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Samordnade individuella planer (SIP) är sedan 2010 en lagstadgad 
insats för den som behöver insatser från både vård och socialtjänst. 
Studiens syfte är att undersöka professionellas upplevelser av 
samverkansprocessen och det målrelaterade arbetet vid upprättandet 
av SIP för barn. Målrelaterat arbete definieras som det gemensamma 
arbete som uppehåller sig kring frågorna “Var är vi?”, ”Vart vill vi 
nå?” och “Hur ska vi göra för att komma dit?”. Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes med tolv professionella inom socialtjänst, 
barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och elevhälsa, dessa 
analyserades utifrån tematisk analys. Analysen fokuserar på hur SIP-
möten kan förstås som präglade av spänningar mellan osäkra och 
tryggande punkter i samverkansprocessen. I resultatet framkommer en 
positiv upplevelse av att komma samman kring mycket svåra ärenden 
med stor oro för barnet Studien belyser även variationer i 
professionellas förhållningssätt till målrelaterat samverkansarbete och 
familjens roll i SIP. Resultaten diskuteras utifrån teorier om 
samverkan, mål och klientcentrerade perspektiv inom vård och socialt 
arbete. Avslutningsvis beskrivs möjliga praktiska implikationer av 
studien.	  

 
 
Många barn1 har behov av insatser från flera olika verksamheter inom vård, socialtjänst 
och skola för att få adekvat stöd, hjälp och vård. För att säkerställa att rätt insatser sker i 
rätt tid utifrån barnets helhetsbehov krävs samordning eller samverkan mellan 
verksamheterna. Samordning kan definieras som ”koordination av resurser och 
arbetsinsatser för att erhålla högre kvalitet och större effektivitet” medan samverkan 
innebär att ”någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och/eller 
kunskaper till en uppgift som man har gemensamt att genomföra”, (Socialstyrelsen, 
2013 sid. 17). Socialstyrelsen (2013) påpekar att den känslighet som kommer av barns 
snabba utveckling gör att det blir extra viktigt att samverkan kring barn kommer igång 
snabbt och är välfungerande.	  
	  
Det finns en mängd olika begrepp för utsatta barn: barn som far illa eller riskerar att fara 
illa, barn i riskzon, barn med psykisk ohälsa eller barn i behov av särskilt stöd 
(Danermark, Germundsson & Englund, 2012). Det är ofta kring dessa barn det finns ett 
behov av samverkan mellan olika samhällsinstanser. Samverkan och samordning kring 
utsatta barn och unga är ett område som har varit i fokus de senaste åren, vilket märks 
genom flera projekt och satsningar på samordning och samverkan mellan olika aktörer 
som kan vara involverade kring ett barn. Ett exempel är att Sveriges kommuner och 
landsting (SKL) 2012-2014 bedrev projektet Psynk, med syftet att förbättra 
synkroniseringen av olika insatser för barn och unga med psykisk ohälsa. Detta gjordes

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I denna studie används generellt termen barn avseende alla personer mellan 0 -18 år. När det finns behov att 
särskilja denna grupp avseende ålder används uttrycken yngre barn och ungdomar. Termen föräldrar används 
parallellt med eller istället för begreppet vårdnadshavare, för att spegla informanternas ordval. 	  
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bland annat genom att ta fram konkreta metoder för att förbättra samverkan. Ett annat 
exempel är arbetet med barnahus som pågick 2005-2007, där polis, åklagare, 
socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, rättsmedicin och barnmedicin samlades i 
samma byggnad för att bättre kunna möta behoven hos barn som utsatts för sexuella 
övergrepp eller misshandel (Germundsson, 2011). Socialstyrelsen (2013) lyfter fram 
behovet av att kommuner och landsting verkar för att barn, unga och deras föräldrar i 
högre grad involveras i planering, genomförande och uppföljning av stöd och insatser i 
samverkansarbetet. Mot denna bakgrund följer ett behov av att studera olika aspekter av 
samverkan kring barn, och involveringen av dem och deras familjer i 
samverkansarbetet. 	  
	  
Samverkan är alltså ett brett begrepp som kan innefatta såväl synkronisering av insatser 
som samlokalisering. Begreppet används för att beskriva olika typer av 
gränsöverskridanden som syftar till att få till stånd ett gemensamt arbete (Axelsson & 
Bihari Axelsson, 2013). De gränser som överskrids kan vara disciplinära, professionella 
eller organisatoriska, men det kan också vara frågan om gränser mellan olika 
samhällssektorer. Samverkan mellan olika organisationer och professionella aktörer har 
blivit en alltmer central faktor i utvecklingen av den gemensamma välfärden (Axelsson 
& Bihari Axelsson, 2006). Argumenten som talar för en sådan samverkan spänner från 
individnivå, där samverkan antas minska risken för att enskilda ska “falla mellan 
stolarna”, till samhällsnivå, där samverkan kan innebära en potential för ett mer 
effektivt nyttjande av gemensamma resurser (Lindholm, 2013). 	  
	  
Det finns dock svårigheter med att upprätta samordnade insatser, då samverkan är en 
långsiktig och komplex process som kräver initiala resurser som pengar, tid och 
kunskap och en tydlig förankring i ett strukturerat arbetssätt (Socialstyrelsen, 2013). Det 
sätt som välfärden organiseras idag har inneboende hinder för samverkan, vilka 
samtidigt ökar behovet av densamma. Många välfärdssystem uppkom under tiden efter 
andra världskriget och kritik har riktats mot att dessa inte i tillräckligt hög grad har 
anpassats till det postindustriella samhället, som präglas av migration, globalisering, 
ökad social ojämlikhet, en allt äldre befolkning och förändrade familjestrukturer 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Esping-Andersen, 2000). Det finns dessutom en 
rörelse mot att samhällets tjänster alltmer specialiseras, vilket bland annat har att göra 
med en ökad specialisering inom professioner och organisationer (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2006). Specialiseringen bidrar till en fragmentering av ansvar uppdelat på 
flera olika områden. Olika aktörer inom välfärdssystemet har på grund av detta 
kritiserats för att ha en bristande helhetssyn (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013).  
 
Den ökade fragmenteringen av ansvar kan även knytas till implementeringen av New 
Public Management (NPM) inom välfärdssektorn (Lindholm, 2013). NPM bygger på att 
ekonomiska styrsystem som är framtagna för industriella företag används inom vård och 
omsorg. Ett ökat fokus på ekonomisk utvärdering, och delegering av detta till personal 
på operativ nivå har lett till starkare gränsdragningar mellan organisationer, något som 
paradoxalt nog motverkar den samverkan som kan behövas för en ökad 
kostnadseffektivitet inom välfärden. Detta har lett till försök att skapa styrning mot mer 
samverkan genom lagstiftning, något som inte har haft så stor effekt som avsetts 
(Lindholm, 2013). I Sverige finns lagkrav på samverkan, som bland annat har införts 
genom de omfattande huvudmannareformer som genomfördes under 1990-talet. 
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Samordnade individuella planer är ett annat exempel på ett legalt krav om samverkan 
som på senare år har tillkommit i Sverige.	  
	  
SIP - Samordnad Individuell Plan	  
I hälso- och sjukvårdslagen (3 f § HSL) och socialtjänstlagen (2 kap. 7 § SoL) finns 
sedan 2010 en likalydande formulering om att en samordnad individuell plan (SIP) ska 
upprättas när detta behövs för att en brukare ska kunna få sina behov tillgodosedda, om 
vederbörande inte motsätter sig detta. Syftet med lagen om individuella planer enligt 
SoL och HSL är att tydliggöra olika huvudmäns gemensamma ansvar att se till den 
enskildes hela behov, vilket ska säkerställa samarbete för att brukarna ska få det stöd de 
behöver. Verksamheter som lyder under HSL och SoL måste delta i denna samverkan, 
men även andra verksamheter kan bjudas in. Planen ska om möjligt upprättas 
tillsammans med brukaren, i ett möte där även representanter från berörda 
verksamheter, samt eventuella närstående deltar (Proposition 2008/09:193). Ett sådant 
SIP-möte skall utmynna i en tydlig bild av vad som behöver göras, vem som ska göra 
det samt när det ska vara färdigt (3 f § HSL; 2 kap. 7 § SoL; Sveriges kommuner & 
Landsting, 2014). I planen ska det vara tydligt vilken huvudman som har ansvar för 
vilken insats och med detta följer ansvar för kostnaderna. Insatsernas innehåll ska 
beskrivas så konkret som möjligt. I lagens förarbeten framgår också att ingen huvudman 
kan besluta om insatser som en annan huvudman ska tillhandahålla (Proposition 
2008/09:193). Planen bör, när det är lämpligt, innehålla mål för de samordnade 
insatserna. Målen bör sättas upp av den enskilde och de professionella tillsammans, och 
ska helst vara både kort- och långsiktiga och därmed fokuserade på mer akuta 
situationer respektive mer långvariga behov av insatser. De professionella ska vid behov 
stödja och motivera den enskilde i att formulera mål (Proposition 2008/09:193).  SKL 
(2014) lyfter fram vikten av att konkreta mål och delmål sätts upp som en del av planen, 
att dessa knyts till insatser och följs upp. Både brukarens och de professionellas mål bör 
framgå i planen. Om det finns stora skillnader mellan dessa bör det tydliggöras. SKL 
(2014) anger också att ett SIP-möte ska ha en ordförande eller mötesledare och att 
vederbörande har en central roll i att stötta samverkansprocessen. Ordföranden kan fylla 
en viktig funktion genom att tydliggöra mötets syfte, fördela ordet, ställa frågor och 
hantera konflikter i mötet. Vidare lyfts fram att ordföranden också bör bidra till att 
målen formuleras konkret och att insatserna blir knutna till målen på ett tydligt sätt. 
Efter mötet bör det vara klargjort vem som ska kalla till nästa möte om det finns behov 
av ett sådant, samt vem som har övergripande ansvar för planen och därmed för att följa 
upp insatserna (Proposition 2008/09:193).	  
	  

SIP för barn och unga.	  
En SIP kan upprättas för ett barn. SKL (2014) har gjort en tolkning av förarbetena till 
lagen om SIP ur ett barnperspektiv. Där poängteras att barnens och föräldrarnas 
önskemål och behov bör vara utgångspunkt i planeringen. Det är vårdnadshavarna som 
ger sitt godkännande till att en plan upprättas, och de ska ges möjlighet att delta i 
planeringen och mötet. Beroende på ålder och mognad kan barnet också delta. Det finns 
metoder både för att göra barnet delaktigt under mötet och för att se till att barnets vilja 
blir tydlig även om hen inte deltar. SKL (2014) ger förslag på att barnet kan ha med sig 
någon som förklarar vad som händer eller bara delta under en del av mötet. Om barnet 
inte deltar går det till exempel att läsa upp ett brev där hen uttrycker sin syn på 
situationen. När det gäller barn och unga kan förskola och skola delta i arbetet kring 
SIP. Det finns dessutom ingenting som juridiskt hindrar att personal från elevhälsa, 
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skola eller förskola tar initiativ till SIP-möten (Sveriges kommuner och landsting, 
2014). 	  
	  
Arbetet med SIP har ännu inte studerats i någon större utsträckning, trots att det är en 
reform som påverkar många enskilda personer såväl som olika organisationer och 
sektorer. Det finns därför ett stort behov av att undersöka detta mer. Hur arbetet med 
SIP kring barn och unga fungerar i praktiken är ett av de områden som behöver belysas. 
Ett annat är målens och målformuleringens betydelse vid upprättandet av SIP, en 
process som betonas i lagens förarbeten (Proposition 2008/09:193). Hur olika mål för 
den enskilde identifieras, formuleras och följs upp vid samordnade individuella planer 
har till viss del undersökts, men då med fokus på vuxna brukare (Esbjörnson & 
Hagqvist, 2013; Vold Hansen, 2007). Nedan presenteras teori och tidigare forskning 
som kan belysa arbetet med SIP ur ett samverkans-, familje- och 
målsättningsperspektiv.	  

	  
Tidigare forskning om SIP.	  

Esbjörnson och Hagqvist (2013) har gjort en begränsad kartläggning av arbetet med SIP 
för personer med psykisk funktionsnedsättning (Esbjörnson & Hagqvist, 2013). 
Rapporten bygger på tre delstudier med varierande metodik. En studie baserades på 
intervjuer med professionella, den andra på enkäter besvarade av brukare och i den 
tredje studien granskade forskarna upprättade skriftliga planer. Resultatet i rapporten 
visar att de olika verksamheterna som deltog prioriterade utveckling av SIP-samverkan, 
men att de hade olika utgångspunkt i detta arbete. Författarna anger att det skedde med 
betoning på antingen organisatorisk samordning eller ökat brukarinflytande. Brukarna 
själva gav i studien uttryck för att SIP hade varit till nytta för dem, att de upplevde sig 
komma till tals under möten och hade inflytande över beslut. Dock tycks det som att 
brukarmedverkan var högre än brukarinflytande och rapporten beskriver att SIP förvisso 
fyller en funktion, men att den inte alltid lyckas bemöta brukarens upplevda behov. 
 	  
