
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samverkan över professionsgränserna vid 
samordnad individuell plan  

- utifrån professionernas upplevelse inom den kommunala 
skolan, socialtjänsten och vård- och omsorg 

Andreas Örnehag 

2017 
 

Uppsats, Avancerad nivå (magisterexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Pedagogik (91-120) 
 

Handledare: Daniel Pettersson 

Examinator: Peter Gill 



 

 

 

Abstract  
Titel: Samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan – utifrån 

professionernas upplevelse inom den kommunala skolan, socialtjänsten och vård- och 

omsorg. 

Nivå: Magisteruppsats i ämnet pedagogik, 15 hp 

Författare: Andreas Örnehag 

Handledare: Daniel Pettersson 

Datum: 2017 - juni 

 

Detta är en kvalitativ undersökning om samverkan över professionsgränserna vid 

samordnad individuell plan mellan olika kommunala verksamheter och professioner. 

Undersökningens syfte är att undersöka samverkan över professionsgränserna vid 

samordnad individuell plan (SIP). Mer specifikt avser jag att studera skolan, 

socialtjänsten och omsorgens upplevelser av svårigheter, möjligheter och 

utvecklingsmöjligheter vid samverkan över professionsgränserna. Resultatet av 

undersökningen baseras på kvalitativ data genom halvstrukturerade intervjuer. Det 

teoretiska ramverket som tillämpats i undersökning baseras på tidigare studier om 

samverkan samt socialkonstruktivistisk teori vilket använts som en övergripande teori 

för att analysera det empiriska materialet. Frågeställningarna som kopplas till 

undersökningen är följande: Hur beskrivs samverkan mellan de olika professionerna vid 

SIP? Vilka faktorer påverkar samverkan på ett positivt sätt respektive negativt vid 

samverkan över professionsgränserna? Hur kan samverkan över professionsgränserna 

vid SIP utvecklas för att motsvara de olika professionerna/verksamheternas 

förväntningar?    

 

Slutsatserna av undersökningen är att samverkan ses som ett viktigt instrument för 

samordna insatserna kring den enskilde individen och att denne ej ska hamna mellan 

stolarna. I realiteten framgår att det finns olika hinder som påverkar samverkan negativt 

och som överensstämmer med tidigare studier om samverkan. Ett antal hinder och 

dilemman för samverkan har identifierats i undersökningen såsom hierarkiska 

strukturer, feedback, beslutsmandat med mera.  

 

Nyckelord: SIP, samverkan över professionsgränserna, samverkan, skola, socialtjänst, 

vård- och omsorg 



 

 

Förord  
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arbete. För att genomföra undersökningen och färdigställa uppsatsen har jag varit 

beroende av flera personer vilka jag vill uttrycka min tacksamhet till. 

 

Jag vill inledningsvis rikta ett stort tack till mina sex respondenter vilka så generöst 
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Inledning 
Barn- och ungdomar kan behöva insatser från flera olika verksamheter för att få sina 

behov tillgodosedda. Många gånger behövs insatser från såväl hälso- och sjukvården, 

som socialtjänsten och skolan för att de ska få adekvat stöd i sin utveckling. Det 

uttrycks ofta i dagens utveckling, avseende lagrum och regelverk samt att myndigheter i 

olika former blir alltmer specialiserade, vilket medför att samverkan blir en 

nödvändighet för att barn- och ungdomar ska erhålla adekvat hjälp (SFS 2010:800; SFS 

1986:223). För att skapa former samt belysa vikten av samverkan över 

professionsgränserna gjordes bland annat förändringar i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2010, där det numera är 

obligatoriskt att upprätta en Samordnad individuell plan (SIP) för alla individer som 

behöver och/eller efterfrågar det. En SIP skall upprättas när den enskilde individen har 

behov av insatser från flera olika aktörer inom den offentliga sektorn (Prop. 

2008/09:193). 

 

Samverkan mellan organisationer är på så sätt något som har vuxit fram mer och mer 

under de senaste decennierna. Många av aktörerna inom offentlig verksamhet anser sig 

behöva samverka för att utverka en lösning på olika gemensamma problem både för den 

egna organisationen och målgruppen de arbetar för. Samverkan över 

professionsgränserna har idag blivit frekvent förekommande inom hela den offentliga 

verksamheten från statliga utredningar ner till samverkan kring enskilda klienter. Det 

finns därför all anledning att studera detta fenomen närmare. Vad det gäller barn- och 

ungdomar framgår att det i många fall finns ett behov av en gränsöverskridande 

samverkan för att kunna tillgodose den enskilde individens behov och att det genom 

olika lagbestämmelser skapas möjligheter för samverkan över de organisatoriska 

gränserna. Bland annat framgår att olika verksamheter måste ta ett gemensamt ansvar 

för att uppmärksamma barn- och unga som kan behöva stöd och hjälp från flera olika 

aktörer och därmed finna olika former till samverkan kring barn- och unga 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

År 2003 beslutade Sveriges riksdag att lagstiftningen om skyldighet att samverka skulle 

skärpas Socialstyrelsen fick som en följd av detta i uppdrag att ta fram en nationell 

strategi för samverkan. Uppdraget skulle genomföras tillsammans med 

rikspolisstyrelsen och Myndigheten för skolutveckling. Uppdraget utmynnade i en 

rapport där det tydligt framgår att samverkan är viktig och hur detta rent praktiskt skall 

genomföras för att främja utvecklingen hos barn- och ungdomar. Av rapporten framgår 

att samverkan ska ske för att ge barn- och ungdomar hjälp i ett tidigt skede vid 

ogynnsam utveckling detta eftersom insatserna blir mindre omfattande och kostsamma, 

ur såväl ett individ- som samhällsperspektiv. Huvudsyftet med att samverka i ett tidigt 

skede är att barn- och ungdomar ska erhålla stöd och hjälp utifrån en helhetssyn och att 

den enskilde ska vara i fokus. Dokumentet baserades på tidigare kunskap om hinder och 

framgångsfaktorer i samverkan. I arbetet med dokumentet kom de deltagande aktörerna 

fram till att det behövdes verktyg för styrning, struktur och samsyn (Myndigheten för 

skolutveckling, 2007).  

 

Vad är det som gör det intressant för de olika verksamheterna att samverka över 

professionsgränserna? Danermark & Kullberg (1999) anför kostnadseffektivitet, 

behovstillfredsställelse och inflytande som skäl för samverkan över 

professionsgränserna.  
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Samverkan innebär på så sätt både tydliggörande av gränser och överskridande av 

gränser. Ett överskridande av verksamheternas gränser innebär inte nödvändigtvis att 

det regelverk som styr verksamheten åsidosätts. Det verkar istället som att 

gränsöverskridande samverkan över professionsgränserna förstås som att aktörerna är 

beredda att överskrida föreställningar om sin egen verksamhet. Vilket innebär att 

utveckla andra handlingsmönster mellan verksamheterna, det vill säga hur aktörerna 

förhåller sig till varandras handlande för att möjliggöra förändringar av det egna 

utförandet. Konkret kan det innebära att aktörer från olika verksamheter ser möjligheter 

till samverkan utifrån den kompetens och erfarenheter som krävs för att kunna hantera 

och lösa uppgifterna på ett adekvat sätt. Kontentan är således att samverkan inte 

nödvändigtvis skall genomföras inom den egna organisationen utan det finns anledning 

till en gränsöverskridande samverkan över professionsgränserna (Ibid.).   

 

Således finns en generell uppfattning om att samverkan är något som genererar bättre 

resultat eller kostnadseffektiviseringar för de samverkande parterna. Vidar diskuteras 

det huruvida samverkan är målet eller medlet, men inte lika ofta vad det egentligen är 

som möjliggör eller förhindrar en bra fruktbar samverkan.  

 

Problemformulering 
Av studier framgår att samverkan bedrivs främst av tre anledningar: på grund av att 

aktörerna måste, att det leder till bättre resultat samt som en följd av ”mjuka” faktorer. 

”Måsten” kan vara bestämda utifrån politiska beslut, frågans komplexitet, att det finns 

gemensamma mål eller att olika kompetenser behövs. Den andra aspekten till 

samverkan är att skapa bättre resultat och sist framkommer en rad ”mjuka” faktorer 

såsom, ökad ömsesidig förståelse, skapa delaktighet och överbygga gränser mellan olika 

verksamheter. Till exempel påpekar Thornberg (2009) att syftet med samverkan är att 

förhindra att barn- och unga med olika svårigheter och som har insatser från flera olika 

samhällsinstanser inte skall falla mellan stolarna. Det vill säga att utan en fungerande 

samverkan finns risker med att barn- och ungdomar blir föremål för interventioner eller 

åtgärder som inte utgår från hela deras situation och problem. Ett sätt att motverka detta 

är att arbeta och samverka över de organisatoriska gränserna, det vill säga hitta 

fungerande samverkansformer mellan skola, socialtjänst, sjukvård, fritidsverksamhet 

och liknande där barnen eller ungdomarna och deras föräldrar ges en aktiv deltagarroll i 

processen (Ibid.).    

 

Även om de olika studierna framhåller vinsterna med samverkan över de 

organisatoriska gränserna framgår även i studier olika svårigheterna i den praktiska 

samverkan. Bland annat framhåller Spratt (2006) att det finns olika former av 

grundläggande hinder såsom problemet med professionella gränser, det vill säga 

barriärer och rivalitet mellan professionella grupper. Vilket bland annat kan innebär att 

exempelvis lärare inte söker råd, stöd och hjälp utanför den egna professionen. 

Misstänksamheten mot andra professioner medför även att lärare och övriga 

professioner undviker att engagera sig utanför den egna professionen. Detta förvarande 

förstärker i sin tur de professionella gränserna mellan de olika professionerna. De strikta 

konfidentialitetsreglerna bland de samverkande aktörerna medför även det att de olika 

professionerna upplever att de går miste om informationen som de tänkt sig att de skulle 

behöva för att hantera det gemensamma problemet Spratt (2006).    
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För att försöka minimera dessa svårigheter beslutade regeringen om skyldigheter för 

landsting och kommuner att samverkan över professionsgränserna vilket resulterade i 

att år 2010 kom lagen om Samordnad Individuell Plan (SIP). Lagen inbegriper krav på 

samverkan mellan aktörer och betonar bland annat vikten av tydlighet över vem som 

ansvarar för vård- och behandling. Likaså att den enskilde individen och dess anhöriga 

ska ges möjligheter att delta i utformandet av den enskildes vård- och behandling och 

att detta förutsätter samtycke från den enskilde (Prop. 2008/09:193).  

 

Trots lagförtydligandet avseende samordnad individuell plan visar flera studier på 

svårigheter vid det praktiska genomförandet, bland annat Josephsson & Karlsson 

(2015). SIP som samverkansform är relativt sett mindre studerat område och är därav 

intressant att undersöka hur arbetet med SIP ser ut kring barn- och ungdomar där 

personal från skolverksamheten är en av de samverkande parterna. Syftet med denna 

studie är på så sätt att undersöka vilka hinder och problem de olika professionerna från 

skola, socialtjänst och omsorg upplever vid samverkan över professionsgränserna vid 

samordnad individuell plan (SIP). 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka hinder och problem de olika 

professionerna från skola, socialtjänst och omsorg upplever vid samverkan över 

professionsgränserna vid samordnad individuell plan (SIP). Mer specifikt avser jag att 

studera verksamma inom skolan, socialtjänsten och omsorgens och deras upplevelser av 

svårigheter, möjligheter och utvecklingsmöjligheter vid samverkan över 

professionsgränser. Det skall uppnås via besvarande av följande frågeställningar:  

 

 Hur beskrivs samverkan mellan de olika professionerna vid SIP?  

 Vilka faktorer påverkar samverkan på ett positivt respektive negativt sätt vid 

samverkan över professionsgränserna? 

 Hur kan samverkan över professionsgränserna vid SIP utvecklas för att motsvara 

de olika professionerna/verksamheternas förväntningar?    

 

Avgränsning  
Utifrån att det inte är möjligt att lyfta fram samtliga professioner vid samordnad 

individuell plan har undersökningen avgränsats till att studera de professioner som 

deltar vid samordnad individuell plan från skolan, socialtjänsten samt omsorgens 

organisationer. Avsikten med undersökningen är att belysa de representerade 

professionerna från skolan, socialtjänsten och omsorgens erfarenheter och upplevelser 

av samverkan över professionsgränserna samt förutsättningarna för detta. Lika är 

undersökningen begränsad rent geografiskt till att omfatta en mindre svensk stad. En 

annan medveten begränsning i undersökningen handlar om vilka perspektiv som 

empirin är analyserad utifrån. Undersökningen utgår från flera olika teoretiska 

utgångspunkter men även ett teoretiskt perspektiv vilket innebär att undersökningen till 

sin form är tämligen eklektisk.  

 
Undersökningens disposition  
Undersökningen är disponerad på följande sätt. Efter undersökningens inledning, 

problemformulering och tillika undersökningens syfte och frågeställningar följer 

kapitlet Bakgrund och teoretiska utgångspunkter där en kortfattad beskrivning av 

begreppet samverkan samt varför samverkan behövs i dagens samhälle.  
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Därefter ges en redogörelse av vad Samordnad Individuell Plan (SIP) är utifrån ett 

historiskt perspektiv samt lagregleringen av densamma. I det anslutande avsnittet under 

kapitlet  redogörs för undersökningens teoretiska utgångspunkter. I avsnittet ges en 

sammanfattande bild av kunskapsläget generellt vad gällande svårigheter och 

möjligheter vid samverkan över professionsgränserna.  

 

I det efterföljande kapitlet Teoretiskt perspektiv ges en introduktion till den 

socialkonstruktivistiska teorin som används som en övergripande teori för att analysera 

det empiriska materialet i undersökningen. Dessa kommer senare i undersökningen att 

sammankopplas med empirins resultat och analys. I kapitlet Metod beskrivs den 

kvalitativa metoden, förförståelse, vetenskaps filosofiska utgångspunkter, intervjuform, 

urvalsprocess, analysmetod, artikel- och litteraturundersök samt forskningsetiska 

överväganden. I kapitlet diskuteras även undersökningens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet.   

 

Det följande kapitlet Resultat och analys presenterar resultat och analysen av empirin. 

Analysen av resultatet sammankopplas med teoretiska utgångspunkter och det teoretiska 

perspektivet. Slutligen förs en slutdiskussion i kapitlet Diskussion utifrån vad som 

framkommit av undersökningens resultat. Även tankar och funderingar som uppkommit 

under undersökningens arbete presenteras samt förslag till framtida forskning. I den 

avslutande delen av kapitlet förs en metoddiskussion.    
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Bakgrund och teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel definieras begreppet samverkan men även samverkan som fenomen och 

varför samverkan behövs. Därefter ges en presentation av bakgrunden till införandet av 

Samordnad Individuell Plan (SIP) och lagregleringen av densamma. Likaså ges läsaren 

en generell redogörelse om sekretessbestämmelserna. I det efterföljande avsnittet 

redogörs för undersökningens teoretiska utgångspunkter.  

 

Definition av samverkan 
Begreppet samverkan används i många olika sammanhang och kontexter. Vanligen men 

långt från alltid, upplevs samverkan som något positivt och önskvärt och förknippas 

med bättre möjligheter att arbeta tillsammans med andra. Genom en god samverkan 

arbetar samtliga aktörer för att uppnå gemensamma mål eller kanske att kunna arbeta 

mer effektivt genom samutnyttjande av kompetenser och resurser från flera 

verksamheter. Behov av och krav på samverkan kring barn- och ungdomar som far illa 

eller riskerar att fara illa har förekommit under många år då det uppmärksammats att 

den aktuella målgruppen inte erhållit det stöd och skydd de behöver av samhället. Även 

om begreppet samverkan kan uppfattas som relativt konkret och tydligt finns det flera 

olika förslag på definition såväl inom forskning och i de praktiska verksamheterna 

(Germundsson, 2011). 

 

Germundsson (2011) framhåller begreppet samverkan som ett till synes enkelt begrepp 

men att problematiken ligger i att specificera den exakta betydelsen. Germundsson 

(2011) menar vidare att om samverkan är ett enkelt begrepp som synonymt till 

samarbete kan innebörden ändå vara olika beroende på vilken aktör som besvarar 

frågan. I denna undersökning är det därför viktigt att skänka klarhet i begreppet 

samverkan men även hur definitionen av samarbete hanteras i denna undersökning. I 

enlighet med Skolverket (2010) definieras samverkan som ett begrepp som kan 

definieras som att någon eller några tillför sina specifika resurser eller kompetenser 

och/eller kunskaper till en uppgift som man gemensamt har att genomföra. Kontentan är 

således i denna undersökning att samverkan och samarbete ses som en process där 

någon tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller kunskaper till en uppgift 

som individer gemensamt har att genomföra. 

 

Varför behövs samverkan? 
Den specialisering som finns inom den offentliga sektorn och som karaktäriseras av 

byråkratiska organisationer har av olika undersökningar, rapporter, studier och liknande 

påvisat svårigheter med att tillmötesgå medborgarnas behov av stöd och hjälp. Utifrån 

de samhällsförändringar som skett sedan 1970-talet där tjänstesamhället trängt undan 

det svenska industrisamhället har således medfört förändrade krav på dagens offentliga 

sektor. Den offentliga sektorns uppbyggnad med dess byråkratiska och specialiserade 

organisationer anses idag inte ha den samlade kompetensen som fordras för att kunna 

hantera och därmed lösa komplexa samhällsproblem. Vilket medfört att de olika 

organisationerna inom den offentliga sektorn har erhållit kritik från medborgarna för att 

organisationerna saknar en helhetssyn samt att det finns ett revirtänkande mellan 

verksamheterna. Detta leder såldes till att den enskilda individen riskerar att hamna 

mellan myndigheternas ansvarsområden. Orsakerna till detta är framförallt att den 

offentliga sektorns olika former av regelstyrning och specialisering för den tiden då 

industrisamhället var dominerande och inte för det tjänstesamhälle som vi lever inom 

idag (se t.ex. Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 
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För att hantera de brister och därmed riskerna för att den enskilde individen ska hamna 

mellan stolarna har Sverige under de senaste femtio åren utformat samverkan mellan 

statliga, kommunala och regionala myndigheter. Under 1990-talet blev samverkan ett 

modeord inom den offentliga sektorn och tillika en användbar strategi för att hantera 

komplexa samhällsproblem både på en mer övergripande nivå men även för att 

minimera riskerna till att enskilda individer inte ska hamna mellan stolarna (Danermark 

& Kullberg, 1999).  

 

Samverkan inom den offentliga sektorn behövas för att kunna tillmötesgå de krav som 

samhället och dess medborgare ställer. Således måste de olika verksamheterna inom den 

offentliga sektorn samverka för att finna gemensamma lösningar på olika gemensamma 

problem/svårigheter, både utifrån ett samhällsperspektiv men även på individnivå. 

Orsakerna till behovet av samverkan är framförallt att den samlade kompetensen inte 

finns under en och samma organisation på grund av organisationernas specialisering 

(Socialstyrelsen, 2007).  

 

Att samverkan över organisationsgränserna behövs i dagens samhälle framgår tydligt av 

rådande regelverk, förordningar, förarbeten och riktlinjer. Bland annat framgår att 

myndigheter har en allmän skyldighet att samverka med stöd av sjätte paragrafen i 

förvaltningslagen (SFS 1986:223). Organisationerna har en särskild skyldighet att 

samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, vilket regleras i 

lagstiftningar för polis, förskola och skola, socialtjänst samt hälso- och sjukvård. För 

skola och hälso- och sjukvårdslag stadgades denna skyldighet först den 1 juli 2003. 

