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ABSTRACT 

Families of children with disabilities often have many different contacts with professional 

representing different principals. This places high demands on their professional work 

together to meet the needs of families and use resources efficiently. The method used is a 

literature review which aims to describe what is needed to achieve good collaboration 

between different professions around families with children with disabilities, and that from an 

organizational perspective to examine why there are often gaps in collaboration and how this 

affects the parents' life situation.  

 

The theories in this study originated from organizational and sociological theories. The most 

central concept in this study is collaboration from an organizational perspective. The results 

show that the interaction is problematic, due to that collaborative organizations often have 

rules which are incompatible and a lack of accountability on who is liable makes impairment 

in the interaction. Lack of cooperation affects parents' life situation in that they always have to 

fight for their rights and they often feel that they face a lack of knowledge from the 

professional. In order to achieve a successful interaction is required, inter alia, an open mind 

and that the collaborative professions feel they have an equal status. 
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1. Inledning 

 

Tänk om man skulle möta någon som skulle säga – jag är ansvarig. En sådan skulle jag vilja 

tillbringa några dagar med. (Riksförsäkringsverket, 2002, s.4).  
 

I citatet ovan uttrycker en förälder till ett barn med en funktionsnedsättning sin frustration 

över att samverkan mellan olika professioner kring barnet ofta brister. Föräldrarna befinner 

sig i en ofta okänd situation, där samhällets insatser ska integreras med deras vardag. De 

tvingas dela sitt föräldraskap med experter på ett sätt andra familjer inte behöver göra 

(Lundström, 2005). Detta ställer stora krav på professionerna som arbetar kring barnet och att 

dessa samarbetar på bästa möjliga sätt. Familjer som har barn med omfattande 

funktionsnedsättningar har ofta kontakt med många olika personer som alla har olika 

ansvarsområden. Exempel på representanter från de professioner föräldrarna kommer i 

kontakt med kan vara: socialförvaltningens LSS-handläggare eller biståndshandläggare, 

landstingets arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator, läkare, sjuksköterska, dietist, 

barnavårdscentral, specialpedagog, psykolog, färdtjänst samt handläggare på 

Försäkringskassan. Med ett så stort antal personer inblandade är det viktigt att dessa kan 

samverka kring familjen för att minska den stress och oro föräldrarna ofta redan känner 

(Socialstyrelsen, 2005). Fokus i denna uppsats kommer därför att ligga på de berörda 

professionerna och dess sätt att samverka.  

 

I våra respektive arbeten som biståndshandläggare inom LSS (Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade) och personlig assistent till barn med funktionsnedsättning, kommer 

vi ofta i kontakt med andra professioner för att samverka kring barnet. Inom 

människovårdande organisationer finns det en mängd samverkansprojekt de olika 

yrkesgrupperna förväntas delta i för att samverka kring ett barn. Boklund (1995) visar att det 

är svårt etablera samarbete med andra berörda professioner i arbetet kring barnet då många 

enbart ser barnet ur sitt eget perspektiv och glömmer helhetsperspektivet då det gäller att 

underlätta familjens vardag, vilket även är något vi upplevt i våra respektive arbeten.  

 

Vår uppfattning är att samverkansproblem förekommer inom hela fältet för socialt arbete. 

Dessa samverkansproblem blir extra påtagliga då det är många representanter från olika 
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professioner som ska samverka, som kring ett barn med omfattande funktionsnedsättningar. 

Den strikta ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting gör att det kan vara svårt för 

den enskilde att veta var den ska vända sig, samtidigt som det finns interna tvister gällande 

betalningsansvar mellan exempelvis kommun och landsting, samt hur omsorgen om den 

enskilde ska utformas (Riksförsäkringsverket, 2005).  

 

Organisationsteori innebär läran om organisationer och används för att beskriva, förklara och 

förändra en organisation (Flaa, 1998). Det finns många utvärderingar av projekt som rör 

samverkan, dessa belyses sällan tvärvetenskapligt utan brukar vanligtvis röra antingen 

organisationsteoretiska perspektiv eller brukarrelationer, det vill säga hur brukaren upplever 

välfärdsorganisationen.  Få studier rör brukarens inflytande i samverkan med professioner.  

I många studier (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007;  Swärd, 2007) framkommer att föräldrar 

till barn med funktionsnedsättning upplever en bristande samverkan mellan de olika 

professionerna i samhället. Detta är något som ofta konstateras i forskning, utvärderingar och 

olika rapporter, men få forskare har försökt finna generella orsaker till varför samverkan 

brister. Då resultatet övervägande har visat på brister i samverkan mellan profession, 

organisation och den enskilde, ställer vi oss frågan om det går att finna någon orsak till varför 

samverkan brister ur ett organisationsperspektiv. Genom en litteraturstudie vill vi i denna 

uppsats försöka finna orsakerna till varför samverkan brister.  

 

1.1 Syfte 

 

Att beskriva vad som krävs för att uppnå god samverkan mellan olika professioner kring 

familjer med barn med funktionsnedsättning samt att ur ett organisatoriskt perspektiv 

undersöka varför samverkan ofta brister samt till hur stor del föräldrarna upplever sig 

delaktiga i samverkansprocessen.  

 

1.2 Frågeställningar 

 
• Vad krävs av yrkesgrupperna inom de samverkande organisationerna för att uppnå god 

samverkan?  

• Vilka organisatoriska faktorer orsakar brister i samverkan?  

• Ses föräldrarna som en jämlik part i samverkan kring barnen med 

funktionsnedsättning?  
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1.3 Avgränsningar 

 

I denna studie har vi som avsikt att undersöka hur en god samverkan kring familjer som har 

barn med funktionsnedsättning kan uppnås, därför har vi valt att göra en avgränsning till att 

enbart omfatta föräldrar som har barn med omfattande funktionsnedsättningar. Med 

omfattande funktionsnedsättningar menar vi att de har ett varaktigt och i många fall livslångt 

behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. I litteraturen 

framkommer att det är dessa personer som har en ständigt pågående kontakt med många olika 

professioner och att samverkan är mer sårbar ju fler professioner som är inblandade (Axelsson 

& Bihari Axelsson, 2007; Bernehäll Claesson, 2004; Swärd, 2007). 

 

Då denna studie delvis syftar till att hitta organisationsteoretiska orsaker till bristande 

samverkan är det viktigt att hitta referenser från ett välfärdssystem liknande Sveriges. De 

nordiska länderna har en gemensam värdegrund som bygger på en tanke om allas lika värde 

och solidaritet, även om välfärdsmodellerna inte är uppbyggda på samma sätt. Det är svårt att 

hitta motsvarande professioner, omfattning och organisation av välfärdsstaten och dess 

lagstiftning i andra utomnordiska länder. I denna studie kommer vi huvudsakligen att fokusera 

på nordisk forskning inom området, men internationell forskning är också intressant i vissa 

avseende, till exempel gällande föräldrars upplevelser av samverkan.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

1.4.1 Samverkan  

Danermark (2003) beskriver samverkan som en arbetsform som innebär att arbeta 

tillsammans med personer ur andra organisationer mot gemensamt mål. Danermark definierar 

samverkan som: Medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en 

klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Danermark, 2003, s. 15).  

Enligt Socialstyrelsen används samverkan ofta inom organisationsteori som ett 

samlingsbegrepp som även innefattar samordning och samarbete. Det finns dock vissa 

skillnader i begreppen. Samarbete kan ske både på ett organisatoriskt och mellanmänskligt 

plan, vilket kan leda till att normer och värderingar påverkas. Samordning innebär att utforma 



 4

regler och mål för att nå gemensamma normer, där organisationerna koordinerar sina 

verksamheter och resurser (Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2008). 

 

Samarbets- och samordningsbegreppen är i praktiken beroende av varandra, och för att 

samverkan ska bli framgångsrik krävs att dessa samspelar. För att uppnå en helhet i 

arbetsprocessen måste samarbetet bygga på gemensamma uppfattningar och attityder, vilket 

grundas på gemensamma värdegrunder och etiska diskussioner, detta brukar även kallas 

samsyn. (Socialstyrelsen, 2005; Socialstyrelsen, 2008).  

I denna studie avser vi främst att använda definitionerna ”samverkan” och ”samarbete” utan 

att lägga någon inbördes rangordning i begreppen.  

 

1.4.2 Funktionsnedsättning  

Socialstyrelsen definierar funktionsnedsättning som en nedsättning av fysisk, psykisk eller 

intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan bero på sjukdom, tillstånd eller 

skada. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller förvärvad, bestående eller övergående 

(Internetreferens 1).  

 

1.4.3 Funktionshinder 

Socialstyrelsens definition av funktionshinder är att det beskriver den begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Socialstyrelsen avråder 

från att använda begreppet handikapp; vilket var det begrepp som ersatte ”vanföra”, ”lytta” 

och andra förlegade begrepp (Internetreferens 2).  

 

Funktionshinder och funktionsnedsättning är relativt nya begrepp, varför ordet handikapp 

ännu förekommer i stora delar av den litteratur vi bearbetar. Vi har i uppsatsen valt att 

översätta handikapp med funktionshinder. Vi är medvetna om att det inte är synonyma 

begrepp, men anser funktionshinder är det mest lämpliga alternativet.  

 

1.4.4 Professioner  

Sjukgymnastförbundet definierar en profession på följande sätt: En profession kännetecknas 

av en gemensam kunskapsbas som lärs genom formell utbildning inom högskolan som leder 

till legitimation, har ett eget ansvar för kunskapsutveckling och forskning, tillhör en nationell 
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organisation, delar gemensamma värderingar och känsla för identitet, följer etiska regler och 

utför tjänster för det allmännas bästa (Internetkälla 3). Ovanstående definition på profession 

kan ses som medicinsk då de flesta personer som arbetar inom landstinget har legitimation, 

vilken saknar motsvarighet inom kommunen. Socionomer kan ansöka om auktorisation, men 

det finns ingen motsvarighet till legitimation för en socialsekreterare. Vi kommer senare att 

problematisera denna skillnad i synsätt och den rubbning i maktbalans det kan medföra. 

De professioner som avses i denna studie är exempelvis handläggare inom socialtjänst, 

kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist, läkare, sjuksköterska med flera.  

 

Personlig assistent är inte en profession enligt ovanstående definition, men vi anser att de bör 

räknas in i familjens nätverk då de har tät och nära kontakt. Som profession räknas här den 

enhet som den personliga assistenten tillhör.  

De professioner som samverkar kring familjer med barn med funktionsnedsättning 

representerar de två huvudmännen kommun och landsting och även i vissa fall 

försäkringskassan. Då vi i studien skriver ”kommunen” syftar vi på de yrkespersoner som 

arbetar inom kommunen och vars arbete huvudsakligen styrs av socialtjänstlagen (SoL) i 

samverkanssammanhang avser vi främst myndighetsutövande yrkespersoner såsom 

socialsekreterare, biståndshandläggare och LSS-handläggare, men även andra av kommunen 

anställda personer kan avses. Då vi i studien skriver ”landstinget” avser vi yrkespersoner 

inom hälso- och sjukvården, vars arbete styrs av hälso- och sjukvårdslagen (HSL) exempelvis 

sjuksköterska, läkare, distriktssköterska, både inom akutsjukvård och primärvård. 

 

1.4.5 Helhetssyn 

Det går inte att finna en definition av helhetssyn i olika ordböcker. Socialstyrelsen beskriver 

helhetssyn som ett tankesätt som omfattar många perspektiv. Genom en helhetssyn ses 

människan som central i ett nätverk, där samtliga perspektiv kompletterar varandra. 

(Socialstyrelsen, 2008 s.23) 

 

1.4.6 Brukare 

I denna uppsats har vi valt att benämna den som är mottagare av insatserna som brukare. 

Socialstyrelsen definierar en brukare som någon som nyttjar och har möjlighet att påverka 

offentlig vård och omsorg (Socialstyrelsen, 2008 s.12). Tänkbara alternativa definitioner 

skulle kunna vara patient eller klient. Patient definieras i nationalencyklopedin som en person 
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som på grund av sjukdom eller jämförbart tillstånd har kontakt med hälso- och sjukvård i 

avsikt att få någon form av råd, behandling eller omvårdnad (Internetkälla 4).  

Enligt Socialstyrelsen kan en klient benämnas som en person som är i beroendeställning till 

ett samhällsorgan. (Socialstyrelsen, 2008 s.12). Vi anser att ordet brukare är det ord som bäst 

motsvarar vårt synsätt, att en person med en funktionsnedsättning är kund inom 

välfärdssystemet. Många kommuner har infört valfrihetssystem vilket ger brukaren möjlighet 

att välja utförare av insatser. Detta innebär att brukaren ges inflytande och viss makt över sin 

egen situation vilket gör brukaren till en viktig person att tillfredsställa i välfärdssammanhang.  

Patient och klient saknar ofta det inflytandet och är i ett tydligt beroendeförhållande till de 

professionella.  

En del av syftet med denna uppsats är att beskriva hur samverkan påverkar föräldrarnas 

vardagsliv, med brukare avses i denna uppsats dock barnet, som är den som är mottagare för 

insatserna. Då vissa insatser även omfattar övriga familjen är brukarbegreppet något utvidgat, 

vi kommer dock att benämna detta begrepp som familjen. Med familj avser vi barnets 

föräldrar och eventuella syskon och andra personer som barnet stadigvarande lever 

tillsammans med.  

 

 

2. Bakgrund  
 

I takt med att välfärdssamhället har utvecklats har även den svenska handikappolitiken växt 

sig starkare. Under de senaste decennierna har livsvillkoren och förutsättningarna för personer 

med funktionsnedsättningar förbättrats avsevärt. 

 

Intentionen med Sveriges välfärdspolitik är att konstruera system som stöttar de svaga i 

samhället och hjälper dem när det inte själva kan tillgodose sina behov. En viktig del för 

personer med en funktionsnedsättning är att hjälpen ska utgå från vilket behov personen har 

och inte dess inkomst. Handikappolitiken har växt fram under de senaste årtiondena, men 

personer med funktionsnedsättningar har funnits under alla tider och det har funnits insatser 

för dessa personer även tidigare (Brusén & Printz, 2006; Danermark & Kullberg, 1999; 

Lindqvist, 2009; Möller, 2005). 
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2.1 Historik 

 

I början av 1900-talet ansågs inte personer med en funktionsnedsättning tillhöra en egen 

kategori, utan klassades samman med den heterogena gruppen fattiga. Istället för 

funktionsnedsättning som är det ord som idag används för att beskriva denna grupp användes 

uttryck som lytta, abnorma, vanföra och invalider. Synen på funktionshinder byggde på en 

medicinsk tankemodell där funktionshinder sågs som en följd av sjukdom. Det medicinska 

perspektivet innebar segregerade lösningar och institutionerna skulle vara så stora att det gick 

att knyta en överläkare till institutionen, för att forskning skulle kunna bedrivas (Brusén & 

Printz, 2006; Danermark & Kullberg, 1999; Lindqvist, 2009). 

 

Det var först i slutet av 1950-talet som begreppet handikapp börjar användas i socialpolitiska 

sammanhang och under detta årtionde nådde även föreställningarna om institutionerna som 

den bästa lösningen sin toppunkt (Brusén & Printz, 2006; Danermark & Kullberg, 1999; 

Lindqvist, 2009). 

 

Under 1960-talet lades grunden för den moderna handikappolitiken, gamla sanningar 

ifrågasattes och samhället i sig skulle granskas. Situationen för funktionshindrade hade 

traditionellt setts ur ett medicinskt perspektiv, hälsotillståndet var därmed funktionshindret. 

Nu kom rapporter som visade ovärdiga förhållanden som funktionshindrade levde under, och 

institutionerna började ifrågasättas. 1967 kom en omsorgslag som gav vissa funktionshindrade 

möjlighet att delta i dagcenter. Genom detta fick föräldrarna avlastning och även personer 

med funktionsnedsättning gavs möjlighet att delta i samhällslivet. Ett centralt mål i denna 

utveckling var normaliseringen, funktionshindrade skulle kunna leva under samma villkor 

som övriga befolkningen. Handikapprörelsen började engagera sig politiskt och antog 1972 

programmet ”Ett samhälle för alla”. (Brusén & Printz, 2006).  

 

2.2 Perspektiv på funktionsnedsättning 

 

Från 1960-talet och de närmsta decennierna blev begreppet handikapp alltmer socialt 

accepterat och en livlig diskussion fördes om dess innebörd. Under 1970-talet fick begreppet 

en mer relativ innebörd.  
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Enligt den sociala modellen är funktionshinder något som uppstår i relation till omgivningen 

på grund socioekonomiska förhållanden, det vill säga att personer med funktionsnedsättningar 

inte alltid har möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor. Enligt detta synsätt är det 

fysiska eller sociala hinder i samhället som orsakar funktionshinder och därmed är inte 

funktionshindret kopplat till individens nedsatta förmågor (Söder, 2005). 

Kritiker mot den sociala modellen menar visserligen att det är viktigt att personer med 

funktionsnedsättning har möjlighet att delta i samhällslivet och att överbygga de hinder för 

detta som förekommer, men att det elementära är att erkänna att funktionshindret är socialt 

konstruerat (Askheim, 2008).  