Samverkan	  
Samverkan är ett komplext begrepp som i aktuell forskning och litteratur förekommer i 
flera olika, ofta överlappande, betydelser. Inte sällan ackompanjeras samverkan av 
termer som samarbete och samordning. Ibland används dessa begrepp synonymt, men 
det förekommer också flera olika definitioner av dem (Axelsson & Bihari Axelsson, 
2013). Som nämnts i inledningen kan skillnaden mellan samverkan och samordning till 
exempel beskrivas som att samordning har mer av ett fokus på synkronisering av arbete, 
medan samverkan handlar om att utföra arbetet gemensamt (Socialstyrelsen, 2013). 
Gränserna mellan samordning och samverkan är dock inte glasklara, vare sig i teori eller 
praktik. Huxham belyser i boken Creating collaborative advantage från 1996 att det 
råder en konceptuell förvirring kring samverkan inom hälso- och välfärdssektorn, något 
som dock kan anses typiskt för ett nytt forskningsområde. Sedan Huxhams påpekande 
har den empiriska forskningen inom området ökat (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006) 
och det finns flera exempel på studier och litteraturöversikter som syftar till att bidra till 
en mer stringent teoretisk konceptualisering av samverkan och samarbete mellan olika 
professioner och organisationer (se t ex Careau, Vincent & Swaine, 2011; D’amour, 
Ferrada-Videla, San Martin-Rodriguez & Beaulieu, 2005). Någon typ av gemensam 
förståelse av teoretiska ramverk och begrepp tycks dock fortfarande vara långt bort, 
vilket kanske kan ses som en nödvändig spegling av samverkans ofrånkomliga 
komplexitet (Huxham, 2003). Viss forskning har undersökt interprofessionell 
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samverkan med fokus på arbete över professionsgränser inom en och samma 
organisation (se t ex Hjörne & Säljö, 2014). Det har dock blivit allt vanligare med den 
typ av interprofessionell samverkan som omfattar gränsöverskridanden mellan olika 
organisationer, vilket bidrar med ytterligare interpersonella och organisatoriska 
utmaningar (Axelsson & Bihari Axelsson, 2009; Mandell & Steelman, 2003). Vidare 
kan samverkan även ske på en intersektoriell nivå, där organisationer från olika 
samhällssektorer arbetar mot ett gemensamt övergripande mål (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2009). Relationen mellan de olika typerna av samverkan är kumulativ, då 
intersektoriell samverkan alltid även innebär interorganisatorisk sådan, och dessa i sin 
tur innefattar interprofessionell samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). Det 
finns alltså flera olika typer av samverkan som kan ske på olika nivåer och utifrån olika 
former av gränsöverskridanden. 	  
	  

Samverkan som integration.	  
Ett mer övergripande begrepp som förekommer i litteraturen och som omfattar alla 
typer av samverkan, samarbete och samordning är integration (Axelsson & Bihari 
Axelsson, 2006; 2009; 2013). Detta begrepp har sin grund i Lawrence och Lorch (1967) 
teori om organisationer som formade av olika grader av differentiering och integration. 
Enligt detta perspektiv omfattar komplexa organisationer en rad subsystem som på olika 
sätt skiljer sig från varandra genom differentiering i olika utsträckning. För att en 
organisation ska kunna svara på de föränderliga och sammansatta krav som yttervärlden 
ställer krävs också att dessa subsystem kan samarbeta och därmed integreras på olika 
vis. Dynamiken mellan differentiering och integrering blir därför för Lawrence och 
Lorch centralt för att förstå olika organisationer och dess fungerande. Axelsson och 
Bihari Axelsson (2006; 2009) beskriver olika typer av integration, baserat på grad av 
horisontell och vertikal integrering. Vertikal integrering handlar om att beslut om 
integrering fattas på en hög hierarkisk nivå, och genom kontroll och styrning 
implementeras på en lägre. Horisontell integrering handlar om ett mer nätverksbaserat 
och frivilligt samarbete. Möjligt är även en låg nivå av både vertikal och horisontell 
integrering, eller en hög nivå av bägge. Det senare kan beskrivas som en typ av 
matrisorganisation, präglad av hög komplexitet. Denna slags organisation är särskilt 
komplicerad då den tenderar att skapar dubbla lojaliteter och motstridiga krav och 
förväntningar (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006). 
	  
En vanlig typ av samverkan inom välfärden, som är organiserad enligt dessa principer, 
är multidisciplinära arbetsgrupper. Dessa kan vara mer eller mindre tillfälliga i sin 
varaktighet och sammansättning (Schofield & Amodeo, 1999). Centralt för att förstå 
dessa arbetsgruppers förutsättningar är att medlemmarna i dem svarar inför olika 
överordnade i sina respektive hemorganisationer (Bihari Axelsson & Axelsson, 2009), 
att de ofta följer olika lagstiftningar och att de påverkas av olika organisatoriska 
strukturer (Danermark & Germundsson, 2007). 	  

	  
Förutsättningar för och effekter av samverkan.	  

Många studier kring interprofessionellt samarbete undersöker olika typer av faktorer 
och mekanismer som främjar eller förhindrar framgångsrik samverkan. En 
litteraturöversikt från 2005 av San Martin-Rodriguez med kollegor beskriver de 
påverkande samverkansfaktorer som återfunnits i empiriska och teoretiska studier inom 
forskning kring hälso- och sjukvårdsarbete. Författarna särskiljer systemiska, 
organisatoriska och interaktionella determinanter för framgångsrik samverkan. De 
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påvisar att stort fokus har placerats på att undersöka interaktionella fenomen genom 
olika typer av forskning centrerad kring team, medan systemiska och organisatoriska 
omständigheter kring samverkan är ett underbeforskat område. Samverkansfaktorer på 
alla dessa nivåer återfinns i den modell som ligger till grund för en större utvärdering av 
svenska samverkansprojekt för barn och unga (Danermark, Germundsson & Englund, 
2012). Utvärderingen anlägger ett perspektiv på samverkan utifrån följande 
dimensioner; styrning/regelverk, struktur/organisation och samsyn/synsätt. Hindrande 
och främjande faktorer för samverkan återfinns inom alla dimensioner. Modellen är en 
kombination av tidigare kategoriseringar av samverkansfaktorer (Danermark & 
Germundsson, 2007; Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & 
Socialstyrelsen, 2007).	  
	  
Systemiska determinanter för samverkan är bland annat det geografiska området, där ett 
stort område med en mångfald av enheter inverkar negativt på samverkan. Även den 
sociala struktur som präglar det område man arbetar i utgör en påverkan vid samverkan 
kring barns psykiska hälsa, där en struktur med stor social kontroll är hindrande 
(Danermark et al., 2012). Andra exempel på systemiska faktorer är graden av jämlikhet 
i det sociala systemet och huruvida samverkan och samverkansrelaterad kunskap 
omfattas av de olika professionsutbildningarna (San Martin-Rodriguez, 2005). En 
central främjande organisatorisk faktor är att administrativ och politisk ledning inom de 
samverkande organisationerna har ett engagerat förhållningssätt till samverkan och 
aktivt stödjer detta (Danermark et al., 2012; Myndigheten för skolutveckling et al., 
2007; San Martin-Rodriguez et al., 2005). Vidare pekas på vikten av en strukturell 
tydlighet; genom att exempelvis arbeta efter en tydlig modell (Danermark et al., 2012) 
eller att det finns en tydlighet vad det gäller rutiner, roller och dokumentation i 
samverkansarbetet (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007; San Martin-Rodriguez 
et al., 2005). Bland ett flertal hämmande mekanismer knutna till samverkan kan nämnas 
hög personalomsättning och omorganisationer (Danermark et al., 2012) samt brist på 
tillförda resurser för att etablera samverkansstrukturer (Danermark et al., 2012; San 
Martin-Rodriguez, 2005). Skillnader mellan de olika aktörerna avseende 
sekretesslagstiftning är en faktor som påverkar och i de fall denna fråga har hanterats 
väl har detta varit främjande för samverkan. Om inte, så utgör sekretessfrågan ett hinder 
(Danermark et al., 2012). Det konstateras att en till viss grad kollektiv problemförståelse 
behöver existera på alla nivåer inom och mellan de involverade aktörerna för att nå en 
fungerande samverkan (Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Danermark med 
kollegor (2012) påpekar att en främjande faktor är att samtliga parter är engagerade på 
ett aktivt sätt i utvecklingen av samverkan. Författarna fokuserar på samverkan kring 
barn och unga och påpekar att föräldrar bör ses som en part bland andra och att 
bristande föräldramedverkan medför stora svårigheter att skapa varaktiga och effektiva 
strukturer för samverkan. På den interaktionella nivån kan framhållas ytterligare 
determinanter som tillit, ömsesidig respekt och villighet att samarbeta (San Martin-
Rodriguez et al., 2005).	  
	  
Danermark med kollegor (2012) undersöker samverkan kring barn och unga utifrån 
följande aktörer; socialtjänst, skola, elevhälsa och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). 
Resultaten visar i egenskap av utvärdering vilka förbättringar som samverkan har lett 
till, men också skillnader i utgångslägen för samverkan mellan respektive 
organisationer. Här nämns att skolan har sämre förutsättningar för samverkan än de 
övriga organisationerna, vilket bland annat tillskrivs en osäkerhet kring 
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ansvarsfördelning vid arbetet med barns psykiska hälsa och svårigheter med 
kompetensutveckling inom den egna organisationen. BUP är den organisation som 
avviker i positiv mening i flera av de områden som undersökts. BUP beskrivs bland 
annat lyda under ett tydligt regelverk som inte utgör en försvårande faktor för 
samverkan. Slutligen kan sägas att utvärderingen påvisar olika effekter av samverkan 
för barnet såväl som för verksamheterna i sig. Bland effekter för barnet beskrivs ökat 
fokus på barnet, förbättrad relation mellan föräldrar och professionella samt tidigare 
upptäckter och interventioner. Det nämns även att skolan genom samverkan får tillgång 
till ökad kunskap och i högre grad blir kapabla till problemlösning inom den egna 
organisationen. Som effekter för verksamheterna anges en större tillit mellan 
verksamhetsföreträdarna till följd av en ökad kunskap om varandras organisationer, ett 
bättre utvecklat informationsflöde, men också ett substantiellt merarbete i de fall extra 
resurser inte har skjutits till (Danermark et al., 2012).	  
	  

Territoriellt beteende och altruism i samverkan.	  
En hindrande systemisk faktor för samverkan kan vara en hög grad av 
professionalisering genom att särskilja och upprätthålla tydliga gränser mellan olika 
yrkesgrupper (San Martin et al., 2005). Bihari Axelsson och Axelsson (2009) 
presenterar idén om ett altruistiskt förhållningssätt som något som potentiellt kan 
möjliggöra samverkan och vara en motvikt till de territoriella beteenden bland ledare 
och professionella som kan vara ett hinder för samverkan. Territoriella beteenden kan 
förstås som ett sätt att skydda sitt revir hos djur och människor (Lorenz, 2013). I en 
arbetslivskontext idag kan territoriella beteenden uppstå såväl i skyddande av 
professionella som organisatoriska territorier. Samverkan kan upplevas som ett hot mot 
dessa. Samverkan går även på tvärs mot traditionella kriterier för bedömning av ledares 
och professionellas prestation (Axelsson & Bihari Axelsson, 2009). En altruistisk 
organisering av välfärden skulle innebära ett mer holistiskt synsätt som utgår från såväl 
samhällets som klientens eller patientens bästa, snarare än organisationens. På nivån av 
individuella ledare och professionella handlar det om att kunna släppa delar av sitt 
territorium, och att ge utrymme för vikten av andra professioners och organisationers 
bidrag, återigen med klientens behov i fokus (Axelsson & Bihari Axelsson, 2009). 
Chefer och gruppledare i de samverkande organisationerna kan påverka altruismen i 
dessa, genom att hantera konflikter och bygga tillit, men även genom att uppmana sina 
underordnade att förhålla sig altruistiskt snarare än territoriellt till sitt uppdrag 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; 2009). I en studie av samverkan i ett matrissystem 
fann Axelsson och Bihari Axelsson (2009) att altruismen i samverkansmötena byggdes 
upp över tid, i takt med ökad tillit. Det faktum att de professionella i grupperna ofta 
byttes ut påverkade dock utvecklingen av tillit negativt. Att uppnå ett altruistiskt 
perspektiv i samverkan beskrivs som en långsam och svår, men nödvändig process.	  
	  