Samverkansskyldigheten gäller sedan dess även inom den privata sektorn för sjukvård, 

förskola, skola och skolbarnomsorg. Polisen och socialtjänsten har sedan tidigare 

bestämmelser om samverkan, dock kompletterades socialtjänstlagen den 1 juli 2013 

med en bestämmelse som motsvarar den som infördes i övriga lagar. Detta för att 

betona att samverkan även ska ske i övergripande frågor. De aktuella organisationerna 

skall utifrån lagbestämmelserna inte bara samverka med myndigheter utan även med 

andra samhällsorgan och organisationer som berörs. Bland annat kan det innebära en 

samverkan med fritids- och kultursektorn, ideella organisationer samt andra offentliga 

och privata företrädare för olika samhällsintressen. Vilka kan komma att omfattas av 

samverkan över de organisatoriska gränserna beroende på frågans art och lokala 

förhållanden (Myndigheten för skolutveckling, 2007).   

 

Vad är SIP? 
Sedan 1 januari 2010 finns bestämmelser i socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) och i 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) om att kommun och landsting ska 

upprätta en samordnad individuell plan (SIP), vilket regleras i 3 f § i HSL samt 2 kap. 7 

§ i SoL. Av den aktuella paragrafen framgår att när någon enskild behöver både hälso- 

och sjukvård och stöd från socialtjänsten, ska landstinget och kommunen tillsammans 

upprätta en SIP. Inom skolan har således elevhälsans personal som arbetar med stöd av 

HSL ett ansvar för samordnad individuell plan i enlighet med tredje f paragrafen i HSL. 

Det innebär att elevhälsans personal såsom skolpsykologer, skolsköterskor och 

skolläkare ska arbeta med SIP utifrån bestämmelserna i hälso- och 

sjukvårdslagstiftningen. Kontentan av regelverket gällande samordnad individuell plan 

är således att landstinget och kommunen är skyldiga att upprätta SIP, när de bedömer att 

det behövs (Prop. 2008/09:193). 
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Av Prop. 2008/09:193 framgår att planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans 

med den enskilde individen. Närstående ska ges en möjlighet att delta i arbetet med 

planen, om det är lämpligt samt om den enskilde individen inte motsätter sig detta.  

 

Av planen ska följande 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  

 

Den samordnande individuella planen skiljer sig från andra planer då den är tänkt att 

gälla alla individer och syftar till att säkerställa samarbete mellan huvudmännen, för att 

alla individers samlade behov av hälso- och sjukvård samt socialtjänst tillgodoses. 

Planen kan upprättas för individer i alla åldersgrupper oberoende om den enskilde har 

större eller mindre behov av samordning från de olika verksamheterna (Prop. 

2008/09:193).  

 

Skolans olika verksamheter nämns varken i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen 

eller i skollagen som en samhällsaktör som har skyldigheter att upprätta en samordnad 

individuell plan. Det vill säga när skolan kommer i kontakt med barn- och ungdomar 

som har behov av samordning av insatser för att den enskildes behov ska tillgodoses. 

Dock finns det ingenting i 3 f § i HSL samt 2 kap. 7 § i SoL som hindrar personal i 

skolans verksamheter från att initiera eller deltaga i arbetet med den samordnade 

individuella planen. Detta gäller även personalen inom skolans elevhälsa såsom 

skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator och specialpedagog. Dock är det 

vanligt förekommande bland Sveriges kommuner att skolverksamheterna tar initiativ till 

att en samordnad individuell plan upprättas. Vilket framgår och därmed tydliggörs i 

regionala/lokala överenskommelser (SKL, 2016). 

 

Skolverksamheterna har dock en skyldighet att samverka när socialtjänsten begär det, 

vilket relegeras i 29 kap. 13 § Skollagen. Regeringen har även i Prop. (2009/10:165) 

tydliggjort skolverksamheternas betydelse vid samverkan. Bland annat framhålls att de 

olika verksamheterna i skolan är naturliga delar av barnets vardag och att det inte minst 

är i skolverksamheten som barn far illa eller riskerar att fara illa vilket bör bli upptäckt 

för att i ett tidigt skede få den hjälp och det stöd den enskilde kan behöva. 

 

Sekretess 
Socialtjänsten, elevhälsan, landstinget samt vård och omsorg omfattas av sträng 

sekretess vilket innebär att de individer som dessa professioner arbetar med omfattas 

inte av de undantagsregler som finns att hitta i offentlighets- och sekretesslagens 26 

kap. 9 §. Vilket innebär att myndigheterna vid samverkan över professionsgränserna 

kan utbyta information om den enskilde även om ett samtycke från den enskilde inte 

föreligger. Det innebär att ovan benämnda verksamheter inte kan utbyta information 

med varandra om inte den enskilde lämnat samtycke till detta. Däremot omfattas 

skolans personal såsom lärare, fritidspedagoger och annan pedagogisk personal av en 

mildare form av sekretess, det vill säga skolan omfattas av bestämmelserna i 

offentlighets- och sekretesslagens 26 kap. 9 §. Därav kan skolan samverka med de 

övriga professionerna med stöd av undantagsreglerna i offentlighets- och 

sekretesslagens 26 kap. 9 §, vilket socialtjänsten, vård- och omsorg samt landstinget inte 

kan göra (SFS 2009:400).  
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Sammanfattning 

Utifrån litteraturen är det tydligt att innebörden av samverkan är att den enskilde 

tillsammans med andra, ofta individer med annan kompetens/utbildning och som styrs 

av andra regelverk/system och återfinns i andra organisationer och/eller positioner 

arbetar mot ett gemensamt mål. Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar 

som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett preciserat 

problem och syfte.  

 

Utifrån den skärpta lagstiftningen som skett över de senaste decennierna, framgår 

tydligt att kommuner och landsting men även andra aktörer har ålagts att stärka 

samverkan över professionsgränserna. Vidare framgår att den ökade specialiseringen 

inom den offentliga sektorn ställer höga krav på de olika professionerna inom 

verksamheterna rörande en effektiv samverkan. Denna samverkan behöver ske både 

inom den egna organisationen såväl med andra organisationer, allt för att minimera 

riskerna för att den enskilda individen inte ska ”falla mellan stolarna” eller ”bollas” 

mellan verksamheter utan att erhålla adekvat hjälp. En fungerande samverkan förenklar 

för den enskilde då denne inte behöver lägga tid och energi på att samordna insatser 

som ges av olika organisationer och professioner.  

 

Redan 2010 infördes likalydande paragrafer i socialtjänstlagen och hälso- och 

sjukvårdslagen. Av dessa framgår att individuella planer ska upprättas när någon 

enskild har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvård. Planen 

benämns samordnad individuell plan (SIP) och tydliggör vem som gör vad.  

 

Teoretiska utgångspunkter 
I den avslutande delen av kapitlet redogör jag för undersökningens teoretiska 

utgångspunkter utifrån vad som framkommer i tidigare undersökningar såsom rapporter, 

studier och artiklar som behandlar samverkan över professionsgränserna. Avsnittet är 

uppdelat i två underkapitel där jag redogör för de positiva faktorerna respektive de 

negativa faktorerna vid samverkan. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av vad 

som framkommit vid litteraturgenomgången av tidigare studier.  

Positiva faktorer för samverkan – möjligheter  

Av nedanstående undersökningar framkommer en mängd positiva faktorer som 

samverkan bidrar till vad det gäller såväl ekonomiska som mänskliga resurser. I detta 

kapitel ges därför en beskrivning av de positiva faktorer som samverkan bidrar till samt 

vilka förutsättningar som krävs av de samverkande parterna för att samverkan ska 

upplevas positiv utifrån tidigare studier inom området. 

 

Germundsson (2011) betonar samverkansgruppens tillgång till resurser såväl 

ekonomiska som mänskliga, det vill säga en ökad effektivitet och att de olika 

organisationerna och verksamheterna strävar mot ett gemensamt mål som är särskilt 

betydelsefullt. Detta medför att resurserna prioriteras mot detta mål. Vidare framhålls i 

studien att samverkan mellan olika organisationer och verksamheter samt professioner 

är en nödvändighet i dagens samhälle. Det krävs att större organisationer går samman 

med olika uppfattning och gemensamt bidrar med att finna en hållbar lösning för de 

gemensamma problemen.  
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För att skapa förutsättningarna för samverkan finns ett antal komponenter för en 

fungerande samverkan över professionsgränserna. Bland annat är det av vikt att 

samverkansprojektet har en klar förankring avseende mål, både på en politisk nivå samt 

verksamhets- och förvaltningsnivå. Beslutsmandat behöver klargöras samt att det redan 

vid planeringsskedet av samverkan i görligaste mån harmonierar med aktörernas 

specifika regelsystem. Lika måste samtliga aktörer ges tillgång till den egna 

organisationen resurser och där måste parterna klarlägga resursflödet och 

ekonomistyrningen. Tydliga roller och naturliga mötesplatser för de samverkande 

aktörerna gynnar dialog och kommunikation mellan aktörerna och är därför viktiga 

aspekter. Kunskap om andra parters uppdrag och förutsättningar är också viktiga för 

respekt och förståelse. De samverkande parternas synsätt påverkar 

samverkansprocessen. Parternas syn på såväl samverkan som det parterna samverkar 

kring bör definieras och tydliggöras. Kunskapsdimensionen är av vikt i samverkan om 

det brister i kunskapen om de olika professionernas kompetenser kan detta påverka 

samverkansprocessen negativt ( se bl.a. Danemark et al., 2009).   
 

Kontentan av resonemang är om de samverkande parterna klargör aspekter kring 

styrningen vid samverkan,  strukturen för samverkan och att parterna skapar en samsyn 

kring samverkan skapas förutsättningar för samverkan över professionsgränserna 

(Danemark et al., 2009). 

 

Förutom att det är av vikt att de samverkande professionerna har kunskap om varandras 

uppdrag och förutsättningar så är det också professionernas olikheter som ger en styrka i 

samverkan. Vilket bland annat framhålls av Hjortsjö (2005) som poängterar i sin studie, 

att det är professionernas olikheter som är en av de positiva aspekterna och styrkorna i 

samverkan. Detta som att olikheterna mellan professionerna tillför olika kompetenser 

till den uppgift aktörerna har att gemensamt lösa.  

 

En annan framgångsfaktor som lyfts fram av Axelsson & Axelsson (2009) är att 

betrakta den egna verksamheten i ett större sammanhang utifrån en helhet och i ett 

längre perspektiv. För att det ska vara möjligt måste de samverkande parterna vara 

medvetna om att de hinder som kan finnas i samverkan mellan olika professioner kan 

bli uppenbara. Synligheten kan komma till uttryck genom misstro till övriga 

professioner och uppkommer framförallt på grund av bristande kunskap om varandra. 

Lika att det finns olika former av fördomar gentemot andra professioner som ett resultat 

av revirtänkande. För att skapa en positiv utveckling av samverkan över 

professionsgränserna måste parterna därför ges möjligheter till att bygga förtroende för 

varandra. Detta möjliggörs genom att ledningen för de olika verksamheterna avsätter tid 

för detta. Kontentan är att samverkan bygger på kunskaper och förståelse för aktörernas 

professioner vilket har betydelse för att undvika orealistiska förväntningar och 

gränsöverskridande hinder (se bl.a. Axelsson & Axelsson, 2009). 

 

Sammantaget framgår av granskningen av tidigare studier att samverkan påverkas av 

strukturella olikheter när det gäller professionernas synsätt och perspektiv, 

organisatoriska förhållanden och regelverk. Dessa olikheter är styrkan i en fungerande 

samverkan såväl som det kan vara ett hinder om aktörerna inte har tydliggjort 

olikheterna och hur dessa ska hanteras. De samverkande aktörerna behöver verktyg för 

styrning och struktur för att möjliggöra en grundläggande samsyn. Formerna för detta 

kan variera och behöver anpassas efter målgruppen och de lokala förutsättningarna och 

liknande.  
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När det gäller samsyn framgår att detta handlar om tillit mellan professionerna och att 

dessa ska skapa en gemensam bild och gemensamma begrepp om det ömsesidiga 

arbetet. De berörda behöver kunskap om varandras uppdrag, resurser och begränsningar 

för att kunna skapa en positiv atmosfär där samverkan kan fungera.  

Negativa faktorer för samverkan – svårigheter  

Av vetenskapliga studier framkommer olika faktorer som motverkar att samverkan ska 

fungera optimalt över professionsgränserna. I dessa studier framkommer bland annat att 

det finns olika former av barriärer och rivalitet mellan de olika professionella grupperna 

som samverkar, det vill säga exempelvis specialpedagoger kontra socionomer eller 

liknande. Andra aspekter som betonas är hinder utifrån strukturella aspekter såsom 

sekretesslagstiftningen. I kapitlet kommer jag redogöra för de svårigheter som 

framkommer i studier inom området.  

 

Spratt (2006) framhåller i sin studie att de olika professionerna som deltar vid 

samverkan upplever en lättnad över att det finns olika specialister representerade i 

samverkansgruppen. Men oavsett detta framgår att det finns olika former av 

grundläggande hinder såsom problemet med professionella gränser, det vill säga 

barriärer och rivalitet mellan professionella grupper. Vilket bland annat kan innebära att 

lärare inte söker råd, stöd och hjälp utanför den egna professionen. Misstänksamheten 

mot andra professioner medförde även att lärare och övriga professioner undviker att 

engagera sig utanför den egna professionen. Detta försvarande förstärkte i sin tur de 

professionella gränserna mellan dem. De strikta konfidentialitetsreglerna bland de 

samverkande aktörerna medför även att de olika professionerna upplever att de går 

miste om information som de tänkt sig att de skulle behöva för att hantera det 

gemensamma problemet (Spratt, 2006).    

 

Förutom att professionerna har svårigheter med att söka stöd och hjälp utanför den egna 

professionen är anknytningen till den egna moderorganisationen ett potentiellt problem. 

Detta framhålls i Hjortsjö (2005) studie där det framgår att en av svårigheterna vid 

samverkan över professionsgränserna är individernas anknytning till de egna 

moderorganisationerna och deras regelverk. Vilket gör det svårt för aktörerna att agera 

utanför den egna verksamhetens ramar. Andra svårigheter som illustreras i 

undersökningen är att hög personalomsättning och tidsbrist försvårar förutsättningarna 

för samverkan. Således har ledningen för de olika verksamheterna ett betydande ansvar 

för att skapa organisatoriska förutsättningar för att samverkan skall kunna möjliggöras. 

Lika framhålls i undersökningen att samarbetssvårigheterna även kan uppstå när 

kompetenserna mellan de olika professionerna skiljer sig åt för mycket.   

 

Hylander (2011) konkretiserar ett av de hinder som de olika regelverken medför, vilket 

är sekretessen mellan de olika professionerna. Sekretess kan upplevas som ett hinder för 

inflytande och delaktighet både från dem som inte kan uttala sig på grund av sekretess 

och av dem som inte får den information de önskar på grund sekretess. Av studien 

framkommer att de yrkesgrupper som har sekretess mot de övriga aktörerna upplever att 

de inte kan kommunicera ut vad de önskar till övriga och därmed inte kan medverka till 

att ha det inflytande de skulle vilja ha. Kontentan blir att den som har sekretess upplever 

att de sitter tysta under mötet för att de inte kan förmedla det som de vet.  

 

Även Ratinaud et al. (2014) framhåller sekretessen som ett hinder för en fungerande 

samverkan. Ratinaud et al. har genomfört sin undersökning med hjälp av svenska och 

franska lärare och deras uppfattning av samarbete med socialtjänsten.  
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Av undersökningen framgår att kommunikationen mellan professionerna kan vara ett 

hinder i samverkan. Vidare framgår vidare att lärarna många gånger är kritiska till hur 

socialtjänsten kommunicerar med lärarna vilket påverkar samverkan över 

professionsgränserna negativt för de inblandande aktörerna. När kommunikationen 

mellan professionerna brister medför det att aktörerna saknar förståelse för de andra 

professionernas begränsningar som sekretessen medför. På grund av sekretessens 

begränsningar skapas en frustration om att den ena professionen inte får ta del av den 

informations som aktörerna anser vara av vikt för den fortsatta planeringen avseende 

samverkan över professionsgränserna.  

 

Hylander (2011) framhåller i sin studie att den frustration som professionerna upplever 

utifrån de hinder som sekretessen medför, är att de upplever att de inte kan samverka 

som de själva önskar. Det vill säga att professionerna har en upplevelse/föreställning om 

att de inte kan göra sin röst hörd i samverkan och det inflyttade som aktörerna rätteligen 

torde ha. Vidare framgår av Hylanders (2011) undersökning att det finns en uppfattning 

om att de är svårt för professionerna att värja sig för arbetsuppgifter som inte hör 

hemma inom den egna domänen och slutligen att det finns en känsla av att vara ensam. 

 

Germundsson (2011) lyfter bland annat fram att en av farorna med samverkan över 

professionsgränser är att samverkan inte leder till någon lösning. Orsakerna kan 

självfallet vara flera men den troligaste orsaken är att samverkansgruppen har olika 

synsätt på problem och därmed hur dessa ska lösas. Även olika utbildningsnivåer, 

fackspråk, värdegrunder och lojalitet mot den egna professionen och verksamheten kan 

bidra till att svårigheter i samverkan uppstår. En annan komplikation i samverkan är 

problem i informationsöverföringen mellan aktörerna, vilket kan bero på att de olika 

organisationerna lyder under olika sekretesslagar. Dessa hinder eller svårigheter medför 

komplikationer i samverkan över professionsgränserna och ligger till hinder för att 

hantera och lösa samverkansgruppens gemensamma mål ( se bl.a. Germundsson, 2011).   

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis påvisar ett flertal vetenskapliga studier att svårigheterna framförallt 

handlar om att det finns en okunskap mellan verksamheterna. Det är inte klargjort vem 

som skall göra vad eller vad aktörerna ska samverka kring. En annan aspekt som 

påverkar samverkan negativt är olika former av maktfaktorer såsom rangordning, revir, 

hierarki och liknande mellan professionerna och verksamheterna emellan. Detta kan 

även härledas till de olika organisationernas specialisering, de har olika sakkunskaper 

och expertområden. Vilket kan leda till att konflikter uppstår mellan 

samverkansparterna. Gällande förutsättningar för samverkan framgår flera olika 

parametrar men bland det återkommande är att det måste finna tid för att utveckla goda 

kontakter och samsyn mellan aktörerna och att syftet med samverkan klargörs. 

Samverkan är en fråga både på organisationsnivå och direkt mellan de professioner som 

samverkar på individnivå. För att samverkan ska fungera både på kort och lång sikt 

måste det förekomma samordning och alla parter måste arbeta för att skapa en samsyn 

om den ömsesidiga uppgiften.  

 

Vidare framgår att förutsättningarna för en fungerande samverkan är att aktörerna har 

tilltro till varandras kompetens, att professionerna inte har behov av att försvara yrkes- 

eller verksamhetsmässiga revir och att alla fokuserar på det konkreta problemet med 

inriktning på problemlösning. För att samverkan ska komma till stånd måste parterna 

vara medvetna om att samverkan tar tid i anspråk och att det finns klara och tydliga 

direktiv och mål för samverkan. Professionerna ska veta vad de ska göra och varför.  
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Det är även viktigt att ledningen visar sitt stöd till aktörerna samt att det finns en 

samsyn från ledning till de som finns i den praktiska samverkan.  