 

Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv anses att funktionshinder är en konstruktion av de 

värderingsprocesser som uppstår såväl i mötet mellan människor som i mötet mellan 

människa och omvärld. Inom socialkonstruktivismen är begreppet diskurs centralt. I korthet 

innebär diskurs de ideologiskt baserade tankemönster, uppfattningar och värderingar som 

ligger till grund för hur ett fenomen definieras. De rådande diskurserna är alltså definierade av 

de maktförhållanden som finns i samhället. De diskurser som ligger till grund för 

funktionshinderbegreppet är alltså kopplat till kulturella och strukturella ordningar. Denna 

diskurs har stor betydelse för hur omgivningen uppfattar personer med funktionsnedsättning 

samt hur personerna med funktionsnedsättning uppfattar sig själva (Askheim, 2008).  

 

2.3 Förändringar inom landsting och kommun 

 

Under 1990-talet har den svenska handikappolitiken hämtat inspiration från de anglosaxiska 

länderna och därmed haft fokus på de mänskliga rättigheterna och rätten till medborgarskap. I 

början av 1990-talet genomfördes ett flertal reformer inom området för äldre, funktionshinder 

och psykiatrin. Ambitionen med dessa reformer har varit att de medicinska och sociala 

verksamheterna ska föras samman och utveckla samverkan då exempelvis personer med 

funktionsnedsättning har behov av insatser från många olika professioner (Brusén & Printz, 

2006).  

 

Ädelreformen infördes 1992 och innebar att kommunen övertog huvudansvaret för boende 

och sjukvård i särskild boendeform, exklusive läkarinsatser. Kommunens hälso- och 
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sjukvårdsansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen. Handikappreformen infördes 1994 och 

innebar att två nya paragrafer infördes i hälso- och sjukvårdslagen som reglerar landstingens 

och kommunernas skyldighet att personer med funktionsnedsättning får habilitering, 

rehabilitering och hjälpmedel. Även lagen om stöd- och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) ingick i handikappreformen. Psykiatrireformen infördes 1995 och dess syfte var att 

förbättra förutsättningarna för personer med psykisk funktionsnedsättning att bli delaktiga i 

samhället. Psykiatrireformen innebar att kommunen blev ansvarig för stöd, boende och 

sysselsättning, medan landstinget har ansvaret för psykiatrisk vård och behandling 

(Internetreferens 5). 

 

Förändringarna genom reformerna grundades dels på hänsyn till den berörda målgruppens 

behov och livskvalitet, men även på organisatorisk och administrativ effektivitet samt 

samhällsekonomiska effekter (Brusén, & Printz, 2006; Danermark, & Kullberg, 1999; 

Lindqvist, 2009; Socialstyrelsen, 2008). Detta har lett till att det är många professioner som är 

inblandade i vårdprocessen och stora krav ställs därför på en smidig organisation som 

underlättar samverkan och samarbete. Detta har inte alltid varit enkelt, intentionen är en 

lyckad samverkan mellan de två huvudmännen, landstinget och kommunen, men problem har 

visat sig vara både komplexa och djupgående då det ofta handlar om ekonomi och hur 

resurserna ska spridas (Brusén, & Printz, 2006; Danermark, & Kullberg, 1999; Lindqvist, 

2009; Socialstyrelsen, 2008;). 

 

Landstinget och kommunen är två politiskt styrda organisationer där de styrande politikerna 

är folkvalda genom två allmänna val, landstingsvalet och val till kommunfullmäktige. Detta 

innebär att det nödvändigtvis inte behöver vara samma politiska majoritet i de båda 

fullmäktige samt att mandaten kan vara ojämnt fördelat mellan de olika partierna. Det är alltså 

möjligt att ett landsting styrs av en socialdemokratisk majoritet samtidigt som 

kommunfullmäktige har borgerlig majoritet. Den myndighetsutövning som LSS-handläggare, 

biståndshandläggare och socialsekreterare utövar sker på delegation av socialnämnden inom 

varje kommun eller stadsdelsförvaltning. Ledamöterna i socialnämnden har mandat enligt 

resultat i kommunfullmäktige (Internetkälla 6). Inom varje landsting finns även en hälso – och 

sjukvårdsnämnd som har motsvarande funktion inom landstinget.  

 

Således var 1990-talet en period där stora förändringar skedde på både organisatorisk nivå 

såväl som individnivå. Ädel, handikapp- och psykiatrireformerna innebar stora 
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organisatoriska förändringar med byte av huvudman, pararellt med en övergång till att se 

funktionsnedsättningar utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, det vill säga att 

samhällets uppbyggnad sätter hinder för individen (Askheim, 2008; Brusén & Printz, 2006).  

 

2.4 Avtal och projekt 

 

Det finns många olika projekt kring samverkan och många kommuner försöker arbeta fram 

egna samverkansmodeller. För att dessa samverkansmodeller ska fungera är det viktigt med 

politisk legitimitet och att de har stöd på organisationsnivå. Övergripande avtal och 

gemensam policy kan lägga en grund för de olika professioner som ska samverka 

(Socialstyrelsen, 2005). 

 

 BUS-avtalet (barn och ungdomar som behöver särskilt stöd från såväl kommunen som 

landstinget), FRISAM (frivillig samverkan) samt VITS (Vardagsnära insatser med tydlig 

samverkan) är exempel på projekt inom samverkan som varit framgångsrika (Socialstyrelsen, 

2005; Svenska kommunförbundet & Landstingsförbundet [SKL], 2002). 

 

BUS- avtalet slöts med bakgrund av de utredningar och rapporter som gjorts under slutet av 

1990-talet och som visar på det ökade behovet av samverkan mellan barn– och 

ungdomspsykiatrin, vuxenpsykiatri och socialtjänst gällande utsatta barn. Det hade visats sig 

att ansvarsfördelningen mellan kommun och landsting var oklar och att de därmed haft 

svårigheter att samordna insatserna. BUS- avtalet slöts mellan kommunförbundet i 

Stockholms län och dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden inom Stockholms läns landsting, 

initialt till och med 2001 men har sedan blivit förlängt. Syftet med avtalet är att samverkan 

ska permanenteras och att inga utsatta barn ska riskera att bli utan insatser på grund av att de 

”faller mellan stolarna” med anledning av bristande samverkan mellan kommun och 

landsting. Avtalet är ett policydokument som bygger på att varje samverkande kommun och 

landsting upprättar egna avtal om att ta ett gemensamt ansvar för förebyggande och 

åtgärdande insatser (Fleetwood & Matscheck, 2007, s. 165).  

 

BUS-avtalet ställer inga krav på vilka professioner som måste delta i samverkansmötena, inte 

heller på att det måste finnas färdiga ”team” eller forum. Grunden är att sammansättningen av 

yrkespersoner ska möta upp kring de behov som finns kring varje specifikt barn som är i 
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behov av hjälp och anpassa insatserna därefter. De samverkande professionerna måste kunna 

möta de krav som ställs och inte underlåta att stötta familjen i en insats på grund av bristande 

ansvarsfördelning (Fleetwood & Matscheck, 2007).  

 

BUS-avtalets giltighetstid gick ut 2008 och har sedan omarbetats under 2009/2010. De 

utvecklingsområden som lyfts fram som särskilt angelägna är gränsdragningar mellan 

kommun och landsting gällande exempelvis kostnads – och ansvarsfördelningar, frågor om 

sammansättningar av samverksansgrupper och kring vilka som bör delta i mötena och var 

dessa bör äga rum (Internetkälla 7). 

 

VITS (vardagsnära insatser med tydlig samverkan) startades som ett projekt i Uppsala län 

våren 2000, men är sedan en tid tillbaka permanentat. Utgångspunkten för VITS 

samverkansmodell är att Uppsala läns landsting och samtliga av länets kommuner arbetar 

tillsammans kring familjer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder. Projektet har en 

politisk legitimitet. Syftet med VITS är att barnen och deras familjer på ett tidigt stadium ska 

få ett kompetent stöd med kontinuitet på rätt nivå. En viktig del i projektet är att insatserna 

ska ges så nära barnets vardag som möjligt. För att modellen med tvärsektoriell och 

tvärprofessionell verksamhet ska fungera och resultera i ett gott samarbete bygger det på att: 

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

yrkesmässiga revir, fokuserar på det konkreta med inriktning på problemlösning, olika synsätt 

ses som en tillgång samt är öppna för okonventionella och flexibla lösningar på problem 

(Socialstyrelsen, 2005; SKL, 2002).  

 

FRISAM är en frivillig samverkan med syfte att stödja de som är i behov av särskilda insatser 

inom rehabiliteringsområdet. Alla berörda myndigheter ingår i projektet, som är en permanent 

samverkansform. Tanken med FRISAM är att enskilda professioner själva ska kunna besluta 

om att bedriva samverkan utifrån de lokala förutsättningar och behov som finns, de behöver 

alltså inte godkännas av regeringen eller någon central förvaltningsmyndighet. FRISAM- 

utvärderingen har studerat samverkan kring vuxna, men dess resultat är även användbart på 

området kring barn och deras familjer. I utvärderingen har några förutsättningar för 

samverkan mellan olika huvudmän och olika verksamheter beskrivits: Det måste avsättas tid 

för samverkan, det är även viktigt med en dialog och kommunikation mellan berörda 

professioner. Det krävs ett öppet förhållningssätt och ett jämbördigt förhållande mellan 

professionerna. Det behövs även en struktur för samverkan för att det inte ska bli sårbart. 
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Politisk legitimitet är viktigt och berörda chefer måste ge sitt aktiva stöd för samverkan 

(Internetkälla 8; SKL, 2002).  

 

FRISAM- utvärderingen visar att samarbete inte belönas i besparingstider. Om en chef gjort 

investeringar i samarbete som fört med sig avvikelser i budgeten, drar den organisationen sig 

ofta ur samarbetet med hänvisning till resursbrist. Det är viktigt att klargöra allas roller i 

samverkan och att alla professioner är lika viktiga i samarbetet kring den enskilde. Det är 

även viktigt att alla professioner upplever samma villkor med samverkan och att alla bidrar 

med tid, pengar och kompetens. FRISAM- utvärderingen har även visat en rad hinder kring 

samverkan. Ett hinder är att olika verksamheter har olika mål med samverkan och att dessa 

ibland står i motsatsförhållande till varandra. Något som även kan stjälpa ett gott samarbete är 

att ord kan ha olika betydelser i olika verksamheter, varför det är viktigt med en samsyn 

(Internetkälla 8; SKL, 2002).  

 

3. Lagstiftning och styrdokument 
 

Barn ska enligt svensk lagstiftning växa upp och bo i sitt föräldrahem, familjehem eller i 

boende med särskild service för barn och ungdomar. (FB 6 kap § 1-3, LSS 9 § 8 p, SoL 6 kap 

§ 1). Idag bor många barn med omfattande funktionsnedsättningar hemma hos sina föräldrar, 

vilket kräver att samhället har väl utvecklade stödsystem för dessa familjer (Brusén, & Printz, 

2006). Vi kommer här att kort redogöra för de lagar som vi finner relevanta för området och 

som är återkommande i litteraturen vi har studerat. FN:s standardregler, konventionen om 

rättigheter för personer med funktionsnedsätting och barnkonventionen  påverkar även arbetet 

kring barn med funktionsnedsättningar, varför även dessa kommer att beröras.  

 

3.1 FN:s standardregler, konventionen om mänskliga rättigheter 
och  Barnkonventionen 

 
FN:s arbete för mänskliga rättigheter har varit vägledande i den svenska handikappolitiken. 

(Brusén & Printz, 2006). Utgångspunkten i standardreglerna är att varje land ska arbeta för att 

människor med funktionsnedsättning ska tillförsäkras full delaktighet och jämlikhet i 

samhället (Riksförsäkringsverket, 2002). Konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning undertecknades 2008 och syftet med konventionen är att stärka de 
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rättigheter personer med funktionsnedsättning har enligt redan gällande konventioner. Fokus i 

konventionen ligger på icke-diskriminering och listar åtgärder som är nödvändiga för att dessa 

personer ska kunna tillgodose sig såväl medborgerliga och politiska som sociala, ekonomiska 

och kulturella rättigheter (Internetkälla 9). Barnkonventionen är juridiskt bindande, de länder 

som ställts sig bakom konventionen är därmed skyldiga att se till att varje barn får ta del av 

rättigheterna och att de genomförs. Barnkonventionen betonar att det ska finnas ett 

barnperspektiv i alla utredningar som rör barn och att barnets bästa alltid ska komma i första 

hand. Grundprinciperna i barnkonventionen är följande fyra artiklar: 

 

• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Barn ska skyddas mot diskriminering 

på grund av ras, kön, språk, etniskt ursprung, funktionshinder m.m. (Artikel 2) 

• Barnets bästa ska alltid sättas i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. (Artikel 

3) 

• Alla barn har rätt till liv och utveckling. (Artikel 6) 

• Alla barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem respekterade. (Artikel 12) 

 

3.2 Socialtjänsten 

 
Ett av målen med samhällsstödet är att familjer med barn med funktionsnedsättningar ska 

kunna leva sitt liv på samma grunder som andra barnfamiljer. Samhället har ansvar för att 

dessa familjer känner sig delaktiga på lika villkor och får sina behov tillgodosedda. För vissa 

familjer fungerar det bra, men för andra är det ett stort bekymmer. Alla familjer med barn 

med funktionsnedsättning har individuella behov och behöver alltså inte samma stöd. Många 

studier visar dock samma sak; att familjerna är i behov av avlösning och att föräldrarna ges 

mer tid till övriga syskon, att insatserna samordnas så att föräldrarna inte behöver berätta 

samma sak om och om igen och för att de ska känna sig trygga i att barnet får vad det behöver 

vid exempelvis vistelse på korttidshem (Brusén & Printz, 2006; Danermark, & Kullberg, 

1999; Lindqvist, 2009). Det är kommunen som har det yttersta ansvaret för att personer som 

vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Verksamheten inom socialtjänsten 

ska bygga på respekt för människans självbestämmande och integritet (SKL, 2002).  
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3.2.1 Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänstlagen (SoL) är en ramlag där individuell bedömning ligger till grund för de 

insatser som beviljas. Socialtjänstlagen reglerar vilka skyldigheter kommunen har gentemot 

kommuninvånarna när det handlar om socialt stöd och service. Den som inte själv kan 

tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt 

socialtjänstlagen. Exempel på insatser som beviljas med stöd enligt SoL är hemtjänst, särskilt 

boende, ledsagare och kontaktperson (Brusén & Printz, 2006; Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Kommunens skyldighet att samverka med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar 

regleras i vissa paragrafer i socialtjänstlagen. I SoL 3 kap. 4§ står att socialnämnden i den 

uppsökande verksamheten ska upplysa om socialtjänsten samt erbjuda grupper och enskilda 

sin hjälp. Nämnden ska även, när det är lämpligt, samverka med andra samhällsorgan, 

organisationer och föreningar. En förälder beskriver brister när det handlar om upplysande av 

insatser på följande sätt:  

 

Jag ringde och frågade om man kunde söka vårdbidrag för sitt barn, ja sa tjänstemannen – 

hur har du hört talas om det? Det kändes som om det var en väl bevarad hemlighet. 
(Riksförsäkringsverket, 2002, s. 12).  
 

I SoL 2 kap. 7§ går det att läsa följande: ”När den enskilde har behov av insatser både från 

socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget 

upprätta en individuell plan.” Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål och om det är 

möjligt, upprättas i samarbete med den enskilde. Av planen ska det framgå; vilka insatser som 

behövs, vem som har ansvar för respektive insats, vilka insatser som vidtas av någon annan än 

kommunen eller landstinget samt vem av huvudmännen som har det övergripande ansvaret 

för planen.  

 

3.2.2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

1989 gjordes en handikapputredning för att utreda hur samhället på bästa sätt skulle kunna 

tillförsäkra att barn med funktionsnedsättningar och dess familjer får det stöd de behöver samt 

hur ansvaret skulle fördelas mellan huvudmännen. Denna utredning ligger till grund för Lagen 

om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1994), som bland annat innebar att 

personer med funktionshinder fick laglig rätt till personlig assistans (Brusén, & Printz, 2006). 
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en rättighetslag som syftar till att ge 

de personer som ingår i lagens tre personkretsar goda levnadsvillkor. De personer som har rätt 

till stöd enligt LSS är: 

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  

• Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada som i 

vuxen ålder föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom.  

• Personer med andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som ger 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och som har ett omfattande behov av 

stöd och service. 

Insatser som kan beviljas enligt LSS kan vara; personlig assistans, ledsagare, bostad med 

särskild service, råd och stöd och fungerar som ett komplement till andra lagar. En person kan 

ha samtidiga insatser från SoL och LSS. Enligt LSS har den som omfattas av lagen rätt att få 

en individuell plan. Planen ska utgå från den enskildes önskemål och innehåller såväl 

nuvarande som planerade insatser, från kommun och andra myndigheter. Ett mål med 

individuell plan är att samordna insatser från olika myndigheter och klargöra vilka insatser 

den enskilde behöver. Kommunen är ansvarig för att samordna de beslutade insatserna. 

Kommunen är även ansvarig för alla insatser inom LSS, förutom rådgivning och annat 

personligt stöd, som faller under landstingets ansvarsområde (Brusén & Printz, 2006).  