Spänningar och reflexivitet i samverkan.	  
Forskning om samverkan utmynnar i vissa fall i rekommendationer av olika slag, där 
olika typer av faktorer beskrivs som viktiga att uppnå eller att undvika för att kunna 
etablera en god samverkan. Parallellt med detta framhålls ofta att samverkan är ett 
komplext fenomen och att det inte på ett enkelt sätt går att implementera dessa 
rekommendationer rakt av (se t ex San Martin-Rodriguez, 2005). Det finns också 
exempel på forskning som genom ett praktiknära perspektiv försöker undersöka hur 
samverkan upplevs och hanteras av de involverade aktörerna (Huxham 2003; Huxham 
& Beech, 2005; Huxham & Vangen, 2005). Teorin om kollaborativa fördelar och 
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kollaborativ tröghet (collaborative advantage och collaborative inertia, vår översättning) 
är ett försök att spegla de förhoppningar som är knutna till samverkan, och de 
svårigheter samverkan ofta medför i praktiken (Huxham, 2003). Teorin är temabaserad 
och utgår ifrån aktionsforskning. Kollaborativa fördelar uppstår när samverkan leder till 
något mer än vad de samverkande parterna hade kunnat uppnå själva. Den kollaborativa 
trögheten handlar om att de synliga effekterna av samverkan tar lång tid att uppnå, 
upplevs som små, och att även när samverkan är lyckad tycks den oftast innebära tungt, 
omfattande och ibland smärtsamt arbete. Huxham och Vangen (2005) understryker 
därför att samverkan ska undvikas om det inte finns en tydlig möjlighet att uppnå 
kollaborativa fördelar.	  
	  
Centralt i teorin om kollaborativa fördelar är att det finns spänningar mellan alla de för- 
och nackdelar som ryms i olika alternativa sätt att hantera frågor och problem som 
uppkommer i ett samverkansarbete. Detta utgör ett slags ständigt pågående dilemma för 
de involverade att förhålla sig till. Ett sätt att lösa ett problem i samverkan leder i 
praktiken ofta till att ett nytt problem uppstår, även om detta sker med utgångspunkt i 
vad som anses vara god praxis. Under en samverkansprocess kommer alltid någon 
spänning att befinna sig i förgrunden, och inte sällan kräva snabba beslut. Teorin har 
målet att vara praktiknära och ge begreppsmässiga verktyg för samverkansarbete. Dess 
syfte är dock inte att ge konkreta råd, utan snarare att belysa spänningar mellan “sunt 
förnuft” grundat i forsknings- och teoribaserade riktlinjer och den praktiska vardagen 
för professionella (Huxham, 2003). Verktygen som ges är därför snarast verktyg som, 
via möjligheten för professionella att känna igen sig i de spänningar samverkan kan 
medföra, skapar utrymme för reflektion och en större förståelse för det system man 
befinner sig i (Huxham & Vangen 2005). Spänningarna är inte bara en fråga om att 
hantera en konflikt mellan två dikotoma poler, utan ofta handlar det om fler dimensioner 
än två, och olika spänningar är också ofta relaterade till varandra. Huxham och Beech 
(2003) förespråkar att ledare som jobbar inom samverkansområdet ska förhålla sig till 
spänningar som en del av en reflekterande praktik. De målar upp fyra aspekter av detta: 
Att acceptera att det finns spänningar mellan olika perspektiv på hur man ska angripa ett 
problem, att förstå spänningar som flerdimensionella, att identifiera de spänningar som 
är specifika för ens arbetsområde och att dekonstruera spänningar.	  
 
 
Även Ødegård och Willumsen (2013) fokuserar på reflekterande praktik som en viktig 
del av samverkansarbetet. De antar ett systemiskt perspektiv för att undersöka olika 
typer av dynamik som kan uppstå i interprofessionella möten inom psykiskt 
hälsovårdsarbete för barn. De skiljer mellan två olika typer av reflektionspositioner, 
som beskrivs som första och andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv 
utmärks i detta sammanhang av en uppfattning av den aktuella problematiken som något 
avgränsat som finns inom barnet eller i familjen och som en utomstående expert på 
olika vis kan lösa eller bota (Ødegård & Bjørkly, 2012; Ødegård & Willumsen, 2013). 
Systemet skapar symtomen och därmed ligger lösningen i att förändra de kausala 
faktorer som anses upprätthålla problemet. Inom ramen för detta perspektiv beskrivs 
den professionella som en expert, som har kompetens att ge råd. Den andra ordningens 
perspektiv innebär snarare att problemet anses skapa systemet och att alla involverade, 
från familjen till de professionella, ingår i detta system (Ødegård & Bjørkly, 2012; 
Ødegård & Willumsen, 2013). Systemet betraktas här som djupt meningsbärande och 
vägen fram blir då istället att genom utforskande dialog och reflektion skapa ny mening 
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och förståelse. Utifrån detta perspektiv framställs den professionella istället som en 
utforskare, som bidrar till att se nya lösningar genom att undersöka och ibland också 
ifrågasätta den existerande uppfattningen. I en möteskontext beskriver Ødegård och 
Willumsen (2013) att dessa perspektiv hos professionella kan sammanfalla eller avvika 
från varandra på olika vis och att respektive person också kan skifta mellan olika 
perspektiv under samtalets gång Författarna argumenterar för att en förståelse för 
dynamiken som kan uppstå mellan olika slags perspektiv leder till en ökad reflektion 
och därmed bättre förutsättningar för samverkan. Vidare föreslår de att man i vården 
explicit kommunicerar kring olika perspektivtaganden, genom exempelvis meta-samtal 
om detta i samband med möten och konferenser. Här framhålls speciellt mötesledarens 
betydelse. Genom att initiera diskussioner om roller och perspektiv kan denna agera 
som en slags facilitator för den reflekterande praktiken i det gemensamma 
samverkansarbetet. 
 
Ett annat sätt att betrakta spänningar i samverkan presenteras av Solansky, Beck och 
Travis (2014). De framför idén om att stabiliserande och destabiliserande spänningar 
påverkar komplexa system i en rörelse mellan jämvikt och kaos. De grundar denna teori 
i en studie av arbetet kring ett sportevenemang i ett metaorganisatoriskt team, som de 
definierar som ett sådant komplext system. En metaorganisation består av olika agenter 
som kan vara organisationer, nätverk eller individer och kännetecknas av att dessa 
agenter inte är bundna till varandra av auktoritet baserad på anställningsrelationer, utan 
istället av ett gemensamt mål på systemnivå. Metaorganisationen präglas därmed av att 
agenterna i den inte förhåller sig till samma organisatoriska auktoritetssystem, processer 
eller strukturer (Gulati, Puranam & Tushman, 2012), och kan således förstås som en typ 
av samverkan. Vad spänningarna i det metaorganisatoriska arbetet består av kan variera 
i olika system (Solansky et al., 2014). De destabiliserande spänningarna bryter upp den 
existerande ordningen och leder till oförutsägbara mönster, i en rörelse mot kaos 
(Plowman et al., 2007a). Stabiliserande spänningar skapar ordning, ömsesidigt beroende 
mellan agenter, och ökad konformitet, i en rörelse mot ekvilibrium eller jämvikt. Om ett 
system befinner sig för nära ekvilibrium leder det till ren byråkrati (Brown & 
Eisenhardt, 1998) medan för hög grad av destabiliserande spänningar minskar 
effektiviteten och leder till kaos. Båda typerna av spänningar behövs, och leder optimalt 
till att gruppen försätts i ett tillstånd som benämns som långt-från-jämvikt (Prigogine & 
Stengers, 1984; Solansky et al., 2014). Att befinna sig långt-från-jämvikt är att befinna 
sig i ett spänningsfält, där de olika agenterna i systemet både anpassar sig till sin lokala 
miljö och till andra delar av systemet. Eftersom miljöerna ständigt förändras, förändras 
även systemets tillstånd, och det är således aldrig i stagnation eller jämvikt (Levinthal, 
1997). Det är i ett tillstånd långt-från-jämvikt som ett system börjar organisera sig, 
genom utbyte av information, handling och anpassning (Plowman et al., 2007a & 
Plowman et al., 2007b). Denna slags självorganisering karaktäriseras av flexibilitet och 
rörlighet. Solansky med kollegor (2014) beskriver effekterna av de två olika typerna av 
spänningar. De menar bland annat att spänningarna påverkar målöverensstämmelsen 
och kopplingarna mellan agenterna i systemet. Destabiliserande spänningar ger lösare 
kopplingar mellan de olika agenterna i ett system, medan stabiliserande spänningar 
leder till närmare kopplingar mellan dessa. Avseende målöverensstämmelse beskrivs 
destabiliserande spänningar belysa olika prioriteringar hos agenterna, och därmed 
främja skiljaktiga mål. Stabiliserande spänningar belyser gemensamma prioriteringar 
och leder till mer samstämmiga mål. 
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Familjen och brukaren som partner i samverkansarbetet 
En viktig fråga vid samverkan inom socialt arbete och hälso - och sjukvård är på vilket 
sätt brukaren själv utgör en part i arbetet. D’Amour med kollegor (2005) påvisar i sin 
litteraturöversikt kring interprofessionellt samarbete inom vården att frågan om 
patientens inflytande och roll i samverkansarbetet är otillräckligt undersökt i 
forskningen och att den präglas av stora åsiktsskillnader. Om vården baseras på 
samarbete och utgår ifrån ett perspektiv där den enskilde förväntas ta eget ansvar för sin 
hälsa konstaterar författarna att det är legitimt att fråga i vilken utsträckning de 
professionella är redo att betrakta patienten som en fullvärdig partner i det arbetet. I en 
svensk kontext har tidigare nämnda Esbjörnson och Hagqvist (2013) undersökt både 
professionellas och brukares erfarenheter vid upprättandet av SIP och då bland annat 
utifrån frågeställningar kring brukarmedverkan och -inflytande. Resultaten bygger på 
tolv intervjuer med professionella inom kommun och landsting och 21 enkäter 
besvarade av brukare.  Vissa professionella informanter beskrev en risk att SIP-möten 
blev byråkratiska och svårbegripliga för brukaren, vilket kunde leda till låsningar i 
kontakten med denne. De beskrev, trots upplevd god brukarmedverkan, en risk att 
professionella fattade beslut som körde över den enskilde. Hälften av de intervjuade 
professionella i studien tyckte att SIP framför allt fyllde en organisatorisk, samordnande 
funktion och att det var bättre att samtala med den enskilde under andra former. Av de 
besvarade brukarenkäterna framgår att en majoritet upplevde att de såväl var delaktiga i 
planeringen som vid beslutsfattandet vid upprättandet av planen. Detta hängde samman 
med en upplevelse hos brukarna av att planen var deras egen. Dock påpekar författarna 
att en femtedel av respondenterna angav att de förvisso fick komma till tals under mötet, 
men att de inte upplevde sig ha inflytande på de beslut som fattades. Författarna anger 
att SIP kan vara ett verktyg som gör att den enskilde upplever ökad kontroll över sitt 
eget liv, men att det krävs att mötena är utformade på ett sätt som möjliggör 
brukarmedverkan och brukarinflytande för att detta ska vara möjligt. Om de 
professionella fastnar i ett organisatoriskt fokus kan det hända att brukarens vilja och 
perspektiv glöms bort. Detta kan i sin tur leda till ökad paternalism (Esbjörnson & 
Hagqvist, 2013). 
 
När det gäller barn blir frågeställningen om brukaren som partner än mer komplex, då 
den berör såväl i vilken utsträckning som föräldrar ska delta i samverkan, som frågan 
om barnet i sig kan eller bör utgöra en part i det gemensamma arbetet. Enligt FN:s 
barnkonvention ska alla åtgärder och beslut som rör ett barn, fattas med barnet bästa i 
fokus. Att som vuxen göra något som man själv anser är bäst för barnet behöver dock 
inte innebära att man har ett barnperspektiv. Centralt är att försöka sätta sig in i barnets 
situation. Barnperspektivet kan till exempel handla om att fokusera på behov istället för 
problem (Socialstyrelsen, 2013). Barn har rätt att få relevant information när beslut 
fattas om åtgärder som rör dem, och de har då rätt att framföra sina åsikter om dessa. 
Barnets vilja tillmäts betydelse med hänsyn till barnets ålder och mognad (11 kap. 10 § 
SoL; 3 kap. 6 § & 4 kap. 3§ Patientlagen ).  
 
Det tycks pågå ett skifte inom barn- och ungdomspsykiatri där den medicinska 
modellen, i vilken en läkare leder arbetsteamet och bestämmer behandlingen, börjar ge 
vika för en modell där läkare istället samarbetar med familjer och andra professioner.  
Systemiska perspektiv och ett ökat fokus på brukarmedverkan ställer därmed nya krav 
på samarbete och integrering av välfärdstjänster (Ødegård & Bjørkly, 2012). Flera 
forskare har med familjeterapeutiska utgångspunkter argumenterat för att barnets 
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familjesystem bör involveras tydligare i vård- och välfärdstjänster (Doherty & Beaton, 
2000; Hernandez, Almeida & Dolan-Del Vecchio, 2005; Hodges, Hernandez, & 
Nesman, 2003). Hodges med kollegor (2003)  argumenterar för att även om god 
samverkan mellan de professionella är en nödvändig del av en samarbetsbaserad vård, 
så är den i sig inte nog. För att uppnå en genuin och effektiv samverkan måste ett 
integrerat professionellt samarbete såväl som ett deltagande från familjens sida 
utvecklas och under processen vävas in i varandra. 
 