 

Sammanfattningsvis finns det olika faktorer som stödjer, främjar eller motverkar 

samverkan. Svårigheterna i samverkan kan vara otydliga uppdrag, otillräckliga resurser 

eller orimliga förväntningar på vad samverkanspartnern kan åstadkomma. Vilka 

svårigheter det än handlar om är det alltid ledningen och de professionella som har 

ansvar för att samverkan ska komma till stånd. Av litteraturen framgår att en fungerande 

samverkan kräver struktur, bland annat tydliga mål för samverkan och precisering av 

målgrupper. I strukturen ingår en tydlig arbetsfördelning och rutiner för samverkan. I 

den aktuella samverkan måste det finnas en tydlig styrning på alla ledningsnivåer. En 

annan viktig uppgift för ledningen är att legitimera och förankra samverkan på lägre 

nivåer, formulera mål för samverkan och efterfråga resultat av samverkan. I styrningen 

ingår också att förtydliga verksamhetens uppdrag, tydliggöra och eventuellt utveckla 

regelverk, så att de blir kompatibla med gällande lagstiftning. Ekonomiska åtaganden 

för respektive aktör behöver fastställas och helst utifrån ett långsiktigt, samlat 

ekonomiskt tänkande. 

 

Teoretiskt perspektiv 
För att få en förståelse för individers föreställningar om sin omvärld lämpar sig teorier 

som säger något om individers upplevelser, tankar, varför människor förstår 

verkligheten på olika sätt och hur den sociala kontexten påverkar vår kunskap. En av de 

teorier som behandlar dessa aspekter är socialkonstruktivism vilken kommer presenteras 

i detta kapitel. Således ges en redogörelse för socialkonstruktivistisk teori då denna teori 

användas som en övergripande teori för att analysera det material som undersökningen 

bygger på.    

Socialkonstruktivism 

Denna undersökning bygger på ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv som används för att tolka 

och förstå sociala fenomen. Det socialkonstruktivistiska perspektivet bygger på Berger 

& Luckmann (1966) idéer som utgår från att verkligheten konstrueras socialt, i 

samspelet mellan individ och samhälle. Berger & Luckmanns idé om sociala 

konstruktioner, framhåller författarna att verkligheten utgör den kunskap som styr 

människors beteende, alla individer har egna uppfattningar om denna verklighet. Genom 

att individer delar med sig av sina kunskaper i sociala processer organiserar individen 

kunskapen och gör den objektiv, genom dessa sociala processer skapar individerna 

gemensamma bilder av verkligheten. Sociala konventioner bildas och institutionaliseras 

genom att individer är överens om dessa. Vilket medför att uppfattningar ses som 

meningsfulla och äkta, de införlivas i ett större system av uppfattningar som ger 

ytterligare legitimitet. Utifrån att uppfattningarna delas av många ses dessa som 

objektivt sanna. På så vis konstrueras den sociala verkligheten (Berger & Luckmann, 

1966).        

 

För det fortsatta arbetet i undersökningen är en viktig parameter att i talet om sociala 

konstruktioner ställa frågan vad som är socialt konstruerat? För att relatera till 

undersökningen kan det vara relevant att tänka på hur yrkeskategorierna/rollerna 

konstrueras och representeras genom historien och liknande incitament. Individen har 

genom tiderna kategoriserats och placeras in i olika fack/grupper (Hacking, 2000).   
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I vissa hänseenden har den enskilde individen kategoriserat eller upplevt sig själv som 

en viss individ (man, kvinna, barn, vuxen, tjänsteman och så vidare) medan andra 

individer avvisar den aktuella kategoriseringen. En annan infallsvinkel är att individen 

institutionaliseras in i olika kategorier och uppfattar sig därmed som ett med den 

aktuella kategorin. Kategoriseringen av individer kan medföra att denne accepterar vad 

andra säger om dem och därmed uppträder och anpassar sig för att efterleva stereotypen 

för den aktuella kategorin (Hacking, 2000). 

 

Hacking (2000) framhåller att användningen av socialkonstruktionismen har höjt 

medvetenheten. Lika framhålls att det mesta kan ses som en social konstruktion med att 

den primära användningen av begreppet dock är att medvetandegöra ett fenomen. För 

att skapa en medvetenhet kan detta genereras på två olika sätt ett som är övergripande 

och ett som är mer lokaliserat. Därför är det av vikt att klargöra att individens upplevda 

erfarenheter och i den värld individen befinner sig i bör uppfattas som socialt 

konstruerad. Sedan finns det lokala teser om den sociala konstruktionen av ett speciellt 

X. I min studie motsvarar detta X bland annat respondenternas förståelse och/eller 

upplevelse av samverkan. Poängen med den lokala tesen är att höja medvetenheten om 

något särskilt och i detta fall respondenternas upplevelse och resonemang om –

samverkan (Ibid.).     

 

Följaktligen är utgångspunkten i det socialkonstruktivistiska perspektivet individens 

sociala värld och individens kunskap om den, vilket skapas genom kommunikation och 

interaktion mellan människor. Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet ses 

kunskap som en social konstruktion och kunskapen finns därför i samspelet mellan 

individerna och kommunikation är ett viktigt redskap. Språk, samspel och den tid som 

det sammanhang individerna ingår i påverkar hur konstruktionen av kunskap går till och 

är således av ett speciellt intresse inom det socialkonstruktivistiska perspektivet (Ibid.).  

 

Genom att använda mig av socialkonstruktivismen som en teori i undersökningen 

skapas förutsättningar för ett intressant perspektiv på samverkan. Utifrån användningen 

av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv försöker jag få en djupare uppfattning om 

samverkan.  

 

Precis som det framkommit tidigare i avsnittet har det socialkonstruktivistiska 

perspektivet en tyngdpunkt på språkets betydelse och hur individer formas genom 

socialt samspel, samt hur individerna uppfattar olika fenomen. En viktig parameter vid 

samverkan är således språket/kommunikationen i rådande kontexten vilket kan orsaka 

missförstånd mellan de samverkande professionerna. Detta bidrar till att diskursen 

upprätthålls eller förändras (Hacking, 2000). Ett konkret exempel är Ratinaud et al. 

(2014) som undersökt svenska och franska lärares uppfattning om samverkan med 

socialtjänsten. Av undersökningen framgår att lärarna många gånger är kritiska till hur 

socialtjänsten kommunicerar med lärarna. För att förstå denna attityd måste forskaren se 

till den rådande diskursen och synliggöra de faktorer som upprätthåller den.  

 

Utifrån det socialkonstruktivistiska perspektivet vill jag belysa skolan, socialtjänsten 

och omsorgen upplevelse de har vid samverkan över professionsgränserna och 

framförallt utifrån samordnad individuell plan. Likaså vill jag lyfta fram på vilket sätt 

kontexten professionerna befinner sig i och hur denna påverkar deras syn på samverkan. 

De samverkande professionerna från skolan, socialtjänsten och omsorgen skapar via 

kommunikationen flera bilder och inställningar om hur aktörerna ser på samverkan med 

övriga organisationer och professionerna.  
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Dessa bilder skapar i sin tur det meningssystem, den diskurs som finns inom 

socialtjänst, skola och omsorgen beträffande samverkan över professionsgränserna. 

Skolan, socialtjänsten och omsorgens samverkansdiskurs påverkar professionerna i hur 

de ser på samverkan över professionsgränserna, det vill säga vilka faktorer som 

påverkar samverkan positivt respektive negativt (Hacking, 2000).   

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis fokuserar den socialkonstruktivistiska teorin på att kunskap om den 

sociala verkligheten till stor del är skapad av individer, det vill säga socialt konstruerad. 

Socialkonstruktivismen ifrågasätter kunskap som objektiv och varaktig och menar att 

individernas verklighet istället är skapat av dem själva i ett samspel mellan interaktion, 

kontext och historia. Kunskap ses som ett resultat av samspelet mellan individer och där 

är kommunikation ett viktigt redskap. Språket ses som grunden i skapande av kunskap 

inom socialkonstruktivismen och att kommunikationen ses som ett underlag för 

individers interaktion och därmed blir en framstående del i hur individer skapar 

verkligheten.    
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Metod 
I kapitlet har jag för avsikt att redogöra för den kvalitativa forskningen och även den 

förförståelse jag som författare har till det aktuella problemområdet. Sedermera beskrivs 

undersökningens vetenskaps-filosofiska val där jag som forskare inspirerats av 

hermeneutiken som analysmetod. Detta för att få fram hur deltagarna i en kontext 

medskapar kunskaper utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, lika ges läsaren en 

tydlig beskrivning av litteratursökningen. Därefter beskrivs undersökningens 

förberedelse och den initiala kontakten med de tre olika förvaltningarna samt urvalet av 

respondenter. Slutligen beskrivs analysen av det empiriska materialet samt de etiska 

ställningstagarna i undersökningen.  

 

Kvalitativ forskning 
Valet av forskningsmetod beror alltid på vad forskaren avser att söka svar på i 

undersökningen. Inom samhällsvetenskaplig forskning kan forskaren framförallt välja 

mellan två former av forskningsmetoder för att söka svar på sin forskningsfråga. Den 

ena är kvantitativ metod, vilket i stora drag innebär att resultatet av undersökningen ska 

grunda sig i siffror och kan då användas statistiskt. Den andra metoden är kvalitativ 

metod och är framförallt relevant för de som undersöker individers upplevelser, känslor, 

handlingar och liknande. Således kan vissa frågor enbart besvaras genom kvalitativa 

studier, vilket är aktuellt i min undersökning. Orsaken till detta är undersökningens 

syfte och frågeställningar då jag i synnerhet vill söka svar på respondenternas 

upplevelser av samverkan. Följaktligen betraktas den kvalitativa metoden vara den mest 

applicerbara på undersökningens syfte och frågeställningar och är således den som styr 

mitt val av insamlingsmetod (Bell, 2000).  

 

För att samla in informationen om respondenternas upplevelser har jag använt mig av 

intervjuer som huvudsaklig informationskälla i undersökningen. Genom de 

halvstrukturerade intervjuerna vill jag försöka förstå och förmedla mina respondenters 

upplevelser av samverkan.  

 

Förförståelse 
I undersökningen är det viktigt att belysa min förståelse kring det som avhandlas i 

undersökningen. Jag har sedan slutet av 1990-talet arbetat inom den offentliga sektorn 

inom olika verksamheter och även olika professioner. Således har jag en bakgrund både 

som pedagog från grundskolan och handläggare inom den offentliga sektorn. -Under de 

senaste åren har jag arbetat som utredare/utvecklare inom den kommunala vård- och 

omsorgen där jag fortfarande har min anställning. Utifrån detta har jag en viss bakgrund 

och insikt om samverkan i olika former och konstellationer.  

 

Min förförståelse inom området samverkan över professionsgränserna är därför på en 

mer övergripande nivå. I det område som nu undersöks, det vill säga samverkan över 

professionsgränserna vid samordnad individuell plan, har jag aldrig varit med som 

representant från någon tidigare eller nuvarande anställning. Därför är denna samverkan 

en helt ny samverkansform för mig som person. Således finns min egen bakgrund och 

erfarenhet med när jag försöker förstå respondenternas berättelser. Detta kan ses både 

som en fördel men även vara en nackdel i undersökningen då min analys av 

respondenternas berättelser kan påverkas av min bakgrund. I undersökningen har jag 

strävat och försökt att objektivt granska de värderingar och åsikter som respondenterna 

har.  
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Vetenskapsfilosofisk position  
För att analysera det insamlade materialet, litteraturen så väl som intervjuerna har jag 

utgått från ett hermeneutiskt synsätt. Det vill säga att jag har inspirerats av 

hermeneutiken som analysmetod för att få fram hur deltagarna i en kontext medskapar 

kunskaper. Det vill säga för att förstå mening och innebörder av den studerade 

kontexten har jag använt mig av ett hermeneutiskt tolkningsförfarande genom 

forskningsprocessen. 

 

Enligt Thurén (1991) handlar hermeneutiken om tolkning och kan vara av många olika 

slag, det vill säga allt från avkodning av konventioner eller symboler med fastställd 

betydelse till att förstå ett meddelande oberoende av störningar, språkfel och 

missuppfattningar. Inom hermeneutiken betonas att studier om mänskliga och sociala 

förhållanden leder fram till kunskap som är bunden till tid och rum. Även är det en 

distinkt skillnad mellan fysiska och sociala fenomen, så är målet med undersökningen 

att tolka och förstå. Följaktligen används det hermeneutiska tolkningsförfarandet när 

forskaren studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga 

existensen (Thurén, 1991). 

 

Min förförståelse har hjälp mig att bemöta respondenterna på ett adekvat sätt. Genom 

den hermeneutiska tolkningsmodellen har jag kunna närma mig undersökningens syfte. 

Dock är jag medveten om att min egen förförståelse inom problemområdet kan styra 

mina tolkningar utan att jag är medveten om dessa. Likaså att min förförståelse är 

reviderbar det vill säga att den kan ha förändrats i samspelet med respondenterna. Inom 

det hermeneutiska tolkningsförfarandet är det varken möjligt eller önskvärt att bedriva 

en helt opartisk forskning. De absoluta sanningarna söks inte eftersom sådana inte finns. 

Istället är det lämpligt att forskaren är engagerad i det som undersöks. Det vill säga att 

personliga erfarenheter ofta är nödvändiga förutsättningar för att uppnå vetenskaplig 

kunskap. Kontentan är att forskare har en förförståelse av det som tolkas (Gilje & 

Grimen, 1993). 

 

Tolkningsprocessen beskrivs som en hermeneutisk cirkel, vilket kan sammanfattas som 

att forskaren efter transkriberingen av intervjun har en vag och intuitiv uppfattning av 

den aktuella texten som en helhet. Därefter tolkar forskaren sedan de enskilda delarna 

varpå tolkningen av delarna ånyo relateras till helheten. Kontentan är att forskaren efter 

transkriberingen läser igenom den transkriberade intervjun för att försöka få en 

helhetsbild av den insamlade datan. Därefter återgår forskaren till de enskilda teman och 

utsagorna för att på så sätt försöka hitta fram till deras innebörd och betydelse. Detta 

innebär att forskaren går tillbaka igen i texten utifrån en mer reflekterande tolkning av 

helheten. Det är dock av vikt att poängtera att detta är idealbilden av den hermeneutiska 

processen. Forskaren ska även använda sig av den egna kreativiteten och fantasi i 

processen. Likväl måste dessa egenskaper disciplineras av forskarens egna kunskap om 

de olika ämnesområden som berörs i texten/undersökningen. Forskaren måste vara 

medveten om de egna förutsättningarna för tolkningsarbetet och tydligt klargöra dessa 

förutsättningar. Detta kan bland annat vara värderingar och liknande som forskaren har 

inom det aktuella området som undersöks (Ödman, 2007).  

 

När materialet transkriberats tolkades dessa. Genom att använda det hermeneutiska 

tolkningsförfarande försöker jag förstå och tolka de olika mönstren i intervjuerna, samt 

innebörden av dessa. För att underlätta arbetet skrevs samtliga intervjuer ut i 

pappersformat för att finna likheter och olikheter i respondenternas utsagor.  
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Utskrifterna möjliggjorde även att jag kunde markera med olika färgsättningar för att 

detta skulle bli överskådligt under tolkningsprocessen (Ödman, 2007).  

 

När detta var genomfört tolkades de olika delarna igen genom att de lästes åter och att 

jag skrev ner de nya eller vidare tolkningarna. För att få feedback på de tolkningar som 

gjorts i undersökningen fördes en dialog med en kollega/vän avseende rimligheten av 

tolkningarna. Men även för att undvika tolkningar som saknade grund i utsagorna, 

anledningen till detta förfarande var att öka trovärdigheten på undersökningen. I 

tolkningsprocessen har jag använt mig av frågor så som vad, var, hur och varför för att 

få en fördjupad förståelse. Kontentan är att materialet tolkas med hjälp av följdfrågor 

och/eller uppföljningsfrågor för att skapa en större förståelse av sammanhang, samband 

mellan begrepp och företeelser i undersökningen (Ödman, 2007). 

 

Utifrån denna process formades en helhetsbild av undersökningens problemområde. För 

att få en djupare förståelse för problemområdet utgick jag från denna helhetsbild, men 

sen gick jag tillbaka till de olika delarna, för att på så sätt skapa en ny och vidgad 

förståelse. Processen fortgick tills jag upplevde det som att förfarandet inte längre kunde 

leda till ny eller vidgad förståelse. Kontentan av detta är att delarna är ofrånkomliga för 

att skapa en bild av helheten. Detta innebär då ett beroendeförhållande mellan del och 

helhet. Pendlande mellan del och helhet, som kännetecknar förståelsen är också 

innebörden i begreppet ”den hermeneutiska cirkeln” (Gilje & Grimen, 1993). 

 

Urval 
Initialt kontaktades ansvariga förvaltningschefer inom socialtjänsten, omsorgen samt 

skolan där information delgavs om undersökningens syfte, genomförande och hur 

redovisningen skulle ske (bilaga 1) via e-post. Meddelandet besvarades av 

socialtjänstens förvaltningschef om att de tillfrågade cheferna skulle kontrollera 

möjligheterna till genomförande av undersökningen med verksamheten och därefter 

återkomma med svar. Efter ett par dagar återkommer socialtjänstens förvaltningschef 

via telefon och meddelar att de tillfrågade förvaltningarna ställer sig positiva till 

undersökningen och att de olika förvaltningscheferna kommer sända över adekvata 

kontaktuppgifter till de mellanchefer som ansvarar för de verksamheter som 

undersökningen avser.  

 

Via e-post från förvaltningschefen från skolan erhålls kontaktuppgifter till chefen för 

elevhälsan detta eftersom att samtliga specialpedagoger och speciallärare är 

organiserade under denne chef. Av förvaltningschefen från omsorgen erhölls 

kontaktuppgifter till handläggarchefen som ansvarar för LSS-handläggare och av 

förvaltningschefen för socialtjänsten erhålls kontaktuppgifter till två olika chefer vilka 

ansvarar för barn- och ungdomar.  

 

Utifrån de erhållna kontaktuppgifterna skickades e-post till de rekommenderade 

cheferna tillsammans med missiv. Inom ett par dagar hade samtliga chefer besvarat mitt 

meddelande om att de skickat vidare meddelandet till en till två tilltänkta respondenter i 

deras verksamheter och att dessa uppmanats till att återkoppla om de kan deltaga som 

respondenter eller inte. Inom ett par veckor hade samtliga tilltänkta respondenter 

återkopplat att de kunde ställa upp som respondenter och därmed erhölls även deras 

kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummer. Samtliga svar besvarades med en 

uppmaning om att de skulle återkomma med tre förslag på datum/tid för att genomföra 

intervjun samt var de önskade genomföra denna. I takt med att respondenterna inkom 
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med svar bokades intervjuerna in löpande och med tillräckligt utrymme för att hinna 

renskriva den genomföra intervjun innan nästa genomfördes.     

 

En av intervjuerna ställdes in med en av specialpedagogerna vid skolans elevhälsa. 

Utifrån detta etablerades en ny kontakt med ansvarig chef för att försöka finna en ny 

respondent. Efter flertalet försök av ansvarig chef konstaterades att denne ej kunde finna 

någon respondent till min undersökning. Utifrån detta var jag tvungen att hitta ett annat 

tillvägagångssätt för att finna den sista respondenten till undersökningen. För att finna 

den sista respondenten använda jag mig därför av ett ”convenience sampling” vilket fritt 

kan översättas som bekvämämlighets urval. Det innebär att den sista respondenten som 

valdes ut för att representerade skolan fanns inom mitt kontaktnät (för en beskrivning av 

bekvämlighetsurval se Cohen, Manion & Morrison, 2000).  