 

3.3  Sjukvården 

3.3.1 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Sjukvården regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vars syfte är att medicinskt förebygga, 

utreda och behandla sjukdomar och skador. Målet är god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för den enskildes självbestämmande och 

integritet och grundas på alla människors lika värde. Insatser ska samordnas på ett för den 

enskilde ändamålsenligt sätt. Habilitering ingår i hälso- och sjukvårdens ansvarsområde, men 

kan även utföras av kommunen vilket regleras i HSL 18§ (Riksförsäkringsverket, 2002; 

Brusén & Printz, 2006).  
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I HSL 3f § regleras rätten till en individuell plan. Då den enskilde har behov av insatser från 

både landstinget och kommunen, samt om det bedöms nödvändigt för att den enskilde ska få 

sina behov tillgodosedda, ska de båda huvudmännen utan dröjsmål påbörja arbetet med en 

individuell plan. I planen ska det framgå vilka insatser som behövs, vilka insatser som 

respektive huvudman ska ansvara för samt om det finns åtgärder som kräver insatser från 

någon annan än landsting och kommun. Den enskilde måste ge sitt samtycke till att 

individuell plan upprättas, samt om möjligt delta i arbetet (Riksförsäkringsverket, 2002; 

Brusén & Printz, 2006).  

 

4. Samverkansteori och förklaringsmodeller 
 

I detta kapitel kommer teoretiska perspektiv och tidigare forskning att presenteras som rör 

studiens utgångspunkt. Teorierna i denna studie härstammar från organisations- och 

sociologiska teorier. Det mest centrala begreppet i denna studie är samverkan ur ett 

organisationsperspektiv. Fokus ligger även på statusskillnader mellan de samverkande 

professionerna samt maktperspektivet kring professionerna och familjen med barn med 

funktionsnedsättning. Vi kommer sedan att koppla dessa teorier till vårt resultat för att se om 

resultatet i vår studie är samstämmig med de utgångspunkter som finns på området, eller om 

det avviker. 

 

En grundtanke med samverkan är att verka för brukarens bästa, men även att utnyttja 

resurserna på bästa sätt. Genom samverkan vill organisationerna undvika att det blir dubbelt 

arbete och även fånga upp personer som annars lätt ”faller mellan stolarna” i olika 

verksamheter. Förhoppningarna är att samverkan ska ge bättre, effektivare och billigare 

verksamheter, men även att flera professioner ska bidra med kunskap och kompetens. 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2007; Danermark,2004;).  

 

 

4.1  Kunskaps- och förklaringsmodeller 

 

Familjer med barn med funktionshinder möter, som vi tidigare nämnt många olika 

professioner för att underlätta vardagen för barnet och familjen. Det är personal som kommer 
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från kommunala verksamheter liksom personal från hälso- och sjukvården. Dessa har olika 

utbildning och därmed olika sätt för att definiera och förstå ett problem. Vilket även medför 

att de har olika sätt att förklara och lösa problemen på. Danermark benämner detta som 

kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer som kan hindra samverkan (Danermark, 2003). I 

boken Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform menar Danermark och Kullberg (1999) att 

samverkan är en arbetsform som blivit nödvändig på grund av den utveckling som har skett. 

Utvecklingen av välfärdsstaten har gått i olika riktningar. Som en följd av decentraliseringen 

av beslutsbefogenheter och verksamheter har fler verksamhetsformer skapats, samtidigt som 

det har skett en renodling av vissa verksamheter, som avgränsar sig allt mer och överför vissa 

av sina arbetsuppgifter på andra aktörer/professioner. Detta var vad som skedde med 

landstinget i samband med ädelreformen, då kommunen övertog vissa av dess uppgifter. 

Författarna menar att samverkan därför blir central och en nödvändighet för att 

aktörerna/professionerna ska kunna utföra sina åtaganden. Som vi tidigare nämnt skapar 

samverkan som arbetsform dock problem som måste hanteras. Problemen uppkommer bland 

annat på grund av skillnader i kunskaps- och förklaringsmodeller. Genom att identifiera och 

angripa dessa kan samverkan underlättas (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

4.1.1 Kunskaps- och förklaringsmodeller inom socialtjänst 

Socialtjänstens ansvarsområde är mycket omfångsrikt och socialarbetarens arbetsfält kan 

betecknas som heterogent. Det huvudsakliga problemområdet socialarbetaren arbetar med är 

”sociala problem”. Inom socialt arbete saknas därför en egen sammanhållen teoretisk 

grundmodell och området hämtar sina influenser från andra mer etablerade vetenskapliga 

discipliner, som exempelvis psykologi och sociologi. Ur denna synvinkel är det många 

kunskaps- och förklaringsmodeller som konkurrerar inom socialtjänstens område, men de 

viktigaste kan sägas vara de sociologiska, socialpsykologiska, psykologiska och 

medicinsktgenetiska (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Socialtjänstens arbete ska bygga på en helhetssyn med fokus på den enskilde individens 

behov. Centralt är att socialtjänstens arbete även ska utgå från ett brett perspektiv med fokus 

på den enskildes problem, resurser och situation (Socialstyrelsen, 2003). Inom socialt arbete 

är det viktigt att förstå och analysera hur sociala problem kan åtgärdas eller förebyggas utifrån 

både ett individuellt och samhälleligt perspektiv (Meeuwisse & Swärd, 2006). 
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Socialarbetarens kunskapsområde kan därför sägas vara mer av en generaliserande natur 

(Danermark & Kullberg, 1999).  

 

4.1.2 Kunskaps- och förklaringsmodeller inom Hälso- och sjukvården  

I och med Ädel, handikapp- och psykiatrireformerna renodlades landstingets problemområde 

till att i huvudsak gälla diagnostisering och behandling. Verksamheten inom landstinget ska 

bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Landstinget har präglats av ett medicinskt 

perspektiv, men genom samhällets utveckling har ett synsätt som utgår från den komplexa 

människan vuxit fram, där det råder ett samspel mellan biologiska, psykologiska och 

sociologiska perspektiv. Detta benämns som det ”biopsykosociala” perspektivet (Danermark 

& Kullberg, 1999).  

 

I förhållande till kommunen är landstinget sjukdomsrelaterad, den uttrycks i termer av 

diagnos och behandling. Inom rehabilitering är diagnosen en central del, att det finns en 

definierad sjukdom ligger ofta till grund för att professionerna ska kunna fortsätta arbetet. 

Men, även inom landstinget finns olika perspektiv och teorier om vilken behandling som är 

mest lämpad. Till skillnad mot kommunen vilar dock landstinget på en mer vetenskapligt 

accepterad grund (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

4.1.3 Statusskillnader mellan olika professioner 

Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Samverkan i re/habilitering (2008) att det finns en 

upplevd konkurrens mellan de samverkande professionerna och att den kan utgöra ett hinder 

för samverkan. Professioner inom medicin/sjukvård upplevs generellt sett ha en högre status 

än professioner inom socialtjänsten. En förklaring till detta är sjukvårdens koppling till 

naturvetenskaplig forskning som anses ”väga tyngre” än den beteendevetenskapliga 

forskningen som socialtjänsten ofta bygger på, detta då naturvetenskapen har en längre 

tradition. Ytterligare en förklaring är den traditionella respekt som finns för läkare och den 

medicinska terminologin i samhället. Läkare, sjuksköterskor och flera inom sjukvården har en 

personlig legitimation, vilket också kan bidra till de upplevda statusskillnaderna. Genom 

legitimationen har dessa yrkesgrupper befogenhet att fatta självständiga beslut om medicinska 

åtgärder, inom ramen för deras yrkesmässiga kompetens. Personalen inom socialtjänst och 

omvårdnad ingår däremot i en politisk organisation, där besluten ytterst fattas av 

kommunpolitiker i socialnämnd eller motsvarande. Socialstyrelsen skriver att erfarenheten har 
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visat att samverkan bäst utvecklas då de samverkande professionerna upplever sig ha en 

jämställd relation (Socialstyrelsen, 2008).  

 

 

Tabell 1. Förenklad bild över skillnader i kunskaps- och förklaringsmodeller mellan 

socialtjänsten och hälso- och sjukvården (Danermark & Kullberg, 1999 s. 71). 

 

 Kommun Landsting 
Problemområde Heterogent 

Omfångsrikt 
Sociala problem 

Homogent 
Avgränsat 
Medicinska problem 

Förklaringsmodell Saknar egen modell Mångfaktoriell (biopsykosocial) 

Instrument/metod Pragmatisk 
problemlösningsmodell 

Undersökning-diagnos-
behandling/åtgärd 

Förhållningssätt Interaktion med brukaren 
betonas 

Läkarens diagnos självklar 

Avgör verksamhetens 
utveckling 

Ideologi och politik Forskning och tekniska 
landvinningar 

Yrkets status Semiprofession Profession 

Yrkets karaktär Generalist Specialist 

 

4.2 Samverkansteori  

 

Samverkan innebär att människor arbetar tillsammans mot ett visst mål med ett definierat 

problem och syfte. Samverkan i organisationer som arbetar med människor är en speciell 

form av samverkan. Den berör människor som är utbildade för att arbeta med människor, 

vilket, enligt Danermark sätter sin speciella prägel på samverkan. I samverkan i andra typer 

av organisationer som rör icke levande objekt råder det sällan någon konkurrens om hur ett 

problem ska förstås, definieras och hanteras mellan de inblandade professionerna. I 

samverkan mellan människobehandlande organisationer råder det ofta en sådan konkurrens 

(Danermark, 2003).  

 

Som vi tidigare beskrivit existerar skilda synsätt mellan de samverkande professionerna, 

vilket grundar sig i deras uppfattning om hur verkligheten är konstruerad. Utifrån den 
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uppfattning professionen har tillkommer antaganden om hur det aktuella problemet har 

uppkommit och bör hanteras. Detta visar sig i de olika professionernas praktiska handlande. I 

arbetet med människor bör människan ses som en helhet och alla perspektiv kring personen 

bör beaktas. Samverkan av detta slag inkluderar därför olika teorier och synsätt, då de 

inblandade professionerna företräder olika kunskapsområden. Enligt Danermark finns det 

alltså teoretiska ställningstaganden bakom de olika professionernas arbetssätt, som styr hur de 

definierar, förklarar och angriper det problem som de samverkar kring. Vidare betonar 

Danermark att det dock ligger i sakens natur att synsätten skiljer sig åt och att det är viktigt att 

professionerna visar varandra respekt och lär av varandra. För att uppnå god samverkan 

menar Danermark att det är nödvändigt att dessa synsätt klargörs och definieras, samt att det 

finns en öppen kommunikation mellan professionerna. (Danermark, 2003).  

 

I de teoretiska ramarna till Boklunds avhandling Olikheter som berikar presenteras två 

perspektiv på helhetssyn inom samverkan, mikroperspektiv och makroperspektiv. Att se 

helhetssyn ur ett mikroperspektiv är att vara inriktad på brukaren i sitt sociala sammanhang. 

En analys och bedömning görs utifrån brukaren och dennes unika situation. Genom att se 

helhetssyn ur ett makroperspektiv menas däremot att organisationen genom samverkan eller 

samarbete förväntas kunna ge brukaren bättre och effektivare service.  

Helhetssyn är dock ett begrepp som riskerar att bli både medel och mål inom samma 

organisation och därmed riskerar begreppet att raderas. Det är även ett begrepp som är 

komplext då de olika professionerna definierar begreppet olika, utifrån egna referensramar, 

värderingar och bakgrund inom organisationen. Begreppet helhetssyn riskerar också, enligt 

Boklund, att bli en ”dimridå” bakom vilken organisationerna kan gömma undan konflikter 

(Boklund, 1995).   

 

 

 

4.3 Organisatoriska skillnader 

 
Förutom den ofta långa och mödosamma processen att inleda samverkan mellan professioner 

finns det även strukturella hinder. Lagar, förordningar och riktlinjer kan ibland minska 

handlingsutrymmet mellan myndigheter, likaså separerade budgetar, ansvarsområden, 

informations – och datasystem (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 
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Förutom strukturella skillnader kan kulturella skillnader mellan organisationerna identifieras. 

De olika regelsystemen kan leda till en skild syn på brukarna, som ibland även förstärks av 

skilda utbildningsbakgrunder. Även det språkbruk, attityder och värderingar som finns inom 

organisationerna kan visa sig problematiskt i mötet med andra organisationer. Professionerna 

kan även ha ett revirtänkande som förstärks genom att chefer avgränsar sina 

verksamhetsområden. Även personalen kan vilja försvara sin yrkesgrupp och sitt revir 

gentemot andra professioner. Att samverka kan även leda till lojalitetskonflikter gentemot den 

egna organisationen eller gentemot brukaren.  

 

Samverkan leder ofta till positiva effekter gällande kompetens och engagemang hos berörd 

personal, men kan även leda till mindre tid för brukarna i och med att samverkan tar mycket 

tid och resurser från verksamheten. I Folkhälsa i samverkan skriver Axelsson & Bihari 

Axelsson att de flesta forskare menar att god samverkan är mycket svårt att få till, och att det 

ibland kan vara bra att låta bli samverkan om det inte är nödvändigt (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007).  

 

4.4 Maktperspektiv på samverkan  

 

Vi har tidigare beskrivit att det finns en upplevd konkurrens mellan de samverkande 

professionerna och att detta grundas i de olika kunskaps- och förklaringsmodellerna inom 

området. Professioner inom landstinget upplevs ofta ha en högre grad av status än 

professioner inom kommunen. Detta påverkar även samverkan, då det finns en maktobalans 

mellan professionerna. Danermark har utifrån ett relationellt maktbegrepp forskat kring 

samverkan och makt, där han menar att …makt ska ses som en egenskap i en relation mellan 

två aktörer (Danermark, 2004. s.14). Danermark menar vidare att makt är given av 

sammanhanget och alltid påverkas av kontexten. Vad det är i kontexten som påverkar makten 

beror på den aktuella situationen. Det kan exempelvis vara professioners status, ställning i 

hierarkin, skillnad i utbildningsnivå samt kön. I interaktionen mellan individer finns makten 

som en verkande kraft, exempelvis kan vetenskapen om ojämlikt fördelade resurser, som 

befogenheter, påverka relationen (Danermark, 2004).  
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Foucault menar att sanning och kunskap inte kan förstås som entydiga fenomen utan måste 

sättas i relation till maktstrukturer inom bestämda historiska, sociala och kulturella kontexter. 

Foucault menar att maktbegreppet i modern tid har gått från att vara direkt och synligt, till att 

blir en osynlig disciplinering av den enskilde. Genom den medicinska utvecklingen och de 

utvecklade diagnosverktygen har en objektifiering av människan blivit möjlig.  

På detta sätt knyts makten i samhället till dem som besitter kunskapen kring dessa nya 

kunskapsformer. Genom auktoritär status kan dessa yrkespersoner använda kunskaperna som 

verktyg för normalisering och social kontroll. Det moderna samhället har utvecklat 

klassifikationer såsom frisk – sjuk, kriminell – laglydig, person med funktionsnedsättning – 

person utan funktionsnedsättning. Disciplinära tekniker har vuxit fram för att kontrollera de 

personer som inte kan definieras som ”normala”, exempelvis rehabilitering, terapi, olika 

behandlingsformer. Denna disciplinering kan anses vara mest lyckad då den erkänns och 

legitimiseras inom den gällande kontexten. Disciplineringen måste anpassas till rådande ideal 

så att den framstår som rättfärdig och human för de personer som ingår i disciplineringen.  

En annan central punkt i frågan om makt är språk och samhällelig makt, särskilt i form av 

makten att definiera, exempelvis vem som har makten att definiera vem som är normal och 

vem som inte är det.  

De kulturella reproduktionerna i samhället, exempelvis språk, kunskap och värderingar är 

strukturer som klassificerar personer med funktionsnedsättning till klara, avgränsade områden 

(Askheim, 2008). 

 

Den ojämlika relationen mellan de samverkande professionerna har i många 

samverkansprojekt visat sig vara ett centralt problem. Studier visar att samverkan bäst 

utvecklas då alla inblandade professioner uppfattar sig ha en jämlik ställning (Socialstyrelsen, 

2008). Efter att studerat maktaspekter i samverkan har Danermark (2004) utvecklat ett 

strukturellt perspektiv där han använder sig av begreppen modellstark och modellsvag. 

Modellen bygger på den makt som medföljer en viss typ av kunskap. De olika 

samverkansprofessionerna har ofta en mer eller mindre stark föreställning om vad som 

karaktäriserar ”objektet” de ska samverka kring. Exempelvis har läkaren utbildning, kunskap 

att diagnostisera och är i just detta avseende modellstark. Den bild professionerna har av 

objektet präglas även av deras motiv för samverkan, exempelvis bestämda uppfattningar om 

ansvars- och kostnadsfördelning. När en modellstark verksamhet möter en modellsvag, 

tenderar den modellstarkes bild att ta över. Enligt Danermark är detta en form av 

maktutövning, då bilderna aldrig återspeglar verkligheten till fullo, utan ofta styrs av gruppens 
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behov och intressen. Det är viktigt att uppmärksamma denna företeelse, då den ofta är 

omedveten och även kan missgynna den modellsvaga verksamheten. För att hantera 

problemet med maktutövning föreslår Danermark att den modellsvaga verksamheten ges tid 

att få utforma en egen bild av objektet på sina egna villkor, att arbetsformerna inte utestänger 

någon, att verksamheterna strävar efter en balanserad relation och att ingen profession, i kraft 

av att vara majoritet, driver frågor mot någons annans intresse (Danermark, 2004).  