Reflektionens betydelse för samverkan har tidigare nämnts, utifrån samspelet mellan 
professionella i samverkan (Ødegård & Willumsen, 2013). Ødegård och Bjørkly (2012) 
fokuserar istället på dynamiken mellan professionella och föräldrar och hur denna 
påverkas av den första och andra ordningens perspektivtagande. Om både de 
professionella och föräldrarna befinner sig i en första ordningens position så kommer 
föräldrarna främst att begära hjälp och expertis från de professionella, som i sin tur 
kommer att anse att det är just detta de ska erbjuda. Vid en sådan dynamik har 
föräldrarna mycket lite inflytande på planering och utformning av de insatser och 
interventioner som planeras, men det uppstår sällan konflikter eller motsättningar i 
samtalet. Om de professionella och föräldrarna istället gemensamt befinner sig inom 
andra ordningens perspektiv kommer fokus istället att ligga på att utforska olika bilder 
av problematiken och genom samarbete söka nå förändring. Här är gränserna mellan 
professionella och familj inte lika tydliga och parterna intar mer jämlika positioner i 
samtalet. Perspektiven kan också avvika från varandra, något som kan öka risken för 
missförstånd eller konflikter. Föräldrarna kan exempelvis här efterfråga professionell 
hjälp utifrån den första ordningens perspektiv och uppleva besvikelse när de istället för 
ett tydligt råd eller information bemöts av en icke-vetande och utforskande hållning. 
Vidare kan det också uppstå motsättningar när de professionella antar den första 
ordningen perspektiv, redo att förmedla sina kunskaper och åtgärda problem, och istället 
finner sig i samtal med föräldrar som vill delta i ett mer nära samarbete och tillsammans 
utforska vad ett sådant skulle kunna innebära. I en sådan situation riskerar föräldrar att 
uppleva att de inte har blivit hörda och att deras försök att skapa samarbete har 
ignorerats av de professionella. I linje med Ødegård och Willumsen (2013) 
argumenterar Ødegård och Bjørkly (2012) för meta-samtal om olika slags 
perspektivtagande och att professionella behöver förstå dynamiken mellan de olika 
perspektiven för att på ett bra sätt kunna möta och involvera föräldrarna i det 
gemensamma arbete man har att utföra.  
 
Målsättning	  
Utöver involvering av brukaren och dennes familj i samverkan, är förekomsten av 
gemensamma och tydliga mål för samverkansarbetet en främjande faktor (San Martin-
Rodriguez et al., 2005). Att sätta upp specifika, svåra, tidsbegränsade, mätbara och 
uppnåeliga mål har visat sig öka prestation inom en lång rad områden (Locke & 
Latham, 2002; Locke & Latham, 1990, refererad i Woods & West, 2010). Målsättning 
kan förstås som en process som skapar diskrepans mellan det nuvarande tillståndet och 
det önskade, och som därigenom verkar motiverande. Effekten av målen modereras 
bland annat av feedback, engagemang i målen (vilket förhöjs av self-efficacy och 
upplevelse av målet som viktigt) och uppgiftens svårighetsgrad (Locke & Latham, 
2006).  Själva uppgiften att sätta mål kan dock vara långt mer komplex än vad teorier 
och forskning om mål implicerar (Huxham, 2003; Struhkamp, 2004). 	  
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Målsättning i samverkan.	  
Huxham (2003) lyfter fram att det är viktigt att tydliggöra att det finns såväl 
individuella, organisatoriska som gemensamma mål i samverkan. Ofta av förblir många 
av målen outtalade, och det är inte ovanligt att vissa deltagare i samverkan antar att det 
finns konsensus kring målen, men aldrig undersöker detta i samtal. Huxham (2003) 
menar vidare att många praktiker refererar till vikten av att sätta gemensamma mål i 
början av samarbetet som en självklarhet, utifrån råd om forskningsbaserad god praxis. 
Samtidigt är detta en punkt där många samarbeten stannar upp. Detta kan relateras till 
att varje partner i samverkan har sina egna mål, och att de olika resurser som är knutna 
till dessa mål är skälet till att samverkan förväntas ge fördelar. Samtidigt gör dessa 
separata mål att det blir svårt att formulera gemensamma dito (Beech & Huxham, 
2003). Huxham (2003) ifrågasätter den air av sunt förnuft som finns kring vikten av att 
skapa gemensamma målsättningar innan samverkan påbörjas, och menar att det ibland 
krävs att man sätter igång med samverkan utan att vara överens om målen. 	  
	  
I sin ovan nämnda studie om spänningar i ledningsarbete identifierar Huxham och 
Beech (2003) dock en spänning kring att hantera råd om god praxis kring målsättningar 
i samverkan. Denna kan sammanfattas som en spänning mellan just de två råden att vara 
noggrann med att formulera gemensamma mål för att skapa goda förutsättningar för 
samverkan och att påbörja samverkan utan att ha gjort detta, för att inte riskera att 
arbetet aldrig kommer igång. Exempel på sätt att hantera spänningen mellan dessa poler 
kan vara att hitta kompatibla mål, snarare än gemensamma, eller att försöka hitta 
tillräcklig enighet snarare än perfekt överensstämmelse mellan målen. Ibland tycktes 
andra frågor vara viktigare att hantera först, som att bygga tillit. Beech och Huxham 
(2003) beskriver att detta dels kan förstås som en tredimensionell spänning mellan att 
först sätta mål, först komma igång med samverkan eller först bygga tillit. Det kan också 
förstås som en annan, mer dikotom spänning mellan att fokusera på handling eller på att 
bygga förtroende. Olika möjliga förhållningssätt till målsättning kan alltså ge upphov 
till spänningar, och det kan även konflikten mellan vikten av målsättning jämfört med 
vikten av andra fokus i utvecklandet av samverkan.	  
	  

Målsättning i patient- och klientarbete.	  
Mycket av den forskning som finns om målsättning i relation till klienter och patienter 
inom vård och omsorg har gjorts inom området rehabilitering i den somatiska vården (se 
t ex Scobby, Dickson & Wyke, 2011; Shaunna Tang Yan et al., 2014). Detta tycks gälla 
både målsättning som sker professionella emellan angående en klient eller patient, och 
målsättning tillsammans med klienter och deras närstående. I en systematisk översikt 
och granskning av forskning om målsättning i rehabilitering av patienter som vårdas av 
närstående undersöktes bland annat hur kliniker använder sig av målsättning 
tillsammans med närstående vårdgivare till vuxna (Shaunna Tang Yan et al., 2014). 
Närstående vårdgivare och kliniker har ofta olika bild av vilka mål som är viktigast. Ett 
kollaborativt målsättningsarbete är därför centralt för att kunna uppnå måluppfyllelse. 
Studien sammanfattar sex framträdande drag i kollaborativ målsättning med patienter 
och närstående (bägge omnämnda som klienten): En utvecklad allians med klienten, att 
det som klienten ansåg var angeläget diskuterades, att klienten blev involverad i ett 
kollaborativt problemlösande, att mål definierades, samt att klienter engagerades i att 
övervaka rörelsen mot måluppfyllelse. Det var dock ingen av de granskade studierna 
som mätte huruvida målsättning tillsammans med närstående vårdgivare förbättrade 
vården/måluppfyllelsen. Författarna hävdar att målsättning har ett behandlingsvärde 
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som bidrar till positiva resultat. De menar vidare att målsättning med patienter och 
närstående vårdgivare är en komplex process som kräver kliniska färdigheter. Dessa 
kliniska färdigheter är ofta internaliserade och omedvetna, varför de kan vara svåra att 
beskriva (Shaunna Tang Yan et al., 2014).	  
	  
Struhkamp (2004) undersöker i en etnografisk studie på en rehabiliteringsklinik hur 
professionella använder sig av målsättning i rehabiliteringsarbete i praktiken. Hon 
hävdar att teorier om och modeller för målsättning ofta döljer den komplexa process det 
är att identifiera mål inom vården. Struhkamp identifierar en uppsättning spänningar 
kring målsättning som de professionella hanterar på ett dynamiskt vis. Bland dessa kan 
nämnas att mål sätts för att uppnå en framtida situation, och att de ibland kan kräva 
aktiviteter som krockar med behov och förändringar i nutiden. I studien beskrivs hur de 
professionella inte strävar efter fasta mål, utan snarare mål som är situerade i tid och 
rum och som är flexibla. Att vara rigid i förhållande till mål fungerar inte i relation till 
den oförutsägbarhet som kommer med att till exempel ha en allvarlig fysisk 
funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom (Struhkamp, 2004). Detta kan jämföras med 
hur Vold Hansen (2007) i sin avhandling om arbete med individuella planer framhåller 
svårigheten att formulera målsättningar vid psykisk sjukdom och ohälsa, då brukarna 
ofta har stora variationer i funktionsförmåga och symtombild. Detta medför skillnader i 
vad den enskilde har för resurser och behov av stöd vid olika tillfällen. En väl anpassad 
plan behöver kunna följa den utvecklingen och hantera de svängningar som äger rum. 
Vold Hansen framhåller brukarmedverkan och att planens mål ska kunna förändras och 
anpassas utifrån den enskilde som viktiga utvecklingsaspekter i arbetet med individuella 
planer, och knyter detta till att de professionella inte ska bli för upptagna av 
färdigställandet av planen, utan även lägga fokus på planeringen som process. 
Struhkamp (2004) efterlyser fler undersökningar av vilka spänningar professionella 
inom vården och andra verksamheter upplever kring målsättning och arbete med mål, 
och hur de hanterar dessa. 	  
	  
 Målsättning i SIP.	  
Esbjörnson och Hagqvist (2013) visar i sin granskning av skriftliga SIP:ar att de flesta 
planerna hade någon slags målformulering, men att bara hälften av dessa hade delmål, 
och att få hade tydligt mätbara delmål. De menar även att det bör finnas en klar 
koppling mellan behov, mål och planerade insatser i en SIP, men att detta saknades helt 
eller delvis i flera av de planer de granskat. Författarna fann även att det ofta var 
otydligt om målen var formulerade av den enskilde eller av professionella. De lyfter 
fram synliggörande av diskrepanser mellan brukarnas och professionellas mål som ett 
viktigt utvecklingsområde, då detta ofta fattades i planerna. I intervjuerna med 
professionella framkom att dessa ibland upplevde brukares mål som orealistiska, men 
att det fanns olika sätt att förhålla sig till detta. Medan vissa såg ett mål som ”att skaffa 
en livspartner” som orealistiskt och utanför verksamhetens ansvar, såg andra alla mål 
som värda att ta på allvar, och det nämnda målet att hitta en livspartner kunde delas upp 
i delmål, där att finna nya sociala sammanhang kunde vara ett första steg. De 
professionella som deltog i studien beskrev det som att mötena blev annorlunda om de 
professionella tog med sig mål och insatser som redan formulerats i en plan inom den 
egna organisationen till mötet, jämfört med om man såg SIP-mötet som en nystart och 
utgick från att behoven, målen och insatserna skulle formuleras med brukaren och 
övriga verksamheter på plats. Informanterna som använde det senare arbetssättet 
upplevde att detta ökade både brukarinflytandet och förbättrade den gemensamma 
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planeringen. Några påpekade att utgå från en redan upprättad plan ökade risken för 
prestige mellan de olika professionella. Detta bidrog även till en risk för dålig 
brukarmedverkan under mötet, då samtal redan hade förts med brukaren i relation till 
respektive huvudman (Esbjörnson & Hagqvist, 2013). 
 
Syfte och frågeställning	  
Ett SIP-möte för ett barn kan förstås som en organisatoriskt komplex situation, som 
präglas av att organisationer med olika strukturer, regelverk, resurser och eventuellt 
även föreställningar om vad som är viktigt för barnet, skall samverka. Även om 
upprättandet av en SIP ofta syftar till att samordna snarare än att samverka kring 
insatser, kan organisationen av SIP och processen under själva mötet förstås som en typ 
av intersektoriell samverkan präglad av relativt hög grad av autonomi mellan parterna 
(Axelsson & Bihari Axelsson, 2006; 2013). Detta eftersom själva upprättandet av en 
SIP är ett arbete de professionella har att utföra gemensamt. Syftet med SIP, som med 
annan samverkan, är att uppnå kollaborativa fördelar (Huxham, 2003). Förutom den 
komplexitet som är inneboende i samverkan generellt (Huxham, 2003) tillkommer i SIP 
för barn involveringen av föräldrarna och ibland även barnet i mötet. Ytterligare en 
utmaning i arbetet är det gemensamma formulerandet av behov, mål och insatser 
relaterade till dessa.  	  
	  
