på 

konfidentialitet är hur deltagarnas uppfattningar presenteras i resultatet (Wibeck, 

2010). I sammanställningen av resultatet från fokusgrupperna skyddas 

identiteten för enskilda deltagare utifrån yrkeskategori. Det finns även en risk att 

fokusgruppdeltagare för vidare vad de har hört av andra fokusgruppsdeltagare 

(ibid), då dessa fokusgrupper, utöver att vara föremål för forskning, var inriktade 

på förbättringsarbete. Ledarna för fokusgrupperna betonade att deltagarna inte 

fick citera vad en enskild person sagt i fokusgruppen, utan bara ta med sig generell 

kunskap från dessa fokusgrupper. I fokusgrupperna kan en person avstå från att 

uttala sig ifall ämnen som är känsliga för honom eller henne blir aktuella 

(Smithson, 2000; Överlien, Aronsson, & Hydén, 2005). Konfidentialitet har 

ytterligare förstärkts genom att filmerna och transkriptionerna från 

fokusgrupperna förvaras oåtkomligt för obehöriga. 

I delstudie 2 framkom risker för deltagarna, då dessa barn och föräldrar stod i en 

beroendeställning till de professionella som deltog i rekryteringen. Frågorna som 

intervjuaren ställde var känsliga och ingrep i den intervjuades komplexa 
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problematik som gjort dem aktuella för SIP. För att värna deltagarnas integritet så 

visste  inte  de  professionella  som  förmedlat  informations- och 

samtyckesblanketten vilka barn och familjer som kontaktade forskaren för att 

delta i intervjustudien. För att stärka deltagarnas självbestämmande, betonades i 

informationsbrevet rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan att uppge 

orsak och utan konsekvenser för pågående eller framtida utredning och/ eller 

behandling. Ingen person avbröt sitt deltagande inför eller under en intervju. 

Forskaren upprepade muntligt innehållet i det skrivna informerade samtycket för 

intervjupersonen före intervjun började. Resultatet av intervjuerna skrevs 

samman så att ingen deltagare kunde identifieras. De intervjuade barnen var 

gymnasieelever och nära artonårsåldern, och uttalade alla tre att de ville 

genomföra intervjun utan sina föräldrar och ingen återkoppling gjordes till deras 

föräldrar i enlighet med § 18 i lagen om etikprövning av forskning som avser 

människor (2003:460). Ljudinspelningarna och transkriptionerna från 

intervjuerna förvaras oåtkomligt för obehöriga.  
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Resultat  

Delstudiernas resultat presenteras först var för sig och sedan sammantaget.  

Resultat delstudie 1  

Först beskrivs hur de tre olika verksamheterna hanterade avvägningen mellan 

sitt kärnuppdrag och att samverka i form av SIP. Därefter beskrivs kategorierna 

hindrande respektive främjande faktorer med sina underkategorier. 

Kärnuppdrag i hälsoKärnuppdrag i hälso--  och sjukvården, socialtjänst samt skola och sjukvården, socialtjänst samt skola   

Hälso- och sjukvården deltagare i fokusgrupperna uttryckte en diagnostiserande 

och vårdande praktik genom ett fokus på att medicinskt förebygga, utreda och 

behandla barns sjukdomar och skador med fokus på patienter med störst behov 

av vård och behandling. Beslutsvägarna var kortare då läkare hade mandat att ta 

beslut under ett SIP-möte. Deltagarna upplevde svårigheter att välja bort patienter 

som stått i kö i väntan på tid för behandling, för att istället tvingas närvara på ett 

SIP-möte. De betonade den tid SIP tar från övrig verksamhet, och att det inte är 

etiskt försvarbart att mera omedelbara behov får stå tillbaka för barn och unga som 

inte är aktuella i den egna verksamheten. Konsekvensen av att tvingas till SIP-

möte kan således bli att den lagstiftade väntetiden på max 30 dagar före 

behandling inte uppfylls. Vidare menade deltagarna att SIP användes då den 

initiativtagande vårdgivarens ångestnivå var hög i avsikt att tvinga 

samverkanspartners till möten för att få dessa att tillsätta önskad åtgärd, vilket 

kunde leda till en begränsande, tvingande och reaktiv samverkan.  

Socialtjänstens deltagare i fokusgrupperna uttryckte ett fokus på att utreda och 

tillsätta åtgärd med stöd av lagstiftning och nämndbeslut. Deras bild av 

samverkanspartnern kommer till nätverksmöten med beställningar, och att SIP 

ibland upplevdes som ett konflikthanteringsinstrument som användes för att 

tvinga samverkanspartners till samverkan och att få partnern till att tillsätta 
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önskad åtgärd, exempelvis att socialtjänsten förväntades att ordna en placering 

utanför hemmet för barnet. Detta kunde ske utan att socialtjänsten fått tid att 

reflektera över om denna åtgärd var lämplig utifrån krav i socialtjänstlagen (kapitel 

11, §§ 1-2) att utreda situationen och behov av insats (SFS 2001:45). Den utredande 

myndighetslogiken blev därigenom utmanad av önskemål från andra 

samverkanspartners om snabba åtgärder i situationer som av socialtjänsten inte 

bedömdes vara akut för barnet. 

Skolans deltagare i fokusgrupperna uttalade ett fokus på pedagogik och en närapå 

daglig kontakt med barn och ungdomarna, och att skolan därmed borde vara de 

som hade mest inflytande över SIP-samverkan. Skolan beklagade att de inte hade 

samma mandat som hälso- och sjukvården och socialtjänsten att kalla till SIP-

möte. De betonade skyndsamheten i samverkan, då skolpersonal ser problemet 

tydligt varje dag och ser det som något som bör åtgärdas direkt, samtidigt som de 

konstaterade att andra samverkanspartners inte hade lika bråttom att få till 

samverkan, vilket skapade frustration. Deltagarna beskrev hur akuta ad hoc-

situationer som uppstår i vardagen kräver kortare beslutsvägar, exempelvis 

rektorsbeslut, jämfört med andra verksamheter.  

 

Hindrande och främjande faktorerHindrande och främjande faktorer  

De hindrande faktorerna handlade om professionernas handlingsutrymme och 

upplevda motsättningar gentemot andra verksamheter, samt en önskan att bevara 

autonomin och den egna praktiken (figur 4). De främjande faktorerna handlade 

om professionernas sökande efter samverkansytor med andra verksamheter för 

att uppnå mål som brukarna kan förstå och hantera utifrån insatserna som en 

helhet.  
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Figur 4. Figuren visar de två huvudkategorierna med underliggande kategorier, och hur de 

interagerar med varandra i möten avseende samordnad individuell plan (SIP).  

Hindrande faktorer Hindrande faktorer   

Olika mandat och behov, vilket beskrevs som att olika aktörer hade olika status 

och makt att påverka SIP-processen genom sin profession, kallelser, påverkan och 

mandat att ta beslut. Läkare och rektorer hade mandat att ta beslut under ett SIP-

möte. Alla verksamheter hade inte samma mandat att kalla till ett SIP-möte. Det 

framkom från vissa fokusgrupper att denna maktobalans gjorde att fokus ibland 

försköts från familjens behov till olika verksamheters behov.  

