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[Translated title] 

 

 

Since 2010 SIP (coordinated individual plans) meetings are compulsory by law to help 

those individuals who are in need of support from both municipality and county council. 

The aim of this study was to understand the professionals’ experiences of the 

collaboration process at SIP meetings and the factors that enable or make inter-

functional cooperation more difficult. This was done by doing nine qualitative 

interviews from professionals within social work; care managers, social workers and 

counselors. The results show that professionals have expectations on one another that 

are not in line with what they can do in reality. It also shows the importance of good 

relations between the professionals for smooth functioning of collaboration. Hence, the 

results indicate the importance of knowledge about each other’s areas of responsibility 

and of laws to overcome these barriers. The results are analyzed with the theory of 

social representations and the theory of model power (Stein Bråten 1982).  
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1 Inledning 
Idag finns det ett stort behov av samverkan mellan olika välfärdsorganisationer eftersom 

organisationer har olika ansvarsområden och funktioner. Samverkan behövs när ingen 

enskild organisation ensam helt kan hjälpa den enskilde (Blomqvist 2012; Hall 2005). 

Det finns en hög efterfrågan på samverkan mellan professionella i socialt arbete 

eftersom de flesta professionella är överens om att samverkan är en bra metod för att nå 

goda resultat (Blomqvist 2012). Samverkan mellan organisationer som har olika 

kompetenser och funktioner blir ett betydelsefullt arbetssätt för att bättre kunna hjälpa 

individer med mångfacetterade problem och är särskilt vanlig i ärenden som rör barn 

och ungdomar. Socialtjänsten ansvarar för sociala problem, psykiatrin ansvarar för 

psykiska problem och skolan ansvarar för problem i skolan. När en ungdom har 

mångfacetterade problem och behöver stöd från socialtjänst, psykiatrin och ifrån skolan 

blir samverkan ett honnörsord för att nå resultat och för att individen ska få sina behov 

tillgodosedda (Blomqvist 2012). Det hjälper inte med insatser från bara en organisation 

utan olika aktörer måste hjälpas åt för att komma tillrätta med problemet (Blomqvist 

2012; Dunér & Wolmesjö 2014).  

 

 

1.1 Problemformulering 
Ansvaret för individer med mångfacetterade problem är delat på kommun och landsting 

och när individens problem uppfattas som omfattande och den enskilde behöver stöd 

från både hälso- och sjukvården och stöd från socialtjänsten brukar en samordnad 

individuell plan (SIP) upprättas (Socialstyrelsen 2013; Esbjörnson & Hagqvist 2013). 

Samverkan mellan kommuner och landsting har varit lagstadgat i flera år men de har 

inte haft skyldighet att gemensamt upprätta en individuell plan för den enskilde. Det 

innebär att aktörerna har arbetat på olika håll utan att veta vem som egentligen ansvarar 

för vad. Det har visserligen funnits bestämmelser bland annat i lagen (1993:387) om 

stöd och service till vissa funktionshindrade och i socialtjänstlagen om upprättandet av 

individuella planer för vissa grupper, men där har inte alla individer som har behov av 

samverkan inkluderats (Proposition 2008/09:193).  

 

Sedan 2010 är SIP-möten lagstadgat i 2kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) och i 3f § 

hälso- och sjukvårdslagen (1982:753), SIP är därför ett relativt nytt verktyg för 

samverkan (Esbjörnson & Hagqvist 2013). Olika professionella från kommun och 

landsting ska samverka när behov föreligger för att hjälpa ungdomen med dennes 
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samtycke. Bakgrunden till att SIP-möten blev lagstadgade 2010 var att förtydliga 

ansvarsfördelningen mellan professionella för att den enskilde skulle få sina behov 

tillgodosedda (Riksrevisionen 2011; Esbjörnson & Hagqvist 2013). Syftet med SIP-

möten är att tidigt erbjuda samordnade insatser mellan verksamheterna så att alla parter 

är medvetna om vad som pågår och planeras. Planen möjliggör att identifiera vad 

individen behöver för insatser och vilken aktör som bäst kan tillgodose behoven. Det 

innebär att det ställs höga krav på god samverkan mellan kommun och landsting och 

mellan de olika professionella som är inblandade. Detta för att ingen ska falla mellan 

stolarna eller att någon individ ska bli bollad mellan olika aktörer (Wieselgren & 

Lindström 2014; Blomqvist 2012; Dunér & Wolmesjö 2014; Thylefors, Persson & 

Hellström 2005).  

 

Tidigare forskning belyser möjligheter och hinder med samverkan mellan verksamheter, 

men trots att det framgår vilka utmaningar de professionella står inför kvarstår det 

svårigheter med samverkan så att alla inblandade är nöjda med resultatet (Blomqvists 

2012). Samverkan möjliggör att professionella från olika verksamheter gemensamt kan 

hjälpa individen på bästa sätt, samtidigt som faktorer som oklar ansvarsfördelning och 

roller respektive kultur och värderingar, liksom status och professionell makt begränsar 

samverkan (Blomqvist 2012; Hall 2005; Dunér & Wolmesjö 2014). Forskning som 

däremot berör samverkan mellan professionella vid SIP-möten är begränsad och är ett 

relativt outforskat område. Det är intressant att studera samverkansprocessen vid SIP--

möten eftersom att det sedan 2010 blev lagstadgat och utgör ett konkret exempel för 

samverkan mellan professionella. Det är också viktigt att studera för att se till att 

ungdomar med mångfacetterade problem ska få den hjälp som de behöver och att 

undvika att de blir bollade mellan olika aktörer. Att SIP-möten är lagstadgat betyder 

inte att samverkansproblemen är lösta och att alla kommuner och landsting har 

implementerat samverkan (Riksrevisionen 2011; Esbjörnson & Hagqvist 2013). 

 

Studien kommer att fokusera på professionella som samverkar kring barn och ungdomar 

med mångfacetterade problem. I studien kommer SIP-mötet beskrivas som en 

samverkansform som närmast liknar interfunktionell samverkan. Interfunktionell 

samverkan används i studien för att beskriva den samverkan som sker vid SIP-möten 

mellan verksamheterna som har olika funktioner. Detta eftersom att olika 

yrkesverksamma från samma profession med erfarenhet av SIP-möten har intervjuats. 
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När SIP-möten är aktuellt för den enskilde har de professionella med olika funktioner 

från olika verksamheter regelbunden kommunikation och ett gemensamt ansvar. 

Studien bidrar med kunskap om ett nytt empiriskt fall där samverkansprocessen mellan 

professionella beskrivs genom att studera professionellas upplevelse av SIP-möten. Vi 

kan genom studien få lärdom om vilka faktorer som professionella upplever möjliggör 

samt försvårar samverkan vid SIP-möten. Detta för att förstå hur samverkansprocessen 

kan förbättras och utvecklas. I förlängningen blir det ett försök att sträva efter att den 

enskilda får sina behov tillgodosedda.  

 
1.1.1 Syfte  

Syftet är att förstå professionellas upplevelser av samverkansprocessen vid SIP-möten, 

och vilka faktorer som möjliggör samt försvårar interfunktionell samverkan.  

 
1.1.2 Frågeställningar  

 Hur upplever olika professioner att samverkansprocessen vid SIP-möten 

fungerar? 

 Vilka faktorer möjliggör samt hindrar interfunktionell samverkan vid SIP-

möten? 

 

2 Definitioner  
I detta avsnitt kommer viktiga begrepp för studien att beskrivas, nämligen profession, 

samverkan och interprofessionell samverkan.  

 

2.1 Profession  
En profession kännetecknas av att den har vetenskaplig auktoritet, allmänhetens 

förtroende, autonomi, en avgränsad jurisdiktion, egna yrkesorganisationer och en 

speciell professionell etik (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Med vetenskaplig 

auktoritet menas att de professionella genom sin utbildning har en gemensam 

kunskapsbas. En profession som har möjlighet att självständigt planera och utföra sitt 

yrke har autonomi (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). I den organisationsmiljö 

professionerna arbetar i skapar de en gemensam kultur som bland annat består av 

gruppens värderingar och etik (Dunér & Wolmesjö 2014; Widmark 2015).  

I studien kommer de professionella som har olika yrkestitlar som kurator, LSS-

handläggare och socialsekreterare räknas som en profession inom socialt arbete med 

ovanstående kännetecken för profession.  
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2.2 Samverkan 

Det finns flera definitioner av samverkan inom människobehandlande organisationer. 

En definition är att samverkan innebär att organisationer arbetar gemensamt med 

specifika ärenden men behåller sitt ansvarsområde. De fördelar arbetsuppgifter mellan 

varandra och de kommer överens om ett gemensamt mål och hur de ska nå målet 

(Blomqvist 2012). En annan definition är att samverkan är ett sätt för organisationer att 

verka tillsammans parallellt, samtidigt som de behåller sina ursprungsmål och har 

tydliga gränser mellan varandra (Fridolf 2001). Samverkan kan också beskrivas som en 

process där professionella har en gemensam uppgift och bidrar med olika kompetens, 

ansvarsområde och resurser (Boklund 1995).  

 

2.3 Interprofessionell samverkan 
Inom socialt arbete är olika typer av samverkansformer aktuella och ett av dessa är 

interprofessionell samverkan (Thylefors, Persson & Hellström 2005; Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). När flera professioner med specialiserade kompetenser 

och specifika roller samverkar om ett gemensamt mål talar vi om interprofessionell 

samverkan. Interprofessionell samverkan förutsätter god kommunikation, gemensam 

planering, enade beslut och ett delat ansvar (Thylefors, Persson & Hellström 2005; 

Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Det kan exempelvis handla om samverkan 

mellan professionella inom psykiatrin, socialtjänst eller inom habilitering där kurator, 

socialsekreterare och psykolog är verksamma. De professionella bidrar i detta team med 

specifika kompetenser och tillsammans har de ett gemensamt uppdrag. 

Interprofessionell samverkan blir aktuellt när goda arbetsresultat endast kan nås via 

gemensamma ansträngningar (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008; Thylefors, 

Persson & Hellström 2005).  

 

 

3 Bakgrund om SIP 
En samordnad individuell plan (SIP) kan ses som ett verktyg för de professionella när 

samordning av insatser behövs mellan olika verksamheter i kommun och landsting. 

Sedan 2010 är det lagstadgat i 2kap. 7§ socialtjänstlagen (2001:453) och i 3f § hälso- 

och sjukvårdslagen (1982:753) att landsting och kommun ska upprätta en samordnad 

individuell plan när en individ har behov av insatser från flera aktörer (Bilaga 3). Syftet 

med SIP-planen är att tydliggöra olika aktörers ansvarsområden samt att den ska bidra 

till att se den enskildes hela behov (Proposition 2008/09:193). Det innebär att alla 
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verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ska 

medverka i samverkan, men andra aktörer kan också bli inbjudna att delta. 

Professionella som exempelvis socialsekreterare, kurator, LSS-handläggare, lärare, och 

psykologer kan ingå i ett SIP-möte. Viktigt är också att brukaren tillsammans med de 

professionella har möjlighet att medverka till upprättandet av planen. Planen ska 

beskriva de samordnade målen samt tydligt redogöra för insatserna och även vem som 

har betalningsansvar för dem. Förarbetet till lagen framhåller att ingen huvudman kan 

besluta över andra aktörers insatser (Proposition 2008/09:193). För att 

samverkansprocessen ska fungera ska det framgå vem som har det övergripande 

ansvaret för planen. Mötet ska ha ordförande som ansvarar för att förtydliga syftet med 

mötet, fördela ordet samt att följa upp insatserna och den individuella planen 

(Proposition 2008/09:193).  