 

5. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel redovisar vi det empiriska underlag vi funnit till denna uppsats. Vi har använt 

oss av databasen Libris för att söka material. De sökord vi använt i databaser är: 

funktionshinder, funktionsnedsättning, föräldrar, samverkan, samarbete, organisationsteori, 

systemteori. Forskningen på området är samstämmig och visar på många brister kring 

samverkan mellan olika professioner. En stor del av forskningen utgörs av intervjustudier. 

 

I de avhandlingar vars resultat vi sedan bearbetar i vår egen studie hämtar vi 

bakgrundsmaterial för vår eget avsnitt om tidigare forskning. Anledningen till detta är dels att 

referenserna är högst relevanta för vår studie, samt att det finns begränsat med material av god 

vetenskapligt material i ämnet. De avhandlingar som avses är Boklund (1995), Lundström 

(2005) och Bernehäll Claesson (2004).  

 

5.1 Föräldrars upplevelser av samverkan 

 

Lundström (2005) tar upp Riddersporres studie om föräldrars upplevelse av föräldraskapet till 

småbarn med Downs syndrom. Det är en kvalitativ studie där Riddarsporre har intervjuat tio 

familjer under barnets första levnadsår. Resultatet av studien visar att föräldrarna i upplever 

sig ha ett ”delat” föräldraskap där de dels ägnar sig åt vanlig omvårdnad om sitt barn och dels 

ägnar sig åt det som är nödvändigt med anledning av barnets diagnos. Då föräldrarna möter 

många ”experter” upplever de att deras roll som föräldrar förminskas, och att de inte är de 

som känner sitt barn bäst (Lundström, 2005). 

 

Bernehäll Claesson skriver att merparten av den forsknings som bedrivits på området visar på 

att föräldrarna inte får ett fullgott stöd från samhället och att de ofta saknar kunskap om sina 
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rättigheter och vilket stöd de är berättigade till. För de enskilda familjerna är det inte 

intressant att veta om det är kommun eller landsting som ska stå för kostnaden, eller ansvarar 

för en viss typ av insats. Det primära för dem är att få det stöd de eller deras barn behöver. 

Det skapar även en oro inför framtiden, då de inte på grund av sjukdom eller ålder kan bistå 

sitt barn. (Bernehäll Claesson. 2004). 

 

En enkätstudie genomfördes av Paulsson och Fasth (1999) i syfte att beskriva livsvillkoren för 

familjer med barn med rörelsehinder. Författarna ville genom studien få en bild av familjernas 

ekonomiska, sociala, psykologiska och praktiska situation. 1500 familjer som har barn med 

rörelsehinder i åldrarna 0 – 15 år fick svara på enkäten, svarsfrekvensen var 60 procent. I 

svaret framkom att många familjer upplever att stödet från samhället ofta brister och att de 

stöter på svårigheter i kontakter med de olika professionerna inom samhället. Föräldrarna 

upplever även att besparingar och arbetslöshet påverkar dem. I resultatet framkommer att 

föräldrarna tvingas bråka och kämpa hos olika myndigheter och instanser i frågor där de anser 

sig ha laglig rätt till att få stöd eller insatser genomförda. Föräldrarna angav 

Försäkringskassan och kommunen som särskilt svåra att samarbeta med. De upplevde att de 

till stor del mötts av bristande förståelse, bristande samarbete mellan olika instanser där även 

ansvarsfördelningen, initiativförmågan och det ekonomiska ansvaret beskrevs som 

problematiska och i vissa fall icke fungerande (Paulsson & Fasth, 1999).  

 

Bernehäll Claesson refererar i licentiatavhandling Vardagens villkor för familjer med barn 

med funktionshinder till Paulin som 1996 genomförde en studie vars syfte var att studera hur 

avlösarservice fungerar för familjer med barn med funktionshinder. En enkät skickades ut till 

familjer med barn med funktionshinder upp till 23 år. Utöver enkäten genomfördes även 25 

intervjuer med familjer. Genom studien framkom att det finns brister i samhällets stöd och att 

familjernas behov inte alltid kan tillgodoses. Familjerna upplevde även att professionerna inte 

alltid hade förståelse för vilket stöd familjen hade behov av. De efterfrågade mer flexibla och 

individanpassade lösningar.  

 

Många studier visar att föräldrar upplever bristande samverkan och en frustration över 

myndigheternas ovilja att upplysa om barnets rättigheter och familjens möjlighet till stöd. 

Många föräldrar beskriver en känsla av otillräcklighet och att ständigt få strida för sitt barns 

rättigheter (Bernehäll Claesson, 2004; Lundström, 2005; Riksförsäkringsverket, 2002; 
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Socialstyrelsen, 2005; Åkerström, 2004). Bristande samverkan tar sig uttryck på olika sätt, 

några föräldrar uttrycker det på följande sätt: 

 

Jag fick själv sammankalla en konferens, som skolan borde ha gjort för 

flera år sedan. (Riksförsäkringsverket, 2002, s. 18).  
 

Det är orättvist att de funktionshindrade barnen måste ha en frisk och aktiv 

person omkring sig för att få det som krävs. (Riksförsäkringsverket, 2002, s. 
17). 
 

Det är fortfarande så att jag måste göra allt själv. Man får kämpa för varje 

minut. Det är ingenting som kommer per automatik.  (Riksförsäkringsverket, 
2002, s.19). 
 

 

Roll Pettersson undersökte i en studie hur föräldrars upplevelse av att ha ett barn med kognitiv 

funktionsnedsättning och huruvida de kommit till acceptans med sin nya livssituation samt 

ifall de upplevde vissa situationer mer smärtsamma än andra. Studien genomfördes som en 

enkätstudie med 132 familjer med barn med funktionsnedsättning mellan sju och sjutton år. 

Studien bestod även av uppföljande intervjuer. Resultatet visar att de flesta föräldrar beskrev 

att de även fortsättningsvis hamnade i smärtsamma perioder. Många föräldrar berättade att de 

accepterat och knöt an till sitt barn, men att de på grund av omgivningens reaktioner och 

bemötande hade svårt att acceptera funktionsnedsättningen. Roll Pettersson hävdar att 

stadieteorierna måste ersättas med ett icke-patologiskt synsätt som separerar föräldrars behov 

från professionellas behov. Föräldrarna hamnar ofta i lojalitetskonflikt gentemot sina egna 

behov, barnens behov och samhällets krav. (Roll Pettersson, 2001). 

 

 Skau (1987) beskriver att då funktionsnedsättningen och därmed hjälpbehovet uppstår 

innebär det att barnet och föräldrarna blir brukare i en välfärdsapparat. Det innebär att de får 

tillgång till stöd och hjälpinsatser, men även att de tvingas avprivatisera en del av sitt liv. Det 

är de professionella som avgör vilka uppgifter de behöver känna till för att fatta beslut om 

insatser. I praktiken innebär detta ett val för föräldrarna som innebär att informera om det som 

efterfrågas trots att det kan upplevas som privat eller integritetskränkande. Alternativet är att 

bli utan hjälp från välfärdssystemet. Denna form av strukturell makt innebär till skillnad mot 

privata relationer avsaknad av ömsesidighet där brukaren inte har rätt att ställa privata frågor 

till den professionella yrkesutövaren. För brukarens skull är det viktigt att yrkesutövaren har 
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kunskap och kännedom om sin egen makt och i vilken beroendeställning brukaren befinner 

sig i (Skau, 1987). 

 

Kvande Egelund & Knutheim genomförde 1995 en studie som Bernehäll Claesson (2004) 

tagit upp. I studien intervjuades sju familjer angående de faktorer föräldrarna anser vara 

viktiga för att de ska klara sin situation. Resultatet av studien visar att det stöd föräldrarna fick 

hos olika myndigheter var avgörande för hur de klarade av, och handskades med sin situation 

som föräldrar till barn med funktionsnedsättning. De faktorer som framhölls som viktigast var 

rätt anpassade tekniska hjälpmedel och avlastning. Flexibilitet hos myndigheterna och 

möjlighet att utforma individanpassade lösningar var andra faktorer som i hög grad var 

avgörande för föräldrarnas sätt att klara sin livssituation. I resultatet framhåller Kvande 

Egelund & Knutheim vikten av att se varje familj som unik och att se dem ur ett 

helhetsperspektiv, samt att förstå och respektera föräldrarnas önskan om vilken lösning de 

anser vara bäst för sina barn (Bernehäll Claessson 2004).  

 

5.2 Forskning ur ett organisationsperspektiv  
 

I FoU-rapporten Effektiv samverkan beskriver Palm (2005) hur samverkan länge har funnits 

som arbetsform mellan olika organisationer, men det främsta skälet att det nu används mer 

frekvent är att det anses som nödvändigt för att överleva på grund av kommunernas 

ansträngda ekonomi, samt en strävan efter kostnadseffektivitet. Inom kommun och landsting 

har många reformer genomförts under 1990- och 2000-talet vilket medfört att gränserna 

mellan kommun och landsting har suddats ut. Detta har lett till att behovet av samverkan ökat. 

I tider med hög arbetslöshet och därmed ökat tryck på välfärdssystemet krävs 

samverkanslösningar för att uppnå hög resurseffektivitet.  

 

I rapporten presenteras en studie där Palm (2005) studerat samverkan mellan primärvård och 

kommunens hemtjänst. Slutsatsen är att samverkan ofta brister och att en orsak är 

maktobalans, där hemtjänsten befinner sig i en beroendeställning till sjukvården. Det finns 

även organisationskulturella skillnader där sjukvården uppfattar hemtjänstpersonalen som 

alltför styrd av lagar och bestämmelser, och att de därmed saknar flexibilitet.  

Palm beskriver i rapporten hur dåvarande socialförsäkringsminister Maj-Britt Klingvall vid ett 

forskarseminarium uttryckte att behovet av samverkan alltid funnits, men att 
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samhällsutvecklingen nu gör samverkan till ”ett måste”. Ett problem är att organisationer har 

skilda regelsystem efter vilka de handlar, även hur definitioner ska tolkas kan skilja sig mellan 

olika organisationer. Hon beskriver även att det finns en rädsla hos många organisationer att 

förlora sin kompetens vid intensiv samverkan med andra organisationer. Enligt Klingvall 

krävs flexibilitet och stor kreativitet för att hitta skräddarsydda lösningar som passar de 

samverkande organisationerna (Palm, 2005).  

 

Danermark & Kullberg (1999) har identifierat tre problemområden som ofta uppstår då 

organisationer ska samverka. Dessa är; lagstiftning och regelverk, kunskaps- och 

förklaringsmodeller samt organisation. I samma studie konstaterar forskarna att för att uppnå 

en bra samverkan måste organisationerna själva identifiera skillnader i synsätt mellan 

professionerna, och framförallt hur de ska hanteras. Palm (2005) tar upp en norsk studie av 

Hvinden där det framkommer att problem ofta uppstår mellan politiska uppsatta mål och 

brukarens behov, samt att det är problematiskt att styra arbetet så att ingen profession 

uppfattar sig som underlägsen. I de fall där samverkan fungerar bra på ett organisatorisk plan, 

kan det innebära att brukaren förlorar sin integritet.      

De samverkande professionerna bär med sig erfarenheter från tidigare möten med övriga 

samverkanspartners. De har även en syn på hur samverkansprojektet ska utformas, vilken 

grundas i den egna professionens synsätt och värderingar. Det är närmast ofrånkomligt att det 

under arbetets gång blir kulturkrockar. När kommun och landsting ska samverka kan det i 

vissa fall bli problematiskt då organisationerna har olika synsätt på människan. Landstinget 

har till uppgift att vårda sjuka människor och uppmuntra dem att bli bättre på vad patienterna 

själva önskar, medan kommunen utövar omsorg kring friska människor och fokuserar på det 

de klarar självständigt. Då är det nödvändigt med gemensamma ramar för hur 

samverkansprojektet ska genomföras. I rapporten betonas vikten av att gemensamt hitta nya 

lösningar på uppkomna problem, att arbeta fram gemensamma normer och värderingar samt 

att hitta en maktbalans där ingen profession upplever att den är i underläge. En annan viktig 

faktor är att samverkan ska ha legitimitet i alla berörda organisationer och att samverkan ska 

integreras både horisontellt och vertikalt i organisationen (Palm, 2005) 

 

5.3 Sammanfattande kommentarer 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att avgörande för föräldrars upplevelser och sätt att 

handskas med problematiken kring att ha ett barn med funktionsnedsättning är det bemötande 

de får från berörda myndigheter. Föräldrar upplever att myndighetspersonerna inte upplyser 

dem om de insatser som deras barn har rätt till, en kunskap föräldrarna ofta själva saknar. 

Detta medför att den maktobalans som finns i alla relationer aktiveras. Vidare framkommer 

att föräldrar upplever att de själva behöver ta initiativ till många kontakter och saknar en 

person med samordnande funktion som skulle kunna fungera som ”spindel i nätet” och som 

skulle avlasta föräldrarna från de ofta många telefonsamtal som krävs för att komma i kontakt 

med rätt person. Föräldrarna upplever ofta att de saknar stöd från samhället.  

 

Centralt är också att myndigheter måste se familjen ur ett helhetsperspektiv och vara flexibla 

att skapa individuella lösningar. Ur den litteratur vi granskat finner vi även att 

samhällsutvecklingen lett till ett ökat tryck på socialförsäkringarna vilket lett till ett ökat 

behov av samverkan mellan myndigheter. I och med att gränserna i ansvarsfördelning mellan 

kommun och landsting luckrats upp krävs det nya lösningar för att kunna tillgodose behovet 

hos dem med behov av omfattande stödinsatser för att förhindra att de ”hamnar mellan 

stolarna”.  

 

Vi har i granskningen funnit att kommun och landsting agerar efter olika regelsystem och att 

de har skilda synsätt på individen, där landstinget fokuserar på att vårda den sjuka människan 

och kommunen vill värna det friska. Det finns även en rädsla hos myndigheter att förlora sin 

kompetens och autonomi i samverkan med andra organisationer och att man därför föredrar 

kortsiktiga projekt. I forskningen har framkommit att det sett ur ett kommunalt perspektiv 

råder en maktobalans, där landstinget representeras av fler professioner och ofta har 

tolkningsföreträde. Från både kommun och landsting framkommer att den andra parten inte 

har tillräcklig insikt i ramarna för motpartens arbete och vilka begränsningar dess regelsystem 

medför. 

 

I litteraturgranskningen har vi funnit att stor del av forskningen rör samverkan ur ett 

organisationsperspektiv alternativt hur föräldrar upplever livet som förälder till barn med 

funktionsnedsättning. Vi har inte funnit någon litteratur som berör samverkan ur båda de 

perspektiv vi avser studera. Vi ser att det är ett outforskat område och hoppas vår studie kan 

leda till att nya frågor väcks. 

 



 29

6. Metod 
 

6.1 Val av forskningsmetod 

 
Vi valde att göra en kvalitativ litteraturstudie. Friberg beskriver i sin bok Dags för uppsats – 

en vägledning för litteraturbaserade examensarbeten en metod som bygger på fem steg, där 

det första steget är att välja den företeelse, i vårt fall samverkan, som ska studeras. Därefter 

görs en litteratursökning och granskning av studiernas kvalitet. För att värdera studiens 

kvalitet har vi sett till hur studien genomförts, hur stor studien är och ifall det är material som 

är ofta återkommande, då vi menar att studier många forskare refererar till är väl genomförda. 

De studier som ska analyseras väljs sedan ut. Studiernas resultat läses och likheter och 

skillnader identifieras vilket gör att nya teman, alternativt kategorier kan formuleras (Friberg, 

2006). 

 

Inklusionskriterierna var att studierna och artiklarna skulle vara relevanta för syftet och 

innehålla forskning gällande samverkan mellan olika professioner. Vi valde att exkludera 

studier utanför fältet för vård, omsorg, socialt arbete och ledarskap. Då vi även avsåg att 

studera upplevelser av samverkan blev vår slutsats efter att ha granskat studier inom andra 

områden, att den brukarrelation som uppstår inom vård och omsorg, samt socialt arbete inte 

existerar inom andra fält. Vi har i litteraturgranskningen valt att även omfatta samverkan 

kring vuxna personer med funktionsnedsättning, då det är svårt att finna studier som enbart 

fokuserar på barn och deras familjer.  

 

Enligt Friberg (2006) bör det studerade materialet vara vetenskapligt granskat. Vi har dock 

valt att även studera en FoU-rapport då vi ansåg att den var väl underbyggd och genomförd på 

ett sätt som ger den hög validitet samt reliabilitet.  