Tvång till närvaro och insatser, vilket beskrevs som att vid en kallelse till SIP-möte 

åläggs den kallade att delta. Många grupper upplevde tvånget som positivt att 

tvinga andra verksamheter, som annars var svåra att samverka med, till 

samverkan. Dock upplevdes tvånget till närvaro som mindre positivt då det gällde 

den egna verksamheten. Tvånget till insats kunde även uttryckas genom att andra 
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verksamheter kunde beställa eller begära att den egna verksamheten skulle 

tillsätta en viss insats för familjen utan tillräcklig tid för att utreda behovet. 

Ifrågasättande och klander, vilket uttrycktes genom besvikelser över tidigare 

samverkan med olika verksamheter präglade av revirstrider och konflikter, varav 

några verksamheter beskrevs som svåra att samverka med. Dessa erfarenheter 

kunde ibland genomsyra ett pågående SIP-möte med en familj.  

Tidsramar och prioritering, vilket uttrycktes som att olika verksamheter hade olika 

tidsaxlar och därmed olika bråttom i samverkan beroende på behovet. Skolan 

uttryckte ofta att samverkan krävde akuta åtgärder, medan andra verksamheter 

hade utrednings- och kötider som prioritet.  

Främjande faktorer Främjande faktorer  

Likartad tolkning av gemensamma avtal, vilket framkom genom en önskan att 

samtliga berörda skulle ta till sig vad lagtexten om SIP säger och att ta del av den 

regionala utbildning och avtal som ger vägledning om nå konsensus om hur SIP 

skall användas.  

Ömsesidig respekt och kollegialt lärande, vilket uttrycktes som en strävan efter en 

jämbördig samverkan utan status- och mandatskillnader och att nå en ömsesidig 

respekt för varandras uppdrag och metoder. SIP beskrevs även som ett bra tillfälle 

att lära sig mer om varandras verksamheter genom att höra vilket stöd familjen 

får. 

Gemensam terminologi och dokumentation beskrevs som en önskan att ha en 

gemensam och enkel terminologi i samverkan så att familjerna kan förstå 

sammanhanget och inte känna sig exkluderade. En strävan att göra SIP så enkel 

och transparent framkom genom att endast det som är relevant för den 

gemensamma samverkan skall förekomma i dokumentationen.  

Intresse för samverkan, och utrymme uppfattades som viktigt för att få till en 

proaktiv samverkan för att undvika dubbelarbete och försenade insatser för 

familjerna. Ett ökat utrymme för denna samverkan skall bli mer bestående var en 

önskan som framkom. 
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Resultat delstudie 2  

Resultatet beskriver barns och föräldrars erfarenheter av att ha deltagit i SIP-

möten avseende samordning av insatser utifrån tre kategorier: syn på 

samordning, allians för samordning och struktur för samordning med 6 

subkategorier (Tabell 3). I texten används beskrivning av de intervjuade som 

deltagare som samlingsbegrepp, och ifall de skiljer ut sig i sina svar kallas de 

barn eller föräldrar. De involverade aktörerna inom de olika verksamheterna 

benämns som professionella. 

Tabell 3. Resultatets kategorier och subkategorier 

Konkurrens Konkurrens kring kring 

samordning samordning   

Allians för samordningAllians för samordning  Struktur för samordningStruktur för samordning  

Stuprör  

 

Gräns- 

Område 

Dörr- 

öppnare  

Talesperson  Ansvars-

fördelning 

Möjlighet 

till 

påverkan 

 

KonkurrensKonkurrens  kring samordning kring samordning   

Kategorin handlar om deltagarnas beskrivningar av den rådande synen på 

samordning av barnets behovsrelaterade stödinsatser.  

Stuprör: I resultatet framkom att initiativet till ett första SIP-möte hade initierats 

av någon av verksamheterna (socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin eller 

skolan) med ett övergripande motiv att samordna och/eller tillsätta stödinsatser 

för det aktuella barnet. Deltagarna beskrev hur samordningen av insatser 

försvårades genom att de professionella agerade utifrån vars och ens 

ansvarsområde utan helhetsansvar utifrån stuprörsprincipen. Verksamheterna 

hade ett starkt fokus på sitt kärnuppdrag med ett oklart ansvar för helheten. 
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Deltagarna fick före SIP själva ringa runt och påtala behov, och upplevde därför 

att verksamheternas bedömning av barnets behov som fragmenterad, 

motsägelsefull och oklar. Detta resulterade i förvirring och känsla av alienation 

hos deltagarna, vilket förstärktes av att verksamheterna inför deltagarna uttalade 

kritiska synpunkter om varandra. Utöver detta tog brist på information, låg 

personalkontinuitet, ad-hoc lösningar samt bristande kunskap om aktuell 

problematik kring barnet, mycket kraft. Frustrationen i stuprörslandskapet gjorde 

att deltagarna sökte nya vägar för att nå en förändring. 

Gränsområde: De initiala försöken till samordning kom ofta inte längre än till 

kamper och ifrågasättande när de professionella markerade sina gränsområden. 

Försöken kunde ta tid i anspråk trots att situation för barnet förblev oförändrad. 

Initiativ till samverkan som mötte motstånd växte fram i gränsområdet. 

Deltagarna menade att samordningen av insatserna skedde godtyckligt och var 

beroende av de professionellas motiv, och deltagarna kunde bli ifrågasatta om 

rimligheten kring insatserna som de efterfrågade. Deltagarna upplevde 

avståndstagande och en objektifiering. När deltagarna bemöttes utan en 

ifrågasättande attityd och prestige mellan verksamheternas, så ersattes känslan av 

utanförskap med bekräftelse av uttryckta behov vilket gav en mera trygg 

samverkansmiljö. 

Allians för samordningAllians för samordning  

Kategorin handlar om deltagarnas beskrivning av behovet av stöd och relationens 

betydelse för planeringen av stödinsatser.  

Dörröppnare: Föräldrar beskrev en professionell som såg och uppmärksammade 

föräldern i sin vädjan av att få alla insatser för barnet samordnade eller ytterligare 

åtgärder tillsatta fungerade som en dörröppnare. Samordning möjliggjordes av 

dörröppnaren som hade tagit initiativ till ett SIP-möte genom att uppfatta 

helhetssituationen.  Föräldrarna  informerades  om  huvudmännens  

verksamhetsansvar och om möjligheter till fler insatser. I resultatet framkom att 

när barnet själv var involverad i sin problematik och behövde samordnade 
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stödinsatser, fanns inte samma behov av dörröppnare utan barnet tillfrågades på 

ett tidigt stadium om möjligheter till ett SIP-möte. 

Talesperson. Föräldrarna beskrev hur en bekräftande allians med den 

professionella som agerat dörröppnare även blev talesperson som kunde öppna 

dörrar till övriga verksamheter, och därmed tona ned prestige- och maktkamperna 

mellan verksamheterna. Föräldrarna träffade sin talesperson innan SIP-mötet och 

tillsammans la upp strategier inför mötet för att förbättra situationen. Föräldrarna 

upplevde att de genom detta stöd blev mindre utsatta i de prestigefyllda 

spänningarna mellan verksamheterna. Föräldrarna uttryckte tillfredsställelse i att 

bli trodd på, då man tidigare varit ifrågasatt.  

 

Struktur förStruktur för  samordningsamordning  

Kategorin handlar om deltagarnas beskrivning av hur strukturen under SIP-

processen underlättade samordning av barnets behov av insatser.  