 

SIP vänder sig till alla som har behov av samordnade insatser från kommun och 

landsting (Proposition 2008/09:193). Det innefattar alltså psykiskt funktionsnedsatta 

liksom äldre och missbrukare, SIP-möten är alltså inte begränsade till en viss 

åldersgrupp utan gäller såväl barn som vuxna. Behoven behöver inte vara omfattade 

utan det är upp till huvudmännen att avgöra om insatserna bör vara samordnade. Enligt 

lagen är det bara socialtjänst och hälso- och sjukvården som har skyldighet att initiera 

till ett SIP-möte (Proposition 2008/09:193). 

 

4 Tidigare forskning  
Tidigare forskning belyser hur samverkan fungerar mellan olika professionella. Det 

finns däremot lite vetenskaplig forskning som berör interfunktionell samverkan vid SIP-

möten att tillgå. Den rådande bristen på forskning kan förklaras av att SIP-möten blev 

lagstadgat 2010 och är ett relativt nytt sätt att samverka på. Att bedriva vetenskaplig 

forskning tar tid och därför är kunskapsläget om samverkan vid SIP-möten begränsat. 

Det finns ett antal rapporter och projekt från socialstyrelsen och riksrevisionen som rör 

samverkan vid SIP-möten men utöver det finns det endast ett fåtal studier som berör 

ämnet. Det talar för att det behövs mer vetenskaplig kunskap om samverkan via SIP-

möten. För att studera den interfunktionella samverkan som sker vid SIP-möten 

kommer det i detta avsnitt presenteras forskning som rör interprofessionell samverkan 

mellan verksamheter. SIP-möten är något som finns i svensk lagstiftning och det går 

därför inte att direkt översätta internationella studier till de svenska förhållandena. 
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Däremot behandlar internationella studier interprofessionell samverkan som är 

användbart för att beskriva faktorer som möjliggör samt försvårar samverkan mellan 

professionella vid SIP-möten.  

 

Inledningsvis beskrivs i detta avsnitt Widmarks (2015) avhandling som berör 

samverkan vid SIP-möten för att sedan beskriva interprofessionell samverkan mellan 

socialarbetare och hälso- och sjukvård då det är en samverkansform som liknar SIP-

möten. Olika faktorer har visat sig möjliggöra samt försvåra samverkan mellan 

professionella. För att undersöka vad som försvårar samverkan har hindrande faktorer 

redovisats. I följande avsnitt kommer jag utgå från tre teman för att beskriva tidigare 

forskning. Det första temat handlar om ansvar och roller och förklarar hur 

ansvarsfördelning och professionernas roller påverkar samverkan. Det andra och tredje 

temat beskriver hur kultur och värderingar respektive status och professionell makt kan 

kopplas till professionellas förmåga att samverka. Det finns ingen klar gräns mellan 

uppdelningen av de tre teman som presenteras eftersom att de hänger ihop och är 

faktorer som både möjliggör samt försvårar samverkan mellan professionella från olika 

verksamheter.   

 

4.1 Samverkan via SIP  
De olika kulturerna som professionella bär med sig från sin organisation utgör olika 

utgångspunkter vid samverkan. Skillnaderna professionella har i sin kultur påverkar 

kontakten dem emellan, samtidigt som de olika organisationstillhörigheterna också är en 

anledning till att de måste samverka med varandra för att kunna erbjuda ett heltäckande 

stöd till den enskilde (Widmark 2015). För att samverkan vid SIP-mötet ska vara 

framgångsrikt krävs att professionella har kunskap och förståelse för varandras arbete. 

När de professionella har förtroende för varandra fungerar samverkan bättre och ger 

möjlighet för de professionella att utbyta kunskap om varandra. I förlängningen innebär 

det en förbättring i hjälpen till den enskilde. Hinder som organisatorisk tillhörighet och 

professionellas förväntningar på de andra aktörernas ansvarsområden fungerar som 

begränsningar i samverkansprocessen. Det är också viktigt att ny personal får kunskap 

om de övriga professionella från olika organisationer och vilken roll och tankesätt de 

professionella vid samverkansmöten för att samverkan ska fungera smidigt (Widmark 

2015).  
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4.2 Ansvar & Roller  

Samverkan mellan olika välfärdsorganisationer och dess professionella försvåras av att 

de har olika ansvarsområden och roller. Vid samverkan gällande ungdomar med 

mångfacetterade problem kan sex till tio olika professionella vara inkopplade, vilket 

ökar otydligheten i ansvar och roller. Svårigheten med att de professionella har olika 

ansvarsområden ligger bland annat i att ingen av aktörerna har en helhetsbild av 

individens situation och vilket stöd individen har från övriga aktörer (Blomqvist 2012).  

 

Ekonomiska intressen och frågor om betalningsansvar mellan kommuner och landsting 

kan utgöra ett hinder för god samverkan. De skilda budgetarna kan innebära att 

ungdomarna faller i en gråzon mellan olika välfärdsorganisationer (Blomqvist 2012; 

Germundsson, Hillborg & Danermark 2011). Vidare kan resursbrist och hög 

arbetsbelastning innebära att samverkan kan bortprioriteras (Blomqvist 2012; Hall 

2005). Prioriteringar kan göra att organisationer lägger ansvaret på andra aktörer genom 

att skicka tillbaka ärendet. Exempelvis kan psykiatrin påstå att deras insatser inte hjälper 

på grund av att ungdomen har för stora sociala problem som måste lösas först. När 

ungdomen har en problematisk social situation kan det också förekomma oklarheter i 

vems problem i familjen som har företräde och hos vilken aktör problemet hör hemma. 

Samverkansfunktionen blir därför central för att effektivt utnyttja samhällets resurser 

(Blomqvist 2012).  

 

De olika roller professionella från olika verksamheter har skapar svårigheter vid 

samverkan eftersom de har överlappande kompetenser som gör att arbetsuppgifterna 

och rollerna inte är tydliga (Blomqvist 2012; Dunér & Wolmesjö 2014; Hall 2005). 

Samverkan kan exempelvis försvåras av att yrkesgrupper som kurator, 

behandlingsassistent och familjebehandlare har liknande arbetsuppgifter som gör det 

oklart hur ansvarsfördelningen ska fördelas (Blomqvist 2012). Vid samverkan kan 

otydliga roller bidra till att professionella antingen känner sig överutnyttjade eller 

underutnyttjade på grund av att det är otydliga gränser för var deras befogenheter 

sträcker sig (Dunér & Wolmesjö 2014). Det handlar om att de olika professionella från 

olika verksamheter har förväntningar på varandra som inte stämmer överens med 

verkligheten. Dessa förväntningar kan göra att en aktör utlovar insatser från en 

verksamhet utan att egentligen veta om individen har rätt till det. Professionella som har 

överlappande kompetenser, jobbar med samma målgrupp och har närliggande 
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arbetsuppgifter behöver därför förtydliga sina befogenheter för att ansvarsfördelning 

och roller ska bli klarlagda. Det är viktigt att de professionella från olika verksamheter 

är tydliga med hur de kan bidra till samverkan och vilka insatser de har möjlighet att 

bistå med. Detta är viktigt för att professionella ska kunna komplettera varandra och för 

att samverkan ska fungera effektivt (Blomqvist 2012; Hall 2005).  

 

Samverkan kan även hindras av att en professionell känner sig kluven i sin roll eftersom 

de både måste tillgodose brukarens och organisationens intresse, likväl som att skydda 

sin professionella auktoritet (Dunér & Wolmesjö 2015). Biståndshandläggare kan 

exempelvis ha många olika roller när det kommer till samverkan mellan verksamheter. 

De kan ha rollen som sammankallande, representant av organisationen, gränssättare 

eller som protokollförare på mötet (Dunér & Wolmesjö 2015). Otydliga roller i 

samverkansmöten handlar om att professionella har otillräcklig kunskap om varandra 

och de organisationer som de tillhör, vilket leder till att samverkan försvåras. För att 

överkomma detta krävs ett förtydligande av professionellas roller (Blomqvist 2012; 

Dunér & Wolmesjö 2014; Hall 2005).  

 

4.3 Kulturer & Värderingar  
Olika professioner har olika kulturer som består av bland annat värderingar, etik och 

attityder (Dunér & Wolmesjö 2014; Hall 2005). Dessa kulturer innebär en utmaning i de 

professionella samarbetet eftersom skillnaderna kan skapa barriärer mellan 

professionerna. Professionens utbildningsbakgrund formar kulturen genom 

gemensamma värderingar och problemlösningar. Kultur och värderingar gör att 

professionerna har olika syn på problemet, vilka behov som föreligger och på hur 

lösningar ska utformas. Språket kan också utgöra ett hinder då professionerna lär sig att 

kommunicera med sina egna begrepp och vokabulär. Dessa barriärer kan skapa 

meningsskiljaktigheter mellan professionerna och försvåra samverkan (Dunér & 

Wolmesjö 2014; Hall 2005).  

 

Kultur och värderingar skapas i den organisationsmiljön professionerna arbetar i 

(Widmark 2015, Hall 2005). Socialtjänsten har exempelvis det yttersta ansvaret för 

individen och värderar snabba insatser, medan barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har 

en expertkunskap som präglas av en institutionell miljö och kan bedöma att insatser kan 

avvakta. Brukarinflytande utgör ett annat tydligt exempel på att olika professioner har 

olika kultur och värderingar. I en socialarbetares utbildning värderas brukarinflytande 
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högt medan jämförelsevis en läkare utbildar sig till att rädda liv och där 

brukarinflytandet värderas sekundärt (Hall 2005). Brukarmedverkan lyfts fram som en 

gynnande faktor för samverkan. Att ungdomen och vårdnadshavarna får möjlighet att 

påverka insatserna som rör dem själva samt att de professionella är intresserade av 

samverkan har positiva effekter på resultatet (Blomqvist 2012; Esbjörnson & Hagqvist 

2013). När flera professioner samverkar kan det dessutom äventyra brukarinflytandet 

eftersom att de professionella kan fokusera mer på teamarbetet än på brukaren (Dunér & 

Wolmesjö 2014).  

 

Förankring av samverkan uppåt i organisationen har betydelse för hur väl de 

professionella arbetar med och värderar samverkan. Om ledningen är positiv till 

samverkan är de professionella mer villiga att prioritera samverkan och om ledningen är 

negativ är professionella mer benägna att skjuta ansvaret ifrån sig på övriga aktörer 

(Blomqvist 2012; Dunér & Wolmesjö 2014). De professionella har ett 

handlingsutrymme att tolka organisationens mål och de professionellas uppdrag vilket 

också kan innebära olikheter i värderingar. Vagt formulerade problem och oenighet om 

målet gör att förutsättningarna för god samverkan begränsas (Blomqvist 2012). De olika 

professionerna behöver därför ha mer kunskap om varandras kulturer och värderingar 

för att överkomma barriärerna och uppnå effektiv samverkan (Dunér & Wolmesjö 2014; 

Hall 2005). Det är viktigt att de professionella är tydliga med hur de kan bidra till 

samverkan och vilka insatser de har möjlighet att bistå med utifrån sin verksamhet. För 

god samverkan krävs också en tydlighet och samsyn vad gäller mål och 

arbetsfördelning. Samverkan underlättas av att alla professionella visar att det är villiga 

att anstränga sig och sträva åt samma riktning, det handlar om givande och tagande 

(Blomqvist 2012; Dunér & Wolmesjö 2014).  

 

4.4 Status & Professionell makt  

Samverkan mellan professionerna påverkas av deras upplevda status genom att skapa 

maktrelationer mellan dem (Blomqvist 2012; Dunér & Wolmesjö 2014; Hudson 2002). 

Statusrelationer mellan de olika professionerna kan utgöra ett hinder för samverkan. 