Syftet med denna studie är att bidra till kunskapen om intersektoriell samverkan kring 
barn och unga. Genom att spegla professionellas upplevelser av samverkansprocessen 
och det målrelaterade arbetet inom ramen för SIP för barn och unga hoppas vi även 
kunna bidra till professionellas utrymme för reflektion kring detta slags arbete. Det 
målrelaterade arbetet inom ramen för SIP definieras här brett som det gemensamma 
arbete som explicit eller implicit uppehåller sig kring frågeställningarna “Var är vi?” 
”Vart vill vi nå?” och “Hur ska vi göra för att komma dit?”. 	  
	  
Studien har en övergripande frågeställning, samt två underliggande frågor:	  
	  

o Hur upplever professionella samverkansprocessen och det målrelaterade arbetet 
vid SIP-möten för barn och unga?  	  
	  

● Hur beskriver professionella vårdnadshavares och barns roll i arbetet med SIP?	  
● Hur beskriver professionella sina upplevelser av att samverka med andra 

organisationer inom ramen för SIP?	  
	  

Metod	  
	  

Undersökningsdeltagare	  
Urvalet kan beskrivas som riktat i kombination med kedjeprincipen. 
Undersökningsdeltagarna rekryterades via e-post och telefon. De som kontaktades var 
dels personer vi fått tips om från SKL, dels ansvariga i kommuner och landsting som vi 
visste kommit igång med upprättandet av SIP:ar. Några av dessa tipsade i sin tur om 
professionella som kunde tänkas vara intresserade, varefter vi kontaktade dessa. Ett 
kriterium för att delta i studien var att vara yrkesverksam inom antingen socialtjänst, 
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barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, skola eller elevhälsa2. Därutöver krävdes 
erfarenhet av att ha deltagit på möten kring fler än ett SIP-ärende där brukaren var ett 
barn. Vi strävade efter en jämn fördelning mellan de olika verksamheterna, samt 
representation från olika geografiska områden. Totalt 18 personer visade intresse för att 
delta i studien. Vi kom inte i kontakt med någon representant från skolan som uppfyllde 
kriterierna och uteslöt därför detta område från urvalsgruppen. Fem personer visade 
intresse, men avstod från att boka tid för intervju varpå de inte kontaktades på nytt. En 
person hade enbart deltagit i ett SIP-ärende och bedömdes därför inte uppfylla 
urvalskriterierna.	  
	  
Vi genomförde slutligen intervjuer med totalt 12 personer fördelade inom socialtjänst, 
barn- och ungdomspsykiatri, habilitering och elevhälsa. Kommunalt anställda deltagare 
tillhörde framförallt två olika storstadskommuner (> 200 000 invånare). En deltagare 
arbetade i en kommun definierad som större stad (> 50 000 invånare). Samtliga 
landstingsanställda var verksamma inom landsting som samverkade med ovan nämnda 
kommuner och med närliggande kommuner av varierande storlek. Intervjupersonerna 
kom från varierande yrkesbakgrunder och hade i sina nuvarande positioner olika roller 
vid upprättandet av SIP (Figur 1). Som “organisationsrepresentant” kategoriserar vi de 
deltagare som har beskrivit sin roll vid SIP som primärt beslutsfattande och/eller 
informerande om den egna organisationens uppdrag och utbud av insatser. Som “arbetar 
nära barnet” har vi kategoriserat de som har beskrivit att de deltar vid SIP 
huvudsakligen utifrån sin relation till barnet i fråga. En intervjuperson kunde i sin 
yrkesroll vara både “organisationsrepresentant” och någon som “arbetar nära barnet” 
vid SIP-möten. Som “samordnare” har vi kategoriserat deltagare som har en 
övergripande samordnande roll vid upprättandet av SIP och utifrån denna kallar och 
håller i möten.  En övervägande majoritet av informanterna arbetade i organisationer 
som hade bedrivit olika typer av utvecklingsarbete kring SIP och där det fanns ett redan 
existerade arbetssätt och organisationsöverskridande överenskommelser kring denna typ 
av samverkan.   Samtliga undersökningsdeltagare har fått ta del av såväl muntlig som 
skriftlig information om studiens syfte, intervjuns form, frivillighet och konfidentialitet, 
och har innan intervjun gett skriftligt samtycke till att delta.	  
   	  

	  
Figur 1. Bakgrundsinformation om informanterna. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Elevhälsan arbetar med medicinska, psykologiska, psykosociala eller specialpedagogiska insatser inom skolan 
(Socialstyrelsen & Skolverket, 2014). Med personal verksam inom skolan avser vi i denna studie lärare och 
andra verksamma i skolans ordinarie pedagogiska verksamhet. 
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Datainsamling	  
Datainsamlingen var framförallt induktiv, men delvis påverkad av vår teoretiska 
förförståelse. Datainsamling utfördes med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Vi 
som utförde intervjuerna (författarna) är psykologstudenter och har inte några egna 
erfarenheter av att delta i SIP-möten eller i SIP-relaterat arbete. En av oss har tidigare 
erfarenhet av praktik inom elevhälsan och en av arbete och praktik inom 
vuxenpsykiatrin.	  
 	  

Utformande av intervjuguide.	  
Vid utformandet av intervjuguiden utgick vi från våra initiala forskningsfrågor, men 
med tanken att dessa kunde komma att förändras under vägs gång, beroende på 
materialets innehåll och vår analys av detta.  Vi började med att läsa in oss på aktuella 
teorier om samverkan, interprofessionellt samarbete, målsättning med patienter och 
familjer, samt forskning, informationsmaterial och juridiska texter om SIP. Utifrån detta 
och våra frågeställningar utformade vi en intervjuguide som fokuserade på områdena 
Planering och förberedelse, Roller och interprofessionellt samarbete under mötet, 
Samarbete med barn och familj under mötet, Behovens påverkan på 
målformuleringsprocessen, Målformuleringsprocessen, Målens effekt och Uppföljning 
av mål. Varje tema innehöll ett antal underfrågor. För att testa intervjuguiden 
genomförde vi en pilotintervju à en timme. Intervjun genomfördes av en av oss, medan 
den andre framför allt lyssnade och lade till följdfrågor. Detta för att få två perspektiv på 
hur intervjuguiden fungerade. Vi avsatte även en stund efter intervjun för återkoppling 
från intervjupersonen. Då vi upplevde att intervjuguiden blev för teoretiskt driven och 
strukturerad och vi saknade utrymme att tillräckligt följa upp de teman informanten 
själv tog upp förändrade vi intervjuguiden till att omfatta områdena Informantens 
upplevelse av SIP, Samarbete mellan professionella från olika organisationer, Barnets 
roll samt Samarbete med föräldrar/vårdnadshavare. Varje tema innehöll en eller ett par 
underfrågor. Efter att vi genomfört varsin första intervju med den nya intervjuguiden 
lyssnade vi igenom inspelningar av varandras intervjuer för att säkerställa att vi 
genomförde intervjuerna på liknande vis.	  
 	  

Genomförande av intervjuerna.	  
Alla intervjuer utom pilotintervjun genomfördes av en intervjuare. Intervjuerna varade 
cirka en timme och ägde rum på informantens arbetsplats. Intervjun inleddes med att 
intervjuaren ställde frågor om deltagarens yrke, arbete och arbetsplats, hur länge de 
arbetat med SIP på arbetsplatsen, samt hur många SIP-möten intervjupersonen deltagit 
i. Därefter påbörjades intervjun med frågan “Kan du, utifrån din erfarenhet, ge en 
beskrivning av hur ett SIP-möte brukar gå till?” Vid intervjuandet hade vi ett öppet 
förhållningssätt, med ansatsen att även följa spår som inte låg i linje med vår teoretiska 
förkunskap eller det vi efterfrågade i intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2009).	  
   	  
Analys	  
Vi har i vår analys utgått ifrån Braun och Clarkes (2006; 2013) beskrivning av tematisk 
analys inom psykologisk forskning. Inspelningarna av intervjuerna transkriberades 
ortografiskt av den som genomfört intervjun. Varje intervju genomlyssnades en gång för 
att korrigera eventuella misstag i transkriptionen. Även pilotintervjun transkriberades, 
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och bedömdes innehålla material som var relevant för studien, varför den inkluderades i 
analysen. 	  
	  
Materialet analyserades med utgångspunkt i upplevelsefokuserad (experiential, vår 
översättning) tematisk analys, (Braun & Clarke 2013). Detta innebär att vi har förstått 
materialet på en manifest nivå, och har avhållit oss från tolkning av betydelser av 
informanternas uttalanden bortom det explicita. Det innebär även att vi, trots att vi ser 
intervjupersonernas utsagor som sociala produkter, möjliggjorda och begränsade av 
sociokulturella kontexter och strukturella förutsättningar, inte primärt har valt att 
fokusera på dessa förutsättningar. Vi har istället förhållit oss till intervjumaterialet som 
en relativt okomplicerad spegling av intervjupersonernas upplevelser (Braun & Clarke, 
2006). Vi fann detta realistiska förhållningssätt till data lämpligt med avseende på 
forskningens syfte, och den bredare kontext denna ingår i (Braun & Clarke, 2013).	  
	  
För att lära känna hela materialet och som ett första steg i analysen läste vi båda igenom 
alla transkript innan kodningsprocessen påbörjades. Transkripten kodades i nVivo 10. 
Materialet kodades på ett induktivt vis, och allt som skulle kunna ha relevans för 
studiens syfte inkluderades. Kodningen skedde främst på en deskriptiv nivå, och var 
också simultan då vi tillät samma dataenhet att kodas på olika sätt (Saldaña, 2013). 
Först kodade vi några kortare stycken var och en för sig, och diskuterade dessa för att 
skapa en ungefärlig bild av vilken detaljnivå vi ville att kodningen skulle ligga på. Fyra 
intervjuer som på bästa sätt representerade bredden i urvalet av intervjupersoner 
avseende befattning, organisatorisk tillhörighet och geografisk hemvist valdes ut. Dessa 
kodades separat av oss båda. Vi gick därefter igenom den separata kodningen 
gemensamt och upprättade en gemensam kodlista i nVivo. Vi ansträngde oss för att 
lägga märke till skillnader i kodningen och att diskutera dessa för att låta bådas 
perspektiv berika förståelsen av materialet. Fram till denna punkt, under såväl intervju- 
som kodningsarbete var vi noggranna med att inte dela de analysidéer vi fick med 
varandra, för att inte påverka varandras tolkning av materialet. Resterande intervjuer 
kodades av en kodare, men alla nya koder och stycken som väckte frågor togs upp till 
diskussion. Vid tre tillfällen under kodningsprocessen gick vi igenom kodlistan 
gemensamt, tydliggjorde innehållet i nya koder och slog samman de koder som 
representerade samma slags innehåll. När allt material hade kodats återvände vi till den 
först kodade intervjun för att koda materialet på nytt utifrån den slutliga kodlistan. Då vi 
bedömde att passformen mellan den initiala kodningen och den slutliga kodlistan var 
god gick vi inte vidare med att koda om något annat material.	  
	  
Utifrån koderna skapade vi preliminära teman. Detta skedde med utgångspunkt i en 
gemensam diskussion kring våra övergripande tankar och idéer om materialet. Vi 
återvände också vid detta tillfälle till vår övergripande frågeställning och valde att inte 
revidera den. Koder som inte bedömdes vara relevanta för vår frågeställning sorterades 
bort. I nästa steg gick vi igenom de preliminära teman vi skapat. Detta skedde på två 
nivåer; dels hur sammanhängande temat var utifrån de samlade koder det innehöll, dels 
hur väl det fungerade i relation till helheten. I denna process skapade vi ett övergripande 
tema, utifrån vilket vi sedan omarbetade den tidigare tematiseringen. Vi slog samman 
teman som vi bedömde hörde ihop och valde bort material som inte skattades som 
relevanta för analysen. Den sammanfattande analysen skrevs parallellt med och som en 
central del av tematiseringen.	  
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Resultat 
    
Vår datainsamling har syftat till att skapa en bild av de professionellas upplevelser av 
målrelaterat samverkansarbete inom ramen för SIP kring barn och unga. De teman som 
vi utifrån detta syfte har utformat genom tematisk analys presenteras nedan i form av ett 
övergripande tema och fyra underteman, varav ett har två underdimensioner (Figur 2). 
Citaten som förekommer i texten har redigerats något för att öka läsbarheten.  
 

 
Figur 2. Modell över de professionellas upplevelser av samverkansprocessen och det 
målrelaterade arbetet vid SIP-möten för barn och unga. 
 