Ansvarsfördelning. Deltagarna beskrev SIP-mötets struktur som tydlig till form 

och innehåll vilket förhindrade ett allmänt tyckande, utan istället skapade 

trygghet, lärande, och därmed mindre frustration, vilket stod i kontrast till tidigare 

samverkan som deltagarna upplevt som mera otydlig. Föräldrarna påtalade att 

genom att de professionella tog ansvaret för samordningen, så avlastades 

föräldrarna rollen att samordna och hålla alla informerade, och istället endast fick 

vara förälder. SIP-möten uppfattades av deltagarna som att det var upp till bevis 

för verksamheterna att ha fullgjort sin del, eftersom beslut om insats 

dokumenterades och skulle följas upp. Trots detta tog det dock fortsatt lång tid att 

nå fram till konkreta resultat av samverkan. 

Möjlighet till påverkan. Deltagarna uttryckte att SIP-möten över tid hade blivit 

mera funktionella och individanpassade, och svarade mot deltagarens individuella 

behov och möjligheten att påverka innehåll och deltagare. En central aspekt av 

påverkan var barnens egen möjlighet till påverkan, då föräldrarna hade valt att 

delta i SIP-mötet utan sitt barn. Ett skäl som framkom var att barnet var inbjuden 
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men ville inte delta. Andra skäl var att föräldrarna ville skydda barnet från den 

stress som det kunde innebära att delta. De ville inte utsätta sitt barn för en 

situation där många människor deltar och där barnet är i fokus. Det framkom 

även att föräldrar, av professionella blivit avrådda att låta barnen delta i SIP-mötet, 

men att föräldrarna i efterhand hade informerat barnet om SIP-mötets innehåll. 

Föräldrarna ansåg att även om barnet inte var närvarade fysiskt, så var det viktigt 

att de professionella lyfte barnens perspektiv i mötet.  

Sammantaget resultat  

I resultatet av de båda delstudierna lyfts här fram fyra viktiga temana som är 

gemensamma erfarenheter av SIP hos både professionella och barn och 

föräldrar nämligen tydlighet, relationell makt, barnets närvaro och 

individanpassning.  

Tydlighet: Både barn och föräldrar och professionella uttryckte erfarenheter av 

tidigare samverkan som dysfunktionell på grund av otydlighet kring struktur och 

innehåll. SIP beskrivs som ett undantag från detta, då SIP ställer krav på de 

professionella i att delta i samverkan och göra insatserna transparenta, och 

därmed göra avkall på sin autonomi till förmån för gränsöverskridande 

samverkan. Barn och föräldrar välkomnar också denna ökade tydlighet och 

delaktighet som lägger över ansvaret att samordna insatserna till de professionella 

att bevisa att de har uppfyllt sin del av gemensamma dokumenterade  beslut. 

Transparens och definierade ansvarsområden för varje verksamhet uppskattas 

utifrån olika utgångspunkter av både professionella, och barn och föräldrar.  

Relationell makt: Det tycks även som att en relation och en samarbetsallians med 

någon professionell är nödvändig för barn och föräldrar, för att uppnå en 

samordning inom SIP och att denna relation fungerar som ett ombud för barnet 

eller föräldern och som skyddar mot dåligt bemötande då denne talar för sin sak. 

Professionella påtalade vikten av kollegial respekt och ömsesidigt lärande för att 

SIP skall kunna fungera. De professionella konstaterade vidare i fokusgrupperna 

att om verksamheterna inte når konsensus kring uppdrag och insatser var och en 
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har vid genomförandet av SIP, så drabbar denna konkurrens barn och föräldrar. 

Detta bekräftades av deltagarna i delstudie 2 som kände sig drabbade av dessa 

oenigheter och spänningar i form av makt och kontroll mellan verksamheterna. 

Barn och föräldrar drabbades av det som kan beskrivas som verksamhetsagenda 

och de tycktes uppleva samverkansagenda som ett mer holistiskt alternativ som 

bättre anpassats till sina behov.  

Barnets närvaro: Det var ett genomgående drag att både professionella och 

föräldrar valde att inte ha med det aktuella barnet på SIP-mötet, eller att barnet 

inte ville delta. Motivet från bägge parter var att inte utsätta barnet för den 

stressande situationen med så många människor. Bägge parter beskrev också att 

barnets uppfattning hade efterfrågats och att allt som planerats på mötet 

återfördes till barnet.  

Individanpassning: SIP var i delstudie 1 föremål för tolkningar, frågetecken och 

implementering från de professionella. Med utgångspunkt från denna 

osäkerhet, så tolkades SIP utifrån den egna verksamhetens förutsättningar. Barn 

och föräldrar beskrev SIP som ett färdigt koncept från start som skapade en 

tydlig struktur. Det framkom också under stadierna av högre grad av delaktighet 

och inflytande så hade SIP individanpassats till barn och föräldrarnas behov. Det 

framkom i fokusgrupperna i delstudie 1 att om större konsensus och integration 

mellan verksamheterna kunde uppnås, så fanns det större beredvillighet att 

individanpassa SIP-samverkan, istället för att tillämpa ett strikt koncept, och 

barn och föräldrar tycktes uppskatta det individanpassade alternativet. 
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Diskussion 

Avhandlingen bidrar med kunskap om professionellas samt barn och föräldrars 

erfarenheter av en skärpt lagstiftning gällande samverkan. Avhandlingens resultat 

utgörs av en sammanvägning av deras erfarenheter. Det finns forskning som 

fokuserar på samverkan mellan dessa verksamheter men få eller inga alls om SIP. 

SIP har fått ett stort genomslag i den dagliga praktiken som samverkansform 

utifrån dess intentioner, och genom fortsatt användande standardiseras SIP 

alltmer.  

Delstudie 1  

Delstudiens två forskningsfrågor: Vilka erfarenheter har professionella av SIP? 

Hur kommer hindrande respektive främjande faktorer till uttryck i avvägningen 

mellan kärnuppdrag och samverkan i form av SIP? 

Diskussionen kring vilka överväganden som professionella och verksamheter gör 

mellan sin egen kärnverksamhet och samverkan enligt SIP tar sin utgångspunkt 

från modellen om behovet av integration (figur 1. Bihari & Axelsson, 2013) och 

modellen om fyra olika grader av integration (figur 2. Bihari & Axelsson, 2006, 

2013). 

Deltagare från hälso- och sjukvården, socialtjänsten och skolan välkomnade SIP 

som struktur för samverkan, då samtliga verksamheter uttryckte att tidigare 

samverkan kunde sakna detta. Kan man i resultatet se att verksamheterna levde 

upp till Socialstyrelsens (2008; 2013c) tidigare nämnda begrepp styrning, struktur 

och samsyn med ett gemensamt mål i fokus? Uppnådde man de tre viktiga teman 

integrerad samverkan som Willumsen (2003) beskriver som hållbara nätverk, 

utvecklat förtroende och flexibilitet? Svaret tycks vara att verksamheter tenderade 

till att tolka och implementera direktiv om förändring av sin verksamhet utifrån 

egna preferenser och kärnuppdrag (Grape, 2006; Johansson, 2002, 2007; 

Lindqvist, 2013). Resultatet visar att direktivet att samverka enligt SIP översätts till 

den egna verksamheten genom att deltagarna försökte att konkretisera 
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intentionerna och lagtexten kring SIP. Verksamheterna uppvisade olika sätt att 

hantera avvägningen mellan att utföra sitt kärnuppdrag och att samverka i form 

av SIP. Det förekom uttryck för misstänksamhet mot andra verksamheters 

intentioner att utöva påtryckningar och besvikelser mot tidigare samverkan, 

samtidigt som SIP sågs som något hoppfullt avseende förbättrad samverkan. 