Specialistorganisationer som BUP har exempelvis ansetts ha högre status än socialtjänst 

och skola eftersom deras expertkunskap om diagnostiseringar har stor efterfrågan 

(Blomqvist 2012). Socialarbetare har historiskt setts som en semiprofession vilket 

påverkar samverkan med socialarbetare och hälso- och sjukvården där professionerna 

kan anses ha högre status (Hudson 2002). Samverkan försvåras ytterligare av att 



  
 

10 

professionerna tillhör olika organisationer med olika uppdrag, regler och lagar att 

förhålla sig till. Det kan innebära att de har olika målsättningar och skilda syner på 

syftet med samverkan, vilket gör det svårt att komma överens. Att problembilden skiftar 

kan leda till en omedveten maktkamp mellan professionerna om vem som har rätt att 

definiera problemet (Blomqvist 2012; Dunér & Wolmesjö 2014).  

 

Maktrelationer finns inneboende i de olika rollerna och skapas genom de kompetenser 

professionella besitter. En biståndshandläggare kan exempelvis anses ha lägre status än 

en läkare. En biståndshandläggare har visserligen makt över de insatser som kan 

beviljas till brukaren men en läkare är utbildad till att inta den auktoritära rollen, vilket 

gör det svårt för denne att dela ledarskapsrollen inom ett interprofessionellt samarbete 

(Dunér & Wolmesjö 2014). En socialarbetare kan exempelvis ha ett maktövertag genom 

att ha information att dela med sig av och skolan kan besitta makt genom att de har rätt 

att bestämma placeringar för barn med särskilda utbildningsbehov. Professioner från 

barn och ungdomspsykiatrin kan inneha makt genom sin kompetens att diagnostisera 

och att kunna bestämma om och när de har möjlighet att samverka (Farmakopoulou 

2010; Blomqvist 2012).  

 

4.5 Studiens bidrag 
Med utgångspunkt från den begränsade vetenskapliga forskning som berör samverkan 

vid SIP-möten samt med de teman som nämnts i tidigare forskning, kommer studien 

genom kvalitativa intervjuer bidra med professionellas perspektiv på vilka faktorer som 

möjliggör samt försvårar interfunktionell samverkan vid SIP-möten.  

 

5 Metod  
Studiens tillvägagångssätt beskrivs i detta metodavsnitt och i det följande kommer 

studiens metodologiska överväganden, urvalsförfarande, datainsamlingsmetod och 

tillvägagångsätt att presenteras. Studiens trovärdighet, generaliserbarhet och 

forskningsetiska övervägande kommer också att diskuteras. 

 

5.1 Metodologiska överväganden  

Ambitionen med studien var att förstå professionellas upplevelser av 

samverkansprocessen vid SIP-möten och vad som möjliggjorde samt försvårade 

interfunktionell samverkan. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har 
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professionella med erfarenhet av samverkan via SIP-möten intervjuats. Tolkningen av 

deras utsagor innebär att studien har en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken beskrivs 

som en forskningsmetod där tolkning och förståelse är centrala utgångpunkter 

(Thomassen 2007). En hermeneutisk ansats på studien möjliggör att de professionellas 

berättelser kan tolkas för att få en förståelse av deras upplevda erfarenheter. 

 

Genom intervjuer har de professionella möjlighet att dela med sig av sina subjektiva 

upplevelser och erfarenheter av samverkan vid SIP-möten och bidra med kunskap om 

de professionellas perspektiv på interfunktionell samverkan. Det finns en medvetenhet 

om att detta perspektiv utesluter andra perspektiv, såsom andra professionellas 

perspektiv men framförallt brukarperspektivet. Vetenskapsteorier används för att se 

olika perspektiv på problemet. Perspektiven beskriver inte hela sanningen om 

verkligheten men de hjälper att belysa delar av den. Sociala problem kan belysas med 

hjälp av olika perspektiv som bidrar till olika infallsvinklar på problemet (Jönson 2010; 

Brante 2003). Ett annat urval av professionella och andra intervjufrågor hade kunnat 

generera andra svar. Alla individer uppfattar och tolkar världen olika och även hur 

forskaren tolkar utsagor är individuellt. Baksidan av att ha en hermeneutisk ansats på 

studien är att det endast är forskaren som tolkar resultatet och avgör vilka resultat som 

är viktiga att redovisa i studien. Det är därför viktigt att som forskare ha självinsikt och 

vara medveten om sin egen förförståelse, men det är också viktigt att reflektera över hur 

forskarrollen påverkar intervjupersonernas resultat (Miller & Glassner 2011). För denna 

studie ansågs intervjuer vara bästa sättet att uppnå studiens syfte och för att eftersträva 

autentiska svar utformades intervjufrågorna med en utforskande ansats. Vid 

presentationen av resultatet har de resultat som fått störst genomslag redovisats. 

 

5.2 Urvalsförfarande  

För forskare är det nödvändigt att göra ett urval eftersom det inte går att studera alla fall 

av något fenomen. Urvalet garanterar inte att vi kan säga något om hela gruppen men 

det är genom att göra ett urval som vi kan studera en grupp, som sedan möjliggör att vi i 

vårt resultat kan generalisera till helheten (Becker 2008). I studien används ett målstyrt 

urval genom att välja professioner som har erfarenhet av SIP-möten. Ett sådant urval är 

representativt för studien eftersom de professionella kan besvara studiens 

frågeställningar. Inom kvalitativ forskning görs vanligtvis ett målstyrt urval som innebär 

att forskaren väljer ut de individer som främst kan svara på studiens syfte och 

frågeställningar (Bryman 2008). Det gjordes också ett bekvämlighetsurval eftersom 
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informanterna valdes efter geografisk tillgänglighet inom regionen och utefter 

begränsningar i studiens tidsram. Intervjuerna utfördes med professionella från olika 

verksamheter inom socialt arbete från närliggande kommuner och inom regionen. 

Uppdelningen gör att professionella från kommun och region blir representerade, vilket 

är betydelsefullt eftersom SIP-mötet innebär att kommun och region ska samverka.  

 

Urvalskriterierna för informanterna var att de skulle ha erfarenhet av SIP-möten och att 

de skulle tillhöra en profession som är relevant för socialt arbete. Därav valdes 

professionella som LSS-handläggare och socialsekreterare från kommunen och 

kuratorer från regionen. Alla informanter har erfarenhet av att arbeta med barn och 

ungdomar, denna avgränsning gjordes eftersom det ansågs vara bra att informanterna i 

praktiken har erfarenhet av liknande SIP-möten. Kön och ålder har ingen betydelse för 

urvalet, utan det var de olika professionella och deras yrkesroll som var av betydelse. 

De fem LSS-handläggare som intervjuades kom från tre olika medelstora kommuner 

och de två socialsekreterarna kom från två olika medelstora kommuner. Kuratorerna 

som intervjuades kom från en region i södra Sverige och samtliga kommuner tillhör den 

regionen.  

Tabell 1 Urval 

Intervjuperson 1 (ip1) LSS-handläggare Kommun 1 

Intervjuperson 2 (ip2) LSS-handläggare Kommun 1 

Intervjuperson 3 (ip3) LSS-handläggare Kommun 2 

Intervjuperson 4 (ip4) 

Intervjuperson 5 (ip5) 

LSS-handläggare Kommun 3 

Intervjuperson 6 (ip6) Socialsekreterare Kommun 4  

Intervjuperson 7 (ip7) Socialsekreterare Kommun 5 

Intervjuperson 8 (ip8) Kurator Region  

Intervjuperson 9 (ip9) Kurator Region  

5.3 Datainsamlingsmetod 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer därför att det lämpar sig för att fånga 

professionellas upplevelser och därmed ligger närmast till hands för att besvara studiens 
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syfte och frågeställningar. Sammanlagt genomfördes nio kvalitativa intervjuer för att få 

olika professionellas perspektiv på faktorer som möjliggör samt försvårar samverkan 

vid SIP-möten. Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade eftersom det utgick 

från en intervjuguide (Bilaga 2) med bestämda frågor med möjlighet att justeras efter 

intervjusituationen. Fördelen med halvstrukturerade intervjuer är att frågorna kan 

anpassas genom vilken ordning de ställs och huruvida intervjuaren vill välja att 

komplettera med följdfrågor (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2011). Intervjuguiden är 

skapad utifrån de teman som finns i tidigare forskning (ansvar & roller, kultur & 

värderingar och status & professionell makt). Intervjuguiden består även av 

bakgrundsfrågor som rör SIP-mötet med mer öppna frågor som ger informanten 

utrymme att fritt belysa de faktorer som de upplever möjliggör samt försvårar 

samverkan vid SIP-möten. Detta gjordes för att säkerställa att studiens frågeställningar 

besvarades och att syftet uppfylldes.  

 

5.4 Tillvägagångssätt  
Intervjupersonerna kontaktades via mail eller telefon och hittades via kontakter eller 

genom att kontakta verksamhetschefen på arbetsplatsen. De fick ta del av missivbrevet 

(Bilaga 1) där studiens syfte beskrivs. Därefter bestämdes en tid för intervju som 

genomfördes på deras arbetsplats. Innan intervjun fick de professionella samtycka till att 

medverkan i studien, först muntligt och sedan skriftligt. Intervjuerna tog mellan 40 

minuter och 70 minuter och samtalen spelades in och transkriberades. Vid en intervju 

deltog två LSS-handläggare samtidigt och därav tog den längre tid än övriga intervjuer.  

 

5.5 Bearbetning och Analys 
Transkriberingen gjordes i direkt anslutning till intervjun för att lättare komma ihåg 

intervjupersonens reaktioner i form av kroppsspråk och ansiktsuttryck. Detta för att 

återknyta till hermeneutikens tolkning och förståelse. Under intervjun användes 

intervjuguiden (Bilaga 2) för att säkerställa att samma frågor blev ställda till samtliga 

informanter. Delar som utlämnar vem personen är togs bort i resultatet för att skydda 

intervjupersonens identitet och alla intervjupersoner är därför namngivna med en siffra. 

Därefter sammanställdes resultatet genom att dela in hela den sammanställda texten av 

transkriberingarna i kategorier. Det utmynnade i sexton kategorier för att lättare kunna 

överblicka och jämföra de olika professionellas utsagor med varandra. Kategorierna 

döptes till problembild, möjligheter, lagstadgat, målet, hinder, lösa 
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meningsskiljaktigheter, konsekvenser, ansvarsområden, sammankallandes betydelse, 

inflytande, samverkan personbundet, samverkan och brukarmedverkan, riktlinjer för 

SIP, kultur & värderingar, stöd för samverkan och hierarki. Kategorierna uppkom av att 

det var ämnen som utmärkte sig i texten genom att intervjupersonerna hade mycket att 

säga om detta ämne. De kunde också utmärka sig genom att de professionellas svar var 

samstämmiga eller skiljde sig åt. För att förstå de resultat som framkom av intervjuerna 

har Stein Bråtens (1982) teori om modellmakt samt teoribildningen om sociala 

representationer används. Båda teorierna används för att beskriva samverkanssituationer 

och lämpar sig därför väl för att tolka studiens resultat. Sociala representationer är ett 

användbart verktyg i denna studie för att förstå hur professionella påverkas av den 

social kontext de befinner sig i. Teorin om modellmakt bygger på sociala 

representationer och kan förklara maktaspekten som finns närvarande i 

samverkansprocesser mellan flera aktörer (Danermark 2004). 

 

5.6 Litteratursökning 
Den vetenskapliga forskningen som har används i studien har sökts fram på de olika 

databaserna Libris, Academic Search premier och Proquest social sciences premium 

collection. Jag har använt mig av ämnesord som interprofessionell samverkan, 

samverkan, SIP och “samordnad individuell plan”. Till den internationella forskningen 

har jag använt mig av begrepp som cooperation, coollaboration, interorganisational, 

interprofessional, interorganisational, crossprofessional collaboration, interagancy 

collaboration. För att hitta internationell forskning som behandlar SIP-möten har jag 

sökt på “coordinated individual plan”. 