 

Syftet med en litteraturstudie är att få en fördjupad förståelse för materialet och en möjlighet 

att skapa nya resultat då flera olika studiers resultat vävs samman (Friberg, 2006). Att 

genomföra djupintervjuer med exempelvis enhetschefer inom socialtjänst, habilitering, 

landsting, föräldrar eller andra berörda professioner hade troligtvis kunnat ge svar på våra 

frågeställningar. Då vi anser att det hade krävts intervjuer med flera personer från varje 

profession för att täcka in hela fältet samt ge studien god reliabilitet och validitet ansåg vi att 

det inte rymdes inom ramen för denna studie. Då vi genomförde litteraturgranskningen fann 
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vi att få, eller inga studier, fokuserade på alla de områden vi var intresserade av att studera, 

nämligen faktorer för samverkan samt föräldrars upplevelser. Vi valde då att genomföra en 

litteraturstudie där vi skulle få möjlighet att analysera olika studier och därmed kunna dra nya 

slutsatser utifrån resultatet.  

 

6.2 Litteratursökning 

 
För att finna material till vår studie har vi sökt i databaserna Libris, Hjälpmedelsinstitutet, 

google, stadsbibliotekets databas, på socialvetenskap.se samt i databasen ELIN. Vi har även 

fått hjälp av bibliotekarie på socialhögskolans bibliotek samt statsbiblioteket. Antalet träffar 

var 15-20 och gav i många fall träffar på samma titlar. Detta gjorde att vi tillslut alltid kom 

tillbaka till samma studier, vilket vi drog en slutsats om att det inte finns mer material på 

området som behandlar det vi vill undersöka. De sökord som använts, separat och i 

kombination, är samverkan, barn, funktionshinder, funktionsnedsättning, socialtjänst, 

landsting, föräldrar, LSS, kommun, handikapp, handläggare samt brukare.  

 

Av de träffar sökningarna gav valdes de titlar som vi ansåg var intressanta och som handlade 

om det område vi vill studera ut, därefter lästes dessa abstract. De studier som fortfarande var 

intressanta och som uppfyllde de kriterier vi sökte efter valdes ut att ingå i studien. De 

kriterier vi då såg till var hur stort underlag studierna bygger på, hur väl genomarbetade de var 

och ifall materialet var något som andra forskare refererade till, eller vilka referenser studien 

använts sig av samt att materialet behandlade det område vi vill studera. De sex studier som 

slutligen valdes ut att ingå i vårt resultat var de enda studier vi fann på området som innehöll 

våra kriterier. Detta resulterade i följande studier: Lundstöms licentiatavhandling Det stora är 

ju att man fått barn, FoU-rapporten Samverkan och effektivitet som genomförts av Palm, 

Danermarks avhandling Kraften av samverkan – om samverkan kring barn och ungdomar 

som far illa eller riskerar att fara illa som redovisas i en antologi beställd av skolverket. 

Vidare valdes doktorsavhandlingen Olikheter som berikar genomförd av Boklund, Bernehäll 

Claessons licentiatavhandling Vardagens villkor för familjer med barn med funktionshinder 

samt Willumsen & Skivenes  artikel Collaboration between service users andra professionals 

som publicerats i Child and family social work 2005 nr. 10 ut att ingå i studien. Översikt över 

de studier vi analyserat finns i bilaga 1.  
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Varje studie har bearbetats av oss båda på varsitt håll. Under tiden vi läst studierna har vi 

ställt några frågor till materialet som vi försökt besvara som relaterar till studiens syfte. De 

frågor vi ställt till materialet är följande: Alla studier har lästs flera gånger och 

stödanteckningar har förts under tiden. Därefter har vi träffats och diskuterat studierna och 

vad vi funnit i dem. Utifrån våra enskilda resultat diskuterade vi fram de centrala teman vi 

funnit i respektive studie. Dessa har sedan jämförts med varandra och vi har enats om tre 

centrala teman som återkommer i samtliga studier. De centrala teman vi funnit och som 

redovisas i resultatet är följande: Samsyn, Struktur/Styrning och Föräldraskap – strid för 

rättigheter och självkänsla.  

 

Boklund (1995), Lundström (2005) och Barnehäll Claesson (2004) har gjort vetenskapligt väl 

underbyggda studier vilka innehåller avsnitt av tidigare forskning, som varit högst relevanta 

för vår uppsats. Dessa referenser har vi därför valt att använda i vårt avsnitt om tidigare 

forskning, då de utgör ett bra bakgrundsmaterial. Vi har inte berört de resultat som presenteras 

i deras avhandlingar i vårt avsnitt om tidigare forskning. I vår resultatdel har vi bearbetat 

avhandlingarnas resultat genom att ställa frågor till materialet för att söka svar på det syfte 

och de frågeställningar som utgör grunden för denna uppsats. De frågor vi ställt är: Vilka 

hinder finns för samverkan – internt och externt?  Hur ser föräldrarna på sin delaktighet i 

samverkan? Hur påverkar bristande samverkan familjernas vardagsliv?  Vilka 

framgångsfaktorer finns bakom lyckad samverkan? Vilken betydelse har de juridiska 

utgångspunkterna för huruvida samverkan ska bli framgångsrik? Finns det en maktobalans 

mellan landsting och kommun? 

 

6.3 Validitet och reabilitet 

 
Med validitet menas ifall vi besvarar vårt syfte, att vi faktiskt mäter det vi avser att mäta 

(Esaiassion, 2007). Vi anser att vi genom en litteraturstudie som denna svarar på de frågor vi 

avser att få svar på i studien, då att vi ställer relevanta frågor till materialet och noga 

analyserar det. Genom att de studier vi använt oss av på olika sätt bekräftar varandra anser vi 

att validiteten är god, resultaten från studierna kan antas vara korrekta. Med reabilitet menas 

avsaknaden av slumpmässiga fel (Esaiassion, 2007). Vi har försökt minimera slumpmässiga 

fel i vår studie genom att vi båda har läst alla granskade studier och på varsitt håll skrivit ner 

vad vi funnit i dem. Genom att ställa upp de granskade studierna i en tabell (se bilaga 1) har vi 
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fått en större överblick över studierna samt de olika teman vi funnit i respektive studie. Vi har 

använt oss av många sökord och kombinationer av sökord för att få ett så stort underlag som 

möjligt att granska. Dock finns det ett par forskare som förekommer mer frekvent än andra i 

denna studie såväl som referenser i andra studier. Detta beror på att dessa forskare är erkänt 

framgångsrika inom området för samverkan och har genomfört studier av erkänt god 

vetenskaplig kvalitet.  

 

 

6.4 Etiska överväganden 

 
De studier vi använt oss av är godkända enligt forskningsrådets etiska principer. Då vi valt att 

inte genomföra intervjuer eller kontakta fysiska personer har det inte varit aktuellt med den 

typen av etiska överväganden inför denna uppsats.  

 
 

7. Redovisning av resultat 

 

I detta kapitel redovisas de centrala teman som vi funnit genom att ställa frågor till de studier 

som vi valt att granska i denna litteraturstudie. Studiens syfte är att beskriva vad som krävs för 

att uppnå god samverkan, undersöka varför samverkan ofta brister och hur detta påverkar 

föräldrarnas livssituation. De tre centrala teman vi fann som beskriver vad som är viktigt vid 

samverkan samt hur det påverkar föräldrarnas livssituation är: Samsyn, Struktur/Styrning och 

Föräldraskap – strid för rättigheter och självkänsla. Varje tema kommer att presenteras var 

för sig, efter varje tema följer en sammanfattande analys utifrån samverkansteori, kunskaps- 

och förklaringsmodeller samt maktperspektiv som vi beskrivit i kapitel fem. Då det är 

relevant har även tidigare forskning vävts in i analysen, för att visa på likheter eller skillnader 

mellan resultatet och den tidigare forskningen.  

 

7.1 Samsyn 

 

I Kraften av samverkan har Danermark funnit att grundläggande för att uppnå en god 

samverkan är att arbeta fram en gemensam förståelse och skapa en gemensam kunskapsbas 
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genom att delge varandra erfarenheter. Detta kräver att berörda professioner känner tillit till 

de övriga medverkande professionerna samt har kunskap om varandras uppdrag och 

begränsningar. Genom kommunikation i ett reflekterande klimat kan de medverkande 

professionerna bli medvetna om varandras olikheter och på vilket sätt dessa kan tillvaratas, 

genom detta kan man arbeta fram en god professionell grund. Ett återkommande tema i 

projektet är att det är mycket viktigt att dra lärdom av tidigare misstag men att se framåt och 

fokusera på det positiva som samverkan medfört. Att koppla lyckade insatser till målet är 

något som måste integreras i alla nivåer av de organisationer som medverkar (Danermark, 

2009).  

 

I studien Samverkan och effektivitet lyfter Lindholm & Palm (2004) fram att det är viktigt för 

professionerna i ett samverkansprojekt att de söker otraditionella lösningar på uppkomna 

problem och har stor kreativitet. Professionerna har sedan tidigare utvecklat olika kulturer, 

synsätt och värderingar och arbetet kan därmed försvåras. Även denna studie visar på vikten 

av att ha ett öppet synsätt och lita på övriga yrkesgrupper (Lindholm & Palm, 2004).  

 

Att det finns en skillnad i hur kommun och landsting ser på människan framkommer i 

majoriteten av de granskade studierna. I Lindholm & Palms (2004) studie beskriver en 

administrativt anställd inom kommunen detta på följande sätt:  

 

I hela vår kultur ligger det på något sätt att vi hjälper friska människor… landstinget har 

alltid vårdat sjuka människor” (Lindholm & Palm, 2004. s. 17) 
 

Den allmänna uppfattningen på avdelningen var att landstinget vårdar de som är sjuka till 

skillnad mot kommunen som vårdar friska människor. Från kommunalt håll sågs en risk att 

patienterna skulle bli hospitaliserade om man inte fokuserade på det friska i dem. Kommunal 

personal upplever att landstinget har ett tolkningsföreträde och har bristande intresse i att låta 

kommunal personal delge dem sina erfarenheter. Återigen framkommer att skilda synsätt på 

individen försvårar samverkan, där sjukvården aktivt vårdar och kommunen överlämnar 

mycket ansvar på individen att själv ansöka om insatser. Från landstinget betonas också att de 

ständiga organisatoriska förändringarna inom kommunerna också försvårar arbetet. För att 

uppnå en gemensam samverkanskultur krävs samsyn på verksamheten (Lindholm & Palm, 

2004).  
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I samma studie framkom tydligt att interorganisatorisk samverkan innebär möten mellan olika 

regelsystem. De problem som framkommer gällande rutiner och regler måste lösas om 

samverkan ska kunna fungera effektivt. I studien var det främst två områden där de båda 

regelsystemen upplevdes som extra problematiskt, utskrivning av patienter samt 

läkemedelshantering. Gällande utskrivning av patienter fanns irritation både hos personal med 

landstingsbakgrund och personal med kommunal bakgrund där biståndshandläggarna 

upplevde att arbetsterapeuter och sjukgymnaster inte litade på deras professionella kunskap. 

Arbetsterapeuterna och sjukgymnasterna å sin sida ansåg att biståndshandläggarna inte hade 

tillräckliga kunskaper kring rehabilitering och därför inte kunde bedöma patienterna. Olika 

synsätt och gränsdragningsproblem har även funnits inom respektive arbetsgrupp (Lindholm 

& Palm, 2004).  

 

Danermark (2009) visar att människovårdande organisationer ofta är uppbyggda enligt 

specialistområden där varje profession har goda kunskaper inom sitt eget område, dock har de 

ofta dåliga kunskaper kring andra professioners ramar och uppdrag vilket kan leda till 

orealistiska förväntningar på andra huvudmän. Att ha kunskap kring andra professioners 

regelverk har mycket stor betydelse för såväl nya ramar och riktlinjer som för att undvika 

konflikter orsakade av okunskap.   

 

I Lindholm & Palms (2004) studie Samverkan och effektivitet framkom att många 

professionella anser att andra yrkesgrupper ofta saknar kunskap om deras regelverk. 

Landstinget arbetar efter HSL och kommunens administrativa personal, exempelvis 

biståndshandläggare arbetar enligt SoL. De intervjuade personerna med kommunal bakgrund 

beskriver hur de anser att de andra professionerna inte har tillräcklig kunskap kring vad SoL 

innebär, och anser inte att de övriga var medvetna om kring skillnaderna i lagrum. Genom 

interaktion och gemensamt upprätta ett nytt synsätt fick de båda huvudmännen insikt i motsatt 

parts synsätt, vilket gav ökad förståelse för motpartens arbetssätt. Genom att föra en 

diskussion kring detta, samt att kartlägga de skillnader som finns kan gemensamma synsätt 

växa fram. Det framhålls som särskilt viktigt att inte ignorera de olikheter som finns, utan att 

istället aktivt belysa dem.  Efter diskussion och information om respektive regelsystem enades 

avdelningen om ett gemensamt förhållningssätt. Forskarna fann att förbättrad samverkan och 

samsyn ledde till effektivitet, bättre samarbete och koordination av insatser för individen 

(Lindholm & Palm, 2004).  
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I Boklunds (1995) studie Olikheter som berikar svarade handläggare inom tre olika områden 

inom kommunal omsorg, individ- och familjeomsorg, barnomsorg samt äldre- och 

funktionshindrade på frågan varför de började samarbeta med varandra. Resultatet visar att 

handläggarna delvis har angett olika orsaker till samarbete, i samma ärende. Handläggarna 

inom individ- och familjeomsorg (socialsekreterare) anger att de i större utsträckning 

samverkar för att de andra handläggarna behöver det, för stödja personal i hemtjänst eller 

personal på förskolor än för att de själva upplever behov av det. Ett annat skäl till samarbete 

tycks vara att kunna ge barnet insatser från något annat område inom socialtjänsten, där de 

själva inte har mandat att besluta om, exempelvis insatser enligt LSS. Motivet tycks inte vara 

viljan att få ett helhetsperspektiv, utan snarare de andra professionernas problem (Boklund, 

1995). 

 

Barnomsorgshandläggare samt äldre- och LSS-handläggare uppger att de vill samarbeta med 

handläggare från individ- och familjeomsorg för att få möjlighet att få stöd kring personer 

som befinner sig i svåra livssituationer, för att kunna utföra sitt eget uppdrag. 

Barnomsorgshandläggarna anger att ett skäl till samarbete är bristande samordning inom 

socialtjänsten (Boklund, 19995). 

 

I Boklunds (1995) studie ombads handläggarna att ange tre primära problemområden i varje 

ärende. Resultatet visar att socialsekreterarna identifierade fler problemområden och hade en 

mer flerdimensionell bild av familjen, mot barnomsorgshandläggarna som var inriktade på 

specifika problem, exempelvis bristen på förskoleplats. En samstämmighet fanns inom ett 

område – föräldrars eventuella missbruk. Bland barnomsorgshandläggarna fanns ett internt 

svarsbortfall på 17% i fråga om problemområden, något som Boklund (1995) tolkar på två 

sätt. Dels att det finns en möjlighet att barnomsorgshandläggarna inte haft kännedom om hela 

familjebilden, och dels att de har mindre benägenhet att problematisera familjesituationen. En 

annan tydlig skillnad är att barnomsorgshandläggarna fokuserar på barnets situation, medan 

socialsekreterarna fokuserar på hela familjens behov. Studien visar att handläggarnas svar på 

frågan om de tre primära problemområdena inte är samstämmiga i mer än 55% av ärendena.  

 

7.1.1 Sammanfattande kommentarer  

I resultatet finner vi att samverkan mellan organisationer innebär en kulturkrock mellan 

organisationskulturer, synsätt, regelverk och värderingar. Detta konkretiseras i kunskaps- och 
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förklaringsmodellerna, där det tydliggörs att de två huvudmännen, kommun och landsting har 

olika utgångspunkter, vilket gör att de har olika synsätt på problemen (Danermark & 

Kullberg, 1999).  

 

I den tidigare forskningen framkom även där att de samverkande professionerna har olika 

synsätt. Danermark & Kullberg (1999) menar att till varje nystartat samverkansprojekt bär de 

samverkande professionerna med sig erfarenheter från tidigare möten och en syn på hur 

samverkansprojektet bör utformas, som grundas i egna värderingar samt den egna 

professionens synsätt.  

 

Vidare visar resultatet att samsyn är en förutsättning för att samverkan ska vara effektiv och 

fylla sitt syfte. För att uppnå samsyn krävs god kommunikation i en lärande organisation, där 

de samverkande professionerna kan ges möjlighet att delge varandra erfarenheter. Ofta 

behövs kunskap om varandras uppdrag, samt ramar kring uppdragens regelverk. Då 

kunskapen om varandras uppdrag brister leder det till orealistiska förväntningar och 

konflikter. Samverkansteorin menar att de skilda synsätten är naturliga och oundvikliga, men 

att det är viktigt att vara öppen med de skilda synsätten. Genom kommunikation och ett öppet 

förhållningssätt menar samverkansteorin att god samverkan kan uppnås (Danermark, 2003).  

 

Resultatet visar även att det är nödvändigt att belysa olikheterna, för att nå en gemensam 

kunskapsbas och värdegrund. Danermark & Kullberg (1999) konstaterar att det är viktigt de 

professioner som ska samverka själva identifierar skillnader i synsätt och hur dessa skillnader 

ska hanteras. Även Palm (2005) betonar vikten av att arbeta fram en gemensam värdegrund 

och nya lösningar på gemensamma problem.  