Denna kluvenhet mellan kärnuppdrag och samverkan i form av SIP tog sig i 

uttryck i en pendling mellan hindrande och främjande faktorer. 

SIP ställer krav på professionella att kunna hantera integrering både horisontellt 

och vertikalt, och studien visar att den vertikala och horisontella integrationen 

växelverkade i fallet SIP. Ifall verksamheterna genom hög grad av integration på 

både horisontell och vertikal nivå lyckas ena sig om vad som är den enes och den 

andres ansvarsområde, så uppstår domänkonsensus (Grape, 2006; Ineland, 

2007) om mål,  uppfattningar och hantering av SIP. Tidigare besvikelser kring 

samverkan och oklarheter på den vertikala nivån kan influera framtida samverkan 

(Hodges, Ferreira, Mowery, & Novicki, 2013). I studien framgick det att 

oklarheterna på den vertikala nivån fick till följd att misstänksamheten ökade mot 

dem man samverkade med på horisontell nivå. I fokusgrupperna beskrevs 

konkurrerande praktiker och friktion i form av olika makt- och legitimitetsfrågor 

mellan olika verksamheter och professioner, vilket lägger hinder i vägen för 

samverkan, vilket bekräftas av tidigare forskning (Blomqvist, 2012; Danermark, 

2004; Germundsson, 2011; Grape, 2006; Lindquist, 2011). I studiens resultat 

framträder asymmetriska maktrelationer och skillnader i mandat vilket har ökat 

oenigheten (Danermark, 2004; Hodges et al., 2013). Domänkonsensus har 

därmed inte uppnåtts utan snarare domänkonflikt som uppstår om de 

samverkande verksamheterna inte kommer överens om vad var och en av dem 

skall utföra enligt Grape (2006).  

Formulerandet av gemensamma mål och identitet är avgörande för graden av 

samverkan och om detta saknas försvåras samverkan (Brandon et al., 2006; 

Bronstein, 2003; Lalayants, 2013).  Deltagarna upplevde sig i vissa lägen 
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förhindrade att utföra sitt uppdrag och sina mål genom att andra verksamheter 

inte gjorde det som förväntades av dem. Dessa förväntningar kan dock ses som 

orealistiska av dem som förväntningarna riktas mot, vilket enligt Darlington 

(2008) kan skapa ömsesidig misstro. 

Den bristande vertikala integreringen på grund av oklarheter om tolkningen och 

översättningen till den egna verksamheten (Grape, 2006; Johansson, 2007, 

2009) av SIP fick konsekvenser i samarbetet på den horisontella nivån genom att 

verksamheter går in i samverkan med olika agendor och med viss 

misstänksamhet och försöker skydda den egna verksamheten mot påverkan 

utifrån (Lalayants, 2013). Detta kan anses som naturligt att kärnverksamheten 

kommer i första hand, då verksamheterna annars skulle få ägna alltför mycket tid 

till samverkan. Men detta skyddande av den egna verksamheten kan ske till priset 

av en fragmenterad vårdbild för barn och föräldrar och behöver därför 

problematiseras (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007, 2013). Ifall både den vertikala 

och horisontella graden av integration är låg, så blir det svårt att få fram 

gränsöverskridande samverkan över disciplinära, professionella, organisatoriska 

och sektoriella gränser (Axelsson & Axelsson, 2006; 2007, 2013; Willumsen, 

2008). Verksamheternas kontakt riskerar då att reduceras till informationsutbyte 

(Horwath & Morrison, 2007), vilket överlag inte är tillräckligt för målgruppens 

behov även om det i vissa fall kan vara tillräckligt.  

Då professionella möts i olika samverkanskontexter kan positiva eller negativa 

erfarenheter av dessa och relationella aspekter på den horisontella kollegiala nivån 

i sin tur påverka hur väl den vertikala ledningsorienterade integrationen lyckas 

(Dunlop & Holosko, 2004; Hinojosa et al., 2001). Deltagarna önskade men 

lyckades inte fullt ut med integreringen och samverkan därför att målet kring 

implementeringen av SIP var inte tillräckligt tydligt, och tidigare besvikelser kring 

samverkan kom till uttryck. Sammantaget visar resultatet att en process som 

påbörjat integration på endera av dessa nivåer förstärker bägge nivåer, medan en 

bristande integrering på endera nivån försämrar bägge nivåer vilket bekräftas av 

Willumsen (2012). Här framkommer integrationens positiva cirkel och dess 
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negativa cirkel. Graden av integration på horisontell och vertikal nivå kan ses som 

avgörande hur verksamheterna både skall kunna fokusera på sitt kärnuppdrag och 

ändå kunna delta i samverkan utifrån intentionerna i SIP.  

Lipskys (2010) teori om frontlinjebyråkraternas (FLB), som deltagarna i 

fokusgrupperna kan ses som, diskretion innebär i detta fall en spännvidd mellan 

professionellt omdöme och skönsmässiga bedömningar kring att hantera SIP. 

Deltagarna strävade i denna komplexa samverkan genom sin diskretion att 

tillmötesgå olika typer av behov både från den egna verksamheten och barn och 

föräldrar. FLB försöker att tillmötesgå tre olika krav som blev aktuella: att i sin 

lokala kontext så långt det är möjligt tillmötesgå brukarens önskemål och behov, 

att upprätthålla verksamhetens inarbetade rutiner i en verksamhet fokuserad på 

kärnuppdraget, och att följa lagstiftningen kring SIP fullt ut. Pendlingen mellan 

hindrande och främjande faktorer för samverkan som kom till uttryck kan 

förklaras av hur dessa FLB i fokusgrupperna hanterade dessa tre krav (Blomberg 

& Dunér, 2015; Dellgran, 2015; Lipsky, 2010). 

Delstudie 2 

Delstudiens två forskningsfrågor: Vilka erfarenheter har barn och föräldrar av 

SIP? På vilket sätt kommer delaktighet till utryck i barns och föräldrars 

erfarenheter av SIP? Delstudiens resultat visar hur samordning av insatser kantas 

av möjligheter och hinder för delaktighet, och att de främjande och hindrande 

faktorerna var förknippade med graden av delaktighet.  

De tre kategorierna, Konkurrens kring samordning, Allians för samordning och 

Struktur för samordning pekar på kvarstående svårigheter att involvera barn och 

föräldrar i samverkande aktiviteter tillsammans med professionella aktörer. Detta 

trots att delaktighet stöds av barnkonventionen (Brandin Berndtsson & Juhlén, 

2008; Socialdepartementet, 2011) och svensk lagstiftning (SFS 2009:981). 

Professionernas olika utgångspunkter framstår i studien som ett betydande 

hinder avseende brukardelaktighet. Inom givna ramar kan sannolikt graden av 



 

56 

 

delaktighet öka när barn och föräldrar får möjlighet till påverkan. Studien tyder på 

att en allians med någon av de professionella är en förutsättning för att öka 

delaktigheten.  