 

 

5.7 Trovärdighet  
Tillförlitligheten har stor betydelse för forskningsstudier och är särskilt viktig för 

kvalitativ forskning. För att göra kvalitativ forskning mer trovärdig bör forskaren beakta 

transparensen genom att tydligt redogöra för forskningsprocessen. För att öka 

trovärdigheten och kvaliteten i forskningsstudier är det viktigt att beskriva 

tillvägagångssättet samt att diskutera studiens svagheter (Svensson & Ahrne 2011). De 

informanter som ville ställa upp på intervju behölls för att det ansågs kunna ge en 

fördjupad förståelse av samverkansprocessen, samtidigt som att det blev problematiskt 

att välja mellan dem. Som följd av detta har studien därför en överrepresentation av 

LSS-handläggare. Det visade sig vara ett bra beslut eftersom att vid intervjuerna med 
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intervjuperson två och tre krånglade inspelningen och delar av intervjun kunde därför 

inte transkriberas. Data som inte transkriberades har inte redovisats i studien. Detta 

påverkar inte studien eftersom största vikt lades vid att ha två professionella från varje 

verksamhet representerade. Tanken var från början att få tag på alla professionell i 

samma kommun men det visade sig svårt på grund av informanternas tillgänglighet, 

varför det blev nödvändigt att vända sig till närliggande kommuner.  

 

För ökad tillförlitlighet i studien intervjuades olika professionella från tre olika 

verksamheter med erfarenhet av professionell samverkan vid SIP-möten. Minst två av 

varje yrkestitel intervjuades och från tre olika verksamheter för att eftersträva både 

säkerhet och variation i resultatet. Syftet med att intervjua två professionella med 

samma yrkestitel var att eftersträva en ökad tillförlitlighet i resultatet och genom att 

dessutom intervjua professionella från olika verksamheter skapa en variation i resultatet 

där de går att undersöka eventuella skillnader. Det är intressant att intervjua dessa 

professionella eftersom de tillhör samma profession men har olika funktioner i SIP-

mötet. De är alla professionella som relevanta för socialt arbete och de har dessutom 

alla skyldighet och erfarenhet att medverka på SIP-möten. Genom att välja tre olika 

verksamheter kan en helhetsbild återges av hur samverkan upplevs av olika 

professionella utan att resultatet blir entydigt från en verksamhet. 

 

5.8 Generaliserbarhet  
Begränsningarna i denna studie i form av att det är få deltagare och representanter från 

fem kommuner gör att studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet påverkas. I 

kvalitativ forskning är det svårt att säga något om studiens generaliserbarhet eftersom 

att forskaren inte säkert kan veta vad som skulle hända om samma studie skulle utföras i 

en annan population och i en annan kontext. För att förstärka generaliserbarheten kan 

forskaren jämföra resultaten med liknande studier och tidigare forskning (Ahrne & 

Svensson 2011). I denna studie har resultatet jämförts med tidigare forskning om 

professionell samverkan och med de få studier som finns att tillgå kring SIP-möten i ett 

försök att stärka båda tillförlitligheten och generaliserbarheten. Över tid är det troligt att 

liknande studier skulle ge andra resultat eftersom SIP-möten med tiden sannolikt borde 

bli mer inarbetat som arbetsmetod. Dessutom är det svårt att säga att studien skulle ge 

liknande resultat i andra regioner eftersom riktlinjer för samverkan vid SIP-möten 
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skiljer sig i olika regioner. Studien kan istället ses som en beskrivning av 

samverkansprocessen av SIP-möten i nuläget i en region i södra Sverige.  

 

5.9 Forskningsetiska överväganden  

När forskning utförs på människor blir det aktuellt att ta hänsyn till lagen (SFS 

2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor (Vetenskapsrådet 2011). 

Denna studie är på utbildningsnivå och behövde inte etik prövas, men eftersom studien 

rör människor har etiska kodexar och aspekter av lagen beaktats. Framförallt har 

individskyddskravet beaktats genom att överväga om studiens nytta överstiger 

påfrestningar och risker den enskilda eventuellt kunde utsättas för. Individskyddskravet 

innebär att den enskilde som deltar i forskningsstudier ska skyddas från skada och 

kränkning som studien kan medföra (Vetenskapsrådet 2011). Eftersom informanterna 

var professionella och inte lämnade känslig information eller personuppgifter, 

bedömdes de heller inte utsättas för några risker i förhållande till den nya empiriska 

kunskap studien skulle bidra med.  

 

I individskyddkravet ingår det ytterligare fyra krav som forskare bör ta hänsyn till 

nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002; Svensson & Ahrne 2011). Enligt 

informationskravet fick de som deltog information om studien i form av ett missivbrev 

(Bilaga 1). Det beskrivs där att medverkan i studien är frivillig och att de medverkande 

kan dra sig ur när som helst. I missivbrevet beskrivs också syftet med studien och 

genom underskrift av missivbrevet inhämtades ett informerat samtycke från de som 

deltog i intervjuerna. I enlighet med konfidentialitetskravet behandlades den data som 

samlades in med försiktighet och inga obehöriga fick ta del av materialet. Det innebär 

att det inte kommer framgå vem intervjupersonen är i studien och att endast handledare 

och examinator kommer kunna ta del av de insamlade materialet. Personuppgifter har 

hanterats konfidentiellt genom att namnge intervjupersonerna med en siffra och därmed 

genom avidentifiering skyddat deras identitet. Det insamlade materialet kommer i 

enlighet med nyttjandekravet inte att utnyttjas i något annat syfte än till denna studie.  

 

6 Teori  
För att analysera studiens resultat används teoribildningen kring sociala representationer 

och Stein Bråtens (1982) teori om modellmakt. Sociala representationer beskrivs som 
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gruppens konstruerade bilder av ett socialt fenomen. Professionenellas sociala 

representationer och hur de upplever ett visst problem synliggörs i mötet med andra 

professioner (Danermark 2004). Det märks tydligt i ett SIP-möte där de professionella 

hamnar i en annan kontext utan stöd från den egna gruppen och där de är ensamma om 

sin föreställning om fenomenet. Den gemensamma problembild de har med sina 

arbetskollegor om ett fenomen blir nu ifrågasatt av andra professionella från andra 

verksamheter. Sociala representationer kan därför användas som ett verktyg att beskriva 

samverkansprocessen mellan olika professionella vid SIP-möten. Teorin om 

modellmakt och de fyra maktkonstellationerna kan användas som ett verktyg för att 

förstå maktaspekten som finns närvarande i samverkansprocessen mellan professionella 

vid SIP-möten. 

 

6.1 Sociala representationer  

Teoribildningen sociala representationer bygger på uppfattningen om att våra 

föreställningar om omvärlden konstrueras i en social interaktion med andra människor. 

Den gemensamma föreställningen utgör en delad vardagskunskap för gruppen i form av 

värderingar och idéer som används av gruppen för att förstå olika fenomen. Det kan 

också handla om att gruppen har negativa sociala representationer, alltså att de har 

negativa föreställningar om exempelvis en professionell från en annan verksamhet 

(Germundsson 2001). De professionella skapar sig en gemensam bild av fenomenet 

genom utbildning och tillsammans med arbetskollegor. Det är en social process och ett 

tolkningssystem där gruppen bildar sig en uppfattning om ett visst fenomen. I samspelet 

med andra i samma grupp bekräftas deras föreställningar om fenomenet (Danermark 

2004).  

 

Det kan exempelvis uppstå en maktkamp mellan BUP och socialtjänsten när de har 

olika uppfattningar om ett fenomen. Hur gruppen tänker om ett visst problem synliggörs 

i mötet med andra professionella från en annan verksamhet (Danermark 2004). De 

sociala representationerna utmanas när en individ hamnar i en annan kontext där denne 

inte har stöd från sin grupp och där andra representationer verkar. Genom att utsättas för 

andras sociala representationer kan individen omvärdera och anpassa sina egna sociala 

representationer. När ens föreställningar om ett fenomen krockar med andras sociala 

representationer, beskrivs detta som en kognitiv dissonans (Festinger 1957). För att 

minska den spänningen förändrar man sin bild för att den bättre ska passa med 
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majoritetens. Detta resulterar i att personen genom den nya miljön får in nya kunskaper 

och erfarenheter som påverkar ens tidigare syn på problemet (Danermark 2004).  

 

Sociala representationer är inte exakta återgivningar av verkligheten och de olika 

aktörerna har ofta olika bilder av fenomenet som de har skapat tillsammans med sina 

arbetskollegor. Aktörerna skapar sig en bild av fenomenet som bäst går i hand med 

gruppens intressen (sociala problem, psykiska problem). En organisation har behov av 

representationer som passar organisationens uppgift och därför kan representationerna 

förklaras som ändamålsenliga. Representationerna kan påverkas genom förvrängningar, 

tillägg och utelämningar. En förvrängning innebär att gruppen förminskar eller förstorar 

upp egenskaper hos objektet. BUP kan exempelvis förstora upp ett barns sociala 

problem och framhålla att det är ett hinder för god behandling. Socialtjänsten i sin tur 

kan förminska dessa problem och förstora upp de psykiatriska problemen. En grupp kan 

också göra tillägg som innebär att de tilldelar objektet förmågor som inte existerar som 

exempelvis förmågan att komma i tid eller klara eget boende. Motsatsen till tillägg är 

utelämningar. Gruppen kan exempelvis i sin representation av objektet utelämna 

egenskaper hos objektet, det kan handla om att utelämna individens 

funktionsnedsättning och diagnos (Danermark 2004). 

 

6.2 Teori om modellmakt  
I teorin om modellmakt beskrivs fyra maktkonstellationer och begreppen modellstark 

respektive modellsvag används för att beskriva relationer mellan verksamheter 

(Danermark 2004). Ett grundantagande i teorin är att maktaspekten finns närvarande i 

samverkansprocesser och den lämpar sig därför att använda för att förklara 

samverkanssituationer mellan flera aktörer. De två första konstellationerna beskriver 

situationer där modellstarka samverkar och de två sista konstellationerna beskriver 

samverkanssituationer när någon part är modellsvag (Danermark 2004). Avslutningsvis 

kommer det att vidare förklaras hur teorin om modellmakt hänger ihop med sociala 

representationer.  

 

Den första konstellationen handlar om att modellstarka aktörer har olika bilder (sociala 

representationer) av problemet och att det kan uppstå en maktkamp mellan aktörerna 

gällande vems problembild som har företräde. Barn och ungdomspsykiatrins (BUP) bild 

kan exempelvis vara att barnet har missbruk och ska vända sig till socialtjänsten medan 
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socialtjänsten kan hävda att barnet mår dåligt och behöver insatser från BUP. Det är en 

bra situation ur samverkanssynpunkt att aktörer med kompletterande kompetenser möts 

för att arbeta med ett gemensamt problem, men de olika bilderna av problemet kan 

ställa till det. En organisation kan exempelvis mena att betalningsansvaret inte ligger på 

dem medan den andra organisationen hävdar motsatsen. En bra lösning är att i 

uppstarten vara tydlig i kommunikationen där båda organisationernas intresse och mål 

klarläggs (Danermark 2004). Den andra konstellationen beskriver situationen när 

modellstarka aktörer har samma bild av problemet. Denna situation kan te sig idealisk 

men kan egentligen ha karaktär av att det är modellstarkpart som samverkar med 

modellsvagpart. Det kan nämligen innebära att en modellsvag har övertagit den 

modellstarkas bild och uppfattar sig som modellstark. Det kan också betyda att den 

gemensamma bilden inte alls är den mest ändamålsenliga och att det saknas andra 

perspektiv på problemet (Danermark 2004).  