Mellan det osäkra och det tryggande 
Många av informanterna beskriver sin upplevelse av SIP-samverkan som konstruktiv, 
och relaterar detta till den struktur SIP har. Aspekter som att mötena leder till beslut och 
att det finns en tydlig form för mötena är en del av den positiva upplevelsen av SIP. Den 
ram som SIP-formen och organisatoriska överenskommelser kring SIP bidrar med kan 
beskrivas som tryggande. En sådan tryggande struktur tycks behövas, då majoriteten av 
informanterna tar upp att SIP framförallt rör tyngre ärenden, med hög komplexitet och 
inte sällan stor oro för barnet. Vissa av informanterna menar även att det framförallt är 
då SIP behövs: 
 

“när det inte funkar, när de åtgärder vi gör inte fungerar, när det är risk för 
placering tänker jag, att det är väldigt allvarlig problematik och svårt... att 
man behöver hjälpas åt att tänka till för det. För vi vill ju helst inte att barnen 
ska placeras, för det är bättre för dem att vara hemma. Så vid sådana… då är 
det jätteviktigt.” (Informant 2) 

 
Som SIP beskrivs i materialet tycks det alltså innebära svåra ärenden, där det råder stor 
osäkerhet kring hur man ska gå till väga för att hjälpa ett barn och en familj. SIP 
kommer till för att möjliggöra ett arbete där målet är att den osäkerheten ska bli mindre. 
Samtidigt tycks SIP som arbetsform innehålla en rad osäkra punkter. I materialet 
framkommer till exempel frågor och olika åsikter kring syftet med SIP. I informanternas 
beskrivningar av den målrelaterade samverkansprocessen framträder en rörelse mellan 
mer osäkra områden och försök till tryggande och stabilitet. Detta återspeglas som en 
spänning såväl inom de teman vi har skapat, som mellan dessa teman. Nedan 
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presenteras de fyra undertemana var för sig. Därefter återgår vi till övertemat Mellan det 
osäkra och det tryggande, och sammanfattar analysen, nu med fokus på spänningar i 
materialet. 
 
Att komma samman 
Detta tema rymmer flera dimensioner som på olika vis innehåller beskrivningar av 
värdet av att samlas kring ett ärende, men också de svårigheter som kommer ur detta. 
Fokus ligger framförallt på de relationella aspekterna och effekterna av mötet. SIP-
mötet går att förstå som en sammankomst som syftar till att hjälpa fler än bara barnet, 
och hjälpen kan förutom de konkreta insatserna handla om en stärkande känsla av att 
komma samman och av hållande, även om inte alla SIP-möten resulterar i detta. 
 
En central aspekt av SIP-möten som de professionella beskriver är den rumsliga 
dimensionen och vikten av att sitta ned tillsammans och se och höra varandra. Detta 
leder till att deltagarna kan dela information och att de olika organisationerna får 
kunskap om varandras verksamheter och insatser. Flera av informanterna beskriver att 
detta minskar risken för missförstånd och felaktiga förväntningar såväl organisationer 
emellan som mellan föräldrar och professionella. Några informanter framhåller värdet 
av att alla deltagare samtidigt får höra samma saker. I nedanstående citat beskrivs att 
detta kan vara extra viktigt i lägen då föräldrar och barn ger en annan bild av situationen 
än de professionella från en annan organisation. 
 

“vi upplever ju det ganska ofta alltså att vi kan få rapporter från skolan, till 
exempel att, och föräldrar också som hör av sig och säger att 'Det här funkar 
inte alls'. Eller att skolan hör av sig och säger att det inte funkar framförallt. 
Och när vi då kallar hit familjen på besök med ungdomen och så frågar vi, så 
säger de 'Det går alldeles utmärkt' säger de. Och då är det ju lite svårare för 
då går jag på andrahandsinformation och säger 'Ja fast skolan säger att det 
inte riktigt funkar'. Så blir det liksom… ja det blir lite bakvänt på något sätt, 
inte helt... det är svårare att nå dem då. Och då är det ju mycket bättre när 
man sitter gemensamt därför att då hör man samma saker. ” (Informant 8) 

 
Informanterna beskriver även en relationell aspekt av att sitta i samma rum och höra 
samma saker, och av att få en bild av sin egen organisation som en del av en helhet, som 
något som går utöver det rena informationsdelandet. Att delta i SIP-möten kan leda till 
att en mer personlig kontakt mellan professionella etableras och fördjupas, vilket av 
flera beskrivs som en gynnande faktor för samverkansarbetet. Dels blir tröskeln lägre 
till att kontakta andra organisationer när det behövs, dels blir mötena bättre över tid för 
att professionella kan ha deltagit i flera SIP-ärenden tillsammans:  
 

“Ja, jag tycker väl att ju fler sådana här möten // jag går ju på många, så 
tycker väl... ja dels... lär ju många känna igen mig… och jag känner igen fler 
och man blir mer trygg och man förstår också hur det här kan gå till för man 
ser också många olika typer av möten. Så jag tror att vi alla, både från 
socialtjänsten och BUP och skola, kanske lär oss hur vi kan använda de här. 
Och vad som måste till för att det ska bli framgångsrikt, att det måste vara ett 
samspel och att det måste vara ganska öppet och tydligt.” (Informant 10) 
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Flera av de intervjuade beskriver att detta att samlas runt ett barn som behöver stöd kan 
ge energi och riktning i arbetet, och skapa en positiv känsla. En majoritet av 
informanterna beskriver positiva konsekvenser av att komma samman och upprätta en 
SIP; bland annat genom att det inger hopp, att man kan hålla i insatser över tid och att 
man visar att man bryr sig och inte släpper taget. Vi kategoriserar dessa beskrivningar 
som ett hållande3, och vissa informanter använder också uttryckligen detta begrepp. 
Hållandet kan gälla såväl barnet, som föräldrar och professionella. En informant 
beskriver hur just att komma samman och besluta om insatser skapar en upplevelse av 
hållande, som är något mer än de konkreta insatserna: 

 
“och det blir ju lättare om... när det är frustration och att jag upplever att jag 
får inte den hjälp jag behöver. För kommer hon bara till mig och säger 'Jag 
får inte den hjälp jag behöver' - ’Nähä men vad tråkigt att inte BUP har hjälpt 
dig' ungefär. Ja, så nu sitter vi ju där... alla... det blir ju liksom som ett staket 
runt oss. 'Men vi är villiga att kliva in och göra det här'. “ (Informant 1)
  

Ett antal professionella berättar också att mötet kan leda till en minskad känsla av 
ensamhet för dem själva i arbetet med ett svårt ärende. Detta knyter an till delar av 
materialet där det blir uppenbart att det är fler än barnet som behöver hjälp, och att SIP-
möten i vissa fall berör och möter dessa behov, medan man i vissa fall inte lyckas med 
detta. Vi förstår det som att hållandet som kommer av SIP- mötet delvis är ett svar på 
det behov av stöd som finns hos såväl de individer som deltar i mötet, som 
organisationer som är beroende av insatser från andra verksamheter för att uppnå sina 
mål. Här framträder skolans situation extra tydligt i materialet, då flera informanter 
lyfter fram att skolan ofta kan se barnets problematik men är begränsade i vad de kan 
göra för barnet. Vissa informanter poängterar därför särskilt skolans behov av 
samverkan och stöd från socialtjänst eller BUP för att kunna klara sitt uppdrag. Här 
påpekar även några att skolan blir i extra stort behov av hjälp då skolans uppdrag inte är 
frivilligt, att jämföra med landsting och socialtjänst som oftast jobbar på uppdrag av 
föräldrar.  
 
Föräldrars behov av stöd är ett annat centralt tema i materialet. Flera av informanterna 
menar att ibland handlar delar av barnets svårigheter om begränsningar i 
föräldraförmåga knutna till föräldrars egen problematik eller svåra sociala situation. 
Detta kan innebära att föräldrarna har ett stort stödbehov som behöver adresseras i 
mötet. Ett ämne som en del informanter tar upp är att mötet kan vara en känslomässigt 
svår situation för föräldrarna, där de kan behöva konfronteras med sina 
tillkortakommanden som föräldrar, och där de även får möta många professionella som 
har åsikter om vad som är bra för deras barn. Flera beskriver att möten där föräldrar 
deltar leder till ökad empati med och förståelse för föräldrarnas svåra situation. Många 
lyfter fram att mötets syfte är att underlätta för föräldrarna så att de ska slippa hantera så 
många möten och kontakter. Nedanstående citat berör flera av dessa aspekter: 
 

“... för det är jättesvåra saker man pratar om. Jag menar alla föräldrar vill ju 
att det ska gå bra för ens barn. Att de ska gå rakt igenom skolan och att det 
inte ska vara något tjafs eller hur? Men alla SIP:ar… då har det alltid kört 
ihop sig rätt rejält. Annars har man ingen SIP, förstår du? Det är inget litet, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Det psykologiska begreppet hållande myntades av Winnicott och definieras som ”att hålla eller bära någon i 
psykologisk mening och på så sätt ge denne en trygg omgivning” (Natur & Kulturs Psykologilexikon).	  
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det är inga små saker. Det är det… så det ska man ha klart för sig att man ska 
ha insatser på alla de här ställena… de här föräldrarna åker överallt. De åker 
till habilitering, de åker till BUP och de är i skolan och de åker till 
socialtjänsten och får insatser därifrån och då kan man vara rätt så lost ibland. 
Det är inte så kul att vara förälder då. Så jag brukar säga att barn i behov av 
särskilt stöd har alltid föräldrar i behöv av särskilt stöd.” (Informant 5) 

 
En av de professionella menar att mötesordföranden kan ha en viktig roll i att underlätta 
den mötessituationen för föräldrarna, och några lyfter på andra sätt fram 
mötesordförandens roll i att sätta stämningen i rummet, att skapa trygghet och utrymme 
för känslomässig process. Några informanter talar även om hur professionellas samspel, 
kroppsspråk och uttryck påverkar föräldrars utrymme, och stämningen i mötet. I 
materialet finns även exempel på hur professionella eller föräldrar kommer till SIP med 
förhoppningar om att få hjälp, men att dessa landar i besvikelse, och en upplevelse av 
att inte ha blivit hörd eller fått det stöd beviljat som de anser att barnet behöver. 
Hållande är alltså inte alltid den effekt som beskrivs av att komma samman , utan ibland 
uppges mötena leda till besvikelse och uppgivenhet. 

 
Mötet och samtalet behöver anpassas till deltagarna 
Detta tema innefattar beskrivningar av vilka som brukar delta i SIP-möten och hur 
informanterna upplever att mötet påverkas beroende på om det är ett möte med enbart 
professionella närvarande (refereras till som tjänstemannamöte), med föräldrar som 
deltar (refereras till som föräldramöte) eller om barnet också är med i med mötet 
(refereras till som barnmöte). Vidare återfinns olika perspektiv på när och om det är 
lämpligt med barns och föräldrars deltagande och hur samtalet behöver anpassas för att 
mötet ska bli meningsfullt för dem.   
 
Många av de professionella upplever det som svårt att beskriva barnets roll i arbetet 
med SIP när de tillfrågas om det och flera uppger att de inte har funderat kring det i 
någon större utsträckning. Fler än hälften av informanterna uppger att barn sällan eller 
aldrig deltar i mötena. Många hänvisar till barnets ålder som central, och menar att 
yngre barn aldrig deltar, medan ungdomar deltar ibland men inte särskilt ofta. Flera 
hävdar att det är svårt för barn att delta eller indirekt involveras i SIP-mötet. SIP 
framstår i vissa beskrivningar som en form som är olämplig för framförallt yngre barn, 
och att de bör skyddas från involvering. 
 

“Ja, jag tänker att är man en tioåring så kanske man inte mår gott av att veta 
att 'Nu sitter 15 vuxna och pratar om mig i ett rum om mina svårigheter och 
mina problem i familjen'. Det tror jag inte barnet mår gott av. Däremot mår 
barnet gott av att veta att det finns folk som arbetar för att det ska bli bra i 
familjen och då träffar de två behandlare som kommer till hemmet och det är 
där den relationen byggs upp och där vet barnet att 'De finns här för att det 
ska hjälpa mig och min familj att fungera bättre'. Det är så jag tänker. Så att 
insatsen ska komma barnen till gagn men man måste hela tiden tänka på vad 
ska man informera barn om utifrån deras ålder och mognad. Vad blir bäst för 
barnet?” (Informant 7) 
 

Vissa informanter menar att barns deltagande skulle kunna vara positivt, och att det 
finns en stor potential i SIP som barnmöte. Exempel på möjliga fördelar är att det skulle 
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kunna medföra en större känsla av agens och delaktighet hos barnet och att hen skulle få 
en ökad förståelse för det sammanhang som SIP utgör. Här framkommer även kritik mot 
att SIP-möten inte är barnanpassade och att de vuxna inte tar barnets röst på allvar när 
barnet deltar. Detta är dock inte den dominerande bilden av barns deltagande i 
materialet. Några av informanterna förhåller sig till påbud från lagstiftare och SKL om 
att barn och/eller föräldrar bör involveras, men kontrasterar detta mot att det inte brukar 
ske i verkligheten. Angående föräldrars deltagande beskriver vissa intervjupersoner det 
som självklart att föräldrar deltar, medan andra aldrig eller sällan har varit med om det. 
Olika fördelar med att föräldrar deltar lyfts fram, bland annat att detta krävs för att få till 
stånd förändring men också att ett SIP-möte kan medföra att föräldrarna får en samlad 
och ibland utökad bild av det professionella nätverk som finns omkring dem. Vissa ger 
exempel på motiverande arbete för att få föräldrar att delta. En bild av att föräldrar 
generellt är positiva till att delta i SIP-möten framkommer.   
 