 

7.2 Styrning/struktur 

 

I Danermarks (2009 studie Kraften av samverkan framkommer vikten av struktur i 

samverkansarbetet. Detta innebär bland annat att tydliggöra begrepp och den målgrupp 

insatserna riktar sig till. Ett begrepp som exempelvis ”hög skolfrånvaro” finns en risk att de 

inblandade professionerna värderar och definierar på olika sätt. Socialtjänsten kan se det som 

en indikation på dåliga hemförhållanden, skolan kan uppleva oro att det ska leda till sämre 

betyg och därmed sämre chanser på arbetsmarknaden och polisen kan se det som ett 
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riskbeteende att falla in i kriminella aktiviteter (Danermark, 2009). Detta är även något som 

Boklund (1995) beskriver och konkretiserar gällande begreppet ”levnadsstandard” som i 

studien har olika innebörd för handläggarna. De värderade och definierade begreppet olika 

beroende av de normer som fanns på respektive avdelning. Detta ledde till konflikter 

sinsemellan då de inte hade samma syn på vad en brukare hade rätt att få beviljat (Boklund, 

1995) 

 

Willumsen & Skivenes (2005) problematiserar i Collaboration between service users and 

professionals hur exempelvis den utgångspunkt som ligger till grund i ärenden som rör barn, 

”barnets bästa” är en värdeladdad, normativ värdering. Både på professionell och rättslig 

grund kan begrepp definieras och tolkas olika, det kan vara svårt att veta vad som egentligen 

är ett barns bästa om inte de samverkande parterna tillsammans definierar nyckelbegrepp 

(Willumsen & Skivenes, 2005).  

 

Lindholm & Palm (2004) synliggjorde i studien Samverkan och effektivitet att personalen 

agerade utifrån olika regelsystem, som en konsekvens medförde detta stora störningar i 

vårdkedjan som initialt medförde ett intagningsstopp av patienter. Studien visar på olikheter i 

ansvarsfördelningen även då det gällde likartade arbetsuppgifter, exempelvis medicindelning 

där forskarna fann en stor skillnad mellan undersköterskors arbetsuppgifter beroende av om 

de hade kommunal – eller landstingsbakgrund (Lindholm & Palm, 2004).  .  

Även i Olikheter som berikar belyser Boklund (1995) hur oklar ansvarsfördelning kan bli ett 

problem då det ofta uppstod oklarheter kring vem som bär huvudansvaret för ett barn. Detta 

medför givetvis även diskussioner om vilken grupp som skulle ha ekonomiskt ansvar för de 

insatser som genomförs gemensamt. Det framgick även av studien att det fanns stora 

oklarheter gällande fördelning och begränsning mellan de olika professionernas uppdrag och 

ramar kring arbetet. Bristen på kunskap och tillit till de övriga skapade irritation och känslor 

av uppgivenhet då man ansåg att de andra ”inte förstod” (Boklund, 1995). Genom 

strukturfrämjande avtal, riktlinjer och handlingsplaner underbyggs ansvarsfördelningen och 

ges legitimitet i samverkansgruppen (Lindholm & Palm, 2004). Detta bekräftas av Danermark 

(2009) i Kraften av samverkan där forskarna funnit att genom en tydlig ansvarsfördelning 

minskar risken för att en profession ger sig själva tolkningsföreträde och ökar förståelsen för 

andra professioner (Danermark, 2009).  
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Willumsen & Skivenes (2005) har använt sig av Habermas teori om det kommunikativa 

handlandet som i korthet går ut på att för att kunna legitimisera ett beslut måste de personer 

som berörs av beslutet engageras för att gemensamt rådgöra kring målet, detta benämns i 

studien som den rådgörande modellen. Baserat på den rådgörande modellen är det möjligt att 

utveckla och utarbeta en ”allmänt vedertagen” handlingsplan samt definition av normativa 

frågor. Det finns fyra kriterier som måste uppfyllas: alla representerade professioner måste 

vara inblandade i beslutsprocessen, det måste finnas en i förväg bestämt mötesplats där 

förhandlingarna kan äga rum, det måste även finnas en acceptans för oliktänkande och vara 

högt i tak samt att det måste finnas ett förtroende hos allmänheten (Willumsen & Skivenes 

2005).  

 

Lindholm & Palm (2004) visar vikten av att upprätta gemensamma riktlinjer och regler för det 

fortsatta arbetet. Forskarna menar på att det är av största vikt att den struktur som arbetas fram 

är anpassad till verksamheten, samt att aktörerna har stort handlingsutrymme (Lindholm & 

Palm, 2004). Att ha ett tydligt syfte med samverkan ger klarhet i varför projektet startat och 

vilket mål det har (Danermark, 2009). Målgruppen måste vara väldefinierad och begränsad 

för att strukturera arbetet och upprätta nya, gemensamma ramar (Lindholm & Palm, 2004).  

 

För att uppnå goda resultat i en samverkansgrupp krävs, förutom möjlighet till stöd och 

support av laglig ställföreträdare i de fall det behövs, även förutbestämda tidsramar för mötet 

samt begränsning av talutrymme för att ge alla möjlighet att delta i diskussionen och undvika 

att en part ger sig själv tolkningsutrymme. Även ramar för vilka ämnen som skall behandlas 

och en dagordning bör finnas för att kunna utveckla ett positivt gruppklimat (Willumsen & 

Skivenes, 2005).  

 

Om handläggarna och socialsekreterarna i Boklunds (1995) studie Olikheter som berikar hade 

samverkat kring familjerna, exempelvis i arbetsgrupper hade de enklare uppnått resultat som 

gagnat familjerna då de hade kunnat delge varandra erfarenheter och därmed se familjen ur ett 

helhetsperspektiv.  I denna arbetsform hade olikheterna kunnat komma till sin rätt genom att 

var och en i arbetsgruppen hade fått möjlighet att bidra med resurser, kompetens och 

erfarenheter för att arbeta mot ett gemensamt mål. Det framkommer även att bristen på 

kunskap kring varandras professioner orsakar att den schablonbild som fanns av varandras 

arbete medför stora hinder i samverkan I studien uppger den grupp av handläggare och 

sekreterare som hade närhet till varandras arbetsplatser att det främjade samarbetet då de 
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ansåg att det var till stor fördel att ha kunskap kring varandra samt deras arbetsuppgifter och 

att det då upplevs som enklare att prata om problem rörande vissa brukare än om de hade 

arbetat i olika byggnader. De ansåg att revirtänkandet minskade med närhet till varandra och 

att detta gav en helhetssyn på familjerna. Det var även denna grupp som hade mest positiva 

attityder gentemot varandra (Boklund, 1995).  

 

På politisk och administrativ nivå krävs engagemang och ett ställningstagande för 

samverkansprojektet. Genom detta samt en välfungerande styrning legitimeras samverkan, 

och det kan även fungera som ett incitament att fortsätta arbetet samt säkra långsiktigheten 

(Palm, 2004).  Danermark (2009) visar att för att det operativa arbetet ska fungera är det 

nödvändigt att integrera ett projekt, främst vertikalt, samt ge projektet politisk legitimitet. 

Utan dessa faktorer är det svårt att nå önskade mål med projektet (Danermark, 2009).   

 

Willumsen & Skivenes (2005) visar i sin artikel att en nödvändighet för att säkerställa att ett 

beslut är fattat på rätt grunder krävs en form av allmän insyn. Det måste vara möjligt för 

allmänheten att få insyn i, samt kontrollera innehållet, i ett beslut. Exempelvis kan det vara av 

allmänt intresse att få insyn i på vilka grunder ett beslut är fattat. Det kan vara relevant att få 

kunskap kring vilka lagar som ligger till grund för beslutet och huruvida det är sunda 

värderingar som ligger bakom beslutet. Att ge allmänheten insyn har även ett högre syfte, att 

skapa en politisk norm för hur man ska se på barnavårdsärenden och därmed skapa legitimitet 

för de beslut som fattas. För att legitimisera krävs alltså ett visst mått av insyn, med 

nödvändig hänsyn taget till de sekretesslagar som omgärdar socialt arbete (Willumsen & 

Skivenes, 2005).  

 

Danermark (2009) beskriver två projekt. I Malmö finns projektet SSP, vilket står för skola, 

socialtjänst och polis, som syftar till att minska ungdomsbrottsligheten. Projektet är uppbyggt 

med en ledningsgrupp i varje stadsdel med ansvar för organisationen. Gruppen består av 

stadsdelschef, verksamhetschefer från socialtjänsten och skola samt närpolischef. Varje 

stadsdel har även SSP-arbetsgrupper bestående av skolledare, kuratorer och representanter 

från socialtjänsten. Inom detta projekt är man överens om att denna samverkansform inte är 

kopplad till en individ, utan kan ses som en tjänst. Genom detta har man lyckats eliminera den 

eldsjälsproblematik som annars är ofta förekommande i liknande projekt. Detta kan ses som 

ett lyckat projekt i avseende att det har legitimitet på ledningsnivå samt att det är en tjänst som 

inte är kopplad till en individ (Danermark, 2009).  
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I Örnsköldsvik finns ett samordningsförbund där kommun, landsting, arbetsförmedling, 

försäkringskassa och polis verkar för att minska kriminaliteten hos ungdomar. Till skillnad 

mot Malmös SSP-projekt har Örnsköldsviks politiker satt upp kortsiktiga mål och de berörda 

professionerna har svårigheter att enas om resursanvändningen. Representanter för 

professionerna vittnar om att de metoder som krävs för samverkan är något de anser krånglar 

till ett arbete de redan anser fungera bra. Här finns en oro hos berörda professioner att 

”överorganisera” verksamheterna (Danermark, 2009).  

 

40% av handläggarna som tillfrågats i Olikheter som berikar anger att det finns 

organisatoriska hinder för samverkan, såsom resursbrist, byråkratiska hinder eller hinder från 

verksamhetsledningen (Boklund, 1995).  

 

7.2.1 Sammanfattande kommentarer 

Resultatet visar att det inledningsvis är viktigt att definiera målet med samverkan samt 

målgruppen, samt att gemensamt definiera begrepp. Då läkaren är den i samverkansgruppen 

som har högst status i samhället, högst utbildningsgrad samt kunskap kring att ställa diagnoser 

kan detta innebära en rubbning i maktbalansen där läkaren ställer diagnosen och därmed ger 

sig själv en form av subtil makt och tolkningsföreträde (Askheim, 2008; Danermark, 2004). 

Detta kan förstås genom Danermarks modell kring modellstarka och modellsvaga 

verksamheter. I detta fall är landstinget och framförallt läkaren den modellstarka, medan 

representanter från kommunen ses som modellsvaga då de vare sig har kunskap eller rätt att 

ställa diagnos (Danermark, 2004). Den tidigare forskningen visar att det är av stor vikt att vara 

medveten om den maktaspekt som finns i alla relationer, samt att det är viktigt att hitta en 

maktbalans där ingen profession upplever att den är i underläge (Danermark, 2004; Palm, 

2005).  

 

Samverkansprojektet måste vara väl förankrat hos ledning samt beslutande politiker för att 

vinna legitimitet. Resultatet visar att det för en framgångsrik samverkan krävs att strukturen är 

anpassad för verksamheten och att det finnas en klar ansvarsfördelning som bygger på 

strukturfrämjande avtal och riktlinjer.  

 



 41

7.3 Föräldraskap - strida för rättigheter och självkänsla 

 

Resultatet från Bernehäll Claessons studie Vardagens villkor för familjer med barn med 

funktionshinder visar att föräldrarna upplever att de inte har tillgång till det stöd som de enligt 

lag har rätt till. Många föräldrar anser att informationen kring rättigheter och vilka stödformer 

som finns från kommunen är bristfällig. Informationen kring de rättigheter familjerna har får 

de ofta i kontakten med andra familjer i samma situation, trots att kommunen enligt svensk 

lag har en skyldighet att informera om detta. En förälder uttrycker det såhär:  

 

Det skulle vara till stor hjälp om man fick reda på sina rättigheter när det 

gäller försäkringskassan med vårdbidrag och merkostnad. Personlig 

assistent inom LSS, olika former av bidrag, fonder, resor m.m. Den största 

informationen kommer från andra föräldrar med barn med 

muskelsjukdomar (Bernehäll Claesson, 2004. s. 64).  
 

Studien visar att många familjer har svårigheter att få ihop det dagliga livet. Det finns även 

familjer som tycker att vardagslivet fungerar bra, även om de inte är lika många till antalet. 

Något som framkom i studien är att ju mer omfattande barnets funktionsnedsättning är, ju 

mindre hjälp och stöd upplever familjerna att de får från samhället. De flesta föräldrar 

efterfrågar avlastning då de upplever sin situation som bitvis betungande. De upplever att 

kommunen brister i att informera kring rätten till avlösning (Bernehäll Claesson, 2004).  

 

Några kommentarer som framkommer i Bernehäll Claessons (2004) studie och som belyser 

varför en fungerande avlastning är viktig för familjerna är följande:  

 

Att inte känna sig isolerad och ensam bara för att vi har ett handikappat 

barn. Vi vill leva och fungera som en vanlig familj (Bernehäll Claesson, 
2004. s. 56). 
 

Att få sova!!! Och få tid över för varandra!!! (Bernehäll Claesson, 2004. s. 
56). 
 
För att orka med det (Bernehäll Claesson, 2004. s. 56).  

 

I Lundströms (2005) studie Det stora är ju att man fått barn vittnar föräldrarna om en önskan 

att leva som en vanlig familj och att bara få vara föräldrar. Föräldrarna beskriver hur de får 

med sig träningsprogram som barnet ska utföra flera gånger om dagen, vilket gör att 
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föräldrarna inte kan leka på ett naturligt sätt med barnen när det är små. När barnen blir äldre 

menar föräldrarna att det är enklare att få in träningen i den dagliga leken. (Lundström, 2005).  

 

Det finns en tydlig avvikelse mellan föräldrars och socialarbetares upplevelser av hur 

samarbetet mellan dem fungerat. En situation uppfattas olika av var och en som befinner sig i 

det aktuella rummet, alla upplever situationen utifrån egna tidigare erfarenheter och 

individuella förutsättningar (Boklund, 1995).  

 

Willumsen & Skivenes (2005) visar att en anledning till att involvera alla parter som berörs av 

ett beslut är att få en helhetssyn. Andra anledningar kan vara att försäkra sig om att få ta del 

av all relevant information för att på så sätt kunna tillvarata barnets intressen på bästa sätt. 

Föräldrar och barn har kunskap och valmöjligheter kring de personliga förhållandena i 

familjen och måste därför ges chans till delaktighet i de beslut som fattas. Det finns dock 

alltid en risk att föräldrarnas synsätt är ensidigt, för att få en mer välbalanserad bild finns 

behov av att höra andra parter innan beslut fattas för att på så sätt väga deras önskan och 

information mot annan relevant fakta. På grund av brist på kunskap, utbildning eller med 

skilda sociala bakgrunder kan det vara svårt för föräldrarna att förmedla en bild av 

situationen. Detta innebär ibland att maktbalansen rubbas då de professionella 

samverkansparterna ofta har högre utbildning och kunskap kring hur rättssystemet fungerar. I 

processen är det alltså av största vikt att förvissa sig om att alla inblandade parter har tagit del 

av, samt uppfattat informationen, korrekt. För att kunna tillvarata barnets intressen kan 

föräldrarna ibland behöva stöd för att förmedla sina önskemål och få kunskap kring vad de har 

rätt att kräva. I samverkansgrupper där även anhöriga ingår tenderar antalet professionella 

parter att vara i antal många fler än de anhöriga, vilket kan leda till maktobalans mellan 

antalet professionella och brukare i samverkan inom socialt arbete.   (Willumsen&Skivenes, 

2005).  

 

I Olikheter som berikar framkommer tre återkommande teman; att leva ett normalt liv, bli 

friskare samt att bryta ensamheten. För de intervjuade mödrarna framstod tillgång till 

barnomsorg som en mycket viktig faktor för att de skulle kunna leva ett normalt liv (Boklund, 

1995).  

 

Många föräldrar vittnar i Bernehäll Claessons (2004) studie Vardagen villkor för familjer med 

barn med funktionshinder om en okunskap hos de professionella och att de inte har någon 
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förståelse för familjens situation. En följd av detta blir att föräldrarna inte känner sig trygga 

med att lämna bort sitt barn. För att avlösarservicen ska ge det resultat som är målet, är det 

viktigt att föräldrarna känner sig trygga med den som tar hand om deras barn. Då familjerna 

ofta har svårt att få tag i någon avlösare, får familjen lita på att anhöriga och vänner stöttar 

dem. Studien visar dock att umgänget med vänner och släkt blir mycket mer begränsat för 

familjer med barn med funktionsnedsättning. En anledning kan vara att familjen helt enkelt 

inte orkar med något umgänge då de har avlösning, men en orsak kan även vara okunskapen 

som finns i samhället, många tar avstånd från familjer med barn med funktionsnedsättning, de 

blir inte lika attraktiva att umgås med (Bernehäll Claesson, 2004).  