 

Den tredje situationen konstellationen beskriver när en modellstark möter modellsvaga 

parter och situationen har den största risken för maktutövning. Maktfrågan blir extra 

tydlig i denna konstellation när en modellstark part ska samverka med en modellsvag 

part. Det kan handla om samverkan mellan exempelvis BUP och skolan kring en 

ungdom som har uttalat självmordstankar. I en sådan situation är skolan modellsvag 

gentemot BUP som har expertkunskap om problemet, vilket innebär att skolan kommer 

att överta BUPs bild av problemet. Detta blir en form av omedveten maktutövning där 

skolan handlar i enlighet med BUPs intressen. Denna konstellation kan innebära att 

aktörerna har olika kompetenser som i förhållande till problemet kan skapa en 

maktobalans. Oftast är maktutövningen inte avsiktlig och sker istället helt osynligt för 

deltagarna. Den fjärde konstellationen, modellsvag möter modellsvag, handlar om när 

aktörerna är överens om problembilden men där ingen är expert på problemet. Det 

uppstår här ingen maktutövning men situationen kan ändå vara problematisk eftersom 

att det inte är säkert att aktörernas uppfattning stämmer överens med den verkliga 

problembilden. Även här saknas det alltså andra alternativa perspektiv på problemet 

(Danermark 2004).  

 

För att återkoppla till sociala representationer, gruppens konstruerade bilder av ett 

socialt fenomen, förklaras här hur de hänger ihop med teorin om modellmakt. De olika 

perspektiven de olika aktörerna har om ett fenomen förklaras av att de har olika sociala 
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representationer. Detta är oftast inget problem eftersom att poängen med samverkan är 

att man saknar kunskap inom ett område. I termer av representationer innebär att vara 

modellsvag att man saknar en tydlig bild av fenomenet. Detta påverkar förutsättningarna 

för samverkan och det vanligaste sättet för den modellsvaga är att överta den 

modellstarkas representation. När en part övertar en aktörs problembild kan det ha skett 

förvrängningar, tillägg eller uteslutningar för att den sociala representationen bättre ska 

passa professionens intressen. Problemet blir att de olika aktörerna sannolikt har olika 

uppgifter och intressen och risken är att den modellsvaga handlar emot sina egna 

intressen. Ett övertagande av någon annans bild kan därför missgynna den modellsvaga. 

Detta är en form av maktutövning som ofta sker helt oavsiktligt av den modellstarka 

och sker osynligt för den modellsvaga (Danermark 2004).  

 

7 Resultat & Analys  
Resultatet kommer att presenteras utifrån studiens två frågeställningar. Inledningsvis 

presenteras de professionellas upplevelser av samverkansprocessen vid SIP-mötet. 

Sedan utvecklas vilka faktorer de professionella upplever möjliggör samt försvårar 

interfunktionell samverkan vid SIP-möten utifrån de teman som presenterades i tidigare 

forskning; ansvar & roller, kultur & värderingar samt status & professionell makt. Detta 

eftersom intervjufrågorna utformades efter dessa teman och att detta är faktorer som 

visat sig påverka samverkansprocessen. Resultaten kommer att följas av en analys 

utifrån teoribildningen sociala representationer eller teorin om modellmakt, alternativt 

en jämförelse med tidigare forskning. 

 

7.1 Hur upplever olika professionella att samverkansprocessen vid 
SIP-möten fungerar?  

Alla professionella som intervjuades hade erfarenhet av att samverka kring barn och 

ungdomar, vilket gjorde att de alla hade erfarenhet av att delta under liknande SIP-möte. 

När de beskrev vad SIP-mötena brukade gälla beskrev de alla samma problembild av 

barn med sociala problem, funktionsnedsättningar, beteendeproblem eller barn som var 

hemmasittare och inte gick till skolan. De professionella upplevde att SIP-mötet 

behövdes i komplexa ärenden där det fanns något som inte fungerade. Samtliga 

professionella såg således SIP-mötena som ett bra verktyg för samverkan och 

framförallt i de fall där de hade kört fast och inte som ensam aktör kunde hjälpa den 

enskilde. De professionella lyfte fram positiva faktorer som att de fick ett professionellt 
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utbyte och ett ansikte på folk. De visste vad alla gjorde, insatserna var koordinerade och 

de hade hjälp av varandra att klara sina uppdrag. SIP-mötet upplevdes vara ett bra 

forum för den enskilde och de professionella. Dessutom upplevdes det som ett lärorikt 

tillfälle att få kunskap om andra professionella och deras verksamheter. De 

professionella såg betydligt mer möjligheter med SIP-möten än hinder. 

 

Ip1 LSS-handläggare ”När den enskilda har flera insatser som behöver 

koordineras[…] Det blir mer och mer användbart. Jag hoppas det kommer fler möten 

med SIP. Det är ett bra sätt när man känner att man har kört fast. När någon försöker 

slinka undan då är det bra att ha en SIP. Med en SIP står det klart och tydligt vem som 

ska göra vad, och alla har godkänt den, då kan man inte komma efteråt och säga att det 

har inte jag gjort. Det är fördelen med att använda en SIP just då. Möjligheten är att 

man ska kunna gå i takt för den enskilde”. 

Ip6 Socialsekreterare ”Det finns alltid möjligheter med att samverkan […] När man 

sätter sig ner olika professioner så kan man också se vad varje verksamhet kan utefter 

sin lagstiftning göra för en person”. 

Ip9 Kurator ”Där är det redan rörigt för föräldrarna eller patienten i fråga och då är 

det ännu viktigare att alla träffas tillsammans. När man väl kallar till SIP är när man 

bollar över ärendet till varandra. För det är oftast i det svåra ärendena där alla tycker 

det är skitjobbigt och vi liksom inte helst vill ta i det där ärendet med tång”. 

 

Det faktum att SIP-mötet är lagstadgat upplevdes som något positivt eftersom att alla 

professionella som är kallade då måste komma. Däremot fanns det en underton i de 

flesta professionellas uttalade över att SIP-mötet inte skulle behöva vara lagstadgat om 

alla faktiskt hade kommit, då hade det räckt med nätverksmöten.  

 

Ip1 LSS-handläggare ”Det blir inte bättre SIPar för att det är lagstadgat eller bättre 

samverkan. Det handlar om vilka personer som är inblandade. Men då blir det inte lika 

bra heller, när folk känner sig tvingade att komma, vilket man är på en SIP. Det bästa 

är när man inte behöver tvinga någon att komma att samverka”. 

Ip6 Socialsekreterare ”Personal från regionen och socialtjänsten får inte neka att 

medverka vid ett SIP-möte. Det innebär att vi inte alltid behöver vara överens från 

början att vi behöver ett möte”.  
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Ip8 Kurator ”Det är bra att det är lagstadgat för då måste folk komma. Ofta är det de 

här ungdomarna som behöver, som mår sämst, som det är mest akut med som vi har 

tillsammans kommun och landsting, som vi behöver skynda med. Så det är lite bra att vi 

blir lite stressade och att vi blir lite irriterade att vi måste boka om. Egentligen är det 

just för dem vi ska göra det. Det är en bra tanke att det är lagstadgat. Det finns en tanke 

med det som är god som vi alla tycker både skola, BUP och vi som blir kallade tycker 

att fasen då kan jag inte, men det finns en tanke med det att vi ska prioritera just de 

barnen. Det är bra”. 

 

Att få ett samlat möte där alla får höra samma information kunde spara tid, samtidigt 

som det tog mycket tid att vara den som var sammankallande. Någon upplevde att det 

administrativa kring ett SIP-möte kunde verka som en försvårande faktor samtidigt som 

det också var en möjlighet för den enskilde att få en tydlighet och struktur på sina 

insatser. Flera professionella ansåg att för många deltagare under SIP-mötet kunde 

försvåra samverkan under mötet. De upplevde att de fick hålla tillbaka och inte kunde 

säga vad de tänkte för att de såg att familjen påverkades av situationen. 

 

Ip4 LSS-handläggare ”Att det är för många personer inblandade ibland. Det blev att 

man till slut satt och tänkte att nä, jag ska inte säga det jag sitter och tänker på för att 

det blir bara ytterligare en sak som de måste processa och förstå […] Alla får höra det 

som sägs om en utsatt familj om man är väldigt många […] Det kändes kränkande. Det 

var inte genomtänkt att dra ihop för många. Det fodras lite eftertanke när man ska 

planera en SIP[…] Hinder tycker jag kan vara just det här med att man känner sig 

hämmad av och begränsar sig i sin medverkan i SIPen därför att de sitter med för 

många”. 

 

Konsekvensen av att samverkan inte fungerade blev att den enskilde blev lidande och 

inte fick den hjälp som denne hade behövt. Flera professionella hade erfarenhet av SIP-

möten där samverkan fungerat dåligt och där den enskilde blivit lidande på olika sätt.  

 

Ett resultat som stod ut var hur de professionella upplevde att samverkan var 

personbundet. Samtliga intervjupersoner ansåg att samverkan var mer eller mindre 

personbundet, vilket innebar att relationen mellan de professionella kunde bli ett hinder 

för samverkan under SIP-mötet. Personalbyte i samverkansprocessen eller en sämre 

relation var ytterligare en faktor som kunde hindra god samverkan. Då upplevde de 
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professionella att de hade mindre koll på varandras ansvarsområden och befogenheter, 

vilket innebar att de professionella förlorade kunskap om varandra. I de fall 

professionella hade arbetat upp en bra relation fungerade samverkan bra. De 

professionella hade positiva erfarenheter av de professionella de hade god kännedom 

om.  

 

Ip1 LSS-handläggare ”Är det personer som vill, så blir det lättare att samverka. Mycket 

personkemi om det ska bli bra för den enskilde. Man försöker samverka med alla 

såklart, men vissa personer är det lättare att samarbeta med. Man har liknande tänk 

och man kan ge och ta lite så att det blir bra för den enskilde […] Det handlar om att 

hitta en balans mellan att vara professionell och personlig tycker jag. Då blir det bättre 

om man har en personlig relation med dem som är med på SIPen, så blir det oftast 

bättre”. 

Ip5 Socialsekreterare ”Ja för om man träffats i tillräckligt många sammanhang för att 

veta vad man står i olika frågor. Vissa sådana jobbiga diskussioner har man redan tagit 

vid ett annat tillfälle. Man vet vad man har varandra. Då slipper man de 

diskussionerna, det är inte nytt varje gång”.  

Ip8 Kurator ”Man blir mer som kollegor emellan”. 

 

7.1.1.1 Analys 

De situationer där de är många personer inblandade på SIP-mötet upplevde de 

professionella som en försvårande faktor. Att samverkan upplevdes som personbundet 

kan delvis förklaras med att de professionellas sociala representationer har närmat sig 

varandra. Genom att de professionella får mer kännedom om varandra kan deras sociala 

representationer närma sig en mer likartad uppfattning av problemet men även påverka 

deras uppfattningar av varandra. När de professionella pratar om goda erfarenheter av 

samverkan, är många gånger i de fall de har god relation till varandra. Likt LSS-

handläggarens förklaring att det är lättare att samverka med personer som vill och att 

personkemin är viktig för att det ska bli bra för den enskilde. De professionella har då 

skapat en gemensam bild av problemet, vilket gör att det är lättare att lyfta telefonen och 

lösa eventuella problem innan eller efter mötet. SIP-mötet blir ett nytt forum att skapa 

sig en gemensam uppfattning om problemet, det vill säga en gemensam social 

representation. Kuratorn menar att när de professionella har en bra relation blir de mer 

som kollegor emellan. I samspelet med andra i samma grupp bekräftas gruppens 

föreställningar om fenomenet (Danermark 2004). De professionella utsätts för en 
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kognitiv dissonans där deras föreställningar om problemet ifrågasätts. Genom att 

utsättas för andra aktörers sociala representationer har de professionella fått utbyte i 

form av nya kunskaper och erfarenheter. När de professionella vill minska den 

kognitiva dissonansen anpassar de sina sociala representationer för att göra sin 

verklighet mer begriplig (Danermark 2004). Under SIP-mötet kan exempelvis 

socialarbetaren ändra sina sociala representationer efter att ha lyssnat till kuratorns bild 

av problemet eller vice versa. De ser att problematiken är större än vad den uppfattas 

som av den egna gruppen.   