 

KonkurrensKonkurrens  kring samordning kring samordning beskriver de olika bilder som mötesdeltagarna i 

SIP-möten hade på aktuell problematik i form av barns och föräldrars behov och 

önskemål. Istället agerade verksamheternas professionella aktörer utifrån sina 

respektive agendor och stuprör (Hjern, 2007), vilket innebar att insatserna blev 

fragmenterade och svåra att förstå för barn och föräldrar. När verksamheternas 

professionella agerade utifrån vars och ens synsätt, menar Blomqvist (2012) att 

strävan efter samverkan med varandra riskerar att fördröja insatserna, fastän 

barnets situation är oförändrad. Breimo (2016) pekar på att SIP som 

samverkansform riskerar att primärt bli de professionellas instrument istället för 

som avsett vara barn och föräldrarnas instrument vilket förekommer i studien. 

Samverkan kan från barn och föräldrars horisont i vissa skeden skett i en 

kontrollerande riktning till förmån för professionen (Cowden & Singh, 2007; 

Stickley, 2006) vilket också förekommer i studien. Barn och föräldrar riskerar då 

att objektiveras till att bli ett ärende som ska hanteras och får anpassa sig till 

strukturerna, istället för att samverkan utgår från barn och föräldrars behov 

(Nordström, 2016). Eklund & Nielsen (2011) beskriver vikten av att i samverkan 

inta ett bottom-up perspektiv. Bristen på samsyn mellan professionerna minskade 

förutsättningarna till delaktighet i beslutsprocessen, och barn och föräldrar 

tillfrågas endast om bekräftelse av planering och beslut vilket i Hansens modell 

(2007) kallas brukarperspektiv och har endast ett symboliskt värde, vilket 

framkom i studien. 

 

 Allians för samordning Allians för samordning indikerade nödvändigheten av att skapa en relation med 

en förtroendegivande talesperson, som kunde bistå barn och föräldrarna i 

samordning av insatserna under SIP-processen och därmed fungera som 

dörröppnare. När samverkan präglas av restriktiv interaktion och konkurrens 
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mellan verksamheternas professionella skapas otrygghet (Alve et al., 2013). En 

relation med en allierad person blev därför av stor betydelse för barn och 

föräldrarna (Buckley et al., 2011), vilket framkommer i studien. Det är en 

lagstadgad rätt att vid behov få stöd med samordning enligt SIP och detta ska inte 

vara något som föräldern skall behöva kvalificera sig för genom kamp, eller vara 

beroende av goda relationer med de professionella, ty då riskerar 

brukardelaktigheten att få en diffus innebörd (Cowden & Singh, 2007; Stickley, 

2006). Utifrån Hansens (2007) modell kan inslag av både ’brukarperspektiv’ och 

’brukarmedverkan’, de två lägsta nivåerna av brukardelaktighet, relateras till 

kategorierna Konkurrens kring samordning och Allians för samordning. De 

professionella beaktade inte barn och föräldrar som en partner i samverkan med 

de professionella, utan insatserna beslutades och planerades utifrån de 

professionernas normer (ibid). En viss form av delaktighet och inflytandegrad 

fanns, men det skedde inom det som Eriksson (2015) kallar institutionellt givna 

ramar. Resultatet visar att denna typ av styrning yttrade sig i att barn och föräldrar 

kände sig dåligt bemötta, låg delaktighet och att målen tog lång tid att nå. Genom 

den professionella diskursens makt definierades målen och barn och föräldrar 

bjuds endast in till dialog om hur målet nås (Hodge, 2005) men de hade liten 

möjlighet att påverka val av insats (Hansen, 2007). Deltagarna uppfattade att 

maktrelationerna därmed försvarades, även om de professionella aktörerna 

agerade för och bejakade brukardelaktighet (Eriksson, 2015; Hodge, 2005).  

 

Struktur för samordStruktur för samordning ning är den kategori som indikerar barn och föräldrarnas 

möjlighet till brukarinflytande, då de i denna studie hade möjlighet att påverka 

innehållet och besluta vem som skulle delta i mötet. Det tycks inom kategorin som 

att barn och föräldrar fortfarande endast kunde utöva inflytande över insatser som 

gavs inom ett institutionellt definierat och begränsat område, där de 

grundläggande besluten redan var tagna (Eriksson, 2015; Hansen, 2007). Endast 

tre barn deltog i studien, och dessa tre tycktes ha funnit ett meningsfullt 
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aktörskapande (Bolin & Sorbring, 2014) då dessa tre barn i gymnasieåldern hade 

upplevt hög delaktighet över besluten på kort tid. Samtliga föräldrar hade valt att 

själva representera barnet under SIP-mötet. Föräldern hade därigenom möjlighet 

att uttrycka sin egen åsikt samtidigt som de hade rollen som språkrör för sitt barn 

och dess behov. Föräldrarna angav flera skäl till att deras barn inte skulle närvara 

under SIP-mötet, där ett argument var att skydda sitt barn från en utsatt situation 

och att barnet inte var moget för att vara delaktig, vilket kan ses som en inställning 

som saknar vetenskapligt stöd. Snarare finns belägg för att barn som involveras i 

beslut om insatser, gynnar effekten av insatserna  (Day, 2008; Gallagher et al., 

2012; Garth, 2003; Mannberg, 2015; Vis et al., 2011). Stenhammar (2010) menar 

att barn redan i tidig ålder kan medverka i planering och beslut om insatser som 

berör deras vardagssituation. Garth (2003) problematiserar, vilket framkommer i 

studien, att föräldern uttrycker barnets behov, utan ett mera holistiskt perspektiv 

som inkluderar barnet på dess villkor behöver tillämpas. Om barnet eller 

ungdomen väljer att avstå från SIP-mötet eller att föräldern eller att de 

professionella väljer att exkludera barnet från mötet, så är det angeläget att skapa 

andra arrangemang så att barnet får insyn och möjlighet att påverka innehåll och 

beslut kring insatserna som ges. Både professionella och föräldrar måste utifrån 

det enskilda barnet reflektera hur barnet skyddas från negativ exponering under 

SIP samtidigt som barnets grad av delaktighet och inflytande maximeras. 

Barn och vuxna hade olika förväntningar på delaktighet. Medan en vuxen ser 

delaktighet som att de lyssnar, visar respekt och empati, uttryckte en deltagare i 

denna studie att det räcker inte med att lyssna, det måste leda till någon konkret 

handling. Gallagher et al. (2012) menar att förväntningar på delaktighet främst 

består av att bemötas med förtroende och respekt, tydlig kommunikation och 

information och samt garanterad delaktighet genom relevant stöd. Willumsen m 

fl. (2005) belyser betydelsen om en fri och öppen kommunikation kring både 

formella och informella beslut i samverkanskontexten för att skapa trygghet, 

utveckling och lärande, vilket bekräftas av studiens resultat efter ett antal SIP-

möten. Likaså  var möjligheten att påverka mötets struktur och miljö en viktig 



 

 

59 

 

komponent för att samverkan blir trygg och skapar tillit tillsammans med 

kunskap, empati och åtkomlighet (Widmark et al., 2013) som även detta blev 

synligt över tid. Utifrån innehållet i den här kategorin går det att tala om 

brukarmedverkan i form av ett reellt brukarinflytande genom barn och föräldrars 

beskrivning av dialogen mellan mötesdeltagarna utvecklades först efter ett antal 

SIP-möten, och det är först då som barn och föräldrar uppfattar insatserna som 

samordnade (Övretveit, 2013) och individanpassade, enligt lagstiftningens 

intentioner med SIP. Hansen (2007) påpekar dock att dialogen fortfarande sker 

inom givna ramar, där de professionella har identifierat och åtgärdat ett behov 

som barn och föräldrar har påtalat och uppnår det stadie Hansen (ibid) kallar 

brukarinflytande men däremot uppnås inte stadiet brukarstyrning i denna studie.  