 

Med hjälp av den första respondenten från skolan fick jag möjlighet att finna en 

ytterligare respondent i en närliggande kommun. Denna rekryteringsform kan definieras 

som snöbollsurval eller snöbollsmetoden. Vilket innebar i detta fall att jag använde mig 

av en person som uppfyller kriterierna för målgruppen och som godtagit att bli 

intervjuad att nämna andra potentiella respondenter. Naturligtvis innebär inte 

snöbollseffekten en total frånvaro av påverkan såsom individens val av potentiella 

respondenter. Däremot påverkas inte urvalet av mig som forskare (Halvorsen, 1992).  

 

Intervju 
För insamling av det empiriska materialet används halvstrukturerade intervjuer som 

metod för att skapa en uppfattning om hur de samverkande aktörerna upplever 

samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan. Undersökningen 

baseras således på halvstrukturerade intervjuer vilket innebär ett öppet samtal mellan 

intervjuaren och respondenten (Edwards & Holland, 2013). 

 

Halvstrukturerade intervjuer kan liknas ett sedvanligt samtal men som intervjumetod är 

den varken ett helt öppet samtal eller ett slutet frågeformulär, således är den 

halvstrukturerade intervjun ett mellanting. Utifrån intervju försöker jag skapa en 

förståelse för respondentens livsvärld utifrån dennes egna perspektiv. Inför intervjuerna 

har ett antal teman med underliggande frågor formulerats och genom den valda metoden 

ges möjligheter att följa upp respondentens svar (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Inför intervjutillfället användes en intervjuguide (se bilaga 1) som formulerades innan 

genomförandet av intervjun. Intervjuguiden i undersökningen sammanställdes utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar vilket medförde att följande tre områden 

formulerade: förtjänster, svårigheter och hinder. Intervjufrågorna formulerades så att 

dessa i möjligaste mån var korta och enkla (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Ett viktigt incitament inför intervjun var val av plats då detta annars kan påverka 

kvalitén på intervjun. I samråd med respondenten bestämdes en lämplig plats där 

intervjun kunde genomföras och pågå ostört för att minimera risken av 

störningsmoment. Det vill säga att intervjun kunde ske utan att kvalitén eller 

koncentrationen hos intervjuaren eller respondenten blev påverkad. Efter samråd och 

diskussion valdes en neutral plats där respondenten kände sig harmonisk och tillfreds 

(Edwards & Holland, 2013; Repstad, 1993). 

 

En annan aspekt med att finna en plats där respondenten känner sig hemma är att 

minska den asymmetriska situationen mellan intervjuaren och respondenten.  
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Utöver själva platsen där intervjun genomförs har det varit av vikt att skapa en atmosfär 

där respondenten känner sig trygg och därmed har en känsla av att denne kan tala öppet 

om sina erfarenheter och övertygelser. Ett verktyg som användes för att skapa denna 

upplevelse var att innan intervjun småprata om vardagliga händelser, utan att för den 

delen bli för privat (Edwards & Holland, 2013; Repstad, 1993).  

 

För att registrera respondentens utsagor har ljudinspelningar använts. Att intervjuerna 

valdes att registreras via en diktafon är att jag som undersökare får en frihet att 

koncentrera mig på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, pauserna och 

likadant regisseras i en bestående form som jag gång på gång kan återanvända för om 

lyssning av intervjun. Att istället skriva ner det som sades under intervjun kan medföra 

att det kan vara svårt att komma ihåg vad som exakt sades samt att det inte finns några 

möjligheter att lyssna på intervjun igen. En aspekt som kunnat väga emot 

ljudupptagningen kan vara att samtalet inte blev spontant, och att respondenten 

eventuellt hade svårigheter med att bortse från diktafonen. Under intervjun användes 

intervjuguiden som ett stöd/checklista för att samtliga frågor skulle besvaras, dock fick 

respondenten prata fritt vilket medförde att denne ofta svarade på frågorna innan dessa 

ställdes. Således var inte själva intervjun bunden till intervjuguiden men utifrån samtalet 

har samtliga frågor ändå besvarats av respondenten. Efter intervjun tackade jag 

respondenten för att denne delgett sina tankar och erfarenheter samt att jag tänkte skicka 

ut det transkriberade materialet från intervjun till denne. Detta för att ge respondenten 

möjlighet att läsa igenom sina svar och tillägga om det var något som denne ansåg inte 

kom fram i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Det empiriska materialet har sedan transkriberats från ljud till text och i transkriptionen 

har fokus varit att återge respondenternas exakta ord med undantag av vissa småord som 

tillexempel upprepningar, mm, öö och liknande. Samtliga intervjuer varade från cirka 

50 minuter till en timme och femton minuter (Kvale & Brinkmann, 2009).   

 
Analys 
När intervjuerna var genomförda genomfördes nästa del av undersökningen, nämligen 

att transkribera intervjun. Det finns olika metoder för att transkribera intervjumaterialet 

och det är beroende på hur noggrann transkriberingen är. Dock är det av vikt att 

framhålla att transkriberingen i sig är ett tidskrävande arbete och något som måste 

beaktas i samband med val av metod för insamling av data.  

 

Kvale (2009) framhåller att det vid transkribering inte ges en absolut återgivning av 

intervjusituationen, aspekter såsom mimik, kroppsspråk och liknande framkommer inte 

av ljudupptagningen. Intervjun har skrivits ut ord för ord och så nära talspråket som 

möjligt, med undantag av aspekter som inte har med undersökningens 

problemformulering att göra. Aspekter som pauser, skratt eller liknande incitament har 

inte tagits med i transkriberingen. I resultatet där respondenten citeras har en viss 

omskrivning gjorts från talspråk till skriftspråk. Analysen av det empiriska materialet 

har bearbetats utifrån meningskoncentrering, vilket innebär att analysen av materialet 

sker i fem olika steg. Inledningsvis läses hela intervjun för att skapa en känsla av 

helheten och därefter fastställs de naturliga meningsenheterna i texten som de 

formuleras av respondenten. Efter detta formuleras de teman som dominerar en naturlig 

meningsenhet utifrån respondentens perspektiv. Därpå ställdes jag som undersökare 

frågor till meningsenheterna utifrån studiens syfte och frågeställningar och i sista steget 

sammanställdes intervjun i ett deskriptivt påstående (Kvale, 2009). 
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I undersökningen har respondenterna erhållit fiktiva namn och dessa är valda utifrån 

vanligt förekommande namn i Sverige. Anledningen till att respondenterna ges fiktiva 

namn är att säkerställa respondenternas anonymitet men även för att öka läsbarheten av 

undersöknigne.    

 

Reliabilitet, Validitet & Generaliserbarhet 
Oavsett vilken metod som används för insamling av informationen måste denna alltid 

kritiskt granskas för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den informationen är som 

forskaren får fram. Reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning undersökningen ger 

samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Konkret innebär 

detta att om en annan forskare skulle genomföra undersökningen igen skulle resultatet 

bli detsamma. Det innebär att den som utför undersökningen på nytt måste gå in i en 

likartad social roll som den första forskaren eftersom resultaten annars inte skulle kunna 

gå att jämföra med varandra. Detta är icke möjligt då den situation som fanns vid det 

primära genomförandet påverkades av var intervjuerna genomfördes, vilka individer 

som deltog samt hur kemin mellan forskaren och respondenterna var vid 

intervjutillfället (Kvale & Brinkmann, 2009; Wallén, 1996). 

 

Således skulle det vara möjligt att en annan forskare använder undersökningens 

intervjuguide. Dock skulle den andre forskaren inte kunna gå in i samma sociala roll 

och därmed kommer inte fram till exakt samma resultat. För att öka undersökningens 

reliabilitet är det viktigt att jag som forskare har en förmåga att särskilja på vad som är 

mina tolkningar och vad som är respondenternas tolkningar. I undersökningen har jag 

därför preciserat min förförståelse för det aktuella problemområdet då jag i förväg kan 

ha bildat mig förutfattade meningar som kan påverka min tolkning av intervjuerna på ett 

sätt som kan inte överensstämmer med vad respondenterna i själva verket menar (Kvale 

& Brinkmann, 2009; Wallén, 1996).  
 

Kvale & Brinkmann (200) framhåller att det är viktigt att jag som forskare ifrågasätter, 

kontrollerar samt teoretiskt tolkar de iakttagelser som gjorts för att öka undersökningens 

reliabilitet. Då undersökningen har som grund en kvalitativ metod gäller inte 

resonemanget om reliabilitet på samma sätt som om undersökningen vore av kvantitativ 

karaktär. Det vill säga att i aktuell undersökning görs ingen direkt mätning utan syftet 

med studien är att upptäcka och beskriva samverkan som fenomen. Vilket innebär att 

om en annan forskare genomför exakt samma undersökning på respondenterna i 

undersökningen skulle besvara intervjufrågorna på samma sätt. I undersökningen har 

det varit av vikt att skapa en god validitet vilket jag försökt uppnå genom att redogöra 

för min förförståelse kring det undersökta ämnet. Lika hur det empiriska materialet 

samlats in och där redogjort för hur intervjuerna har genomförts, vilka teman och frågor 

som varit viktiga under intervjuerna. Vidare går det att utläsa i undersökningen om 

tillvägagångssätt när jag analyserat och tolkat materialet. Utifrån att jag öppet och 

tydligt beskriver för läsaren vad jag har gjort samt hur jag gjort detta att det ska öka 

undersökningens validitet och reliabilitet (Kvale & Brinkmann, 2009)  

  

Gällande undersökningens generaliserbarhet är det av vikt att framhålla att det inom 

samhällsvetenskapliga forskningen är det inte alltid möjligt att uppfylla de starka 

generaliserbarhetskraven. Det vill säga att den aktuella undersökningens resultat kan 

överföras till en större kontext. I kvalitativa undersökningar är det således vanligtvis 

svårt att generalisera till andra kontexter då undersökningarna ofta genomförts med ett 

fåtal respondenter (Wallén, 1996).   
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I undersökningen är det omöjligt att ge en generell bild av de svårigheter och 

möjligheter som finns vid samverkan över professionsgränserna utifrån sex intervjuer. 

Undersökningens syfte har ej heller det ändamålet, utan avsikten är att utifrån 

genomförda intervjuerna ge en bild av de svårigheter och möjligheter som 

professionerna vid socialtjänsten, skolan och vård- och omsorg upplever vid samverkan 

över professionsgränserna vid samordnad individuell plan. Dessutom vilka eventuella 

skillnader och likheter som finns mellan de olika professionernas upplevelser.                      

Följaktligen görs inget anspråk på att generalisera resultat utan avsikten har varit att 

undersöka och förstå samt presentera en bild av respondenternas uppfattningar och 

upplevelser av samverkan vid samordnad individuell plan (Kvale & Brinkmann, 2009; 

Wallén, 1996).     

 

Etiska överväganden 
I undersökningen har hänsyn tagits till humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets fyra grundläggande regler. Dessa kommer jag som forskare rätta mig 

efter under hela arbetets gång. Det första är informationskravet, där alla berörda parter 

blir informerade om undersökningens syfte och om den övergripande planen med den 

aktuella intervjun. Därefter blir respondenterna även upplysa om att det är av fri vilja att 

delta i undersökningen. Likaså att respondenterna har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet, vilket är det andra kravet går ut på att respondenterna måste ge sitt 

godkännande. Det vill säga att respondenten har rätt att bestämma över sin medverkan. 

Det tredje kravet konfidentialkravet uppfylls genom att det i denna studie inte redovisas 

från vilka arbetsplatser, namn eller vilken ort respondenterna är hämtade ifrån. Eftersom 

att respondenternas garanteras anonymitet är det även av vikt att vara försiktig med hur 

anteckningarna framställs och även hur detta förvaras så att respondenternas identitet 

förblir anonym. Nyttjandekravet som är det fjärde kravet och innebär att de uppgifter 

som samlats in i studien endast kommer att användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Utifrån de etiska aspekter är det viktigt att reflektera över forskarens roll och påverkan 

av det som undersöks. Med utgångspunkt i rollen som forskare är det betydelsefullt att 

medvetandegöra att den som genomför en kvalitativ undersökning där data samlas in 

genom intervjuer, är en del av den sociala världen som studeras. Lika kommer det 

empiriska materialet av det som undersöks färgas av min förförståelse och därmed kan 

det vara möjligt att resultatet färgas av mig som forskare.  

 

Enligt Hammersley & Atkinson (1995/2000) är det omöjligt för undersökaren att inte 

påverka det fenomenet som undersöks. Kontentan är att forskaren inte kan bortse från 

tidigare kunskaper och insikter om det som studeras och därför måste undersökaren vara 

medveten som sin förförståelse och om dennes påverkan av de individer som studeras. 

Därför är det av vikt att jag som forskare tydligt redogör för min metod och de olika 

avvägningar som görs under studiens gång samt att kontinuerligt reflektera över dess 

mening för undersökningen.  

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att mina överväganden före, under och efter 

intervjuerna varit noggranna med tanke på ämnets känsliga karaktär. Intervjuerna med 

respondenterna ger dock rättvisa om den inte bryter mot anonymitet och beskriver 

händelser och individer utifrån syfte och inte på individnivå.  
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Det vill säga att undersökningens syfte och frågeställningar inte utgår från ett intresse 

som avkunnar barn- och ungdomarna, utan hur samverkan gestaltar sig mellan de 

samverkande professionerna. Vidare att jag som undersökare har skrivit under samma 

sekretess/tystnadsplikt som övriga respondenter säkerställs rent juridiskt att de barn- 

och ungdomar som respondenterna utgår från i intervjuerna garanteras anonymitet och 

rättssäkerhet.  

 

  



 

23 

 

Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras undersökningens resultat och analys av det empiriska 

materialet. I kapitlet integreras resultat och analys istället för att redovisa dessa delar var 

för sig. Empirin är indelad i fyra övergripande teman som i sin tur avslutas med en 

sammanfattning. I presentationen till varje tema hämtades citat från någon av de sex 

respondenterna i undersökningen. I första hand för att levandegöra framställningen men 

även för att ge läsaren en möjlighet till egna tolkningar av respondenternas utsagor. I 

analysen av respondenternas utsagor relateras detta till studiens teoretiska 

utgångspunkter och det teoretiska perspektiv som varit utgångsläge för undersökningen. 

Samtliga namn som används i undersökningens resultat och analys är fingerade.  

 

Kapitlet inleds med en kortare presentation av respondenterna och deras arbetsplatser. I 

temat ”Varför samverka?” presenteras respondenternas syn på varför samverkan behövs 

i dagens samhälle. Under temat ”Framgångsfaktorer” lämnas en redogörelse för de 

positiva faktorerna vid samverkan och vilka förutsättningarna är för att samverkan ska 

fungera. I det efterföljande temat ”Hindrade faktorer” ges läsaren en inblick i vilka 

faktorer som medför att samverkan inte fungerar och de hinder som finns i samverkan. 

Kapitlet avslutande tema ”Utvecklingsbara områden” framhåller respondenternas 

utsagor om vad som krävs och behövs för att samverkan ska leva upp till deras 

förväntningar. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av undersökningens resultat 

och analys samt slutsatserna av detta.      

 

Presentation av respondenterna 
Samtliga respondenter är anställda i en mindre stad i mellersta Sverige och har haft en 

längre anställning inom den aktuella professionen och även den aktuella organisationen 

de arbetar inom.  

Socialtjänsten 

Respondenterna består av två representanter från socialtjänsten där den ena har en 

anställning i form av familjebehandlare medan den andre har är anställd som 

socialsektorer. Representanterna arbetar vid följande enheter inom socialtjänsten: barn 

och ungdom samt barn och familj. Respondenternas arbetserfarenhet inom den aktuella 

professionen sträcker sig från 15 till 25 år. Respondenterna är båda män och i 

resultatredovisningen benämns de utifrån de fiktiva namn de tilldelats: Lars och Ian. 

 

Lars: Lars är i dagsläget 57 år och har en anställning som familjebehandlare inom 

öppenvården för socialtjänsten och där har han varit verksam inom den professionen 

sedan 2002. Att arbeta som familjebehandlare innebär att arbetar med den aktuella 

familjens existerande resurser och att denne arbetar med att stärka upp familjens känsla 

av att kunna påverka familjesituationen. Familjebehandlingen tar sin utgångspunkt i ett 

barnperspektiv, det vill säga att behandlingen utgår från barnets behov. Det innebär 

bland annat samtal med barnet/barnen och i de flesta fall familjen som helhet. Oftast 

genomförs familjebehandlingen i familjens bostad men kan även ske i en särskild lokal 

eller på annan plats. Familjebehandlingen basers på ett biståndsbeslut som fattats av 

socialsekreteraren vid socialtjänsten och av beslutet ska det framgå målet med insatsen, 

antal beviljade timmar om det behövs flera familjebehandlare och liknande. Insatsen är 

avgiftsfri för familjen.   
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Lars har haft sin anställning inom den aktuella organisationen sedan 1992 och arbetade 

innan nuvarande anställning som behandlingsassistent på ett behandlingshem. Den 

utbildningsbakgrund Lars har är, grundskola, gymnasieutbildning, förskollärare samt 

flera olika kurser såsom KBT, systemteori, nätverksledare och liknande.  

 

Ian: Ian är i dagsläget 53 år och har en anställning som socialsekreterare och arbetar 

uteslutande med ungdomsärenden vilket han gjort sedan 2002. Att arbeta som 

socialsekreterare är ett relativt mångfacetterat uppdrag men innebär framförallt att ge 

hjälp och stöd till individer och familjer som befinner sig i svåra situationer i livet. 

Arbetsuppgifterna kan vara allt från samtal till andra former av stöd och utgångspunkten 

är hjälpa individen/familjen att själva finna en lösning på problemet. Det innebär att 

arbetet innehåller många möten med olika individer och samverkan med andra aktörer 

såsom, skolan, omsorgen, landstinget, polisen och liknande för att gemensamt arbeta 

med det aktuella problemet. Likaså besår arbetet av sedvanligt utredningsarbete. 

Socialsekreterarna utövar en myndighetsutövning gentemot medborgarna i samhället, 

vilket rör sig om beslut eller andra åtgärder, som ytterst är ett uttryck för samhällets 

maktbefogenheter i förhållande till medborgarna. En socialsekreterare kan arbeta inom 

många olika områden med allt från familjerätt och adoptionsfrågor till uppsökande 

verksamhet riktad mot ungdomar. Som det nämnts innan arbetar Ian framförallt med 

myndighetsutövning som är riktad mot ungdomar som har olika former av svårigheter. 

Ian har en utbildningsbakgrund från genomgången grundskola, gymnasieutbildning, 

magisterutbildning i psykologi samt socionomexamen.   

Skolan 

Vidare återfinns två respondenter från skolansverksamheten där de båda har en 

anställning som specialpedagog. En av specialpedagogerna arbetar inom grundskolan 

medan den andre arbetar inom gymnasieskolan/vuxenutbildningen.  Respondenternas 

arbetserfarenhet inom den aktuella professionen sträcker sig från tre till nio år. 

Respondenterna är båda kvinnor och i resultatredovisningen benämns de utifrån de 

fiktiva namn de tilldelats: Eva och Anna.  

 

Eva: Eva är 45 år och anställd som specialpedagog vid elevhälsa som  är belägen inom 

den kommunala grundskolan som har verksamhet mellan F-9. Elevhälsan är något som 

regleras i skollagen och innebär att det finns krav på tillgång till skolläkare, 

skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. 