 

Tidigare forskning belyser att när flera personer samverkar kan det leda till att de 

professionella fokuserar mer på samverkan än på målet (Dunér & Wolmesjö 2014). 

Detta märks tydligt i hur de professionella upplever att de är en försvårande faktor när 

det är flera deltagare närvarande på SIP-mötet. De professionella som intervjuades i 

studien betonar att samverkan försvåras av att brukaren hamnar i kläm om det är för 

många professionella närvarande. Vad en professionell har möjlighet att bidra med 

under ett SIP-möte borde vara kopplat till deras ansvarsområden men resultatet tyder på 

att samverkan var personbundet. Detta går i linje med de resultat Widmark (2015) 

presenterar i sin avhandling. När de professionella har förtroende för varandra fungerar 

samverkan bättre och ger möjlighet för de professionella att utbyta kunskap med 

varandra (Widmark 2015).  

 
7.2 Vilka faktorer möjliggör samt försvårar interfunktionell 
samverkan vid SIP-möten?  

Detta avsnitt presenterar resultaten av den andra frågeställningen men utvecklar 

samtidigt den första frågeställningen om hur professionella upplever 

samverkansprocessen vid SIP-möten i form av faktorer som möjliggör samt försvårar 

interfunktionell samverkan.  

 
7.2.1 Ansvar & Roller 

Samtliga professionella beskriver att de vet vad de andra aktörerna har för 

ansvarsområden, samtidigt som de beskriver att det trots det kan uppstå oklarheter om 

vem som ska ansvara för vad under SIP-mötet.  
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Ip5 LSS-handläggare ”Jag tycker att man borde ha respekt för att man inte är insatt i 

de andras ansvarsområden. Man får försöka stå tillbaka med sina egna åsikter om hur 

saker och ting ska gå till. 

 

Organisation och ekonomi sågs som ett bekymmer av några och därav upplevde de att 

de olika aktörerna försökte bolla ansvaret vidare på varandra. Detta var en faktor som 

hindrade samverkan mellan de professionella.  

 

Ip1 LSS-handläggare ”Det kan vara så att om man försöker vara lite ful att bolla den 

heta potatisen mellan region och kommun ibland. Om vem som ska ta ansvaret för 

behandlingen eller insatsen eller vad man nu vill kalla det. Det kan uppstå även vid 

en  SIP såklart”. 

Ip8 Kurator ”Otydliga ansvarsområden kan vara en bidragande faktor till dålig SIP”. 

 

Flera av intervjupersonerna upplevde att andra aktörerna inte hade koll på vad deras 

uppgift är och hur lagen fungerar som de är styrda av. Det leder till att de bollar över 

ansvaret på andra aktörer och skjuter bort ansvaret från sig själva. Resultaten visar att 

det finns spänningar mellan kommunerna och regionen angående ansvar och de 

förklaras vara en konsekvens av att de tillhör olika verksamheter. Där blir det tydligt att 

aktörernas olika ansvarsområden och roller påverkar deras möjligheter att samverka.  

 

Ip5 LSS-handläggare ”Det viktiga är att man inte går in i någon annans roll och säger 

att det här måste ni kunna göra. Då har man gjort ett ordentligt övertramp. Det handlar 

om att ha respekt för allas profession. Det är väl egentligen det viktigaste”.  

Ip8 Kurator ”När vi är för många, då lämna man inte ut sig så mycket utan man sitter 

och håller lite på sitt och det är inte bra, och det kanske är fegt men, sen kände jag att i 

den SIPen får föräldrarna väldigt illa för professionella instanser hade inte pratat ihop 

sig om vem som gör vad, utan man satt och slogs om det framför föräldrarna. Både 

ekonomi och ansvar och det är förjäkligt!”. 

 

Brist på kunskap om varandras verksamheter märks framförallt tydligt mellan kommun 

och regionen. 
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Ip1 LSS-handläggare ”Jag tror att man ibland bollar rätt snabbt från region till 

kommun med insatser.” 

 

I mindre kommuner finns det inte samma tillgänglighet till insatser vilket kunde 

påverka professionella till att känna sig maktlösa. Regionen har erfarenhet att arbeta 

med fler kommuner vilket blev tydligt i de mindre kommunerna där de hade 

förväntningar på sig att genomföra insatser som de inte hade. En konsekvens av att de 

inte fullt ut vet vad andra aktörers ansvarsområden är, blir att det skapas orealistiska 

förväntningar på varandra som inte är förenliga med vad de professionella har möjlighet 

att göra i verkligheten. Det förekom nämligen att andra professionella gav förslag på 

vad de andra aktörerna skulle göra i ärendet. 

 

Ip4 LSS-handläggare ”Andra är ofta frikostiga med att tala om för den enskilde vad de 

har för rättigheter enligt LSS. De har höga förväntningar på LSS-insatserna. Det är vi 

som kan LSS bäst i det här SIP-sammanhangen”. 

Ip6 Socialsekreterare ”Fast där hade de förväntningar att jag skulle fixa allt, så visar 

det sig att jag inte ens hade rättigheten, det är inte vårt ansvar”. 

Ip9 Kurator ”Ibland kan man känna att den som kallar tror att jag ska lösa hela 

familjens problem. Vi kuratorer vi jobbar med allt, vi är som en slaskhink”. 

 

7.2.1.1 Analys  

Bollandet av ansvaret mellan verksamheterna kan förstås med den första 

maktkonstellationen där modellstarka parter har olika bilder av ett problem. I denna 

konstellation uppstår det en maktkamp mellan de modellstarka aktörerna om vems 

problembild som gäller (Danermark 2004). Samtliga professionella uttrycker i citaten 

ovan att andra aktörer lägger över ansvaret på dem. Exempelvis genom att hävda att 

tyngdpunkten på problemet handlar om sociala problem som socialsekreteraren ska 

lösa, trots att det visar sig att det inte var dennes ansvar. Likt LSS-handläggarens 

förklaring om att verksamheterna bollar den ”heta potatisen” mellan varandra och 

kuratorn som förklarar att de professionella var oeniga om betalningsansvaret under 

SIP-mötet. Situationen kan också förstås genom de social representationer gruppen 

bildat sig av varandra. Det kan tolkas som att professionella förvränger problemet 

genom att ge individen egenskaper som inte existerar för att exempelvis LSS-

handläggarens insats ska bli större. Alternativt att det gör tillägg genom att exempelvis 

betona funktionsnedsättningen eller att de gör utelämningar av egenskaper hos 
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individen för att inte behöva ansvara för insatserna till den enskilde. En grupp är behov 

av representationer som passar organisationens uppgift och intressen och därför är 

representationerna ändamålsenliga (Danermark 2004). Professionella har i dessa 

situationer ett behov av att anpassa sina sociala representationer så att de passar in med 

det ändamålet deras verksamhet har. Syftet med gruppens sociala representationer är att 

göra sin sociala verklighet begriplig (Germundsson 2001). Genom att göra 

förvrängningar, tillägg eller utelämningar på sina sociala representationer kan 

professionella ursäkta att de bollar över ansvaret till andra verksamheter för att 

exempelvis slippa betalningsansvaret. 

 

Tidigare forskning bekräftar även att de olika professionellas roller kan skapa 

orealistiska förväntningar på varandra eftersom det skapar otydliga gränser för var den 

professionelles befogenheter sträcker sig. Professionellas förväntningar på vad andra 

aktörer bör göra fungerar som ett hinder i samverkansprocessen (Blomqvist 2012; 

Widmark 2015). Det faktum att de professionella bollar ansvaret mellan varandra kan 

grunda sig i de orealistiska förväntningarna de professionella har. Dessa förväntningar 

kan innebära att andra aktörer utlovar insatser utan egentligen veta om en individ har 

rätt till det (Blomqvist 2012). Bollandet av ansvaret kan grunda sig i oenighet om vems 

betalningsansvaret är (Danermark 2004; Blomqvist 2012). 

 

7.2.2 Kultur & Värderingar  

Att professionella hade olika kultur och värderingar märktes framför allt av att de 

tillhörde olika verksamheter med olika ansvarområden och roller. Detta kunde innebära 

att de hade olika perspektiv på problemet och olika uppfattningar på hur målet skulle 

nås, vilket försvårade samverkansprocessen.  

 

Ip1 LSS-handläggare ”Man kan tycka olika och vilja olika. Men meningen med SIP är 

att alla ska kunna vara där så att jag inte ska behöva gå in och lova saker som skolan 

kan göra för det har jag inte koll på […] förhoppningsvis har vi samma mål men vi 

kanske har olika synssätt på hur vi ska nå dit”. 

Ip6 Socialsekreterare ”Själva grundproblemet är man överens om sen handlar det väl 

om hur man ska lösa problemet som man ibland kan ha olika synpunkter på”. 

Ip9 Kurator ”Det är flera mål. Inte alla gånger kanske. Nej. Men det där är lite svårt 

när man sitter med patienten så oftast tycker jag nog att man varit överens eller att man 

har blivit det till slut”. 
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Samtliga professionella upplevde att de fick stöd för samverkan uppifrån sin 

organisation. De uttryckte att SIP-möten var något de skulle prioritera och att det var en 

del i att sköta sitt jobb. De olika professionella som deltog i studien hade alla en 

socionomutbildning i botten och tillhör därför samma profession. Det märktes tydligt i 

hur de värderade brukarmedverkan. Alla professioner var samstämmiga i att 

brukarmedverkan var centralt för samverkan vid SIP-möten. Det var brukarens möte 

och utan den enskildes samtycke kunde det inte bli något möte. Däremot ställde det 

högre krav på de professionella att samverkan skulle fungera mellan dem. Ofta löstes 

meningsskiljaktigheter innan SIP-mötet genom förmöten eller telefonsamtal efter SIP-

mötet. Skillnader i professionernas kultur märktes framförallt genom att det fanns 

spänningar mellan kommun och region. 

 

Ip1 LSS-handläggare ”De har sin kultur i form av sjukvård. Ibland kan det kännas som 

habiliteringen säger “jaja, vi vet lite bättre”[…] det skiljer sig lite i kulturen. Jag tror 

att habilitering, region, psykiatrin alla dem som ingår där gärna skjuter på problemet 

till kommunen som har det yttersta ansvaret. Och sen kanske inte lyssnar på oss alltid”. 

 

När det gällde riktlinjer för SIP och protokollet de har på mötet så var de flesta 

professionella inte medvetna om hur det såg ut på andra ställen än hos dem själva. Vad 

som framkom av intervjuerna är att hela regionen har samma riktlinjer och protokoll 

men kommunerna kunde ha olika.  

 

Ip8 Kurator ”Nej det gör det inte. Det är spännande. Hos oss ser det ut så, vi har en 

mall […] Det finns alla varianter […] Hela regionen har samma men kommunernas är 

olika”.  

 

Samtliga LSS handläggarna uppfattade att andra professionella hade föreställningar om 

dem och även en socialsekreterare exemplifierar detta. 

 

Ip3 LSS-handläggare ”Att informera om LSS-lagen. Vilka insatser jag kan erbjuda men 

framförallt vilka insatser jag inte kan erbjuda. De andra professionerna kan inte 

lagen”. 
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Ip7 Socialsekreterare ”Det känns som vi inom socialtjänsten kan prata om hur BUP 

bara sätter diagnoser, och så kanske BUP säger att ja men socialtjänsten gör ingenting. 

Så säger naturligtvis inte alla men jag tror att det kan finnas lite så, också från skolans 

sida lite frustration av socialtjänsten vad gör de egentligen”. 

 

7.2.2.1 Analys 

Föreställningarna professionella hade om andra aktörer kan förstås av de negativa 

sociala representationer som präglade de professionellas uppfattningar om varandra. 