 

Sammantagen diskussion  

Avhandlingen har studerat betydelsen av graden av integration mellan 

verksamheterna kombinerat med graden av delaktighet som avgörande för hur 

samverkan uppfattas. Det sammantagna resultatet pekar på betydelsen av 

relationell makt, tydlighet, delaktighet och individanpassning över tid. Den 

sammantagna diskussionen belyser verksamheternas integration och 

brukardelaktighet utifrån tre olika teman: 1/ konsensus om roll och uppdrag, 2/ 

strukturer och allianser, samt 3/ barns aktörskap.  

1/ Hjern (2007) påtalar att det är en test för samhällets aktörer om de kan 

motsvara barn och föräldrars komplexa behov. Vad visar avhandlingen kring hur 

dessa aktörer klarar detta test kring SIP-samverkan? Det tycks vara en viktig 

faktor att verksamheterna når konsensus om roll och uppdrag kring SIP. En 

verksamhet i konflikt med andra verksamheter bevakar sina intressen och sina 

institutionaliserade normer (Hodge, 2005) och brukaren kan på olika sätt bli 

drabbad av olika mål, samt av makt och statusstrider mellan verksamheter 

(Blomqvist, 2012; Nordström, 2016), vilket framkom i avhandlingens resultat. 
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Maktkamper mellan verksamheter tenderade till att objektivera brukaren, medan 

konsensus mellan verksamheter gav utrymme för att bjuda in barn och föräldrar 

till ett aktörskap (Bolin & Sorbring, 2014) som ett subjekt eller som en 

kompetent aktör. Resultatet i delstudie 1 bekräftade Widmarks (2016) studie om 

att den organisatoriska tillhörigheten har ett alltför stort inflytande på hur 

respektive verksamhet bedömer barn och familjers behov. Enligt Sahlsten 

(2008) är det professionellas ansvar att släppa denna kontroll och makt. Vid 

konsensus kring roll och uppdrag tycks det vara så att verksamheterna släpper 

ifrån sig makt till förmån för verklig delaktighet (Carr, 2007; Cowden & Singh, 

2007). Det framgår i delstudie 2 att då SIP fungerar så avlastade det förälderns 

ansvar att samordna alla vårdkontakter för barnet vilket klargjorde roll och 

uppdrag främst för föräldrar. Detta ligger i linje med intentionerna med SIP, 

men det är beklagligt att detta, enligt föräldrarna i studien, skedde efter först i ett 

senare stadium av SIP-processen. De två delstudierna visar att detta är en fortsatt 

utmaning för berörda verksamheter trots att samverkansformen SIP har 

tillkommit. 

2/ Det tycks generellt framkomma avsaknad av etablerade strukturer för SIP-

samverkan både i delstudie 1 och 2. Danermark (2015) och Bryson (2006) 

poängterar betydelsen av hållbara samverkansstrukturer. Socialstyrelsens (2008, 

2013c) styrning, strukturer och samsyn har inte blivit tydliga i delstudierna. 

Allianser och relationer mellan professionella och barn och föräldrar tycks då bli 

så mycket viktigare för att SIP skall fungera som avsett. En god relation mellan 

brukare och professionella kan uppväga dåliga erfarenheter och brist på struktur 

(Buckley et al., 2011). Dessa strukturer etableras i det individuella fallet genom 

allianser och relationer, och detta kan förklara varför SIP i studie 2 

individanpassas över tid. Det är dock alldeles för sårbart och godtyckligt för barn 

och föräldrar att lita till goda relationer och allianser, utan tydliga strukturer både 

på vertikal- och horisontell nivå bör etableras (Nordström, 2016).   

3/ Barnet företräddes på SIP-mötet genom ombud i form av förälder eller 

professionell, vilket behöver problematiseras. Stenhammar (2010) menar att 
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barn i tidig ålder kan medverka vid planering av insatser, och Gallagher (2012) 

och Day (2008) menar att det finns belägg att det gynnar barnet att involveras i 

beslut. Men hur självklart är det att barnet skall närvara på SIP-mötet? 

Barnkonventionens artikel tolv (Brandin Berndtsson & Juhlén, 2008; 

Socialdepartementet, 2011) säger att barn har rätt uttrycka sin mening och vara 

delaktiga i beslut som rör dem utifrån deras ålder och mognad, vilket stämmer 

med synsättet på barnet som en kompetent aktör (Bolin & Sorbring, 2014). 

Samtidigt utsäger artikel 12 att barnet inte skall tvingas att ta ställning utan har 

rätt att avstå denna form av delaktighet, och lämna över ansvaret till sina 

föräldrar eller vårdare. Barnet gör då som aktör ett val att be sina föräldrar eller 

vårdare att göra ett val. Barn skall utifrån ålder bli informerade om att 

samverkan kring insatser som är riktade till dem pågår och informeras om detta. 

De bör i största möjliga utsträckning erbjudas att delta, men inte övertalas till att 

delta i ett konfliktfyllt möte där barnets problem exponeras på ett sätt som barnet 

inte gagnas av att ta del av. Barnet har rätt till delaktighet men även rätt att avstå 

från att delta på SIP-mötet. Det är då viktigt att barnets delaktighet maximeras 

genom olika sätt att öka delaktigheten.  
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Metodologiska överväganden 

Design Design   

Delstudierna har genomförts genom insamling av data i form av 

fokusgruppintervjuer med professionella (delstudie 1) samt intervjuer med barn 

och föräldrar (delstudie 2). Intervjuerna har analyserats med samma typ av 

kvalitativ analys. Det har funnits alternativa metoder att genomföra denna studie 

såsom fokusgrupper med även barn och föräldrar eller observationer av SIP-

möten. Designen har dock passat för att få fram barn och föräldrars röster och för 

det aktuella syftet och forskningsfrågorna.  

Resultatens tResultatens trovärdighetrovärdighet  

I avsnittet diskuteras trovärdigheten med stöd av begreppen tillförlitlighet, 

pålitlighet, replikerbarhet och överförbarhet av resultatet (Creswell, 2013; Guba & 

Lincoln, 1994). Tillförlitlighet och pålitlighet handlar om hur väl forskaren har 

genomfört forskningen. Ju noggrannare forskaren har beskrivit genomförandet, 

desto lättare blir det för andra att bedöma delstudiernas kvalitet, vilket stärker 

tillförlitligheten (Creswell, 2013; Guba & Lincoln, 1994). Datainsamling och 

analysförfarande har beskrivits steg för steg i bägge delstudierna. Pålitligheten i 

delstudierna beror på hur korrekt transkriptionerna av intervjuerna är, samt att 

transkriptionerna motsvarar den beskrivandenivå som respektive analys kräver för 

att svara på syfte och forskningsfrågor. Replikerbarheten handlar om forskarens 

kritiska och objektiva ståndpunkter. Om dessa beskrivna steg är tillräckligt tydliga 

så kan läsaren avgöra huruvida analysen är rimlig och huruvida resultatet är 

överförbart  till andra kontexter (ibid).  