En återkommande upplevelse hos informanterna är att samtalet i mötet påverkas av 
vilka som deltar. Många av intervjupersonerna hävdar att föräldrar inte ska behöva höra 
vissa samtal som rör organisatoriska frågor som kostnader, avtal och ansvarsområden 
och att det då kan behövas förberedande tjänstemannamöten för att kunna bemöta 
föräldrarna på ett bra vis. Flera beskriver att barn- och föräldramöten kräver anpassning, 
genom att man bör vara tydlig och konkret och undvika exkluderande språk, som 
exempelvis organisatorisk jargong. Detta relateras särskilt till föräldrars och barns 
uppfattade funktionsnivå: 
 

“Men i riktigt besvärliga ärenden... eller… vi träffar i många av de här fallen 
är det ju så att föräldrar ... också har egna svårigheter. Vilket gör att det 
kanske... att samtalet inte kan föras på den... professionella nivå som man 
skulle önska. För att föräldrar kanske inte förstår, föräldrar kanske har också 
autismliknande svårigheter vilket gör att det måste vara konkret och 
fyrkantigt.” (Informant 10) 

 
Centralt i temat är berättelser om hur vissa saker som kan behöva sägas kan bli svåra att 
säga om föräldrar eller barn deltar och att denna upplevelse kvarstår trots hävd sekretess 
i mötet. Frågan kring att benämna känslomässigt svåra ämnen i barn- eller 
föräldramöten uppkommer i flera intervjuer och en del informanter beskriver etiska 
överväganden kring vad som är möjligt att prata om i dessa möten utan att någon 
deltagare upplever sig som otrygg, utpekad eller objektifierad. Det kan exempelvis röra 
sig om att benämna erfarenheter av trauma eller aspekter av bristande föräldraförmåga. 
Vissa informanter menar att en sådan försiktighet eller återhållsamhet i 
kommunikationen kan leda till otillräckliga insatser eller en längre process i SIP-arbetet, 
men att den kan vara nödvändig för att inte förlora förälderns eller barnets tillit. Andra 
beskriver att det är viktigt att våga tala om känsliga ämnen när föräldrarna deltar, men 
att det kräver ett förankrande med föräldrarna: 

 
“Och det är klart att jag inte kan delge allting till nätverket om en familjs 
historia, eller till de här mötesdeltagarna. Men jag skulle ju ha kunnat säga att 
‘Den här familjen har haft den formen av samtal den här formen av samtal 
och den här formen av samtal. Och det har inte fungerat, det måste till 
någonting, någonting mer'. Det skulle jag ju kunna säga. Men om jag ska 
säga det när föräldrarna är med så kanske jag behöver ha förankrat det. Men 
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det är ju mycket kunskap man har om en familj som finns där när man sitter i 
ett möte, man har liksom, om man har haft kontakt länge så vet man ju vad 
som har hänt och vad är relevant att lämna... liksom i det här... vad är det som 
är viktigt? Och vad är det som jag faktiskt inte ska lämna ut?” (Informant 11) 

 
Olika perspektiv på målrelaterat arbete 
Målrelaterat arbete har i samband med studiens frågeställning definierats som det 
gemensamma arbete som uppehåller sig kring frågeställningarna “Var är vi?” ”Vart vill 
vi nå?” och “Hur ska vi göra för att komma dit?”. De professionella ger i sina 
beskrivningar prov på olika perspektiv på och upplevelser av detta arbete. Dessa 
beskrivs nedan, men tematiseras också i två underdimensioner - Gör ni ert så gör vi vårt 
och Det organisatoriska gränslandet. Dessa kan betraktas som distinkta aspekter av 
Olika perspektiv på målrelaterat arbete, som vi förstår som alltför sammankopplade 
med detta för att utgöra enskilda teman. 
 
Flera intervjupersoner framhåller hur alla som medverkar till att upprätta en SIP har 
olika bilder av barnet och den aktuella problematiken. Att dela information och bilder 
med varandra blir ett sätt att gemensamt fördjupa förståelsen av barnets behov och 
tillsammans skapa en nulägesbeskrivning. Beskrivningarna av en sådan process spänner 
från att dela övergripande och sammanfattande information sinsemellan till att 
gemensamt sjunka ned i djupare förståelse för barnet: 
 

“Men väldigt ofta gör man ju just SIP kring de allra svåraste ärendena där 
behovet av samverkan är som störst och där svårigheterna är som störst. Och 
då är behovet väldigt ofta att sjunka ned eller processa, vad är det för 
någonting som vi ser framför oss? Vad är det som händer här och hur ska vi 
förstå det och så? Så att parallellt med att man hanterar strukturen eller den 
här ytliga processen i blanketten i mötesstrukturen, så bör det ske ett 
processande kring de känslomässiga bitarna... och en fördjupning och 
förståelse.” (Informant 3) 

 
En sådan fördjupning beskrivs av några informanter som nödvändig och som något som 
på lång sikt underlättar arbetet med planen, trots att det kan vara tidskrävande. Vissa 
intervjupersoner pekar på områden som de upplever inte berörs tillräckligt i det 
målrelaterade SIP-arbetet. Här nämns en systemisk förståelse av barnet utifrån hens 
kontext som ett exempel och en undersökning av barnets styrkor och friskfaktorer som 
ett annat. Detta kan jämföras med uttalanden från andra informanter som framhåller 
värdet i att mötet begränsas tidsmässigt och att detta kan användas som en faktor för att 
driva arbetet framåt, då man inte har någon längre tid att undersöka olika perspektiv 
utan ganska snabbt i mötet behöver röra sig mot att fatta beslut. Här ligger istället 
tyngdpunkten på att de olika deltagarna på ett kort och kärnfullt vis redogör för sin del.  
 
Målformulering kan vara ett sätt att identifiera vart man vill nå i det gemensamma 
arbetet och vad det ska syfta till. De professionella ger flera olika beskrivningar av hur 
detta kommer till uttryck vid SIP-möten. Målen i sig beskrivs som meningsfulla när de 
är gemensamma och konkreta, men flera deltagare problematiserar möjligheten att 
faktiskt sätta realistiska och tydliga mål i SIP-mötet, utan hänvisar till att det arbetet 
utförs bättre i en mindre kontext i de enskilda organisationerna. Nedanstående citat 
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kommer från en informant som framhåller att svårigheten med att formulera mål även 
har att göra med barns utveckling: 
 

“Jo, men om man tänker att det handlar om barn och ungdomar så är det ju en 
utveckling som är lite svår att förutse... att vad kan man sätta för mål 
egentligen och vad är det som är rimligt och realistiskt? Och det är ju viktigt 
att man är så tydlig som möjligt men samtidigt är det är inte alltid som det 
är... så himla lätt att vara realistisk heller.” (Informant 4) 

 
Det finns också flera beskrivningar av att enskilda insatser formuleras som mål i sig, där 
exempelvis samtalsbehandling anges som ett mål. En majoritet upplever att det oftast 
råder konsensus kring vilka mål som ska gälla och att de ofta upplevs som självklara på 
förhand, men då på en mer övergripande nivå. En informant problematiserar detta och 
beskriver att hen önskar en mer detaljerad gemensam diskussion kring mål, delmål och 
vilka insatser de bör leda till: 
 

“Informant: Ja, att om vi har ett väldigt stort generellt mål och sen då 
bestämmer vi att skolan ska göra det, socialtjänsten ska göra det, och BUP 
ska göra det, och föräldrar och så vidare. Då kan vi liksom följa upp den 
delen, men vi har inte gjort det där... delmål... hur långt har vi kommit? 
Behöver vi backa? Behöver vi sätta in mer åtgärder? Var tog det stopp? 
 
Intervjuare: Är det en diskussion alltså som saknas? Till viss del? 
 
Informant: Lite så kan jag tycka, att ... mm… 
 
Intervjuare: Är det en diskussion som kanske tas på respektive ställe? 
 
Informant: Jag tror det, jag tror det… Men ibland så kan jag tro att den kan 
behövas vara där för det är också så viktigt att… vi behöver hjälpas åt att nå 
bästa möjliga resultat. Och då är det viktigt att vi tänker lika och när ska... när 
behöver det larmas?  När behöver vi... liksom... så att det inte får gå för långt 
heller till nästa. Man kan kanske strama upp innan... man kanske behöver ha 
en plan för det där.” (Informant 2) 
 

Arbetet kring att planera och besluta om insatser är ett arbete som uppehåller sig kring 
frågan om hur man ska göra för att nå dit man vill. Ytterligare aspekter av detta arbete 
tydliggörs i temats två underområden Gör ni ert så gör vi vårt och Det organisatoriska 
gränslandet. Av materialet framkommer att samtal om insatser ofta är en central del av 
mötet och det beskrivs som en vanligtvis oproblematisk process. Några informanter ger 
exempel på att SIP-mötet skapar en social press om att bidra med insatser. Här kan såväl 
ordförande, som personer från den egna eller andra organisationer sätta press, liksom 
föräldrar. Några av informanterna berättar om hur professionella hanterar pressen att ta 
på sig insatser, när de inte vill eller kan. En beslutsfattare beskriver hur hen i mötet 
brukar ta på sig åtaganden på en mer övergripande nivå, för att planera mer konkret i 
hemorganisationen. Detta för att inte lova något hen inte kan hålla i efterhand. Några av 
de intervjuade talar om att de kan uppleva att andra professionella deltagare förhåller sig 
avvaktande och undvikande i mötet, för att slippa stå för kostnader. 
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I materialet framkommer även uppföljningens centrala roll, där beslut och insatser följs 
upp. En majoritet av de intervjuade nämner den formella ansvarsförbindelse som själva 
planen utgör och att den är viktig i det uppföljande arbetet. Vissa av de professionella 
beskriver att ansvar också utkrävs i en mer socialt betingad kontext, där den som inte 
har gjort sitt får skämmas eller ursäkta sig inför de andra: 
 

“Intervjuare: Vad händer då på ett möte om det visar sig att... nu har inte den 
här instansen gjort det de skulle eller…? 
 
Informant: Ja, då får de ju sitta där med hundhuvudet och sen får det bli 
utlovandes av bot och bättring. Så är det ju... och det är ju ingen trevlig 
situation. Så att det är ju också en del i de här. Just att det sitter folk med som 
tar ett ansvar då framåt, för att driva de här frågorna. Så att det är bra på det 
sättet.” (Informant 7)  

 
Flera informanter nämner att föräldrars utrymme att påverka beslut i mötet har att göra 
med deras förmåga att ta plats och ställa krav. En informant relaterar föräldrars 
inflytande till socioekonomisk status och språkkunskaper. En del av de intervjuade 
fokuserar på föräldrars negativa makt att säga nej till insatser. En informant lyfter vikten 
av att mötet leder till insatser, då föräldrarna har tagit ledigt från sitt arbete och 
ansträngt sig för att komma på SIP-mötet. Några beskriver även att barnets röst i vissa 
fall tas in i mötet även om hen inte deltar själv, exempelvis genom att en förälder läser 
ett brev skrivet av barnet eller någon av de professionella framför barnets åsikt om en 
eller flera aspekter av SIP-arbetet. Flera informanter ger beskrivningar av att de 
professionella och familjen ibland har olika åsikter om vad som bör göras. Detta 
tillskrivs i vissa fall att föräldrar eller barnet kan ha orealistiska krav på de olika 
verksamheterna och begära större insatser än vad som är möjligt eller anses motiverat. 
Då kan SIP-möten bli ett forum för de professionella att försöka få familjen att 
realitetsanpassa sina krav. 
 

Målrelaterat arbete - Gör ni ert så gör vi vårt. 
SIP-möten beskrivs i materialet som ett konstruktivt forum för att klargöra 
ansvarsområden, fatta beslut om insatser och att följa upp dessa tillsammans. Många av 
informanterna beskriver en process där ansvar fördelas och avgränsas mellan olika 
organisationer, likt tårtbitar som skärs ut och delas upp i enlighet med respektive 
verksamhets uppdrag och kompetensområden. Organisationernas självständighet 
framkommer tydligt i dessa beskrivningar och den gemensamma överenskommelsen 
består främst i att var och en ska göra sin del av arbetet. Det blir då upp till respektive 
organisation att fatta slutligt beslut om de insatser som faller inom dess överenskomna 
ansvarsområde. 
  

”jag tänker att var och en ansvarar för sitt... och då kan inte jag sitta på... jag 
kan inte lägga mig i. Jag kan tycka saker om deras jobb men jag styr inte. Det 
är inte jag som bestämmer och då får jag lämna det. Vi kan ju inte sitta och 
köra varandras bilar.” (Informant 6) 

 
Citatet exemplifierar en bild som vissa informanter ger av att en organisation inte kan 
och inte bör försöka styra vad en annan gör. I materialet finns även ett exempel på hur 
en organisation nekar till en insats, då dess eget mål är uppnått. Centralt i detta tema är 
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alltså exempel på att organisationers egna mål, uppdrag och utbud av insatser är 
utgångspunkten för samtalet. En bild av ett lösningsfokuserat samtal framträder, där 
organisationerna berättar vad de kan erbjuda för insatser, och målet sedan är att fatta 
beslut om dessa. Beslutsfattare i form av chefer och ansvariga beskrivs av flera 
informanter som särskilt viktiga i en sådan process, för att kunna avgränsa den egna 
organisationens ansvar och tydliggöra detta mot andra deltagare i mötet. Några 
informanter beskriver också hur de har fattat beslut om vilka insatser som ska erbjudas 
innan SIP-mötet och sedan använder mötet för att informera om detta. 
 