 

Även Boklund (1995) fann i sin studie att de intervjuade mödrarna uttryckte en önskan om att 

kunna lita på att barnomsorgspersonalen tog god hand om deras barn för att de skulle kunna 

arbeta och på så vis kunna normalisera sin tillvaro. Avlastning för att få egen tid var också 

något som mödrarna angav som mycket viktigt. Endast en av de intervjuade uppgav att 

socialtjänsten kunnat bistå med hjälp då det behövdes, merparten av de intervjuade uppgav 

dock att socialtjänsten delvis kunnat bistå med de hjälpinsatser de varit i behov av. De 

personer som ansåg sig inte ha fått hjälp uppgav socialtjänstens förhållningssätt som skäl till 

detta. Dessa personer som inte ansåg sig ha fått hjälp, och de som endast delvis ansåg sig ha 

fått hjälp uppgav ett antal faktorer till detta; det är för många personer inblandade, ofta 

personalbrist och därmed bristande kontinuitet, en upplevelse av att känna sig förnedrad, 

saknar stöd kring vilka insatser man kan ansöka om och i vilket förhållande de själva har till 

socialtjänsten (Boklund, 1995).  

 

Det många föräldrar i Bernehäll Claessons (2004) studie upplever som jobbigt är att de själva 

får agera sambandscentral, informera andra, exempelvis förskolan och skolan och även alla 

samtal som måste ringas för att ordna olika saker. En stor oro hos föräldrarna är även hur 

vardagen ska fungera då de själva, assistenten eller barnen blir sjuka, det kan vara svårt att 

snabbt få hjälp i akuta situationer. Detta skapar en inre stress hos föräldrarna och gör att de 

har svårt att koppla av. En stor hjälp för föräldrarna vore ifall det fanns någon person som 

agerade ”spindeln i nätet” och såg till att samordna all hjälp och information. Föräldrarna är 

nöjda med insatserna när hjälpen samordnas, att de som lovas blir genomfört samt att de 

känner sig respekterade, något som författaren anser borde vara självklart, men som tyvärr 

inte är det (Bernehäll Claesson, 2004).  
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En mamma uppger i Boklund (1995) att socialtjänsten presenterat färdiga lösningar för henne 

utan att fråga hur hon ställde sig till detta. Hon hade önskat att de tagit hennes oro på allvar 

och samordnat insatser så att hon hade kunnat sköta sitt arbete. Socialsekreteraren och 

barnomsorgshandläggaren i det berörda fallet medgav att det funnits lite samarbetsproblem, 

men att de varit av en administrativ natur där kompetensen för det stöd mamman önskat inte 

fanns att tillgå. En annan mamma vittnar om samma sak, hur insatser beslutats över hennes 

huvud och utan att hon kommit till tals. Det kan vara svårt att individanpassa en lösning då 

handläggaren inte känt familjen sedan tidigare, men att presentera flera olika lösningar, och 

inte efterfråga var mammorna själva anser vara bäst, har medfört minskat förtroende för 

socialtjänstens arbete. Många av de intervjuade uppger att de själva fått ta ansvar för 

samordnandet av insatser och att det varit tvungna att tjata sig till insatser. Detta trots att 

många har en rädsla för att uppfattas som besvärliga (Boklund, 1995). 

 

Många av de intervjuade föräldrarna i Lundströms (2005) studie har negativa erfarenheter 

från sjukhuset, de upplever sig inte ha blivit omhändertagna, sedda eller respekterade. Hur 

barnet blir bemött och den attityd andra personer visar barnet har stor betydelse för de inre 

föreställningarna hos föräldrarna. I studien framkom att hur beskedet lämnas till föräldrarna 

sedan påverkar deras sätt att se på sitt barn, på vad barnet kan och inte kan göra. Ett exempel 

ges i studien där läkaren gav barnet tre-fyra år att leva och där föräldrarna inte kunde ta in de 

steg i utvecklingen som barnet gjorde, då de hade väldigt svårt att frigöra sig från det scenario 

som läkaren målat upp (Lundström, 2005).  

 

Lundström (2005) visar att föräldrarna är mycket kritiska till hur beskedet att deras barn har 

en funktionsnedsättning lämnades. En förälder beskriver situationen på följande vis:  

 

Han var röd i ansiktet och synbart nervös. Han gjorde en undersökning och 

blev än mer nervös. Så sa han: ”ja, jag misstänker att det är trisomi 21”. 
Jag minns det så väl. Det var så synnerligen korkat, att han använde sig av 

en så medicinsk term, eftersom det finns något som är vedertaget som alla 
vet vad det är, Downs syndrom.(…) Jag tyckte att det var snudd på 

oproffsigt (Lundström, 2005, s. 101f). 
 

7.3.1 Sammanfattande kommentarer 

Resultatet visar att många föräldrar upplever ett bristande stöd från samhället och att de 

saknar information kring sina rättigheter. Föräldrarna upplever även att de tvingas strida för 
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sina rättigheter och att den kunskap de har, till stor del härrör från andra föräldrar som har 

barn med funktionsnedsättning. Detta har även framkommit i ett flertal studier i den tidigare 

forskningen som ligger till grund för denna studie. 

 

Det har visat sig att det finns en avvikelse mellan hur föräldrarna upplevt möten med 

myndigheter, mot hur de professionella har uppfattat situationen. Det finns ofta en svårighet 

för föräldrarna att förmedla en bild av sin livssituation på grund av bristande kunskap eller 

utbildning samt beroende av social bakgrund och de skulle därför ibland behöva stöd i att 

förmedla sitt stödbehov. 

 

Det framkommer att de första mötena, samt beskedet om barnets funktionsnedsättning är 

mycket viktiga för hur föräldrarna senare kom att se på sig själva och barnets 

funktionsnedsättning. Många föräldrar beskriver hur den första tiden efter beskedet var värst, 

men att de även senare har upplevt mer eller mindre jobbiga perioder. Den sociala kontext 

som familjen befinner sig i har visat sig ha stor betydelse för hur föräldrarna ser på sitt 

föräldraskap och barnets funktionsnedsättning. Bemötandet av familjen, både från 

professionella och andra personer i omgivningen har haft betydelse för hur snabbt föräldrarna 

tar sig igenom krisen det innebär att bli förälder till ett barn med funktionsnedsättning.  

 

Flera föräldrar vittnar om läkare som lämnat beskedet om funktionsnedsättningen i 

medicinska termer, eller bemött föräldrarna på ett, i deras tycke, oprofessionellt sätt genom att 

exempelvis undvika att svara på direkta frågor eller ifrågasätta föräldrarnas förväntningar 

kring det väntade barnet. 

 

Många föräldrar vittnar om att de upplever att beslut fattats över deras huvuden och att de inte 

fick komma till tals i frågor som gällde insatser och beslut gällande barnet. I den tidigare 

forskningen framgår att föräldrar anser att flexibilitet och individuella lösningar är mycket 

viktiga för hur de uppfattar sin totala livssituation (Bernehäll Claesson, 2004; Roll Pettersson, 

2001).    

Behovet av en samordnare framkom tydligt i resultatet för att föräldrarna själva skulle slippa 

hålla i alla kontakter och inte behöva berätta sin historia för fler personer än nödvändigt.  

 



 46

8. Diskussion 

 

Kapitlet börjar med en metoddiskussion som följs av en resultatdiskussion där studiens 

resultat diskuteras. Resultatdiskussionen är uppdelad i tre delar, baserade på studiens 

frågeställningar och återkommande teman. Studiens resultat kommer nedan att diskuteras 

utifrån den teoretiska ramen och tidigare forskning.  

 

 

8.1 Metoddiskussion  

 

Merparten av de studier som genomförts på detta område är kvalitativa. Anledningen är 

troligtvis att det kan vara till fördel för resultatet att ha möjlighet att ställa följdfrågor till 

medverkande personer. Det kan även vara problematiskt att hitta ett tillräckligt stort underlag 

för att genomföra en kvantitativ studie då målpopulationen inte är tillräckligt stor för att göra 

ett tillfredsställande urval (Esaisasson, 2007). Vi anser att den valda metoden, en 

litteraturstudie har varit en bra metod och att den besvarat vårt syfte. Som vi tidigare beskrivit 

hade möjligtvis djupintervjuer med ett flertal olika personer och professioner som samverkar 

bättre besvarat vårt syfte. Då vi hade haft möjlighet att ställa följdfrågor och be dem utveckla 

svaren. Dock anser vi, att för att besvara syftet med denna studie hade det behövts göra ett 

flertal intervjuer med exempelvis enhetschefer inom både kommun och landsting, 

sjukgymnaster, handläggare och föräldrar för att besvara syftet, något som inte rymdes inom 

ramen för denna studie. Genom att väva ihop ett flertal olika studier på det sätt vi har gjort har 

vi fått ta del av många resultat och vi anser att detta är jämförbart med att göra ett flertal 

djupintervjuer och därmed en bra metod för att besvara vårt syfte, att väva ihop varför 

samverkan brister inom organisationer med hur delaktiga föräldrarna känner sig i 

samverkansprocessen. Något som tidigare inte är besvarat.  

 

Gällande generaliserbarhet anser vi den vara god gällande de delar i studien som rör 

organisationsteori, då vi har källor av hög vetenskaplig kvalitet som oberoende av varandra 

bekräftar de brister som framkommit i denna uppsats. Även de bearbetade studierna gällande 

hur delaktiga föräldrarna upplever sig i samverkansprocessen är samstämmiga och visar att 

bristande samverkan har en negativ effekt på föräldrar till barn med funktionsnedsättnings 
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livssituation. Vi anser därför att det resultatet är generaliserbart. Vi anser dock att 

kompletterande samtalsintervjuer med föräldrar till barn med funktionsnedsättning skulle 

kunna ge svar på frågan varför föräldrar inte anser sig få den hjälp de behöver samt få en 

djupare förståelse för var föräldrarna anser att samverkan brister.  

 

 

8.2 Resultatdiskussion  

 

Syftet med denna studie var att beskriva vad som krävs för att uppnå god samverkan mellan 

olika professioner kring familjer med barn med funktionsnedsättning, samt ur ett 

organisatoriskt perspektiv undersöka till hur stor del föräldrarna känner sig delaktiga i 

samverkansprocessen.  

 

8.2.1 Vad krävs av yrkesgrupperna inom de samverkande organisationerna 

för att uppnå lyckad samverkan? 

I FoU-rapporten Effektiv samverkan beskrivs att det alltid har funnits ett behov av samverkan, 

men att samhällsutvecklingen har gjort det nödvändigt att samverka. (Palm, 2005).  I och med 

Ädel- handikapp- och psykiatrireformerna specialiserades och begränsades verksamheterna 

till egna ansvarsområden (Socialtstyrelsen, 2008). En paradox är att samhället är uppbyggt på 

specialistfunktioner, var och en med god kunskap kring sitt eget område, men utan insyn i 

närliggande områden. Resultatet i denna studie visar att detta är ett problem, då det är viktigt 

med en helhetssyn och att bristande kunskap kring ramarna för andra aktörers uppdrag skapar 

stora problem i samverkan mellan olika professioner.  

Framgångsrika samverkansprojekt bygger på gemensam värdegrund och strukturer för nya 

arbetssätt. För att kunna skapa en gemensam värdegrund krävs att professionerna får kunskap 

och insikt i grunderna för de övriga representanternas yrkesmässiga uppdrag och regelmässiga 

ramar. Detta måste ske genom öppen kommunikation där det inte finns rädsla för att belysa 

olikheter mellan professionerna. Samsyn innebär inte att de medverkande professionerna 

måste stöpas om, utan det är de samlade erfarenheterna och kunskaperna som är styrkan i 

lyckade samverkansprojekt. Då forskning och resultatet i denna studie visar att långsiktiga 

projekt är mest framgångsrika ur samverkanssynpunkt innebär detta att personer i den 

ursprungliga samverkansgruppen av olika skäl byts ut. Då dynamiken i gruppen förändras är 
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det viktigt att behålla det öppna samtalsklimatet och låta den nya yrkespersonen delge de 

övriga sina erfarenheter och kunskaper. 

8.2.2 Vilka organisatoriska faktorer orsakar brister i samverkan?  

Både resultatet och den tidigare forskningen visar att det finns en statusskillnad mellan 

professionernas yrkesroller, med avseende på utbildningslängd, plats i hierarkin och social 

status. Inom landstinget är många yrkesgrupper legitimerade och att inneha legitimation är 

krav för att vara yrkesverksam. Inom kommunen saknas motsvarighet till legitimation, 

förvisso finns en auktorisation för socionomer men det existerar ingen egentlig legitimation. 

Med bakgrund av detta ställs olika utbildningstyper mot varandra där professionerna inom 

landstinget är utbildade på naturvetenskaplig grund, en mer påtagligt mätbar vetenskap. 

Professionerna inom kommunen har ofta socionomexamen, en tvärvetenskaplig utbildning 

som ger yrkespersonen verktyg att se brukare i sin totala kontext. Denna 

samhällsvetenskapliga kunskap är inte mätbar i samma utsträckning som den 

naturvetenskapliga, det vill säga att det inte alltid finns facit till de beslut som fattas då alla 

människor/brukare är unika. Legitimation och utbildning kan ge yrkespersonerna inom 

landstinget en uppfattning av att de har högre status än professionerna inom kommunen. Det 

finns således alltså en statusskillnad gällande utbildning, legitimation och därmed indirekt en 

värdering av en yrkesroll och social status.  

 

I litteraturöversikten till denna studie har vi observerat att det finns ett synsätt hos många 

myndigheter som förringar avtalens betydelse och framhåller att det mesta gällande 

samverkan går att lösa med ”rätt” personer (SKL, 2002). I resultatet för denna studie har vi 

funnit att avtal har stor betydelse för att ge samverkansprojektet legitimitet och det praktiska 

genomförandet av projektet. Det är viktigt att samverkansgruppen ses som en avtalad tjänst 

för att ge brukarna bästa möjliga service, för att på så sätt undvika problematiken att projektet 

upphör då de ”rätta” personerna byts ut (Danermark, 2009).  

 

Denna studie har även visat på vikten av att förankra ett samverkansprojekt i hela de berörda 

organisationerna. För att samverkan ska vara framgångsrik krävs integrering vertikalt genom 

hela organisationen, från styrande politiker ned till lägsta nivån i organisationen. Politisk 

legitimitet är viktigt då det är normgivande i allmänhetens ögon sett. Att styrande politiker 

antagit och signerat avtal som reglerar samverkan ger projektet legitimitet och sätter därmed 

ramar för medarbetarna längre ned i organisationen. Det räcker dock inte med skrivna avtal, 
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utan det är av stor vikt att definiera och motivera medarbetare kring syfte och mål med 

samverkan. Information om syfte och mål är förutsättningar för att samverkansprojekt ska bli 

framgångsrika (Palm, 2005; Danermark, 2009). Längre ned i organisationen kan samverkan 

utan definierat syfte och mål vara problematiskt att genomföra, då exempelvis LSS-

handläggare redan har en tung arbetsbörda och ofta upplever att de inte har tid att utföra sina 

huvudsakliga arbetsuppgifter. Att möta krav från ledningen på att delta i samverkansmöten 

där målet och syftet är oklart, får troligen inte önskad effekt då professionerna inte ser hur 

projektet ska kunna gagna brukaren på längre sikt. Kommun och landsting har sedan längre 

föredragit kortare samverkansprojekt trots att forskning visat på att långsiktiga projekt är mer 

framgångsrika.  

 

Något som framkom i FRISAM- utvärderingen var att många chefer tenderar att avsluta 

samverkansprojekt då detta inte är något som belönas i besparingstider (SKL, 2002). Det visar 

på vikten av en politisk legitimitet, att samverkan ses som något viktigt och något som 

behövs.  

 

8.2.3 Ses föräldrarna som en jämlik part i samverkan kring barnen med 

funktionsnedsättning?  

Som vi tidigare visat framkommer i både forskning och resultatet i denna studie att makt 

förekommer i alla typer av relationer. I relationen mellan brukare och professionella är 

maktbalansen snedfördelad då brukaren befinner sig i beroendeställning till de professionella, 

som i egenskap av myndighetsutövare har stor makt över brukaren/familjens livssituation. 

Läkare står högst upp i sjukhushierarkin och den makt som läkare besitter reproduceras och 

hålls vid liv genom den höga sociala status yrket medför. Läkare uppfattas ofta som en 

auktoritet av patienter och i viss mån även av andra, längre ned i sjukhushierarkin. I en av de 

intervjuer Lundström (2005) genomfört med pappor till barn med funktionsnedsättning 

beskriver en pappa hur läkaren talade till honom och hans hustru i medicinska termer, vilket 

pappan upplevde som onödigt och ”korkat” då budskapet att parets nyfödda barn hade Downs 

syndrom kunde levereras på ett för dem mer allmänt språkbruk.  

Språk är en viktig källa till makt och genom att läkaren inledde familjens kontakt med 

välfärdssystemet genom att tala till dem i medicinska termer lades grund för den maktobalans 

många föräldrar och brukare upplever och påvisade, medvetet eller omedvetet, den makt som 
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läkare har. I ett annat fall som Lundström (2005) tar upp har läkaren gett barnet tre - fyra år 

att leva vilket medförde att föräldrarna inte kunde glädjas åt barnets faktiska framsteg i tron 

om att barnet skulle dö ifrån dem. Även detta visar på den auktoritet som läkaren besitter. 