Tillförlitlighet (Credibility).Tillförlitlighet (Credibility).  

Delstudie 1: Medförfattarnas olika professionella och akademiska bakgrunder har 

bidragit till studiens trovärdighet genom olika perspektiv på analys och ämne. En 

styrka med tillförlitlighet i delstudie 1 var det stora antalet deltagande personer 

från flera olika professioner och verksamheter. En form av rimlighetsbedömning 
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skedde genom att resultatet återfördes till deltagarna (Guba & Lincoln, 1994) 

genom member-check. Deltagarna hade inga invändningar mot den tolkning som 

då presenterades.  

Delstudie 1 analyserar inte hur SIP fungerar för brukaren utifrån konkreta fall, 

utan den synliggör endast professionellas erfarenheter av SIP. En annan svaghet 

är att inklusionskriteriet avseende yrkeserfarenhet inte kunde följas på grund av 

den höga personalomsättningen bland socialsekreterare. Detta betyder att några 

av deltagarna endast hade varit med om enstaka SIP-möten, vilket innebär att 

deras erfarenhet av det studerade ämnet var ringa, och att de snarare resonerade 

om sin inställning till SIP istället för erfarenheter av SIP. En annan svaghet var 

att det ursprungliga intresset för erfarenheter av deltagarna därmed kom att 

handla om önskningar om hur de ville samverka. Utan dessa önskningar hade det 

funnits risk att resultatet reducerats till främst hindrande faktorer. Genom att 

inkludera önskningar i form av främjande faktorer blev resultatet mer intressant 

och tillgängligt för praktiken. 

Delstudie 2 rekryterade inte tillräckligt antal barn och föräldrar till intervjuer. Det 

är oklart om detta berodde på motstånd och så kallad gate-keeping (Sjöström, 

2012) från verksamheterna som därmed på olika sätt skulle ha motarbetat 

forskningsprojektet, eller brist på motivation från barn och föräldrar. Ingenting i 

kontakterna med verksamheterna har dock bekräftat detta. Faktum kvarstår att 

endast tretton personer intervjuades, varav tre barn i gymnasieåldern. Ett stort 

motivationsarbete genomfördes för att rekrytera flera deltagare till i intervjuer. 

Trots det skiljer sig antalet deltagare stort jämfört med delstudie 1 där 71 

professionella intervjuades deltog, vilket betyder att avhandlingen har ett alltför 

starkt professionsperspektiv. Det var heller inte möjligt att intervjua barn och 

föräldrar i samma familj, vilket hade tillfört ett familjeperspektiv på samordning i 

form av SIP. Verksamheterna uppmanades att erbjuda alla ett informationsbrev 

om intervju vare sig de aktuella personerna var nöjda eller missnöjda med den 

samverkan de upplevt. De som samtyckte till att intervjuas i delstudie 2 var 
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engagerade, och hade ambitionen att sprida kunskap om ”hur det är” för andras 

bästa. Detta innebär att de tretton deltagarna var personer som kunnat hävda sin 

sak och tydligt driva sina behov och önskemål, och kunnat genomföra dem och 

slutföra samverkansprocessen. Dessa kanske inte är representativa för hela 

gruppen barn och föräldrar, och rekryteringen kan ha missat de som inte fått 

relevant samordning av insatserna och/eller inte orkat ta initiativet att bli 

intervjuade. Studien kan även ha missat dem som varit så pass nöjda att de 

saknade motivation att genomgå intervju.  

 

Pålitlighet (Dependability). Pålitlighet (Dependability).   

En faktor som stärker studiens pålitlighet är att trots olika deltagare för de två 

delstudierna, så genomfördes dessa med samma tre grundfrågor, men med olika 

uppföljningsfrågor.  Moderator i fokusgrupperna var inte författaren till 

avhandlingen, utan andreförfattaren i delstudie 1. Samtliga intervjuer i delstudie 

2 genomfördes dock av mig. Jag som författare till avhandlingen har under en 

längre tid arbetat som utvecklingsledare för socialtjänstens funktion för barn och 

ungdom i det aktuella länet. En del av arbetsuppgifterna där har varit att 

implementera SIP. Jag har haft stor förförståelse av arbetet med SIP-

implementering och det är viktigt att forskaren har kunskap om området för att 

tränga djupare in i ämnet. Detta har dock inneburit en risk för bias i avhandlingen. 

Denna förförståelse kan förstås som intersubjektivitet (Dahlberg, Dahlberg, & 

Nyström, 2008) vilket innebär att vi förstår andras erfarenheter av ett fenomen 

genom våra egna erfarenheter av detsamma. Det finns risk för att forskaren 

formar sin förståelse av fenomenet utifrån sin förförståelse. Detta har dock 

hanteras genom nära samarbete och kritisk analys i forskningsgruppen för att 

hantera bias och undvika att bli styrd av min förförståelse.  
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Replikerbarhet (Confirmability). Replikerbarhet (Confirmability).  

Detta menar Lincoln och Guba (1994) handlar om forskarens kritiska och 

objektiva ståndpunkt och att alla resultat kommer från information från de 

intervjuade. Alla forskarna och artikelförfattare har läst och analyserat 

transkriptionen av intervjuerna. Vi har i den tvärprofessionella och erfarna 

forskargruppen upprepade gånger läst materialet och försökt läsa det på ett nytt 

sätt. Bägge studierna har varit uppe för reflektion i ett flertal forskningsnätverk. 

Kategorierna och dess subkategorier har på detta sätt analyserats för att i 

möjligaste mån säkra att kategorierna speglar det transkriberade materialet. 

Överförbarhet (Transferability). Överförbarhet (Transferability).   

Överförbarhet och generaliserbarhet handlar huruvida avhandlingens resultat kan 

överföras till liknande eller andra kontexter. Det stora antalet professioner som 

har deltagit i delstudie 1 stärker resultatets generaliserbarhet till andra kontexter, 

såsom SIP kring vuxna. Det är heller inget unikt med länet och kommunerna där 

delstudierna genomfördes som skulle medföra att resultatet inte är överförbart i 

andra regioner och kontexter. Lagstiftningen kring SIP och liknande och samtidig 

implementering i andra län och kommuner ger studien en viss generaliserbarhet. 

Det är viktigt att komma ihåg att fokusgrupperna i delstudie 1 genomfördes 2014 

under en implementeringsfas som pågick nationellt och att en del frågeställningar 

kring SIP som uppkom bland deltagarna är kanske idag besvarade och att 

implementeringen av SIP har gått längre än då studien genomfördes.   



 

66 

 

Konklusion och implikationer 

Professionella behöver nå konsensus kring vilken roll och vilket uppdrag 

respektive verksamhet har i samverkan i form av SIP för att undvika revirstrider, 

vilket främst bör ske genom samverkansavtal som är implementerade både på 

vertikal- och horisontell integrationsnivå. 