Evas arbetsuppgifter som specialpedagog inom elevhälsan innebär bland annat att ge 

klassläraren stöd och handledning i undervisningen av elever med svårigheter. Arbetet 

innebär även att göra pedagogiska utredningar och hjälper till med att utforma 

åtgärdsprogram för att stödja elever. Eva har en utbildningsbakgrund, grundskola, 

gymnasieutbildning, förskollärare samt specialpedagogutbildning. Därutöver har hon 

genomgått en utbildning inom nuvarande profession för att kunna arbeta adekvat med 

traumatiserade barn och detta benämns som lekarbete. Likaså har hon genomgått 

flertalet ledarskapsutbildningar samt riktade ledarskapsutbildning inom idrottslivet. Eva 

har till den största delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat inom skolans verksamheter, 

vilket närmare bestämt är efter avslutat förskollärarutbildning 1992. I arbetet har hon 

varit verksam i allt från förskola till gymnasieskolan. I nuvarande professions som 

specialpedagog har Eva varit verksam sedan 2008.  

 

Anna: Anna är idag 65 år och har sin anställning inom gymnasieskolans elevhälsa med 

en befattning som specialpedagog. I nuvarande befattning som specialpedagog vid 

gymnasieskolan har Anna varit anställd sedan 2014.  
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Dock har Anna arbetat med ungdomar som specialpedagog inom grundskolan sedan 

1997 och innan det har hon arbetat som klasslärare inom grundskolan. Anna har arbetat 

inom skolans verksamheter i olika befattningar under hela sitt yrkesverksamma liv 

såsom klasslärare, speciallärare och specialpedagog. Detta har Anna gjort sedan 

avslutad speciallärarutbildningen avslutades 1973. Den utbildningsbakgrund Anna har 

är att hon efter avslutad grundskola och gymnasieutbildning utbildade sig till 

lågstadielärare. Därefter läste hon vidare till speciallärare och även utbildning riktad 

mot dyslexiutredningar. Tillika genomgången Montessoriutbildning och andra mindre 

utbildningar såsom ART, neuropsykiatriska utbildningar och liknande. Annas 

arbetsuppgifter är arbetsuppgifter detsamma som Eva men med en distinkt skillnad att 

hon arbetar med ett projekt att se över orsakerna till elevernas frånvaro och där arbeta 

målinriktat med att minska elevernas frånvaro. Vilket innebär flertalet kontakter med 

både den enskilde eleven, ansvariga för de olika programmen inom skolan, klasslärare, 

vårdnadshavare och liknande. Det vill säga att hon samverkat med många olika parter 

för att minska elevernas ogiltiga frånvaro.    

Vård- och omsorg 

De sista två respondenterna i undersökningen arbetar inom vård- och omsorg där de har 

en anställning i form av LSS-handläggare med inriktning gentemot barn och ungdom. 

Respondenternas arbetserfarenhet inom den aktuella professionen sträcker sig från sex 

och ett halvt år till 23 år. Respondenterna är båda kvinnor och i resultatredovisningen 

benämns de utifrån de fiktiva namn de tilldelats: Maria och Fia.  

 

Maria: Maria är i dagsläget 50 år och har en anställning som LSS-handläggare för både 

barn och ungdomar samt vuxna men har ett större ansvar för myndighetsutövningen 

som omfattar barn och ungdomar. Vilket innebär individer mellan 0 till 20 år. I 

nuvarande befattning som LSS-handläggare har Maria varit verksam i sedan 2010. 

Arbetsuppgifterna för LSS-handläggaren är på många sätt samma som för 

socialsekreteraren vid socialtjänsten. Utmärkande för arbetet som LSS-handläggare är 

att de bedömer om den enskilda individens behov och därefter beslutar om bistånd och 

insatser för individer med funktionsnedsättning. Detta ställer krav på att handläggare 

måste ha goda kunskaper om socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) samt lagarnas relation till varandra. Således innebär 

Maria arbetsuppgifter att hon utreder, fattar beslut om insatser och följer upp de 

beviljade insatserna enligt SoL och LSS för barn och ungdomar. Maria har en 

utbildningsbakgrund från, grundskolan, gymnasieutbildning, sociala omsorgsexamen 

samt ytterligare ett påbyggnads år för att erhålla socionomexamen. Tidigare har Maria 

arbetat som habiliterare inom vård- och omsorg för att sedan arbeta som bankkamrerer 

innan påbörjan av studier inom sociala omsorgsprogrammet.   

 

Fia: Fia är i dagsläget 61 år och har en anställning som LSS-handläggare där hon enbart 

handlägger barn och ungdomsärenden, vilket innebär ett åldersspann från 0 till 19 år. 

Arbetsuppgifterna Fia utför är desamma som Maria har men vid intervjusituationen 

framhåller Fia att utifrån den målgrupp hon arbetar med så blir det med automatik 

mycket samverkan över professionsgränserna. Detta för att det ofta är många aktörer 

inblandade när det gäller barn och ungdomar och därför är en viktig arbetsuppgift att 

koordinera och samverkas med andra professioner och verksamheter för att kunna gå in 

med rätt insatser till den enskilde individen. Fia har arbetat som LSS-handläggare för 

barn och ungdomar sedan lagen implementerades den 1 januari 1994.  
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Den utbildningsbakgrund som Fia har är, barnskötare, förskollärare, specialpedagog 

samt att hon har läst fristående kurser på högskolan/universitet i en omfattning av 120 

högskolepoäng. 

 

Varför samverka 
En förutsättning för att kunna möta de behov som medborgarna i samhället har, är enligt 

en av respondenterna att samverka över professionsgränserna, hon uttrycker följande:  

 
Att man i olika grupper eller som nu då, alltså SIP så försöker man jobba mot 

gemensamma mål för ungdomens bästa. Öh vi måste ju samverka i vårt samhälle då 

de här ungdomarna har speciella behov som jag inte kan lösa själv (Anna, 

specialpedagog).  

 

Av respondenternas beskrivning om varför de samverkar rent generellt men även 

samverkan över professionsgränserna liknar varandra. I undersökningen och framförallt 

i samband med intervjuerna när frågan om samverkan mellan de olika professionerna 

vid SIP togs upp påpekade samtliga respondenterna att det är nödvändigt att samverka 

och arbeta tillsammans för annars skulle det inte fungera. Det vill säga att de olika 

professionerna inte skulle kunna skapa en helhetslösning på den enskilde individens 

behov av stöd och hjälp. Axelsson & Bihari Axelsson (2007) framhåller vikten av 

samverkan, att det utifrån de olika myndigheterna inom den offentliga sektorn saknas en 

helhetssyn för att kunna möta medborganas behov. Vilket leder till att det finns en 

överhängande risk att den enskilde kommer hamna mellan myndigheternas 

ansvarsområden och därmed inte erhåller ett adekvat stöd. Av intervjuerna framgår att 

bevekelsegrunderna till att de olika professionerna samverkan över 

professionsgränserna är att de inte kan erbjuda den enskilde en helhetslösning på dennes 

svårigheter och behov.   

 

I undersökningens teoretiska utgångspunkter framgår det bland annat i Socialstyrelsens 

(2007) rapport. Att innebörden av samverkan är att professioner från exempelvis skolan 

tillsammans med andra, ofta individer med annan kompetens/utbildning och som styrs 

av andra regelverk/system och återfinns i andra organisationer och/eller positioner 

arbetar mot ett gemensamt mål. Samverkan är alltså medvetna målinriktade handlingar 

som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett preciserat 

problem och syfte.  

 

Den huvudsaklig inställning bland samtliga respondenterna i undersökningen var att 

samverkan är viktigt i dagens samhälle för att kunna möta den enskilde individens 

behov då hen har behov av stöd såväl som instanser från flera olika organisationer och 

professioner. Genom samverkan skapas det möjligheter att samordna samhällets 

resurser för att ge bästa möjliga stöd till den enskilde. Respondenterna framhöll vid 

intervjuerna att deras vilja och inriktning är att skapa förutsättningar för att samverkan 

ska fungera för samtliga parter. En av LSS-handläggarna uppger att 

”Grundinställningen för mig är att det är positivt med samverkan, basen i samverkan är 

att skapa förutsättningar för en samsyn för de som samverkar” (Fia, LSS-handläggare). 

En annan av respondenterna uttrycker sig:   

 
Grundinställningen för mig är att det är positivt med samverkan och med en god 

relation mellan oss som samverka, då får det goda effekter för barnet (Eva, 

specialpedagog). 
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Respondenterna påtalar att de samverkar med de olika organisationerna och 

verksamheterna utifrån deras olika sakkunskaper och specialisering. Detta för att få 

vetskap och kunskap om de olika möjligheterna samt vilka förutsättningar de olika 

professionerna har för att kunna vara den enskilde behjälplig. Vilket Hjortsjö (2005) 

lägger tonvikten på, det vill säga att samverkan handlar om att det är professionernas 

olikheter som är en faktor för att professionerna behöver samverkan. Detta som att 

olikheterna mellan professionerna tillför olika kompetenser till den gemensamma 

uppgiften aktörerna har till gemensamt att lösa.  
 

Vidare framhåller även Germundsson (2011) att de samverkande professionerna genom 

samverkan får tillgång till de olika professionernas och organisationernas resurser. Detta 

skapar således en ökad effektivitet, genom att de olika organisationerna och 

professionerna strävar mot ett gemensamt mål. Vid samordnad individuell plan handlar 

det framförallt om att finna en gemensam förståelse för den enskildes svårigheter men 

även vilka insatser som krävs.  

 

Ett annat incitament till samverkan som respondenterna framhåller är den personliga 

kontakten mellan professionerna. Den personliga kontakten medför att de samverkande 

professionerna får lättare att hantera och lösa olika problem när det finns en personlig 

relation mellan parterna. Det vill säga att de samverkande professionerna bygger 

relationer med de andra organisationerna och professionerna. Kontentan är att den 

personliga kontakten medför att professionerna ges möjligheter till att bygga relationer 

vilket underlättar det fortsatta gemensamma arbetet, vilket sammanfattas i följande citat:  

 
Alla är förtjänta av att man skapar en god ton runt om men också att jag skapar 

relationer med dom som sitter runt bordet. Det är viktigt att bygga relationer, då blir 

det mycket lättare (Fia, LSS-handläggare).  

 

Att respondenterna behöver samverkan både internt och extern för att möta 

medborgarnas behov framgår i samtliga intervjuer men även av undersökningens 

teoretiska utgångspunkter. Ibland annat regeringens Prop. 2008/09:193 understryks att 

samverkan behöver ske både inom den egna organisationen men även med andra 

organisationer för att minska risken för att individen hamnar mellan myndigheterna. Det 

vill säga att individen inte erhåller adekvat stöd och hjälp. De olika professionerna och 

deras organisationer samverkar således för att samordna insatser som ges av olika 

organisationer och professioner för att den enskilde individen ska erhålla en 

helhetslösning kring sina svårigheter. Att olika professioner behöver samverka över 

professionsgränserna artikuleras enligt följande utdrag från LSS-handläggaren Maria: 

 
Ja det är oerhört viktigt att samverka med andra aktörer framförallt vi som arbetar med 

LSS lagstiftningen då vi är en väldigt liten del av tårtan av individens hela hjälpbehov 

(Maria, LSS-handläggare). 

 

Precis som det framgår av respondenternas utsagor om att samverkan är ett måste för att 

hantera komplexa ärenden både på individ- och organisationsnivå verifieras såväl av de 

regelverk som reglerar den offentliga sektorn såsom undersökningens teoretiska 

utgångspunkter. I exempelvis Myndigheten för skolutveckling (2007) rapport framgår 

att samverkan över professionsgränserna tydligt regleras av rådande regelverk, 

förordningar, förarbeten och riktlinjer. Förutom regelstyrningen framgår att samverkan 

behövs för att undvika att barn- och ungdomar med komplexa behov slussas mellan 

olika interna och externa verksamheter.  
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Således behövs samverkan för att åstadkomma samordnade och riktade insatser från 

olika organisationer och professioner som svarar för barnet och/eller ungdomens behov. 

Sammanfattning 

Av respondenternas utsagor framgår en samstämmighet kring synen på varför 

samverkan över professionsgränserna behövs i dagens samhälle. Förutom att det i 

dagens samhälle regleras utifrån rådande lagstiftning och regelverk att de olika 

organisationerna och professionerna skall samverka för att erbjuda medborgarna bästa 

möjliga stöd och service framgår flera olika incitament till att samverka över 

professionsgränserna.  

 

Av undersökningens empiri och de teoretiska utgångspunkterna framgår tydligt att 

samverkan över professionsgränserna framförallt sker på grund av specialiseringen 

inom den offentliga sektorn. Utifrån specialiseringen inom den offentliga sektorn är det 

idag vanligt förekommande att olika organisationerna och professioner behöver 

samverka för att erbjuda medborgarna en helhetslösning på individens stöd- och 

hjälpbehov från samhället.  ställer höga krav på att professionerna. Medborgana och 

ledningen för de olika organisationerna ställer därför krav på en effektiv samverkan 

mellan professionerna för att kunna erbjuda en helhetslösning för den enskilde 

individen. Samverkan sker inom respektive huvudman såväl som huvudmännen 

emellan, allt för att förhindra att den enskilde inte faller mellan stolarna eller bollas 

mellan de olika verksamheterna/professionerna utan att erhålla adekvat hjälp. 

 

Andra aspekter till att professionerna samverkar över professionsgränserna är bland 

annat för att möjliggöra ett effektivare resursutnyttjande. Såsom att de olika 

organisationerna kan tillföra andra sakkunskaper till övriga professioner och 

verksamheter.   

 

Framgångsfaktorer  
I samtliga respondenters utsagor framgår vikten av beslutsmandat för de parter som ska 

samverka tillsammans. Det vill säga att ledningen givit mandat till de samverkande 

parterna att föra den egna organisationens talan men även deras möjligheter att fatta 

beslut. Följaktligen är en av de viktigaste förutsättningarna för en framgångsrik 

samverkan att ledningen aktivt arbetar för att ge mandat till de som representerar den 

egna organisationen vid samverkan. Även forskningen tyder på att ledningen måste 

delegera beslutsmandat till de samverkande professionerna för att möjliggöra en 

framgångsrik samverkan.  

 

Enligt Danemark et al. (2009) finns det ett flertal komponenter för att samverkan över 

professionsgränserna ska fungera effektivt. En av dessa komponenter är att ledningen i 

ett tidigt skede klargjort professionernas beslutsmandat och vilka möjligheter de har till 

den egna organisationens resurser. Att det är viktigt med tydliga beslutsmandat i 

samverkansgruppen beror framförallt på att det kan finnas skillnader i 

beslutsbefogenheter bland de olika professionerna. Konkret innebär detta att vissa 

professioner har mandat att fatta beslut på egen hand medan andra professioner behöver 

konsultera närmaste chef eller annan profession inom den egna organisationen för att 

kunna förmedla ett beslut. Utifrån de olika beslutsmandaten bland de samverkande 

professionerna så skapas det en fördröjning eller en viss ineffektivitet då det inte är 

möjligt att fatta beslut vid sittande bord.  
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Genom att beslut delegeras eller att den person som besitter beslutsmandat är 

närvarande vid samverkan skapas det förutsättningar för en mer framgångsrik 

samverkan. Detta stämmer väl överens av vad som framkommer av respondenternas 

utsagor:    

 
Å de är därför det blir tungrott ibland för att det inte finns någon som kan ta beslut på 

plats (Ian, socialsekreterare). 
 

Det är klart att det skulle vara väldigt stor skillnad men jag menar ibland kan det 

komma någon sjuksköterska eller någon kurator, och vid någon medicinsk fråga så 

måste dom gå hem och prata med läkaren om dom här sakerna (Maria, LSS-

handläggare). 

 

Att ledningen behöver klargöra för de samverkande professionerna vilka möjligheter de 

har till den egna organisationens resurser kan bestå av flera komponenter. En av dessa 

kan vara avlastning från ordinarie arbetsuppgifter. Det vill säga att professionerna får tid 

till att samverka vid samordnad individuell plan. Orsakerna till att tid lyfts fram som en 

faktor för en optimal samverkan framgår av respondenternas utsagor, där de framhåller 

vikten av att de olika professionerna får möjligheter att bygga relationer med övriga 

professioner vid samverkan. För att professionerna ska erhålla möjlighet till att bygga 

relationer och där skapa förtroende mellan de samverkande parterna behöver ledningen 

för de olika professionerna avsätta tid till parterna för att detta. Det vill säga att de olika 

organisationerna frigör de samverkande professionerna från andra åtagande inom 

organisationen för att dessa ska ha goda förutsättningar till att skapa den bästa möjliga 

samverkan. Respondenterna understryker att organisationernas ledning behöver se över 

de professionernas arbetsbelastning och utifrån detta skapa en struktur i den egna 

verksamheten där det blir möjligt att samverka utan att den egna verksamheten blir 

påverkad. Detta för att de professioner som ska samverkan vid samordnad individuell 

plan inte behöver uppleva samverkan som ett stressmoment eller att individen behövs i 

det fortlöpande arbetet inom verksamheten. Ledningen för de olika verksamheterna 

behöver se samverkan som en del i det fortlöpande arbetet, det vill säga skapa en 

legalitet för samverkan och därmed framhäva vikten av samverkan för organisationen 

som helhet.    

 
Dom har inte uttryckt de så men jag tror att tiden vi fick var så dyrbart att dom var 

borta från sitt ordinarie ställe där det droppar in ärenden hela tiden (Anna, 

specialpedagog).    

 

Respondenterna ger bilden av att samverkan blir påverkad av deras ordinarie 

arbetsuppgifter då samverkan är något som inte inryms i deras sedvanliga 

arbetsuppgifter. En av de som exemplifierar detta är familjebehandlaren Lars: ”Vet 

faktiskt inte vad det beror på, det kanske beror på att de som övriga har jätte mycket att 

göra”. Att professioner behöver avsätta tid för att bygga förtroende är en förutsättning 

för att skapa den bästa möjliga samverkan enligt Axelsson & Axelsson (2009). Även 

Hjortsjö (2005) indikerar att en förutsättning för en god samverkan är att minimera de 

samverkande professionernas upplevelse av tidsbrist. Ledningen för de olika 

verksamheterna har ett betydande ansvar för att skapa organisatoriska förutsättningar för 

att samverkan skall kunna möjliggöras. Vilket innebär att ledningen för de olika 

organisationerna i stor utsträckning måste skapa de organisatoriska förutsättningarna för 

att professionerna ska kunna samverka. Dessa förutsättningar kan vara att extra resurser 

tillsätts och/eller omfördelning av arbetsuppgifter för att frigöra tid till de som ska 

deltaga vid samordnad individuell plan.   
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Germundsson (2011) framhåller vikten av att professionerna strävar mot ett gemensamt 

mål. Vid samordnad individuell plan innebär detta att professionerna tillsammans 

dikterar ner vilka mål som gäller och vem som ansvarar för vad för att uppnå de 

gemensamt uppsatta målen. Det vill säga hur de olika professionerna gemensamt kan 

bidra med att finna en adekvat lösning för det gemensamma problemet. Samtliga 

respondenter i undersökningen framhåller att det i och med införandet av likalydande 

paragrafer i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen angående samordnad 

individuell plan skapat förutsättningar för en mer effektiv samverkan. Genom att 

professionerna utifrån rådande regelverk ges möjligheter att tillsammans med övriga 

aktörer sätta upp gemensamma mål. Likaså att parterna i enlighet med rådande 

regelverket måste dokumentera och klargöra ansvarsfördelning mellan de samverkande 

professionerna angående individens planerade insatser och åtgärder. Respondenternas 

uppfattning är att målbeskrivningarna och ansvarsfördelningen skapar en tydlighet för 

den enskilde individen men även alla inblandade professioner och verksamheter. Lars 

från socialtjänsten uttrycker att det blir lättare att ställa krav på de andra professionerna 

vid mötet: 

 
Ja jag tänkte på det där SIP mötet dom är ju som tydliga för då skriver man ju 

protokoll och då skriver man ju vad det ska vara för insatser å vem som är ansvarig för 

det här (Lars, familjebehandlare). 