 

Många människor inom människovårdande organisationer vill inte förknippa sin yrkesroll 

med makt, då makt ofta associeras till något negativt. Makt är, som tidigare nämnts, 

någonting som förekommer i alla relationer och det är därför viktigt för yrkespersonerna att 

vara medvetna om den makt de besitter i förhållande till brukarna. Då det visat sig vara 

mycket viktigt för lyckad samverkan att belysa de olikheter de olika professionerna besitter 

samt vilka kunskaper de innehar är det även viktigt att definiera makt och i 

samverkansgruppen ställa frågor som: vem har makten, och över vem utövas den? Denna 

belysning av maktförhållandet är inte enbart viktig för den enskilde yrkesrollen utan ligger 

även till grund för den samsyn som visat sig vara nödvändig. 

  

Föräldrarna i studien beskriver hur de saknar stöd kring vilka rättigheter deras barn har vilket 

kan ses ur flera aspekter. Det kan ses som ett alltför specialiserat välfärdssamhälle där 

helhetssyn och klar ansvarsfördelning saknas och därmed brister stödet till familjerna, det vill 

säga ett av de stora skälen till att samverkan som arbetsform är nödvändig för att tillgodose 

familjens behov.  

 

Det framkommer en motstridig bild där föräldrarna anser att de inte fått det stöd de behöver, 

ju mer omfattande funktionsnedsättningen är desto mindre stöd anser sig föräldrarna få från 

samhället. Samtidigt visar studier (Willumsen & Skivenes, 2005) att föräldrarna inte alltid kan 

förmedla en bild av vad de behöver för stöd. Kombinationen av att sakna kunskap kring 

rättigheter, samt svårigheter att förmedla sina önskemål leder till att föräldrarna inte uttrycker 

det de vill ansöka om. Sett ur kommunens perspektiv saknas därför ansökan och därför blir 

föräldrarna utan insatser de egentligen velat ha. I en resurssvag organisation kan det ligga i 

handläggarnas intresse att inte upplysa om alla insatser som går att ansöka om, vilket även 

regleras i LSS 8§ Insatser enligt denna lag ges till den enskilde endast om han begär det. 

 

Det framkommer att föräldrarna isolerar sig och har en negativ självbild, något som kan 

härledas till funktionsnedsättning som ett socialt konstruerat begrepp med negativ innebörd. 

Föräldrarna refererar till sig själva som ”handikappföräldrar” vilket kan ses som att de har 

antagit den bild av funktionsnedsättningar som finns i den rådande diskursen, som ett 
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konstruerat begrepp. De har integrerat bilden av funktionsnedsättningar som något negativt 

vilket påverkar deras självkänsla och bild av sig själva som föräldrar. Grunden till detta utgörs 

av strukturella skillnader i samhället där funktionsnedsättning är ett socialt konstruerat 

begrepp.   

 

Kommunen och landstinget bistår föräldrarna med hjälpmedel och stöd att klara sin 

livssituation, vilket kan ses som att de arbetar enligt den sociala modellen med att stödja 

familjen att övervinna hinder i samhället. För att föräldrarna ska få en mer positiv bild av 

funktionsnedsättningen och sin egen föräldraförmåga krävs att strukturella skillnader 

genomförs, där funktionsnedsättning inte innebär en stigmatisering. Denna förändring är ett 

arbete som bedrivs av främst intresseorganisationer samt föräldraföreningar. 

 

Att uppleva att man behöver bråka och strida med myndigheter för att få sina rättigheter 

tillgodosedda bekräftar den bilden föräldrarna har av sig själva och sitt barn som annorlunda.  

Att befinna sig i beroendeställning till myndigheter för att få hjälp att klara sitt dagliga liv är 

problematiskt då det innebär att föräldrarna av lojalitet till barnet lämnar ut information som 

kan upplevas som integritetskränkande och utlämnande att berätta om för främmande 

människor. I praktiken har inte föräldrarna något val. Om de vill ha hjälp och stöd från 

välfärdssamhället måste de bidra med den information som professionerna behöver för att 

kunna göra sitt arbete trots att det strider mot föräldrarnas önskan om integritet. Detta innebär 

att det aldrig kan bli en jämlik relation och att professionerna alltid kommer ha ett 

maktövertag (Lundström, 2005: Skau, 2007).  

 

Föräldrar uppger att de saknar en person med samordnande funktion, så att det skulle slippa 

att berätta sin historia för många människor och behöva ta initiativ till många kontakter. Detta 

tar mycket tid och fokus från barnet och föräldrar kan även uppleva ett psykologiskt motstånd 

mot att behöva lämna ut sig själva och barnet gång på gång. Ett litet barn måste ses i den 

kontext han eller hon lever i, då ett barn blir brukare borde helhetssynen på barnet även 

innefatta hela familjen, inklusive eventuella syskon, något som föräldrar i studien uppger att 

de saknar. 

 

9. Slutsats  
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Vi anser att syftet och frågeställningarna med denna uppsats har besvarats. Samverkan är 

problematisk och inte alltid så enkelt, det krävs mycket kunskap och vilja för att utveckla en 

fungerande samverkan. För att professionerna ska lyckas utveckla en fungerande samverkan 

krävs ett öppet förhållningssätt, att de samverkande professionerna upplever sig ha en 

jämbördig ställning och att det finns tydliga ramar för uppdraget. Vidare krävs en legitimitet 

både från ledning och politiskt håll för att etablera samverkan. Att samverkan ofta brister har i 

denna studie visats bero på att det inte alltid är en klar ansvarsfördelning kring brukare med 

omfattande behov. Det finns ofta en god intention kring samverkan, dock sätter ofta lagar och 

skilda budgetar hinder för samverkan. Ingen verksamhet vill ta ansvar för något som de anser 

att en annan verksamhet har betalningsansvar för. Otydligheter samt att det inte alltid finns en 

samsyn i lagstiftningen utgör därmed ett hinder för samverkan. 

 

I den litteraturgranskning som genomfördes inför denna studie fann vi att de faktorer som 

ansågs vara viktiga för lyckad samverkan för 10-15 år sedan fortfarande var aktuella, men att 

det konstaterades i forskningen att bristande samverkan än idag är mer regel än undantag. Det 

vi kan konstatera efter slutfört arbete är att det är av yttersta vikt att det finns klara, 

väldefinierade syften och mål med samverkan och att det är mycket viktigt att professionerna 

har kunskap om ramarna kring varandras arbeten. Det är även av vikt för att uppnå 

framgångsrik samverkan att projektet är långsiktigt, eftersom det är först efter en tid som 

professionerna kommer till sin rätt inom samverkan. Som yrkesperson inom 

människovårdande organisationer är det även mycket viktigt att vara medveten om den makt 

man besitter över brukaren, klienten eller andra professioner och att inte vara rädd för att 

belysa det i samverkan med andra. Ur vårt perspektiv bör samverkan kring föräldrar till barn 

med funktionsnedsättning ske med jämbördiga parter, det vill säga landsting, kommun och 

föräldrar. Vi anser att bristen på forskning gällande föräldrar som samverkanspartner speglar 

en rådande uppfattning att föräldrar inte ses som en jämbördig part i samverkansprocesser. 

Trots att målet för samverkan sägs vara att skapa så bra förutsättningar som möjligt för 

brukaren ges denne mycket begränsade möjligheter att vara part i samverkansprocessen.  

 

Då makt finns i alla relationer är det oundvikligt att maktbalansen blir rubbad i något 

avseende. Resultaten i denna studie visar på att yrkespersoner inom landstinget ofta har ett 

tolkningsföreträde och att de ofta är fler till antalet än representanterna från kommunen. 

Genom att välja en neutral plats för samverkansmöten går det att undvika att maktobalans 

uppstår genom att två parter är på främmande plats.   
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Bristen på legitimation inom socionomyrket är även något som vi anser har stor del i den 

maktobalans som finns mellan landsting och kommun, vilket även speglar sig i föräldrarnas 

syn på representanterna för kommunen. Genom att ge socionomer legitimation ökar det värdet 

på professionen och medverkar till att både landsting och anhöriga får en bättre syn på 

representanterna för kommunen. Detta är något vi tror skulle gagna samverkansprocessen.  

 

Resultatet i denna studie visar att bristande samverkan påverkar föräldrarnas livssituation 

genom att de allt måste kämpa för sina rättigheter, blir ifrågasatta och möts av en okunskap 

från de professionella. Detta påverkar självkänslan negativt och gör att många föräldrar 

isolerar sig. Därför krävs att de samverkande professionerna har ett öppet klimat, delger 

varandra kunskap och erfarenheter samt ser familjen ur ett helhetsperspektiv för att tillgodose 

deras behov på bästa sätt. 

 

Vi har funnit mycket litteratur som rör organisationsteori, makt och samverkan ur ett 

organisationsperspektiv där kommun och landsting samverkar. Vi har kunnat identifiera en 

lucka i forskningen då det gäller kombinerad forskning om samverkan ur både organisatoriskt 

- och brukarperspektiv. I den litteratur vi funnit kring samverkan har brukaren inte getts en 

central roll i samverkansprocessen trots att det är den enskildes behov som är mål för 

samverkan. Detta är en paradox då samverkan ofta inleds på grund av ett behov av att ta 

tillvara knappa resurser. Vi frågar oss därför för vems skull samverkan sker, då det sker en 

målförskjutning från brukaren som enligt föräldrarna i denna studie inte vinner avsevärt på att 

professionerna runt omkring dem samverkar.  

Vi ställer oss även frågan huruvida det alltid är nödvändigt med samverkan. Resultatet visar 

att god samverkan är svårt att uppnå, trots att det finns mycket väl dokumenterat kring vilka 

faktorer som krävs för att uppnå god samverkan. Det är tidskrävande att samverka och kan 

vara mycket svårt att motivera i en organisation där arbetsbelastningen redan är stor. 

Fördelarna för brukaren måste ställas mot nackdelarna ur ett organisatoriskt perspektiv. Vi 

anser att samverkan måste vara motiverad ur brukarsynpunkt, inte för att det är en arbetsform 

som ligger i tiden. 

Framförallt måste brukaren stå i centrum för den samverkan som sker! 
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Bilaga 1. Översikt över studier som ingår i litteraturstudien 
Titel Syfte Metod Resultat Tema 
Titel:  
Olikheter som berikar 
– möjligheter & hinder 
i samarbetet mellan 
socialtjänstens äldre- 
och handikappomsorg, 
barnomsorg samt 
individ- och 
familjeomsorg 
 
Författare:  
Ann Boklund 
 
Tidsskrift/Förlag: 
Rapport i Socialt 
arbete nr 71 
 
Årtal: 
1995 

Studera vilka 
möjligheter och 
hinder som finns för 
socialtjänstens 
samarbete på 
individnivå 

Tre 
delundersökningar: 
 
Enkätstudie till 
samtliga 
handläggare inom 
3 kommuner.  
 
Gruppintervju med 
109 av de 
handläggare som 
besvarade enkäten. 
 
Intervju med nitton 
klienter varav fyra 
var mödrar till barn 
med 
funktionsnedsättnin
g.  

Människor som av olika 
skäl behöver hjälp & 
stöd från flera av 
socialtjänstens 
områden, möts av flera 
handläggare – 
handläggarens 
förhållningssätt får 
konsekvenser för hur 
den enskilde upplever 
situationen. 

Handläggarens 
förhållningssätt 
 
Olika förväntningar 
på olika 
professioner & 
olika avsikter med 
samverkan – 
”maktobalans”. 

Titel:  
Det stora är ju att man 
fått barn.  
 
Författare:  
Elisabeth Lundström 
 
Tidskrift/Förlag:  
Individ, omvärld och 
lärande/forskning nr 
28. 
 
Årtal:  
2005 

Att beskriva och 
belysa fäders 
upplevelse av 
föräldraskapet när 
barnet har ett 
funktionshinder, samt 
att beskriva behovet 
av stöd. 
 
 
 

Intervjustudie med 
en narrativ metod. 
Intervjuerna 
omarbetades till 
mer förtätade och 
sammanhängande 
texter, så att 
berättelser 
skapades.  
 
11 pappor 
intervjuades, 
gemensamt är att 
barnens 
funktionshinder är 
omfattande och 
medfödda eller 
förvärrade vi 
förlossning. 

Sverige har ett väl 
utvecklat stödsystem, 
vilket föräldrarna tycker 
är bra. Men de får ofta 
kämpa för sina 
rättigheter och blir inte 
alltid informerade om 
vilken hjälp som finns.  
 
Det bemötande de får 
från läkare ligger till 
grund för hur de 
handskas med den nya 
situationen.  

De professionellas 
bemötande.  
 
Att hitta sig själv 
som förälder.  
 
Kämpa för sina 
rättigheter – större 
förståelse från 
samhällets sida.  
 
 
 
 

Titel: 
Collaboration between 
service users and 
professionals 
 
Författare:  
Elisabeth Willumsen 
& Marit Skivenes  
 
Tidskrift/Förlag 
Child and Family 
Social Work 2005:10 
s. 197-206. 
 
Årtal: 
2005 

Hitta strukturer för 
samverkan för att 
hindra maktobalans 
och uppnå en 
helhetssyn.   

 Kvalitativ metod.  
 
Observation av två 
samverkansgrupper 
kring två särskilt 
krävande 
barnavårdsärenden.  

Det är viktigt att ha ett 
kommunikativt klimat 
med strukturerade 
möten. 
 
För att legitimisera 
beslut krävs att 
allmänheten har insyn 
och förståelse kring de 
normer, värderingar och 
lagar som ligger till 
grund för fattade beslut.  
 

Politisk legitimitet 
och struktur.  
 
Samsyn i 
arbetsgruppen.  
 
Gemensamma 
definitioner.  
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Titel Syfte Metod Resultat Tema 
Titel:  
Kraften av samverkan 
– om samverkan kring 
barn och unga som far 
illa eller risker att fara 
illa.  
 
Författare: 
Berth Danermark 
 
Tidskrift/Förlag 
Danagårds grafiska, 
Sverige. 
 
Årtal:  
2009 

Bidra till ökad 
kunskap och ge 
exempel på hur 
samverkan mellan 
professioner kan gå 
till.  

Både kvalitativ och 
kvantitativ.  
 
Olika projekt på 
kommunnivå, en 
tredjedel av 
Sveriges 
kommuner har 
deltagit.  
 
 Projekten syftar 
till att ge en 
helhetssyn på barn 
& ungdomar i 
behov av särskilt 
stöd.  
 

Styrning, struktur och 
samsyn krävs för god 
samverkan.  

Samsyn i 
arbetsgruppen.  
 
Att det finns en 
struktur för 
samverkan.  
 
Styrning – att det 
finns en förankring 
på ledningsnivå.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: 
Vardagens villkor för 
familjer med barn med 
funktionshinder – 
Familjestöd 
 
Författare:  
Inger Bernehäll 
Claesson 
 
Tidskrift/Förlag: 
Individ, omvärld och 
lärande/forskning 
Nr 23 
 
Årtal:  
2004 
 

Att belysa hur 
familjer med barn 
med funktionshinder 
upplever det stöd de 
får i sin vardag samt 
vad som fungerar bra 
respektive mindre 
bra.  
 

Kvalitativ och 
kvantitativ.  
 
Tre olika studier, 
en som belyser 
avlösarservice ur 
olika perspektiv, 
där har 245 
kommuner deltagit, 
141 föräldrar och 
10 avlösare.  
 
En studie kring 
familjer med barn 
med osteogenesis 
imperfecta 
(medfödd 
benskörhet). 96 
familjer svarade på 
en enkät och 10 av 
dessa  familjer 
deltog även i en 
intervju.  
 
Den tredje studien 
handlade om 
familjer med barn 
med 
muskelsjukdomar. 
Där skickades en 
enkät ut till 274 
familjer, 20 av 
dessa familjer 
deltog sedan även i 
en intervju.  

Föräldrarna efterfrågar 
framförallt ett 
samordnat personligt 
stöd.  
 
Hur familjerna blir 
bemötta av samhället 
påverkar mycket hur de 
samspelar med barnet 
och upplever sig själva.  
 
Många föräldrar får 
mycket stöd i andra 
föräldrar och det är 
oftast hos dem de får 
veta sina rättigheter, 
inte hos handläggare. 
De upplever även att de 
har tillgång till de stöd 
som de är berättigade 
till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bemötande från 
professionella/sam
hället.  
 
Vet inte sina 
rättigheter och får 
kämpa för dem.  
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Titel Syfte Metod Resultat Tema 

Titel:  
Samverkan och 
effektivitet. 
 
 
Författare:  
Palm 
 
Tidsskrift/Förlag: 
FoU-rapport FoU-
centrum äldre, 
Uppsala län. 
 
Årtal:  
2004 

 

Att försöka finna 
generella faktorer för 
fungerande 
samverkan mellan 
kommun och 
landsting. 

 

Kvalitativ metod.  
 
Intervju med totalt 11 
personer. 6 personer 
från landstinger och 5 
personer från 
kommunen.  

Separata regelsystem 
ligger till grund för 
brister.  
 
Att man måste skapa 
gemensamt 
förhållningssätt och 
kartlägga skillnader.  
 
Skapa samsyn.  
 
Blicka framåt istället 
för att se tidigare 
misslyckanden.  
 

Skapa legitimitet på 

politisk nivå. 

Olika regelsystem 
sätter käppar i hjulen 
– en samsyn och 
legitimitet för 
samverkan krävs.  
 
Kartlägga skillnader i 
de professionellas 
uppdrag.  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 