Ifall de maktorienterade relationerna mellan verksamheterna får för stort 

utrymme finns det risk för att barn och föräldrarna primärt blir ett objekt för 

vilken professionerna samordnar insatser för, istället för att samverka med barn 

och föräldrar som ett subjekt och en kompetent aktör. 

Professionella bör så långt som deras kärnuppdrag tillåter släppa ifrån sig 

institutionaliserade makt- och kontroll till förmån för delaktighet och inflytande 

för barn och föräldrar under samverkan i form av SIP.  

Barn och föräldrars delaktighet begränsas av verksamheternas nämnda oenighet, 

vilket riskerar brist på samordning av insatserna och även uteblivet stöd, vilket 

kan utsätta barnet för risk. 

Det behövs strukturer för att initiera SIP-samverkan på ett tidigt stadium. En 

allians eller relation mellan en professionell och ett barn eller förälder 

underlättar uppstarten av samverkan i form av SIP om dessa strukturer inte 

finns, vilket ger utrymme för godtycklighet.  

Förälder avlastas ett informellt ansvar att samordna de sammansatta insatserna 

genom verksamheternas försorg. 

Barnet är ej närvarande på SIP-mötet utan föräldrar och professionella är 

talespersoner för barnets bästa, vilket begränsar barnets delaktighet. Barnet 

behöver göras delaktig även när det inte är fysiskt närvarande.  
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Samverkan i form av SIP utvecklas över tid till att bli mera individanpassat 

utifrån behoven hos det aktuella barnet. 

 

Avhandlingens implikationer består av att ha redovisat professionernas, samt 

barn och föräldrars erfarenhet av SIP sammantaget. Det är viktigt att ha i minne 

att SIP-samordning är reglerad i lagstiftningen, och att detta inte skall vara 

beroende av något som barnet eller föräldern skall kvalificera sig för genom en 

kamp eller vara beroende av goda relationer med de professionella. SIP måste 

anpassas till barn och föräldrar istället för tvärtom. Intentionen med SIP är att de 

professionella ska stärka barn och föräldrarnas inflytande över insatserna, och se 

till att de kan överblicka insatserna. Verksamheterna kan ta till sig de hindrande 

respektive främjande faktorerna för att nå största möjliga konsensus med andra 

verksamheter kring hur SIP hanteras. Likaså kring vad barn och föräldrar 

uppfattar som delaktighet. Vidare bör verksamheter reflektera över hur man i 

bästa välmening skyddar barnet från deltagande i SIP, och därmed minskar dess 

delaktighet genom att föräldrarna blir språkrör för barnets behov. Detta kan ske 

genom olika barnanpassade arrangemang som att rita nätverkskarta, för- och 

eftermöten, sitta i ett hörn i rummet, eller se SIP-mötet genom en så kallad en-

väggs spegel.  
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Förslag till vidare forskning 

Framtida forskning kring SIP bör fokusera på hur interaktionen mellan 

professionerna och barn och föräldrar sker utifrån vilka faktorer som är 

verksamma för att uppnå brukardelaktighet och måluppfyllelse av samverkan. 

Forskning i form av observation och analys av SIP-möten skulle tillföra mycket 

kunskap. Vilka uttryck tar sig hindrande och främjande faktorer över tid i den 

specifika samverkanskontexten SIP? En studie som närmare studerar 

ledningsfunktioner inom hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten och hur 

detta påverkar inställningen till samverkan i form av SIP skulle vara användbart. 

Hur ser sambandet mellan brukardelaktighet och professionernas integrering, 

samsyn och attityder kring SIP ut? Dessutom behöver barnens roll och aktiva 

deltagande i SIP studeras specifikt, och hur barn i samverkanskontexten kan vara 

aktörer utan att uppleva att det exponeras inför alla deltagare.  
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Summary in English 

IntroductionIntroduction. Many children and adolescents today have complex needs which 

require simultaneous action by the two principal’s health care and social services. 

Pre-school and school can after regional agreement be involved in the co-

ordination as an equal partner. Several reports state that efforts for these children 

and adolescents have become increasingly specialized and fragmented, which 

requires that health care, social services and school work together. There is also a 

legislated requirement since 2010 on interaction in the form of Coordinated 

Individual Plan (CIP). CIP allows children and parents to get an overview and 

make concerted efforts of health and social services through the meeting, 

planning and documented efforts. Swedish law prescribes that CIP must 

incorporate a strong element of service user influence. However previous research 

indicates that the exercise of power by professionals is an obstacle to participation 

in this cooperation by children and adolescents, as well as their parents.  

The aimThe aim of the thesis was to describe professionals’, children and parents’ 

experiences of coordinated individual plan (CIP).  

DDesign and method.esign and method. Two descriptive studies were carried out in a province in 

southern Sweden.  

Paper 1 consists of a qualitative analysis of 12 filmed and transcribed focus group 

interviews with a total of 71 staff with different professions in health care, 

education and social services about their experiences of CIP.  

Paper 2 consists of a descriptive qualitative interview study with 13 participants (3 

children, 10 parents) which was conducted in Sweden. Data were audio-recorded 

and transcribed, and further subjected to qualitative content analysis.  

Result of paper 1 Result of paper 1 indicates that the participants act according to their core 

mission: nurturing, teaching and investigation. Two main categories with four 

sub-categories each appeared in the analysis. The main category, hindering 

factors, contains the categories: different mandates and requirements, 
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requirements for presence initiative, questioning and censure, and timelines and 

prioritization. The main category, facilitating factors, contains the categories: 

similar interpretation of common agreement, mutual respect and shared learning, 

common terminology and documentation, and willingness to collaborate.  

Result of paper 2 Result of paper 2 shows that children and parents experience of participation in 

the form of CIP increased over time and enabled a coordinated support from 

various health care providers, that children and/or the parents often had to 

coordinate themselves before CIP. 

Three main categories with subcategories were constructed. The category 

competition  for coordination, (subcategories: silo mentality, border area) 

describes how the participants’ need for coordination are limited by professionals’ 

exercise of power. The category, alliance for coordination, (subcategories: go-

between, spokes-person) points out the importance of good relations and personal 

support to accomplish functional coordination. The category, structure for 

coordination, (subcategories: allocation of responsibilities, ability to influence) 

shows how the structures related to CIP facilitate user involvement on a high level. 

Conclusions and practical implications.Conclusions and practical implications. The analysis of paper 1 indicates that 

CIP was perceived as alternating between, on the one hand, a pro-active and 

service-focused tool, and on the other hand, a competing and compelling 

professional instrument. CIP seems to have the potential to contribute to an 

improved collaboration if the professional shows mutual peer respect and has a 

focus on children’s’ and parents' needs, in that they do not put too much emphasis 

on protecting their own business agenda instead of a partnership agenda. This is 

confirmed by paper 2 which shows that children and parents perceive that there 

are intentions to make the service user involved, but that this intention is 

hampered by disagreements, differences of intentions and lack of consensus 

between professionals, and children and parents may suffer confusion and 

fragmentation of efforts over a long period of time, which may put the child at 

risk. The service users need for coordination is limited by professionals’ exercise 
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in power. The importance of good relations and personal support to accomplish 

functional coordination is outlined.  

If CIP will become the tool for comprehensive settlement and service user 

participation as it is meant to be, the relevant professions need to achieve a broader 

consensus on CIP to comply with the intent of a collaboration with expanded user 

participation.  
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