 

Ytterligare en av respondenterna beskriver en liknande upplevelse kring strukturen vid 

samordnad individuell plan och hur det underlättar samverkan mellan professionerna. 

Respondenten menar att den strukturen som är vid mötet skapar förutsättningar för att 

alla aktörer tar sitt ansvar, detta sker framförallt genom att varje profession får 

presentera för övriga vilka insatser och/eller åtgärder dennes organisation kan erbjuda. 

För att professionen ska bidra till att uppnå målet med samverkansmötet och i slutändan 

hjälpa den enskilde. Strukturen medför att risken för att någon profession inte tar sitt 

fulla ansvar eller att någon försöker lägga över ansvaret på annan 

organisation/profession blir i så fall uppenbar. Bara att allt dokumenteras vid samordnad 

individuell plan förtydligar ansvarsfördelningen, specialpedagogen Eva uttrycker sig 

såsom ”jo följer alla lagens intentioner vid SIP så blir det bättre samverkan”. Även 

LSS-handläggaren Maria uttrycker att det en tydlighet för alla parter genom 

dokumentation och likaså en adekvat ansvarsfördelning: 

 
SIP är ett effektivt sätt att jobba. Istället för att en enskild individ dess vårdnadshavare 

eller god man ska behöva springa omkring till olika och där hör fel saker, uppfattar fel 

saker, det händer ingenting och man hamnar mellan stolarna det kanske bara går utför 

istället för att vi samverka och knyter an och sitter tillsammans och pratar om vad och 

dokumenterar, plus att man också tydliggör ansvarsfördelningen (Maria, LSS-

handläggare). 

 

Respondenterna poängterade vid intervjuerna att det är av största vikt att de mål som 

sätts upp är konkreta och tydliga och inte för luddigt skrivna. LSS-handläggaren Fia 

framhåller att det inte kan vara mål som ”hur kan vi få individen till en fungerande 

vuxen” när den enskilde är 7 år gammal. Det måste således vara klara och tydliga mål 

som är mätbara och tydliga för alla parter såsom deltagande professioner, den enskilde 

och dennes närstående. Hylander (2011) framhåller i sin studie vikten av att 

professionerna erhåller arbetsuppgifter och åtaganden som de behärskar för att 

samverkan ska fungera optimalt.  
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Utifrån att professionerna kommer överens om utvärderingsbara och tydliga mål skapas 

förutsättningar för en tydlig ansvarsfördelning och därmed minimeras risken för att 

professionerna får arbetsuppgifter eller andra åtaganden som de inte behärskar. 

Hylander (2011) framhåller i sin undersökning att samverkan kan hämmas på grund av 

att de samverkande professionerna upplever att de får flera arbetsuppgifter vid 

samverkansmötet som inte inryms i det ordinarie arbetsuppgifterna.      

 

Förutom de organisatoriska- och strukturella förutsättningar som beskrivits ovan 

framgår olika framgångsfaktorer både utifrån ett individ- och grupperspektiv. Av 

undersökningens empiri framgår att en faktor för att skapa en optimal samverkan är att 

de samverkande professionerna har en god kunskap om och förståelse för varandras 

olika uppdrag. Likaså att de har en kunskap och förståelse för det professionerna 

samverkar om. Det vill säga individen eller familjen som professionerna samverkar om 

vid samordnad individuell plan. Respondenterna i undersökningen framhåller att det är 

av vikt att samtliga professioner som finns representerade vid samordnad individuell 

plan har kunskap och respekt för de övriga professionernas kompetens. Kunskapen som 

aktörerna från skolan, socialtjänsten och omsorgen behöver besitta är en förståelse och 

insikt om vad de andra professionerna har för kompetenser, arbetsuppgifter, 

möjligheter, begräsningar och liknande. Detta för att professionerna inte ska ställa 

orimliga förväntningar på övriga medverkanden vid samordnad individuell plan. Annars 

finns det uppenbara risker för begränsningar i samverkan på grund av revirtänkande och 

liknande incitament mellan de samverkande professionerna. Sammanfattningsvis 

framgår av undersökningens empiri att professionerna behöver besitta en kunskap om 

de andra professionerna som deltar vid samordnad individuell plan. Detta för att 

professionerna ska kunna samverka utifrån bästa möjliga förutsättningar. LSS-

handläggare Maria formulerar sig utifrån följande;       

 
Det brukar jag försöka göra lite kort för att skapa förståelse för hur vi jobbar och vad 

vi kan göra och inte kan göra (Maria, LSS-handläggare). 

 

I undersökningens teoretiska utgångspunkter bekräftar Danemark et al. (2009) det 

respondenterna framhåller vid intervjuerna att kunskap om övriga professioner är ett 

viktigt incitament för att skapa en förståelse och respekt för de övriga professionerna. 

Att kunskapsdimensionen är ett viktigt incitament vid samordnad individuell plan och 

samverkan i stort framgår tydligt av studien. Om kunskapen om de andra professionerna 

saknas kan detta utgöra en grund för svårigheter i samverkan. Kontentan av Danemark 

et al. (2009) resonemang precis som respondenterna berättelser är att kunskap om 

varandras uppdrag medför en ökad respekt och förståelse för övriga professioners 

möjligheter och hinder i samverkan vid samordnad individuell plan. Genom att skapa 

förutsättningar för dialog och kommunikation mellan professionerna skapas även en 

ökad kunskap mellan aktörerna som ska samverkan kring den enskilde individen eller 

familjen som helhet.  

Sammanfattning 

Utifrån en jämförelse mellan de främjande faktorerna som framkommit av empiri och 

undersökningens teoretiska utgångspunkter. Trots att undersökningens teoretiska 

utgångspunkter är hämtade från undersökningar från andra områden, till exempel inom 

sjukvården framgår inga större skillnader på faktorer som fungerar främjande på 

samverkan. Generellt framgår av undersökningens empiri att de förhållanden som 

nämns som viktiga för samverkan inom ramen för samordnad individuell plan också är 

förhållanden som betonas i undersökningens teoretiska utgångspunkter.  
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Det vill säga att de faktorer som anses vara viktiga i undersökningen, är också faktorer 

som kommer fram vid andra samverkansstudier oavsett målgrupp och sammansättning. 

Utifrån analysen går det inte att utläsa vilken betydelse de olika faktorerna har för att 

främja en god samverkan utan att detta är faktorer som behöver beaktas för att skapa 

goda förutsättningar för de samverkande professionerna. Bland de faktorer som lyfts 

fram som viktiga vid samverka över professionsgränserna avseende samordnad 

individuell plan är; tydliga mål för samverkan, struktur, beslutsmandat, 

informationsutbyte och återkoppling. När dessa faktorer finns med vid samverkan 

framgår både av undersökningens empiri samt undersökningens teoretiska 

utgångspunkter förutsättningar för att samverkan ska fungera optimalt.   

 

Hindrande faktorer 
Av det empiriska materialet framgår flera olika faktorer som på något sätt motverkar, 

försvarar eller rentutav förhindrar en framgångsrik samverkan över 

professionsgränserna.  

 

I undersökningens teoretiska utgångspunkter framgår att strukturerna inom de olika 

organisationerna inte självständigt kan tillgodose medborgarnas behov. Trots detta 

framgår att det finns olika former av hinder för att samverkan ska fungera optimalt. Ett 

av de hinder som framgår är det som Hylander (2011) konstaterar i sin undersökning 

om att organisationernas olika regelverk medför vissa hinder för en effektiv samverkan. 

Framförallt poängteras den sekretess som föreligger mellan de professionerna som ska 

samverkar över professionsgränserna. Sekretess kan upplevas som ett hinder för 

inflytande och delaktighet både från dem som inte kan uttala sig på grund av sekretess 

och av dem som inte får den information de önskar på grund av sekretessen. Det vill 

säga att det finns två aspekter gällande regleringen av sekretess, som kan upplevas 

hindrande för de samverkande professionerna. Den profession som har sekretess mot de 

övriga aktörerna upplever att de inte kan kommunicera ut vad de önskar till övriga och 

därmed inte medverka och ha det inflytande de skulle vilja ha. Kontentan blir att den 

som har sekretess upplever att de sitter tysta under mötet för att de inte kan förmedla det 

som de vet.  

 

Likaså att vissa professioner upplever att de inte får ta del av den information som är av 

vikt i ärendet. Ratinaud et al. (2014) framhåller att detta skapar en frustration bland de 

övriga professionerna som anser att de inte får ta del av den information som är av vikt 

för den fortsatta planeringen kring den enskilde individen.  

 

Till motsats av undersökningens teoretiska utgångspunkter framgår av den insamlade 

empirin i undersökningen att det inte finns några indikationer på att sekretessen skulle 

kunna vara något större hinder vid den samverkan som sker vid samordnad individuell 

plan. Respondenterna framhåller att de i samband med att den enskilde eller dennes 

förmyndare undertecknat det sekretessbrytande avtalet skapas en öppenhet mellan de 

samverkande parterna. Det vill säga att de samverkande organisationerna respekterar 

avtalet och därmed pratar öppet om individens svårigheter, vilka åtgärder som vidtagits 

eller som planeras inom de olika organisationerna. I det praktiska arbetet blir 

öppenheten till och med i den utsträckningen att professionerna även delar med sig av 

aspekter såsom komplikationer i familjen som helhet som inte omfattas av det 

undertecknade samtycket om att bryta sekretessen.  
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Det vill säga att sekretessen enbart bryts avseende den individen samverkan gäller och 

inte de övriga familjemedlemmarna.  

 

Att sekretessen kan vara ett hinder i andra former av samverkanskonstellationer såsom 

vid nätverksmötet eller liknande påtalar respondenterna precis som undersökningens 

teoretiska utgångspunkter. Sekretessen kan vara ett hinder för en effektiv samverkan. 

Tillika framgår av framförallt respondenterna från skolan men även till viss del även 

omsorgen svårigheterna med återkoppling, framförallt från socialtjänsten men även 

andra aktörer kan förekomma. Det innebär att de samverkade professionerna vid 

samordnad individuell plan eller andra former av samverkan inte får kunskap om hur de 

planerade insatserna/åtgärderna rent praktiskt har fungerat efter deras överenskommelse 

vid samverkansmötet.  
 

Kontentan är att samverkan vid samordnad individuell plan blir ett verktyg för att skapa 

en effektiv samverkan som de deltagande professionerna respekterar, vilket skapar 

förutsättningar för en mer effektiv samverkan. En av respondenterna påvisar detta 

utifrån följande citat:  

 
Ja absolut att sekretessen kan vara försvåra men det ska ju inte vara en sekretess om 

individen själv säger att jag bryter den (Anna, specialpedagog). 

 

LSS-handläggaren Fia framhåller följande kring den sekretessbrytande regeln vid 

samordnad individuell plan: 

 
Man börjar med att säga att dom har upphävt sekretessen å att vi får prata där, det blir 

ju som ett annat samtal, ett professionellt samtal (Fia, LSS-handläggare).  

 

Även om samordnad individuell plan skapar möjligheter för att sekretessen mellan de 

samverkande professionerna bryts framgår ändock vissa komplikationer utifrån rådande 

regelverk kring sekretess. Av undersökningens empiri framgår att det innan den 

enskilde eller dennes förmyndare skrivit under samtyckesblanketten eller efter 

samverkan är avslutad vidmakthålls sekretessen till fullo. Det skapar således hinder för 

de olika professionerna att samverka förebyggande eller långsiktigt för den enskilde 

individen. Respondenterna framhåller att de skulle underlätta samverkan om de i ett 

tidigt skede skulle kunna konsultera övriga professioner kring den enskildes svårigheter 

och där vilka åtgärder övriga professioner vidtagit. Eller om det finna andra 

bakomliggande faktorer som förklarar den enskildes svårigheter, se citat nedan:   

 
Utan att jag kommit till socialtjänsten och sagt att jag känner till en hel del runt den 

här ungdomen jag skulle vilja att vi diskuterar och där kunna prata utan att 

socialtjänsten hänvisar till sin sekretess. Det skapar ju hinder för att samverka i ett 

tidigt skede (Anna, specialpedagog). 

 

En annan aspekt som framkommer av undersökningen är att antal deltagare vid det 

aktuella samverkansmötet kan vara hämmande för en effektiv samverkan. Det 

respondenterna framhåller är att om det blir för många deltagande professioner eller 

andra aktörer, kan detta medföra att professionerna inte berättar lika öppet för de övriga 

professionerna om individens svårigheter, vilka insatser som vidtagits eller planeras.  
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Att antalet aktörer som deltar vid samverkan gällande samordnad individuell plan kan 

påverka öppenheten av mötet bekräftas av undersökningens teoretiska utgångspunkter.  

 

Enligt Danemark et al. 2009 behöver de samverkande professionerna ges förutsättningar 

för att skapa tillit till varandra. Likaså att de samverkande professionerna behöver 

erhålla möjligheter till att skapa relationer med övriga aktörer för att på så sätt skapa en 

samsyn, det vill säga skapa en gemensam bild och begrepp om det ömsesidiga arbetet. 

Vilket professionerna möjliggör genom kunskap om varandras uppdrag, resurser och 

begränsningar. Om det blir alltför många deltagare som samverkar vid samordnad 

individuell plan har inte professionerna möjligheter att bygga relationer/tillit mellan 

varandra. Det finns inget utrymme för professionerna att skapa en gemensam bild och 

begrepp om det ömsesidiga arbetet. Professionerna har således inga möjligheter att 

tydliggöra sitt specifika uppdrag, resurser och begränsningar. Att professioner behöver 

ges möjligheter att bygga relationer och tillit mellan varandra för att samverkan ska 

fungera optimalt artikuleras enligt följande utdrag från specialpedagogen Eva: 

 
Annars känner jag att det är viktigt att bygga relationer då det blir mycket lättare (Eva, 

specialpedagog). 

 

Andra hinder som framgår i undersökningens empiri är bland annat respondenternas 

förväntningar på de olika professionerna och deras verksamheter. Det vill säga att 

professionerna har en tydlig uppfattning om vad de andra professionerna ska göra och 

inte göra. Av samtliga respondenters framgår en frustration om att de upplever att 

landstinget inte tar sitt fullaste ansvar för att få till en optimal samverkan vid samordnad 

individuell plan. Orsakerna till detta grundar sig framförallt i att de övriga 

professionerna har en förväntan på att landstinget ska säkerställa att det finns 

representanter från landstinget som har beslutsmandat med sig vid samverkansmöten. 

Framförallt för att professionerna ska få en insikt i vilka åtgärder som vidtagits men 

även vilken den fortsatta planeringen kring individen. Likaså att det behövs individer 

med beslutsmandat för att de samverkande parterna tillsammans ska kunna diktera ner 

en planering samt skapa en struktur och samordning av de åtgärder och insatser som de 

olika professionerna kan erbjuda den enskilde individen. Ian uttrycker sig följande: 

”framförallt en frustration emot BUP som man känner ibland ja vi förstår inte ibland 

varför dom inte jobbar med vissa saker”.  Två andra respondenter uttalar sig enligt 

följande:  

 
Det har jag opponerat mig emot och sagt speciellt till barn- och 

ungdomshabiliteringen, vilket är väldigt vanligt att läkare, psykolog är kallad från 

BUP, kallar man psykolog som inte kommer och då har jag sagt att jag hoppas ni gör 

en avvikelse på det här (Fia, LSS-handläggare).   

 

Men skolan kommer och socialtjänsten kommer och de här privata kommer men dom 

kommer men jag tänker på nätverksmötena också så är de ju liksom ah de som vi 

saknar är ju liksom psykiatrin ja det är BUP (Lars, familjebehandlare). 

 

Respondenternas resonemang om deras förväntningar på de olika aktörerna 

exemplifierar just det Ratinaud et al. (2014) framhåller i sin studie. Det vill säga att det 

framgår tydligt av empirin att det finns en bristande kommunikation mellan de olika 

aktörerna.  
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Vilket medför att de samverkande professionerna saknar förståelse för att landstinget 

inte har deltagare med beslutsmandat representerade vid samordnad individuell plan. 

Axelsson & Axelsson (2009) definierar att den bristande kunskapen mellan de 

samverkande professionerna kan medföra att det uppkommer en misstro mellan parterna 

vilket försvårar samverkansarbetet.  

 

Detta resonemang förstärks i undersökningens empiri, där det framgår att den bristande 

kunskapen och misstron mellan de samverkande professionerna bidrar till ökade 

förväntningar mellan aktörerna. Beroende på respondenternas organisatoriska 

tillhörighet så har dessa olika förväntningar på övriga professionerna. Av 

specialpedagogerna och LSS-handläggarna framgår av empirin att de anser att 

professionerna från socialtjänsten skapar svårigheter vid samverkan. Bland annat sker 

detta genom att socialtjänsten skapar hierarkiska strukturer vid samverkan. utifrån att de 

ifrågasätter övriga professioner varför de inte genomför vissa insatser, se citat nedan: 

 
Vi ska sitta och ge uppgifter till familjecenter och de säger att det här ska ni göra och 

det här ska ni göra men kan inte ge något tillbaka (Eva, specialpedagog). 

 

Vidare framhåller respondenterna från skolan och omsorgen att de upplever att 

socialtjänsten har alltför stora förväntningar på de andra professionerna. Vilket de anser 

bero på att professionerna inom socialtjänsten inte har kunskap om övriga 

verksamheternas befogenheter och begränsningar utifrån deras regelverk. En av 

respondenterna uttrycker sig enligt följande: 
 

Man har alltså förstora förväntningar på LSS och det tror jag man bygger upp på 

socialtjänsten, för man har inte kunskap om vad det är för någonting vi jobbar med 

(Maria, LSS-handläggare). 

 

Av respondenterna från socialtjänsten framgår att de upplever hinder i samverkan med 

aktörer såsom tidigare nämnts landstinget, men att de även upplever svårigheter i 

samverkan med polisväsendet. Orsakerna till dessa svårigheter beror framförallt på 

grund av organisationernas olika regelverk. Utifrån socialtjänsten upplevelse beror 

svårigheterna i att polisen inte har kunskap och förståelse för socialtjänstens uppdrag 

och regelverk. Detta som att polisen inte vill att socialtjänsten gör en skyddsbedömning 

av barnet/ungdomen innan polisen hunnit intervjua barnet/ungdomen. Vilket inte är 

möjligt då socialtjänsten är skyldig enligt lag att göra en skyddsbedömning av 

barnet/ungdomen inom 24 timmar, se citat nedan: 

 
Innan de har blivit lyssnad på så vill polisen intervjua dem men samtidigt så har vi fått 

den här nya lagstiftningen nu. Vi måste göra en skyddsbedömning å då måste vi träffa 

barnet (Ian, socialsekreterare).   
 