Socialarbetaren hade negativa föreställningar om hur socialtjänsten uppfattades av sina 

samverkanspartners och inom socialtjänsten fanns det negativa föreställningar om hur 

exempelvis BUP fungerade. Även LSS-handläggare hade föreställningar om hur 

verksamheterna fungerade inom regionen. Organisatorisk tillhörighet påverkade de 

professionellas sociala representationer av varandra i form av olika synsätt och 

problembild. Det är sannolikt att de bär med sig dessa negativa sociala representationer i 

samverkansprocessen. Detta kan uppfattas som begränsningar i kontakten mellan dem 

eftersom sociala representationer är olika bilder och inte är direkta återgivningar av 

verkligheten. Med en öppnare kontakt hade denna barriär sannolikt kunnat överstigas.  

 

Likt bollandet av ansvaret mellan verksamheterna, kan även här de olika perspektiven 

de professionella har på problemet förstås i termer av modellmakt och den första 

maktkonstellationen. De professionella är modellstarka parter med olika bilder och det 

uppstår en maktkamp mellan de olika aktörerna när de har olika uppfattningar om ett 

fenomen (Danermark 2004). Resultaten visat hur de har olika riktlinjer för SIP och 

protokollet de har med sig från mötet. De olika kulturerna synliggörs också av att de har 

olika infallsvinklar på problemet som grundar sig i att de tillhör olika verksamheter. De 

professionella uttrycker att de kan ha olika syn på hur de på bästa sätt ska nå målen och 

att de under mötet får lösa det. Det innebär att de under mötets gång har fått diskutera 

fram en lösning som alla parter accepterar. För att komma fram till lösningen kan någon 

aktör har gjort förvrängningar, tillägg eller uteslutningarna så att de sociala 

representationerna passar deras verksamhets intressen. LSS-handläggarna uttrycker 

samtliga att de andra professionella ofta har föreställningar om vilka insatser de kunde 

erbjuda. De andra professionella har då sannolikt gjort förvrängningar, tillägg eller 

uteslutningar för att försöka lägga ansvaret på LSS-handläggaren istället. LSS-

handläggaren får förtydliga vilka insatser som kan erbjudas och uppfattas därför som 

modellstark part. Att de olika professionellas kultur och värderingar kan påverka 
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samverkansprocessen bekräftar även tidigare forskning (Dunér & Wolmesjö 2014; Hall 

2005). 

 

7.2.3 Status & Professionell makt  

När det gällde professionellas inflytande under SIP-mötet så var det delade meningar 

från LSS-handläggarna. Någon tyckte att de hade mer inflytande och någon ansåg att de 

hade mindre. Socialsekreterarna svarade att det beror på och att det är svårt att säga 

något generellt om det. Även kuratorerna upplevde att det kunde variera men att de 

andra professionella lyssnade till dem under mötet. Samtliga aktörer upplevde inte att 

det hade betydelse för samverkan under SIP-mötet vilken verksamhet som var 

sammankallande på mötet. Mötet brukar äga rum hos den verksamhet som kallar. Den 

som är sammankallande är ofta den som har mest kontakt med barnet och därför kan det 

vara den problembilden som får fokus på mötet. Det blir mer styrt vad mötet handlar om 

och dessutom kan man uppleva att ens tid inte är lika mycket värd om man är den som 

får lägga många timmar på resande. 

 

Ip3 LSS-handläggare ”Ibland tycker jag faktiskt att man kunde tänka till lite över vad 

mötet hålls[…] Det handlar om vår arbetstid. Det är som den inte är värd lika mycket”.  

Ip6 Socialsekreterare ”Nej, det har ingen betydelse för hur mötet fungerar”.  

Ip8 Kurator ”Den som håller i det styr lite. Det blir vissa inriktningar, det blir fokus på 

olika saker. För det blir så att i det hus man är, det problemet blir störst på något vis”. 

 

Meningsskiljaktigheter kunde fungera som en försvårande faktor men löstes ofta under 

SIP-mötet genom att diskutera och testa olika lösningar, för att sedan utvärderas vid 

nästa uppföljningsmöte. Intervjupersonerna uttryckte att det var viktigt att vara tydlig 

och att markera sitt ansvarsområde.  

 

Ip4 LSS-handläggare ”Då får man försöka inte gå i konflikt med några andra utan 

försöka vara tydlig […] Ibland finns det de som säger. Ja den här ungdomen har en 

funktionsnedsättning, det är inte vi så bra på här på socialtjänsten […] det kan väl LSS 

ta hand om då”.  

 

De professionella som intervjuades upplevde inte att det fanns någon uttalad makt 

mellan de olika aktörerna under SIP-mötet. Däremot i de få fall läkare eller psykolog 

deltog på SIP-mötet blev hierarkin tydlig i form av att deras ord vägde tyngre. 
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Ip1 LSS-handläggare ”De få gånger en läkare är med på en SIP från regionen, då är 

hierarkin jättetydlig på en SIP”. 

Ip6 Socialsekreterare ”Där har vi region och landstingsvärlden överhuvudtaget, den är 

väl mycket mer hierarki än kommunerna uppfattar jag det som”. 

Ip9 Kurator ”Det är alltid läkaren som får sista ordet eller man gör som läkaren 

säger”. 

 

7.2.3.1 Analys 

De professionella uppfattar inte att det påverkar samverkan vilken verksamhet som 

sammankallar till SIP-mötet. Igen av intervjupersonerna har uppfattat att det finns 

någon makt mellan de olika aktörerna utan att de är jämställda parter som ska samverka 

om ett gemensamt problem. Detta kan förstås genom den andra maktkonstellationen där 

de professionella är modellstarka med lika bilder. I denna konstellation blir det en form 

av omedveten maktutövning där modellsvaga handlar i enlighet med modellstarks 

intressen. Maktutövningen är inte avsiktlig och sker helt osynligt för deltagarna 

eftersom de modellsvaga uppfattar sig som modellstarka (Danermark 2004). 

Maktutövningen grundar sig i att den sammankallande kan antas ha mest kunskap om 

problemet och att det är de som håller i mötet. Det innebär att de professionella däremot 

uppfattar sig själva som lika modellstarka men att det omedvetet finns en maktkamp i 

samverkansprocessen och där modellsvag part övertar den modellstarkas bild. Frågan i 

den andra konstellationen är om den modellstarkes bild är den optimala för syftet med 

samverkan (Danermark 2004). En LSS-handläggare uttrycker att de under SIP-mötet får 

prova sig fram, vid en uppföljning så får de utvärdera och eventuellt prova andra 

aktörers lösningar på problemet. Detta kan tolkas som att den modellstarkas bild får 

företräde och att den modellsvage provisoriskt har övertagit dennes bild till nästa 

uppföljningsmöte. Risken är då att de får prova en annan lösning och då går det att 

misstänka att den modellstarkes bild inte var den mest ändamålsenliga för brukaren.  

 

Meningsskiljaktigheter som uppstod under SIP-mötet kan återigen förstås av att 

professionella är modellstarka med olika problembild. Det uppstår här en maktkamp om 

vem som har företräde att tolka problemet och de olika bilderna av problemet kan ställa 

till problem i samverkansprocessen (Danermark 2004). I de fall läkaren deltar på SIP-

mötet blir läkaren den modellstarka parten och övriga professionella modellsvaga. 
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Maktfrågan blir extra tydlig i den tredje maktkonstellationen när modellstark part ska 

samverka med en modellsvag part (Danermark 2004). Här uppfattas läkaren ha kunskap 

om problemet, vilket kan innebära att de modellsvaga övertar läkarens representation av 

problemet i en osynlig maktutövning. Nu uttrycker de professionella att det främst är 

den enskilde och dennes familj som påverkas av att läkaren är närvarande. Vilket 

innebär att den enskilde och dennes familj är modellsvaga, då de litar på läkarens ord. 

De professionella upplevde däremot att läkaren hade ett snävt perspektiv och höll därför 

inte alltid med om läkarens uppfattning. I de fallen är det sannolikt att de professionella 

som intervjuades i studien kan uppfattas som modellstarka med olika bilder likt den 

första konstellationen. Tidigare forskning visar också att en professionellas 

expertkunskap kan skapa maktrelationer i samverkan mellan olika aktörer (Blomqvist; 

Hall 2005; Hudson 2002).  

 

7.3 Sammanfattande analys 

Den första maktkonstellation är den som närmast förklarar samverkansprocessen mellan 

de professionella i denna studie. LSS-handläggarna, socialsekreterarna och kuratorerna 

kan ses som modellstarka parter med olika problembild. De olika problembilderna blir 

tydliga i hur professionella har olika ansvarsområden och perspektiv på hur de uppfattar 

problemet. De har alltså olika sociala representationer. Detta framkommer av att de 

bollar ansvaret mellan varandra och det kan ursäktas genom att aktörerna gör 

förvrängningar, tillägg eller utlämningar på sina sociala representationer. 

Professionellas orealistiska förväntningar på varandra hänger ihop med de olika kulturer 

och roller de professionella har. Det kan förstås av de negativa sociala 

representationerna som präglar de professionellas uppfattningar om varandra. I SIP-

mötet utsätts de professionella för en annan miljö där de saknar stöd av problemet från 

sina kollegor, det blir då svårt att hålla fast vi sina sociala representationer. För att 

minska spänningarna och lösa dissonansen mellan de olika uppfattningarna de 

professionella har om problemet i SIP sammanhang, ändrar de professionella sina 

sociala representationer för att deras verklighet ska bli mer begriplig. Detta kan förklara 

varför kännedom av varandra är viktig i samverkansprocessen liksom varför samverkan 

är personbundet. De professionellas sociala representationer har möjlighet att närma sig 

varandras i SIP-möten.  
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De situationer där professionella upplever att den sammankallande inte har en betydelse 

för samverkansprocessen, kan förstås med den andra maktkonstellationen där 

modellstarka parter möts med lika bilder. Särskilt eftersom den sammankallade styr 

problembilden lite. De professionella uppfattar sig som modellstarka men det går då att 

misstänka att det har skett en osynlig maktutövning där den modellstarkas bild får 

företräde framför den modellsvages. Situationen har då istället karaktär av att det är en 

modellstark parts som samverkar med en modellsvag part. Status och professionell makt 

verkar inte påverka samverkan mellan de olika aktörerna under SIP-mötet, utom i de fall 

läkaren är närvarande. Situationen kan förstås med den tredje maktkonstellationen där 

läkaren i de fallen är en modellstark part som möter modellsvaga parter. Avslutningsvis 

har den fjärde konstellationen, när modellsvaga parter samverkar, inte identifierats 

eftersom samtliga professionella ger uttryck av att vara experter på sina områden och att 

de har tydliga sociala representationer av det de ska samverka kring.  

 

8 Diskussion  
Studiens syfte var att förstå professionellas upplevelser av samverkansprocessen vid 

SIP-möten och vilka faktorer som möjliggjorde samt försvårade interfunktionell 

samverkan. Detta gjordes genom nio kvalitativa intervjuer av tre olika aktörer inom 

socialt arbete, nämligen LSS-handläggare, socialsekreterare och kuratorer.  

 

Som svar på den första frågeställningen om hur professionella upplever 

samverkansprocessen förmedlar de professionella att de är samstämmigt positiva till 

SIP-mötet som arbetsform. De ansåg att det var ett bra forum för samverkan gällande de 

individerna med komplexa behov, eftersom att insatserna blev tydliga för dem och att 

alla professionella är ålagda att komma. Resultaten visar vidare betydelsen av relationen 

och respekten mellan de professionella för att samverkan ska fungera framgångsrikt. 