Lika framhåller en av respondenterna från socialtjänsten vissa svårigheter i samverkan 

med LSS-handläggarna. Orsaken till detta är framförallt att LSS-handläggarna uppleves 

vara mer fyrkantiga än övriga i sitt arbetssätt, och i dessa fall påverkas samverkan 

negativt. Detta förfarande medför således en upplevelse av att samverkan inte blir 

flexibel och därmed erhåller inte den enskilde individen det optimala stödet. Det som 

framgår av empirin är att LSS-handläggarna strikt håller på deras regelverk och att 

dessa inte arbetar aktivt med den enskilde individen förrän det finns en ansökan från den 

enskilde.  
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Konsekvensen är att det inte möjliggör för de olika professionerna att samverka i 

förebyggande syfte. Socialsekreteraren Ian utrycker sig enligt följande kring LSS-

handläggarnas fyrkantighet: ”alltså vissa som LSS tillexempel, dom är ju bundna av att 

det ska vara en ansökan”.  

 

Att detta skapar hinder i samverkan mellan professionerna kan förklaras utifrån 

Danermark et al. (2009) att skillnaderna mellan professionernas synsätt, arbetssätt och 

språk kan leda till missförstånd på grund av kommunikationssvårigheter mellan 

professionerna. Detta kan bland annat förklaras utifrån professionernas skilda 

utbildning, erfarenheter och liknande då det kan vara svårt att förstå den andra 

professionen om den aktuella aktören inte har någon kunskap om vad som ligger bakom 

den andra professionens sätt att agera. Vidare kan det som framkommer av 

undersökningens empiri även förklaras utifrån undersökningens teoretiska 

utgångspunkter som en form av revirtänkande mellan de samverkande professionerna. 

 

Axelsson & Axelsson (2009) framhåller i sin studie att de professioner som inte avsatt 

tid för att bygga kunskaper om övriga professionernas möjligheter och begränsningar 

utifrån det regelverk som reglerar deras arbete. Kan detta leda till att de samverkande 

aktörerna inte har en förståelse för de övriga professionerna om varför de inte vidtar 

vissa åtgärder eller att organisationen inte har representanter med beslutsmandat 

representerade vid samordnad individuell plan. Detta skapar orealistiska förväntningar 

mellan de olika professionerna och deras verksamheter. Kontentan är att 

professionernas revirtänkande leder till ett hinder i den gränsöverskridande samverkan. 

Vilket i sin tur medför att den enskilda individen riskera att hamnar mellan 

verksamheterna (Axelsson & Axelsson 2009).     

Sammanfattning 

I undersökningens samtliga intervjuer framgår att respondenterna upplever samverkan 

som något positivt och att samverkan är en förutsättning för att skapa en helhetslösning 

för den enskilde individen. Men en mängd svårigheter finns i samverkan över 

professionsgränserna. Av respondenternas utsagor framgår att de olika professionerna 

lyder under olika regelverk såsom lagar och förordningar som skapar olika hinder för de 

samverkande professionerna. Bland annat skapar sekretesslagstiftningen hinder för en 

optimal samverkan mellan professionerna. Respondenterna framhåller att vid 

samordnad individuell plan involveras den enskilde individen skriver under ett 

sekretessbrytande dokument som möjliggör att professionerna öppet kan diskutera den 

enskilde utan beaktan av sekretess. Trots detta är sekretessen ett hinder då det inte finns 

möjligheter att diskutera mellan professionerna innan eller efter att samverkansmötet är 

avslutat. Detta skapar en frustration bland respondenterna då detta är ett hinder för att 

arbeta förebyggande eller att återkoppla utfallet av vissa insatser och åtgärder om det 

inte är ett uppföljningsmöte inplanerat. Oavsett om det är den som sitter på information 

eller den som önskar ta del av information, är upplevelsen densamma bland 

respondenterna att detta skapar hinder för en adekvat samverkan.  

 

Likaså framhålls andra hinder i samverkan såsom att de samverkande professionerna 

inte får de rätta förutsättningarna från den egna ledningen då samverkan prioriteras ner 

eller i värsta fall prioriteras bort. Orsakerna till detta beror framförallt på oklara direktiv, 

bristande struktur men även förankring såväl som tid, resurser och arbetsbörda. 

Kontentan av respondenternas resonemang är att ledningen för den egna organisationen 

inte kalkylerat in tiden för samverkan.  
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Vilket medför att samverkan med övriga professioner inte inryms i deras ordinarie 

arbetstid utan detta är något som sker utöver deras ordinarie åtagande. När 

respondenterna inte får avlastning i sina ordinarie arbetsuppgifter eller att samverkan 

ges legitimitet av ledningen blir det svårt att samverkan över professionsgränserna. 

Andra svårigheter som framgår vid samverkan över professionsgränserna är bland 

annat; hierarkiska strukturer, kunskap om varandras uppdrag, oklara ansvarsområden, 

kommunikationssvårigheter och så vidare.  

 

Utvecklingsbara områden  
En av respondenterna i undersökningen framhåller att det skulle vara önskvärt att 

beslutsfattarna i Sverige gjorde vissa lättnader i sekretesslagstiftningen för att 

möjliggöra att de samverkande professionerna hade möjligheter att samköra 

dataprogram eller samköra utredningar. Orsakerna till detta hänförs framförallt till att 

detta skulle möjliggöra för de samverkande professionerna att inhämta den information 

som den egna verksamheten behöver för att på bästa sätt hjälpa den enskilde. Lika 

skulle sekretesslättnaderna medföra att professionerna i vissa ärenden skulle kunna 

arbeta mera tillsammans över professionsgränserna. Socialsekreteraren Ian framhåller 

att en av vinsterna med lättnader i sekretessen skulle kunna medföra att professionerna 

”Ibland med vissa utredningsfrågor skulle kunna sitta tillsammans för att utreda och 

skriva”.    

 

Vidare framhåller respondenterna från omsorgen och skolans att det skulle finnas andra 

fördelar med sekretesslagstiftningens reglering underlättades för de olika professionerna 

inom den offentliga sektorn. Ett konkret exempel som framkommer vid intervjuerna är 

att det skulle skapa förutsättningar och möjligheter för de professioner som har 

gemensamma klienter att i ett tidigt skede kunna samverka för att hjälpa den enskilde på 

bästa möjliga sätt. Genom att de inblandade professionerna kan samverka i ett tidigt 

skede minimeras risken för att den enskildes svårigheter och problem ska bli alltför 

omfattande och därmed kräva stora resurser från samhället. Bland annat framhåller 

LSS-handläggaren Maria följande kring fördelar med olika former av sekretesslättnader; 

”Att kan vi samverka i de rätta konstellationerna så är det jätte bra att man gör det 

tidigt, tidigt, tidigt”. Utifrån sekretesslättnader skulle de berörda professionerna kunna 

samverka i ett tidigt skede för att den enskildes problem inte ska eskalera. Lika att de 

skulle ges möjlighet att se över vilka andra organisationer och professioner som skulle 

behöva vara representerade för att minska antal aktörer som samverkar kring den 

enskilde. Utifrån lättnader i regelverken skapas förutsättningar för det Germundsson 

(2011) understryker som viktiga faktorer för en fungerande samverkan, att de 

samverkande professionerna ska sträva mot ett gemensamt mål för att skapa en 

effektivitet i samverkan.   

 

I dagsläget när någon av organisationerna kallar till samordnad individuell plan har den 

enskilde vanligen haft en långvarig kontakt med flera olika professioner och 

organisationer. Vilket innebär att professionerna först samverkar när den enskildes 

svårigheter och behov av insatser från samhället har blivit väldigt omfattande. Således 

skulle det vara av godo att underlätta regleringen kring sekretesslagstiftningen för att de 

olika organisationerna som har gemensamma individer ska ges möjlighet att föra dialog 

även utan samtycke från den enskilde. Orsakerna till detta är framförallt att de olika 

professionerna och organisationerna ska kunna samordna olika insatser och åtgärder för 

att hjälpa den enskilde på bästa sätt. Sammanfattningsvis har de olika organisationerna 

av idag tillgång till en begränsad helhetsbild som skulle kunna utgöra grund för 

samordnade insatser.  
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Att sekretessbestämmelserna är något som kan påverka utfallet av samverkansprocessen 

är något som flera olika forskare framhåller som en svårighet, en som tar upp 

sekretessen i sin studie är Hylander (2011). Bland annat framkommer av Hylander 

(2011) studie att sekretessbestämmelserna som de ser ut idag upplevs som ett hinder för 

en effektiv samverkan. Även om professionerna erhållit samtycke för att bryta 

sekretessen av den enskilde så medför inte detta med automatik att professionerna kan 

diskutera svårigheterna och problemen helt utan beaktande av sekretess. Konkret avser 

samtycket enbart den enskilde och finns andra individer inblandade såsom 

familjemedlemmar eller liknande så omfattas inte dessa parter av samtycket. Vilket 

medför att professionerna inte kan diskutera om problemen utifrån hela familjen utan 

enbart kring den enskilde individen. Vidare gäller samtycket enbart under en begränsad 

tid. Kontentan av detta är att det utifrån undersökningens teoretiska utgångspunkter och 

av respondenterna i studien skulle det vara av godo för alla parter med vissa lättnader i 

sekretessbestämmelserna så att professionerna i ett tidigt skede kring gemensamma 

individer kan föra konstruktiva dialoger utan att därmed begå ett sekretessbrott.  

 

Likaså att de skulle kunna prata utifrån ett helhetsperspektiv kring den enskilde 

individen, exempelvis om den enskildes problem har uppkommit på grund av familjen 

som helhet. Sammanfattningsvis skulle lättnader i sekretessen medföra att den enskilde 

skulle kunna erbjuda adekvat hjälp redan på en förebyggande nivå. Men även att det 

skulle var möjligt att skapa en helhetssyn för alla samverkande professioner och därifrån 

kunna ge rätt insatser och stöd till den enskilde eller dennes familj.  

Sammanfattning 

Samtliga respondenter i undersökningen poängterar vikten av sekretess för den enskilde 

individen. Genom samordnad individuell plan kan de samverkande professionerna med 

den enskilde individens godkännande få ett informationsutbyte som underlättar både för 

den egna organisationens insats till individen men även den samverkan som sker mellan 

professionerna. Vinsterna med samordnad individuell plan har redogjorts tidigare dock 

är det av vikt att återigen påtala att genom samverkansformen får professionerna 

adekvat information från övriga professioner och deras insatser/åtgärder, istället för att 

de erhåller informationen från den enskilde. Detta leder till att de samverkande 

professionerna kan dra nytta av varandras olika kompetensområden.     

 

Trots möjligheterna som samordnad individuell plan erbjuder genom samtycke från den 

enskilde eller dennes vårdnadshavare om att bryta sekretessen vid samverkan så framgår 

av empirin vissa komplikationer. Respondenterna framhåller en komplexitet med 

sekretessen före och efter samverkansmötet. Därav finns det ett utvecklingspotential 

avseende regleringen av sekretess för att optimera samverkan ytterligare enligt 

respondenterna i undersökningen. Om professionerna skulle kunna samverka kring den 

enskilde innan de kallar andra professioner till samordnad individuell plan. Skulle detta 

kunna medför att de inte behöver kalla till en samordnande individuell plan eller att 

antalet professioner/organisationer kan begränsa. Respondenterna efterfrågar således 

möjligheter att samverka i ett förebyggande skede men även mellan och efter samverkan 

vid samordnad individuell plan. Utifrån dagens regelverk med olika sekretessregler för 

inblandade professioner är det inte möjligt för professionerna att samverka utan 

samtycke från den enskilde eller vårdnadshavare. Om beslutsfattarna i Sverige skulle 

skapa förutsättningar för samverkan mellan olika professioner inom den offentliga 

sektorn som har gemensamma individer utan beaktande av sekretess skulle detta 

optimera samverkan.  
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Slutsatser  
Under detta kapitel kommer jag presentera några av de slutsatser som blivit uppenbart 

utifrån undersökningens resultat. Likaledes utifrån en jämförelse mellan det faktorer 

som framkommit av undersökningens empiri och undersökningens teoretiska 

utgångspunkter. 

  

Precis som det framgår av Axelsson & Bihari Axelsson (2007), framgår detsamma av 

respondenterna i undersökningen. Det vill säga att samordnad individuell plan behövs 

på grund av den ökade specialiseringen inom vård- och omsorgssektorn, skola- och 

barnomsorg, socialtjänsten och övriga verksamheter inom den offentliga sektorn. Likaså 

de höga krav som finns utifrån rådande regelverk till medborgarnas krav på 

professionerna rörande en effektiv samverkan. Denna samverkan behöver ske inom 

respektive huvudman såväl som huvudmän emellan. Detta för att säkerställa att barnet 

eller ungdomen inte faller mellan stolarna eller ”bollas” mellan verksamheterna utan att 

erhålla adekvat hjälp.  

 

Sammanfattningsvis framgår av resultatet att samtliga respondenter är positiva till 

samverkan över professionsgränserna och att de anser samverkan har en stor betydelse 

för att ge bästa möjliga stöd till medborgarna. Gällande samverkan vid samordnad 

individuell plan framhåller respondenterna att det genom införandet år 2010 av § i 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det vill säga införandet om att 

individuella planer ska upprättas när någon har behov av insatser från både hälso- och 

sjukvård samt socialtjänst har skapat bättre förutsättningar för samverkan över 

professionsgränserna. Bland vinsterna med införandet av samordnad individuell plan 

framhåller respondenterna framförallt att sekretessen mellan de samverkande 

professionerna bryts vid mötet utifrån att den enskilde eller vårdnadshavaren skriver 

under ett samtycke om att sekretessen bryts vid mötet. Till skillnad mot vad Hylander 

(2011) framhåller om att de professioner som har sekretess mot övriga aktörer kan 

uppleva olika former av hinder för en effektiv samverkan då de inte kan kommunicera 

ut vad de önskar. Genom att sekretessen bryts vid samordnad individuell plan skapas 

förutsättningar för de involverade professionerna att kommunicera med varandra. Vilket 

skapar förutsättningar för professionerna att få en gemensam syn/förståelse för 

individens svårigheter och vilka olika former av åtgärder som behövs vidtas.  

 

Respondenterna i undersökningen framhåller att alla professioner pratar öppet kring 

individen när sekretessen bryts, dock gäller samtycket vanligen enbart den samverkan 

det handlar om och inte dennes familj som helhet. Vilket i sin tur kan medföra att 

exempelvis socialtjänsten inte kan förmedla en helhet kring den enskildes svårigheter 

och uppkomsten av dessa. Detta skapar således ett hinder för socialtjänsten att 

kommunicera med övriga professioner vid samverkan. Ratinaud et al. (2014) framhåller 

att när kommunikationen mellan professionerna brister medför detta att aktörerna saknar 

förståelse för de andra professionernas begränsningar som sekretessen medför. 

Sammanfattningsvis framgår av undersökningen att de hinder som sekretessen medför i 

andra samverkansformer minimeras vid samordnad individuell plan utifrån samtycke 

från den enskilde om att bryta sekretessen emellan organistsönerna. Men sekretessen 

kan omfatta andra familjemedlemmar som gör att parterna inte kan kommunicera 

utifrån ett helhetsperspektiv som därmed hindrar en effektiv samverkan.       
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Även om samordnad individuell plan skapa bättre förutsättningar för professionerna att 

samverka finns ändock vissa svårigheter för att samverkan ska fungera optimalt för de 

involverade aktörerna. Förutom att samtycket om att bryta sekretessen kan vara 

otillräcklig framhåller respondenterna andra svårigheter såsom beslutsmandat, 

arbetsbörda, tid, hierarkiska strukturer, kunskap om varandras uppdrag, oklara 

ansvarsområden och liknande. Ett av de områden som lyfts fram av respondenterna är 

ledningens betydelse för en fungerande samverkan. Det som framgår av resultatet är att 

ledningen för den egna organisationen måste kommunicerar med alla berörda parter och 

att ledningen skapar en förankring och mandat för de professioner som skall samverka. 

Det vill säga att ledningen skapar en legitimitet för samverkan inom den egna 

organisationen. Likaså att professionerna som ska samverka får avlastning i sitt dagliga 

arbete för att hen ska kunna fokusera på samverkan och inte känna stress för andra 

arbetsuppgifter behöver göras. Hjortsjö (2005) framhåller att professionernas upplevelse 

av tidsbrist försvårar förutsättningarna för en effektiv samverkan. Således måste 

ledningen för de olika verksamheterna ta ett övergripande ansvar för att skapa 

organisatoriska förutsättningar för att samverkan skall kunna genomföras utifrån bästa 

möjliga förutsättningar.    
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Diskussion 
I kapitlet kommer jag dela med mig av mina funderingar och tankar som kommit upp 

under arbetets gång. Inledningsvis ges en mer allmän diskussion om undersökningen 

som helhet för att därefter föra en diskussion om resultatet i undersökningen. I det 

efterföljande avsnittet ges en metoddiskussion där jag argumenterar för de olika för- och 

nackdelar avseende valet av metod för mitt insamlande av data samt analysen av det 

empiriska materialet. Kapitlet avslutas med förslag på framtida forskning inom det 

aktuella problemområdet som studerats.  

 

Samverkan är något som förknippas med en rad positiva aspekter och något vanligt 

förekommande i dagens moderna samhälle och speciellt inom den offentliga sektorn. 

Detta är inte något jag opponerar emot då det finns mycket att vinna på att samverka 

över de organisatoriska- och professionsgränserna oavsett form av samverkan. Däremot 

har det i undersökningen framkommit att det finns en komplexitet vid samverkan över 

professionsgränserna och då närmare bestämt samordnad individuell plan. Det vill säga 

att i undersökningen framgår att de samverkande professionerna stötte på olika former 

av hinder för att samverkan ska fungera optimalt. Likaledes framgår att en mängd olika 

faktorer behövs beaktas för att samverkan ska leda till något konstruktivt och inte enbart 

ses som ett extraarbete för de samverkande professionerna. Vilket jag kommer diskutera 

närmare i min resultatdiskussion.   

 

Resultatdiskussion  
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur socialtjänsten, omsorgen och 

skolan samverkar över professionsgränserna vid samordnad individuell plan. Mer 

specifikt har jag haft till avsikt att synliggöra de hinder och möjligheter som 

förekommer vid samverkan över professionsgränserna utifrån respondenternas 

upplevelser.  

 

I undersökningen har jag fokuserat på att granska vilka möjligheter och hinder som blir 

synliga vid en samordnad individuell plan där flera olika verksamheter och professioner 

samverkan kring enskilda individer. Flera möjligheter och hinder har uppmärksammats 

vid intervjuerna, bland annat framgår att de samverkande aktörerna upplever 

sekretessen mellan de olika professionerna som hindrande för att samverkan ska fungera 

optimalt. Utifrån sekretessen upplever aktörerna och framförallt socialtjänsten att de 

inte kan kommunicera ut viktig information till övriga samverkanspartners för att de ska 

erhålla en helhetsbild kring individen och dennes situation.  

 

Av resultatet i undersökningen finns mycket som överensstämmer med mina teoretiska 

utgångspunkter. De svårigheter som framkommer är bland annat betydelsen av en 

ömsesidig information och framförallt framgår att skolans representanter upplever en 

bristande återkoppling vilket i sin tur inverkar på samverkansarbetet. Orsakerna till detta 

kan utifrån undersökningen tillskrivas faktorer såsom hinder utifrån 

sekretesslagstiftningen men även till viss del en oklar ansvarsfördelning mellan 

samverkandeaktörerna. Det vill säga att aktörerna har oklara förväntningar på varandra 

och att det inte finns någon riktig förståelse för den ena eller andra 

förvaltningen/verksamhetetens förutsättningar och möjligheter vid samverkan. Genom 

att parterna skulle erhålla en ökad kunskap om de olika förvaltningarnas förväntningar 

på varandra samt att parterna klargör för varandra vilka möjligheter och förutsättningar 

de olika aktörerna har i samverkan, skapas en bättre samverkan där de olika 

professionernas kompetens tas tillvara på ett bättre sätt.  
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Lika framgår av resultatet att en av de tydligaste svårigheterna som kommer till uttryck 

är att det finns en okunskap mellan de olika professionernas Konkret innebär detta att 

det inte är klargjort vem som skall göra vad eller vilka befogenheter de olika 

professionerna har i det gemensamma ärendet de samverkar om. Lika blir det uppenbart 

av resultatet att det finns olika former av maktordning i samverkan som kommer till 

uttryck bland annat genom rangordning, hierarkiska strukturer eller att vissa 

professioner inte deltar i samverkan fastän de blivit kallad till SIP och som enligt lag är 

tvingande för de som kallas. Detta kan härledas till flertalet orsaker men bland annat 

orsakas detta av organisationernas specialisering att de har olika sakkunskaper och 

därmed olika expertområden. Denna specialisering och sakkunskap kan således förklara 

varför läkare och psykologer inte deltar vid SIP då de aktuella professionerna istället 

anser att deras uppdrag är annat än att deltaga vid samverkan med övriga professioner. 

Detta förfarande kan leda till att det uppstår konflikter mellan de olika verksamheterna 

och professionerna som leder till att samverkan inte fungerar optimalt och den enskilde 

inte får de olika insatserna samordnade. Vilket i värsta fall kan medföra att den enskilde 

inte får sina specifika behov tillgodosedda.   

 

För att samverkan ska fungerar optimalt och att de samverkande professionerna ska 

erhålla bästa möjliga förutsättningar för att samverka över professionsgränserna framgår 

av undersökningen att det måste avsättas tid för samverkan. Det vill säga att 

professionerna måste erhålla tid från den egna organisationen för att tillsammans med 

de övriga professionerna skapa förutsättningar för att utveckla goda kontakter med de 

andra deltagarna. Vilket genererar en samsyn kring det gemensamma problemet samt 

vilka åtgärder de behöver vidta för att hjälpa den enskilde samt hur detta synkroniseras 

mellan organisationerna. Sammanfattningsvis framgår att viktiga aspekter för att 

samverkan över professionsgränserna ska fungera optimalt är att samverkan är en fråga 

både på organisationsnivå och direkt mellan de professioner som samverkar på 

individnivå. För att samverkan ska fungera både på kort och lång sikt måste det 

förekomma samordning och samtliga parter måste arbeta för att skapa en samsyn om 

den ömsesidiga uppgiften.    

 

I resultat av undersökningen framgår även andra aspekter som är av vikt för att skapa 

förutsättningar för en optimal samverkan över professionsgränserna. Bland annat är det 

viktigt att professionerna har tilltro till de andra professionernas kompetens och 

kunskap. Vilket medför att de olika professionerna inte har ett behov av att försvara 

yrkes- eller verksamhetsmässiga revir och att de samverkande 

professionerna/organisationerna istället fokuserar på det konkreta med inriktning på 

problemlösning. Precis som det framhållits tidigare måste de samverkande 

professionerna vara medvetna om att samverkan tar tid i anspråk och att det måste 

finnas klara och tydliga direktiv samt mål för den gränsöverskridande samverkan. Det 

vill säga att professionerna måste veta vad som förväntas av dem och vad de har för 

befogenheter, vad de ska göra och varför. Utifrån ett organisatoriskt perspektiv måste de 

ledningen visa sitt stöd till professioner som samverkan vid SIP.   

 

Avslutningsvis påvisar undersökningen att det finns olika faktorer som stödjer, främjar 

eller motverkar samverkan. Svårigheterna i samverkan kan vara otydliga uppdrag, 

otillräckliga resurser eller orimliga förväntningar på vad samverkanspartnern kan 

åstadkomma. Vilka svårigheter det än handlar om är det alltid ledningen och de 

professionella som har ansvar för att samverkan ska komma till stånd.  
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Av resultatet framgår att en fungerande samverkan kräver struktur, bland annat tydliga 

mål för samverkan och precisering av målgrupper. I strukturen ingår en tydlig 

arbetsfördelning och rutiner för samverkan. I den aktuella samverkan måste det finnas 

en tydlig styrning på alla ledningsnivåer. En annan viktig uppgift för ledningen är att 

legitimera och förankra samverkan på lägre nivåer, formulera mål för samverkan och 

efterfråga resultat av samverkan. I styrningen ingår också att förtydliga verksamhetens 

uppdrag, tydliggöra och eventuellt utveckla regelverk, så att de blir kompatibla med 

gällande lagstiftning. 

 

Metoddiskussion 
I undersökningen användes en kvalitativ intervjustudie där det empiriska materialet 

samlades in genom halvstrukturerade intervjuer. Fördelen med den valda metoden är att 

forskaren får möjlighet till att skapa en förståelse för hur respondenten upplever 

undersökningens problemformulering. I undersökningen undersöks hur 

specialpedagoger, socialsekreterare/familjebehandlare samt LSS-handläggare upplever 

samverkan såsom vilka hinder och möjligheter som finns vid samverkan över 

professionsgränserna. Likaså respondenternas upplevelser av vad som behövs för att 

förbättra samverkan över professionsgränserna. Metoden skapade förutsättningar att 

ställa öppna frågor till respondenterna där de fritt fick beskriva sina uppfattningar om 

det samverkan. Vidare medförde metoden en möjlighet till fördjupade svar från 

respondenten genom kompletterande följdfrågor (Edwards & Holland, 2013).  

 

I undersökningen har det varit viktigt att skapa en god validitet och detta har gjorts 

strukturerat från början till slut. För att säkerställa undersökningens tillförlitlighet har 

avsikten varit att ge läsaren information om vilka val och ställningstaganden som gjorts 

i undersökningen. Intentionen har varit att skapa en tydlig beskrivning över hela 

forskningsprocessen och framförallt vilken metod som använts. Målet har varit att 

beskriva och motivera de val som genomförts avseende den aktuella metoden. De val 

som implementerats i undersökningen har syfte att belysa och identifiera både styrkor 

och svagheter avseende de val som gjorts under arbetets gång (Kvale & Brinkmann, 

2009).   

 

Utifrån undersökningens syfte och problemformulering har det varit viktigt att erhålla så 

mycket information som möjligt vid själva intervjun. Lika att respondentens svar är 

genomtänkta och adekvata. Av denna anledning gjordes bedömningen att respondenten 

i god tid innan intervjun erhöll intervjuguiden och de olika teman som skulle behandlas. 

Respondenten tog emot information redan vid första kontakten via e-post där bland 

annat de etiska övervägandena förklarades i ett missivbrev, dock bifogades inte 

intervjuguiden vid utskicket. Detta för att respondenten inte skulle kunna fördjupa sig i 

de olika temana innan intervjun, vilket hade kunnat förhindra det öppna samtalet. Att 

respondenten inte fick ta del av intervjuguiden innan själva intervjusituationen kan ha 

medfört att respondenten inte var beredd på vad denne skulle berätta och beskriva 

(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Vid intervjun delgavs respondenten återigen undersökningens syfte samt om denne hade 

några funderingar utifrån det utskickade materialet. Innan intervjun småpratade 

forskaren med respondenten där intentionen var att skapa en god interaktion mellan 

parterna. Syftet var att frambringa en upplevelse av trygghet, vilket i sin tur genererar 

förutsättningar för en bra intervju. I förberedelsen inför intervjun var det av vikt att inte 

vara för ytlig då det annars kan upplevas av respondenten att forskaren är oseriös 

(Repstad, 1993).   
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I samband med intervjun och framförallt vid transkriberingen väcktes frågan om hur 

forskarens roll och dennes inverkan på undersökningens kvalité. Jag är medveten om att 

forskaren alltid mer eller mindre påverkar respondenten i intervjusituationen och därför 

har det varit viktigt att försöka minimera den påverkan av mig som forskare. Redan vid 

utformandet av intervjuguiden försökte jag skapa en intervjuguide där frågorna inte 

skulle vara ledande och detta i ett försök att minska min påverkan på respondentens svar 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 1993).  

 

Om någon av frågorna i intervjuguiden skulle upplevas som ledande är detta av ringa 

betydelse då själva intervjun genomförs utifrån en minimal påverkan från mig som 

intervjuare. Orsakerna till detta var att intervjuguiden framförallt användes som ett 

stöd/checklista för att samtliga frågor skulle besvaras, dock fick respondenten prata fritt 

vilket medförde att denne ofta svarade på frågorna innan dessa ställdes. Således var inte 

själva intervjun bunden till intervjuguiden men utifrån samtalet har samtliga frågor ändå 

besvarats av respondenten. Av att frågorna inte blev preciserade utan användes mer 

övergripande är upplevelsen vid lyssnandet av ljudupptagningen att frågan inte på något 

sätt blev ledande för respondenten (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 1993).   

 

Lika kan den närheten som uppstår i samspelet med respondenten vid 

intervjusituationen och den ofrivilliga och okontrollerbara påverkan som forskarens 

kroppsspråk, frågeställningar, gester, mimik och liknande påverka undersökningens 

kvalité. I undersökningen har jag som forskaren inte haft någon strävan att tillsammans 

med respondenten styra undersökningen i någon riktning. Således kan inte den påverkan 

som tänkas ha skett hos respondenten med anledning av samtalet och forskarens närvaro 

ses som avsiktlig. Tvärtom avsåg jag som forskare att lära av respondenten genom att ta 

del av respondenternas perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 1993).   

 

En annan aspekt som kan påverka undersökningens kvalité är forskarens subjektiva 

intryck. Riskerna med analysen av det empiriska materialet är bland annat att forskaren 

är den som ensam avgör vad som är av intresse eller inte intressant att lyfta fram i 

undersökningen. Det innebär att forskare har makten att belysa och lyfta fram vissa 

delar av resultatet samtidigt som denne även har makt att plocka bort de delar av 

materialet som forskaren anser vara irrelevant. Forskaren måste således vara medveten 

om att den kvalitativa intervjuforskningen är en interaktiv forskning och detta genom 

det nära samspelet mellan respondenten och forskaren och därför finns det alltid en risk 

avseende forskarens opartiskhet vid rapporteringen av materialet. Intervjuaren kan ha 

identifierat sig i den grad med respondenten att denne inte har förmåga att upprätthålla 

en professionell distans utan tolkar och rapporterar allting ur respondentens perspektiv 

(Kvale & Brinkmann, 2009; Repstad, 1993).   

 

I undersökningen har jag som forskare försökt upprätthålla den professionella distansen 

till respondenten och därför använt de verktyg som finns inom den kvalitativa 

intervjuforskningen. För att skapa förutsättningar för en god tillförlitlighet till 

undersökningen har jag bland annat valt att registrera intervjun genom ljudupptagning, 

tillika skrevs intervjun ut ord för ord. Angreppssättet för att registrerar intervjun har 

medför att jag som forskare har erhållit förutsättningar till att gång på gång kunna gå 

tillbaka till respondenternas utsagor. Detta för att jag som forskare ska kunna försäkra 

mig om att jag återgett de centrala delarna i respondenternas uppfattning om deras 

upplevelser av samverkan över professionsgränserna (Edwards & Holland, 2013).     
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Tillika fick även respondenten möjlighet att läsa igenom den transkriberade intervjun 

och detta för att respondenten skulle beredas möjlighet till att läsa igenom sina svar. 

Respondenten fick därmed möjlighet till att göra tillägg om det var något som denne 

ansåg inte kom fram i intervjun. En annan aspekt till att respondenten erbjöds läsa 

igenom den transkriberade intervjun var att respondenten vid själva intervjusituationen 

kan i all hast ha lämnat ogenomtänkt information. Därför har respondentens möjlighet 

till att läsa igenom transkriberingen inneburit ett värde inte minst med anledning av dess 

validerande inslag. Att respondentens erbjuds denna möjlighet kan ha ett avgörande för 

undersökningens validitet och trovärdighet (Kvale & Brinkmann, 2009).     

 

Sammanfattningsvis har Kvale & Brinkmann (2009) varit vägledande för att skapa en 

god validitet i min kvalitativa intervjustudie. För att uppnå validitet i en kvalitativ 

undersökning måste forskaren med hjälp av sin hantverksskicklighet kontinuerligt 

arbeta med att kontrollera och ifrågasätta de ställningstagandena som görs under arbetet. 

Under arbetet har det varit betydelsefullt att kontrollera trovärdigheten, rimligheten och 

även tillförlitligheten genom att reflektera över de val som gjorts i undersökningen. Lika 

att läsaren ska kunna följa de val som genomförts i undersökningen men även att denne 

ska kunna utläsa för- och nackdelar kring de olika val som gjorts. Läsaren ges därmed 

en möjlighet att bedöma undersökningens validitet, vilket säkerställs genom att 

forskaren aktivt redogör för hur analysen har genomförts och vilka belägg dessa vilar 

på. I arbetet för att tillförsäkra undersökningen validitet har utformandet av 

intervjuguiden och frågorna varit viktiga. Den bärande principen i utformningen av 

intervjuguiden har varit att respondenten ska kunna uttrycka sig utan påverkan från 

forskaren (Kvale & Brinkmann, 2009).     

 

Framtida forskning 
För vidare forskning inom det nu studerade ämnet. Skulle det vara intressant att studera 

hur individen som samverkan handlar om upplever eventuella hinder och möjligheter 

vid samverkan över professionsgränserna. Detta skulle då göras genom observationer 

vid samverkansträffarna med uppföljande intervjuer med den/de som samverkan 

handlar om. 

 

Därefter skulle det vara intressant att genomföra en jämförande analys om upplevelsen 

av vad som fungerar eller inte fungerar vid samverkan utifrån de olika professionerna 

och den/de individer som samverkan avkunnar. Framförallt för att påvisa eventuella 

skillnader och likheter utifrån professionerna och den enskildas svar utifrån genomförda 

intervjuerna och det som blivit synligt vid observationerna. Likaså blir det tydligt 

utifrån den enskilde vad som fungerar eller inte vid samverkan mellan de olika 

professionerna.    
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                                     Bilaga 1 

Intervjuguide  

 

Information till respondenten: 

 Deltagande är frivilligt 

 Intervjun kan avbrytas om du önskar 

 Du behöver inte besvara frågan om du inte vill 

 Konfidentiellt 

 

Bakgrund: 

 Ålder 

 Kön 

 Befattning 

 Hur länge har du varit yrkesverksamhet i nuvarande befattning? 

 Vilken utbildningsbakgrund har du? 

 Kan du kort beskriva ditt nuvarande arbete? 

 

Generella uppfattningar om samverkan över professionsgränserna: 

 Hur ser du på samverkan? 

 Hur skulle du beskriva fin egen roll/funktion vid SIP? 

 Vilka förväntningar har du på de samverkande aktörerna? 

 Vilka förväntningar uppfattar du att omgivningen (övriga aktörer) har på dig i 

samverkansarbetet?  

 Samsyn kring den enskildes svårigheter/behov/problem och hur dessa ska 

hanteras? 

 Finns det en tydlig ansvarsfördelning? Hur ser denna ut?  

 Förenklar SIP samverkan? På vilket sätt? 

 

Svårigheter vid samverkan över professionsgränserna:  

 När fungerar samverkan dåligt? 

 Upplever du några svårigheter i förhållande till övriga professioner? 

 Finns det några hinder utifrån sekretess, och hur kommer detta till uttryck vid 

samverkan? Finns det en ömsesidig information?  

 Återkoppling? 

 

Fördelar med samverkan över professionsgränserna:  

 När fungerar samverkan? Kan du ge ett konkret exempel på när samverkan 

fungerar optimalt? 

 Vilka möjligheter finns med SIP? 

 

Förbättring 

 Hur kan eventuella hinder övervinnas vid samverkan? 

 Vad kan du som enskild påverka och utveckla samverkan? 

 Om du fick bestämma hur skulle du vilja förändra samverkan vid SIP?  

 

Övrigt 

 Finns det något du vill tillägga? 

 

Tack för dina svar och att du kunde delta i undersökningen 
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                       Bilaga II 

 

Intervjuförfrågan  
 

Hej  

Jag är student vid Högskolan i Gävle där jag läser en magisterutbildning inom 

pedagogik. Jag har valt att undersöka vilka hinder och möjligheter som finns vid 

samverkan över professionsgränserna vid samordnad individuell plan (SIP) med 

utgångspunkt från de deltagande professionernas upplevelser. 

 

Samverkan är en central aktivitet kring barn- och ungdomar som har behov av stöd och 

hjälp från flera olika instanser i det svenska samhället. Fokus för min undersökning 

ligger på de samverkande professionerna upplevelse av det gemensamma 

samverkansarbetet vid samordnad individuell plan gällande barn- och ungdomar.   

 

Utifrån denna korta inledning vill jag därför höra mig för om just Du vill dela med dig 

av dina erfarenheter och upplevelser inom det aktuella ämnet i en kommande intervju. 

Att delta i denna intervjuundersökning är frivilligt och Ni kan avbryta ert deltagande när 

ni vill. Intervjun kommer att ta cirka en timme i anspråk och kommer att registreras 

genom inspelning. Dels för att jag ska kunna lyssna igenom intervjun senare men också 

för att det du som respondent i undersökningen ska bevaras för din skull så att 

eventuella misstolkningar ska kunna rättas upp. Alla uppgifter kommer att hanteras 

konfidentiellt, det vill säga att när intervjun sammanställs kommer namn, ort och skola 

anonymiseras och fingerade namn kommer istället att användas.  

 

Ditt deltagande skulle vara av stor betydelse för mig. Om du har möjlighet att delta i 

undersökningen vill jag gärna att du via telefon eller e-post lämnar förslag på datum och 

tid som passar Dig för att genomföra den aktuella intervjun.   

 

Om du har några frågor angående denna studie är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Andreas Örnehag  

0708 – 208 114       

andreas.ornehag@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:andreas.ornehag@gmail.com
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                               Tabell I 

Tabell I. Resultat av databassökning 
Databas Sökord, urval Antal 

träffar 
Lästa 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Forskare/Vald litteratur 

Summon@HKR Samverkan 
Profession 

39 4 1 (1) Hylander, I. (2011) 
Samverkan: professionellas 
föreställningar på 
elevhälsoarenan. 

Summon@HKR Interprofessional 
Collaboration 

6 248 3 1 (1) Axelsson S.B. & 
Axelsson, R. (2009) From 
territoriality to altruism in 
interprofessional collaboration 
and leadership 

Google Scholar Samverkan 
Profession 

8 520 12 5 (2) Löfström, M. (2010) 
Samverkan och gränser: 
Studier av samverkansprojekt i 
offentligsektor. 
Germundsson, P. (2011) 
Lärare, Socialsekreterare 
och barn som far illa: om 
sociala representationer och 
interprofessionell samverkan 

SwePub Profession 
Samarbete 

10 3 1 (1) Hjortsjö, M. (2005)  Med 
samarbete i sikte – Om 
samordnade insatser och 
samlokaliserade familjecentraler 

SwePub Samverkan 
Skola 

108 3 1 (1) Thornberg, R. (2009) Ett 
Resursteams samverkan med 
skola, elever och föräldrar: 
Förtjänster, hinder och 
utmaningar 

Skolverket Samverkan 33 4 3 (1) Danermark et al. (2009) 
samverkan kring barn som far illa 
eller riskerar att fara illa.  

Summon@HKR Genom 
referenslista 

1 1 1 (1) Spratt, J. (2006) 
Interprofessional support of 
mental well-being in schools: A 
Bourdieuan perspective. 

Summon@HKR Genom 
referenslista 

1 1 1 Ratinaud et al. (2014) 
French and swedish teacher's 
social representations of 
social workers. 

 

 

 