När de professionella pratar om goda erfarenheter av samverkan är i de fall där de 

professionella har byggt upp en relation och där de i tidigare sammanhang har haft 

möjlighet att bygga upp en öppenhet och förtroende för varandra. En bättre kvalité i 

relationen mellan professionella från olika verksamheter skulle sannolikt underlätta 

samverkansprocessen. En fråga som väcks är vad man kan lära sig av ett sådant 

resultat? Går det att komma ifrån att samverkan är personbundet? Kan samverkan via 

SIP-möten organiseras på något annat sätt? I SIP-sammanhang är det alltid olika 

professionella inblandade beroende på vem den enskilde behöver hjälp ifrån. Det 
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innebär också att det kan komma och gå professionella i samverkansprocessen antingen 

av att det längre inte finns ett behov av en insats eller att det tillkommer nya behov. 

Vilket betyder att de professionella på nytt måste etablera en relation. De professionella 

borde kunna samverka oberoende av vilken person de samverkar med eftersom det är en 

del i att vara professionell samt att det ingår i socionomers kompetens. 

 

Som svar på den andra frågeställningen om vilka faktorer som möjliggör samt försvårar 

samverkansprocessen vid SIP-möten framkommer det att alla faktorer som beskrivs i 

tidigare forskning mer eller mindre påverkar samverkan. Det var framförallt tydligt att 

professionernas olika ansvarsområden och roller försvårade samverkan. Syftet med 

samverkan är att professionernas kompetenser och ansvarområden ska komplettera 

varandra. De olika ansvarsområden kan således ses som en möjlighet och samtidigt som 

en försvårande faktor. Ett förslag som en intervjuperson (ip7) gav och som också går i 

linje med övriga professionellas resonemang är att samverkan skulle underlättas av att 

de professionella ges möjlighet att mötas för att förstå varandras ansvarsområden och 

verksamheter. De upplever att andra professionella har förväntningar som inte 

överensstämmer med vad de har möjlighet att göra i verkligheten. Detta bekräftar 

tidigare forskning om ansvar och roller. Otydliga roller kan göra att professionella 

skapar sig orealistiska förväntningar på varandra (Blomqvist 2012; Hall 2005). 

Resultaten visar således betydelsen av kunskap om varandras ansvarsområden, 

verksamheter och regelverk (lagar) för att överkomma dessa barriärer. Vinsten av att 

informera varandra om sina ansvarsområden och befogenheter i samverkansprocessen 

ligger också i linje med tidigare forskning (Dunér & Wolmesjö 2014; Widmark 2015).  

Hur ska man se på förhållandet mellan resultatet att samverkan är personbundet kontra 

resultatet att få mer kännedom om varandra? Skulle mer kännedom om varandra hjälpa 

mot att samverkan verkar vara personbundet? Mer kännedom kan visserligen öka 

förståelsen mellan verksamheterna och de professionellas ansvarområden, men faktum 

kvarstår att alla personer inte kommer överens. Hur kan samverkan organiseras för att 

överkomma denna barriär?  

 

Resultatet visar att professionellas kultur och värderingar både kunde fungera som en 

möjlighet och en försvårande faktor i samverkansprocessen. De professionella är alla 

socionomer i botten och tillhör samma profession. De har därför relativt lika värderingar 

och samsyn men deras kultur präglas av att de tillhör olika verksamheter. Mer kunskap 
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om varandra skulle sannolikt generera i att negativa sociala representationer motverkas. 

Status och professionell makt blir tydligt när läkaren är närvarande på SIP-mötet, men 

kan också förekomma om den sammankallande har expertkunskap på problemet 

(Blomqvist 2012). Maktutövningen sker vid dessa situationer oavsiktligt och osynligt 

för de professionella och därför upplevs det inte som ett problem. Den osynliga 

maktutövningen ger upphov till dilemman som att det sker utan att de professionella är 

medvetna om det, dessutom är det oklart vad det blir för konsekvenser för den enskilde. 

Kan den sammankallandes och modellstarkas bild gynna den enskilde eller är det så att 

den problembilden inte alls är den mest ändamålsenliga? De professionellas 

utbildningsbakgrund kan ses som en faktor som möjliggjorde att samverkan mellan de 

professionella trots allt gick relativt bra. Samtliga professionella var måna om 

brukarinflytandet och att SIP-mötet behövdes för att det skulle bli så bra som möjligt för 

den enskilde.   

 

Studien har bidragit med kunskap om ett nytt empiriskt fall där samverkansprocessen 

beskrivs genom professionellas upplevelser av SIP-möten. Resultatet från studien visar 

att relationen mellan de professionella är viktig i samverkansprocessen och detta resultat 

skulle även kunna översättas till andra samverkanssituationer mellan professionella. Det 

är också av betydelse att de professionella har kunskap om varandras ansvarsområden, 

roller och kulturer för att överkomma försvårande barriärer vid SIP-möten. SIP-mötet är 

ett relativt nytt sätt att samverka och förhoppningsvis kommer med tiden den kognitiva 

dissonansen, spänningarna mellan professionernas sociala representationer om 

problemen, närma sig varandras genom mer kännedom om varandra och mer kunskap 

om varandras verksamheter.   

 

9 Framtida studier  
Resultatet av studien beskriver professionellas upplevelser av faktorer som möjliggör 

samt försvårar interfunktionell samverkan vid SIP-möten. Den säger lite om samarbetets 

effekter för brukaren. Forskning kan ännu inte visa att samverkan vid SIP-möten har 

goda effekter och leder till bättre insatser för brukaren (Blomqvist 2012). Ett annat 

perspektiv på samverkansprocessen vid SIP-möten är brukarperspektivet. Det är 

intressant att vidareutveckla detta perspektiv eftersom brukaren kan ses som 

modellsvagpart i förhållande till de professionella. Den professionella makten märks 

framförallt mellan brukaren och de professionella eftersom maktpositionerna är tydliga 



  
 

36 

dem emellan (Blomqvist 2012). Därför ger studiens resultat upphov till att efterlysa mer 

forskning med ett brukarperspektiv som dels berör hur brukarmedverkan upplevs av 

brukaren och dennes familj samt vilka effekter samverkan vid SIP-möten genererar i.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

 
   Institutionen för socialt arbete 

 

Hej!  

 

Mitt namn är Sofia Friberg och jag läser sjätte terminen på Socionomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag har för min kandidatexamen valt att skriva om hur 

samverkan vid SIP-möten fungerar mellan professioner som är relevanta för socialt 

arbete. Syftet är att förstå professionellas upplevelser av samverkansprocessen vid SIP-

möten, samt vilka faktorer som bidrar till möjligheter eller hinder för samverkan. Jag är 

intresserad av att studera samverkansprocessen eftersom att den är lagstadgad samt för 

att samverkan är viktig för ungdomar med mångfacetterade problem som har behov av 

flera aktörer.  

 

Intervjun vänder sig till dig som jobbar som socialsekreterare, LSS-handläggare eller 

kurator som har erfarenhet av SIP-möten. Det är ytterst värdefullt för mig att få 

intervjua dig för att få en fördjupad förståelse kring hur samverkan på SIP-möten 

fungerar.  

 

Deltagandet i denna intervju är helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan när som 

helst. Jag kommer med ditt godkännande spela in samtalet under intervjun för att ha 

möjlighet att lättare transkribera materialet. Insamlat material kommer att hanteras 

konfidentiellt. Förutom handledare och examinator kommer inga obehöriga kunna ta del 

av informationen. Den information som insamlas kommer endast användas i syftet för 

denna studie. När studien är avslutad kommer inspelat material förstöras och det 

kommer inte att framgå att det är du som har deltagit i studien.  

 

 

Tack för din medverkan!  

 

 

Sofia Friberg   Handledare: Kettil Nordesjö 

sf222fb@student.lnu.se   kettil.nordesjo@lnu.se  

0721-xxxxxx 

 

Ort och datum 

 ____________________________________  

Underskrift för samtycke 

 ____________________________________  

mailto:sf222fb@student.lnu.se
mailto:kettil.nordesjo@lnu.se


  
 

ii 

Bilaga 2 Intervjuguiden  

 

Bakgrundsfrågor  

1. När behövs ett SIP-möte?  

2. Hur ofta går ni på SIP-möten?  

3. Viken betydelse har det att SIP-möten är lagstadgade? Hur såg samverkan ut innan 

lagen infördes?  

4. Vilka professioner brukar delta under dessa möten?  

5. Vad brukar mötet gälla?  

6. Vad är målet med samverkan?  

7. Hur skulle du definiera samverkan?  

8. Vad skiljer SIP-möten från andra sorters samverkan?  

9. Vilka möjligheter upplever du att det finns med samverkan på ett SIP-möte?  

10. Vilka hinder upplever du att det finns för samverkan på ett SIP-möte?  

11. Vad får möjligheterna respektive hindren för konsekvenser för ungdomen?  

 

Roller & Ansvar  

1. Vilket är ditt viktigaste ansvarsområden under SIP-mötet?  

2. Vilken tror du att andra professioner anser vara din främsta uppgift under SIP-mötet? 

3. Vilka ansvarsområden har de andra professionerna?  

4. Hur går ansvarsfördelningen till under SIP-mötet? Finns det några formella 

överenskommelser om ansvarsfördelning innan mötet? Vet alla vem som gör vad?  

5. Upplever du att något ansvarsområde saknas för att ge en helhetsbild kring 

ungdomen? Vilket?  

6. Hur påverkar enskilda professionella samverkan? Är samverkan personbundet? 

 

Kultur & Värderingar  

1. Upplever du att du och dina kollegor arbetar med SIP på liknande sätt?  

2. Hur ser stödet för samverkan vid SIP-möten ut uppåt i organisationen?  

3. Hur upplever du att målet med samverkan på SIP-mötet är förankrat i din 

organisation?  

4. Hur upplever du att målet med samverkan på SIP-mötet är förankrat i din 

organisation?  

5. Vad anser din chef vara din viktigaste uppgift vid ett SIP-möte?  
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6. Hur påverkar de resurser din organisation har (ex. budget, personal och tid) 

möjligheten att samverka?  

7. Upplever du att det finns tid och resurser för samverkan?  

8. Vilken betydelse har de olika professionernas utbildningsbakgrund under mötet?  

9. Upplever du att det är svårt att förstå de andra professionernas ”språk”?  

10. Vilken betydelse har det att ungdomen medverkar? Brukarmedverkan, Positivt eller 

negativt? Hur påverkar ungdomens familj samverkan?  

 

Status & Professionell makt  

1. Vilken betydelse har det vilken profession som är sammankallande på mötet?  

2. Har det någon betydelse var SIP-mötet äger rum?  

3. Upplever du att din profession har mer eller mindre inflytande under mötet än någon 

annan profession?  

4. Upplever du att relationen mellan samverkande aktörer påverkat arbetet med SIP? 

Upplever du att du blir respekterad i din yrkesroll från de övriga huvudmännen?  

5. Brukar alla professioner vara överens om målet? Om inte, vem brukar hålla med 

vem?  

6. Brukar ni som samverkar ha samma problembild? Vem definierar problemet? Hur 

löser ni meningsskiljaktigheter under ett SIP-möte? Vem får sista ordet?  

 

Avslut  

Är det något du vill tillägga som jag har glömt?  
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Bilaga 3 Lagstadgad individuell plan 
 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) 3 f § När den enskilde har behov av insatser både 

från hälso- och sjukvården och från socialtjänsten ska landstinget tillsammans med 

kommunen upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om landstinget eller 

kommunen bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, 

och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 

utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. 

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den 

enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av 

någon annan än landstinget eller kommunen, och 4. vem av huvudmännen som ska ha 

det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:979). 

https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20090979.pdf [Hämtad 20160404]  

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 2:7 § När den enskilde har behov av insatser både från 

socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med 

landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller 

landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, 

och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas 

utan dröjsmål. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. 

Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den 

enskilde inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå 1. vilka insatser som behövs, 

2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för, 3. vilka åtgärder som vidtas av 

någon annan än kommunen eller landstinget, och 4. vem av huvudmännen som ska ha 

det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm [hämtad 20160404] 
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