Målrelaterat arbete - Det organisatoriska gränslandet. 
Detta tema rymmer istället beskrivningar av oklarheter i SIP-arbetet kring vem som 
ansvarar för vad och svårigheter att tydligt avgränsa den ena verksamhetens ansvar från 
den andras. SIP kan utifrån detta förstås som ett område där organisatoriska gränser 
utmanas, överskrids eller hävdas. Ett behov av att påverka andra organisationers arbete 
beskrivs som ett av skälen till att SIP-möten behöver komma till stånd. Samtidigt 
beskriver många av de professionella att det kan vara känsligt att ha åsikter om andra 
organisationers insatser eller verksamhetsområde och att detta kräver försiktighet. Vissa 
informanter framhåller att god kunskap om andra organisationer gör det möjligt att 
ställa rimliga krav på varandra i SIP-arbetet och konflikter uppges i vissa fall 
uppkomma till följd av orealistiska förväntningar. En del av de professionella beskriver 
att gränsöverskridanden som uppfattas som otillbörliga kan leda till tillrättavisningar i 
mötet: 
 

“jag har varit med om många gånger faktiskt på mötena att… ha blivit 
tillrättavisad utav, ja… någon rektor... någon chef för socialtjänsten och så… 
som liksom säger att, som tycker att man ger sig in på deras områden. Fastän 
att vi som sitter här tycker inte det.” (Informant 12) 

 
En organisation som sticker ut i materialet är skolan, där en upplevelse av att skolan har 
lägre status än andra organisationer och organisationens gränser och kompetens därför 
inte tas på lika stort allvar i samarbetet framkommer från några av de professionella som 
är verksamma inom elevhälsan: 

 
“man klampar ju inte in på andras områden liksom. Förutom att jag kan tycka 
att andra får klampa in på skolans område och ha åsikter om hur man ska 
göra när man inte vet hur… ens om… medan andra håller sig fyrkantigt 'nej 
men det här är vårat uppdrag, det här är vårat uppdrag'” (Informant 9) 

 

Arbetet med SIP formas av resurser och gemensamma överenskommelser 
De professionella ger en beskrivning av SIP-arbetet som något som formas av 
tillgängliga resurser och gemensamma överenskommelser mellan organisationerna. 
Merparten av informanterna har i sitt område tillgång till särskilda SIP-samordnare som 
exempelvis kan kalla till och hålla i möten. Samordnarnas organisatoriska hemvist 
påverkar vilken organisation som sammankallar till flest möten. Samordnarna beskrivs 
genomgående som en tids- och kostnadseffektiv tillgång. Detta kan kontrasteras mot en 
av de intervjudeltagare som själv har erfarenhet av att sammankalla till möten, och som 
lägger vikt vid att sammankallandet innebär mycket förarbete och kräver upprättande av 
rutiner inom organisationen. Samordnarna beskrivs även av många som skickliga 
mötesledare och en positiv faktor för själva mötesprocessen, bland annat genom att de 
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inte är involverade i själva ärendet. Flera av de positiva åsikter om samordnarna som 
många informanter uttrycker illustreras i nedanstående citat: 
 

“det är också det här att det tar tid att kalla. Och det är... man får ju väldigt 
mycket hjälp på ett bra sätt få till den här... 
Intervjuare: Ramen? 

Informant: Ramen och strukturen kring det hela och också att det faktiskt är 
någon, som kan verksamheten i och för sig, men inte känner till ärendet på 
det sättet. Så man är inte så känslomässigt berörd. Som om vi kallar till ett 
möte så sitter vi ofta och har väldigt mycket information och ska vi ändå 
försöka styra och leda mötet och se till att alla kommer till tals… det blir en 
annan. Det kan vara bra ibland men det kan också vara bra att man inte vet så 
mycket och är ganska neutral.” (Informant 2) 

De informanter som har tillgång till SIP-samordnare beskriver även lokala 
överenskommelser kring hur SIP-arbetet ska hanteras som en viktig förutsättning, där 
fasta tider för alla SIP-möten inom en kommun är ett sådant exempel. Även här ger en 
informant från en verksamhet som inte hade tillgång till dessa slags ramar en annan 
bild, där frågan kring att hitta en gemensam tid att träffas kan bli ett hinder för att 
samlas så fort som krävs. 

“Men förhoppningsvis blir det ett bättre resultat. Det bästa vore om man har 
någon som kan, ‘Nu har vi en svårighet! Nu måste vi samlas allihopa snabbt! 
Men oftast ser ju inte almanackorna ut så utan svårigheten blir ju... 'Hmm... 
då kunde vi allihopa' 
Intervjuare: Rent logistiskt så... 

Informant: Ja, det blir ju logistiska svårigheter. Och det är ju tråkigt. Men 
annars tror jag att det är verksamt… så klart.” (Informant 1) 

Samma informant beskriver att SIP-processen kan förlängas för att deltagarna i mötet 
ofta inte har mandat att fatta beslut. I det område där det finns 
organisationsövergripande ramar för SIP finns även ett påbud om att beslutsfattare skall 
delta, vilket upplevs underlätta arbetet. 

I materialet finns även exempel på frågor där resurser och avtal eller brist på sådana 
begränsar vad som går att uppnå inom ramen för en SIP. En informant påpekar att det 
går att fatta snabba beslut om insatser på SIP-möten, men att själva påbörjandet av 
insatser kan dröja länge. Några informanter poängterar att olika kommuner är olika 
benägna att bidra med insatser. Vissa av de intervjuade talar om frågan om att dela på 
ansvar för kostnader för vissa insatser som en fråga som det tidigare har funnits 
förhoppningar om att man ska kunna lösa inom ramen för SIP. Beslut om att så inte ska 
ske, som fattats på högre nivå inom organisationerna, gör dock att detta är en fråga man 
inte längre lyfter under SIP-möten. 
Sammanfattning - Spänningar mellan det osäkra och det tryggande 
Som nämndes i början av analysen förstår vi intervjumaterialet som att det är präglat av 
spänningar. Spänningarna uppstår mellan punkter som kan vara källor till stor osäkerhet 
i arbete med SIP. Osäkerheten rör dels ärenden som kräver att man upprättar en SIP, 
men även SIP-mötenas form och funktion. Ett syfte med SIP kan vara att som svar på 
olika osäkerheter skapa en ökad trygghet och tydlighet, och i materialet finns även 
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exempel på olika sätt som detta sker, och olika idéer om vad som krävs för att göra 
detta. 
 
Osäkerheten kring syftet med SIP, och hur formen egentligen ska användas syns i temat 
Mötet och samtalet behöver anpassas till deltagarna. En syn på att föräldrar och 
eventuellt barn måste involveras i arbetet för att åstadkomma någon typ av förändring 
ställs mot behovet av att kunna kommunicera mellan organisationer om frågor kring 
ansvar, och i förlängningen ekonomi. Här tycks finnas en spänning som rör om dessa 
två syften är möjliga att kombinera. En annan typ av osäkerhet rör om och i så fall hur 
organisationerna kan påverka varandras arbete - eller om varje organisation ska sköta 
sig själv. Detta kan även formuleras som en fråga kring ifall syftet med SIP är att 
tydliggöra eller snarare utmana organisatoriska gränser. Denna spänning visar sig inom 
och mellan underdimensionerna Gör ni ert så gör vi vårt och Det organisatoriska 
gränslandet. 
 
I temat Olika perspektiv på målrelaterat arbete kan vi se en möjlig motsättning mellan 
om det är fördjupning av förståelsen av barnet och hens situation som kommer att leda 
till en ökad trygghet i längden, eller om det viktiga snarare är en tydlig rörelse framåt, 
där fokus ligger på att undersöka vilka insatser som finns tillgängliga, och vem som ska 
utföra dem. Inom detta tema finns även frågan kring målsättning i SIP-mötet. Påbud och 
önskemål om att konkreta och uppnåeliga delmål ska sättas ställs mot rimligheten i att 
kunna göra ett sådant arbete inom ramen för ett kort möte med många deltagare. I temat 
Mötet och samtalet behöver anpassas till deltagarna uppfattar vi en balansgång som 
handlar om att inte säga för mycket, men inte heller för lite. Detta kan relateras till en 
avvägning mellan att värna den direkta tryggheten hos deltagare i mötet, och att öka den 
indirekta tryggheten på lång sikt som är mötets syfte. Att det kan bli känslomässigt svårt 
eller integritetskränkande att vissa saker sägs i rummet ställs mot att vissa sanningar kan 
behöva uttalas för att de beslut som fattas ska grundas på den information som är viktig 
att dela. 
 
Temat Att komma samman innehåller beskrivningar av att det är många som upplever 
osäkerhet i ärenden som kräver SIP-samverkan. Här beskrivs SIP-möten som ett sätt att 
bära den osäkerheten, då mötet ibland kan ge en tydligt tryggande effekt i form av en 
upplevelse av hållande för alla inblandade. Att så många samlas kan dock även leda till 
att mötet blir otryggt för föräldrar och barn, och här finns en potentiell konflikt mellan 
trygghetsbehov i mötet och behovet av att samla många professionella som kan har 
mandat att fatta beslut, dela viktig information eller bli informerade, som beskrivs i 
Olika perspektiv på målrelaterat arbete. I temat Arbetet med SIP formas av 
gemensamma resurser och överenskommelser framkommer vikten av 
organisationsövergripande avtal och överenskommelser som något som tydliggör och 
förenklar arbetet. Fasta tider och påbud om att SIP-möten ska prioriteras kan förstås 
som en ram som minskar osäkerheten kring SIP. Samordnarnas förmåga att hålla i 
mötets struktur och hantera processen i mötet framstår också som en tydligt tryggande 
faktor i de komplexa ärenden som SIP-möten ofta berör. Samtidigt beskrivs resursbrist 
och lång väntan på insatser som en faktor som gör att mötet inte kan leda till den ökade 
trygghet barnet, familjen och organisationerna skulle önska och behöva. 
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Diskussion 
 
Studien syfte var att ge en systematisk bild av professionellas upplevelser och 
erfarenheter av samverkansprocessen och det målrelaterade arbetet inom ramen för SIP 
för barn och unga. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med tolv professionella 
från elevhälsa, BUP, habilitering och socialtjänst. Materialet kodades och tematiserades 
induktivt. Analysen resulterade i det övergripande temat Mellan det osäkra och det 
tryggande och de fyra undertemana Att komma samman, Mötet och samtalet behöver 
anpassas till deltagarna, Olika perspektiv på målrelaterat arbete (med 
underdimensionerna Gör ni ert så gör vi vårt samt Det organisatoriska gränslandet) 
och Arbetet med SIP formas av resurser och gemensamma överenskommelser. Vi 
förstår de professionellas upplevelse av SIP som präglad av spänningar mellan 
osäkerhet och trygghet. Dessa spänningar finns så väl mellan temana som inom dem. 
 
Resultatdiskussion 
Att arbeta med SIP är att befinna sig i ett spänningsfält - så förstår vi den bild våra 
informanter har gett oss. Förståelsen av materialet som präglat av spänningar mellan 
osäkra och tryggande områden går att relatera till teorier om spänningar inom 
samverkan (Huxham, 2003; Huxham & Beech, 2003; Solansky et al., 2014). Det behov 
av samverkan som leder till SIP och de förhoppningar som kan finnas om att SIP-
samverkan ska leda till något nytt, kan förstås som en förhoppning om kollaborativa 
fördelar. Det finns en spänning mellan detta och de svårigheter och osäkra punkter 
informanterna beskriver kring olika aspekter av SIP-arbetet. Detta kan ses som en 
spänning mellan förhoppningen om kollaborativa fördelar och verklighetens 
kollaborativa tröghet (Huxham, 2003). De spänningar som framkommer i vårt material 
kan förstås som multidimensionella (Huxham & Beech 2003). Ett exempel på detta är 
att osäkerhet kring vem som ska delta relaterar till olika möjliga syften med mötet. Båda 
dessa aspekter hänger dock även samman med vad som kan, och bör, sägas i mötet. 
Spänningarna är alltså aldrig helt dikotoma, även om vi ibland beskriver dem så, för att 
tydliggöra någonting i vår analys. De professionella i ett SIP-möte ger exempel på hur 
de förhåller sig till och hanterar spänningar av det här slaget, som inte har några klara 
svar. I linje med Huxham och Beech (2003) menar vi att en viktig aspekt av att utveckla 
arbetet med SIP kan vara att identifiera de spänningar som finns mellan olika sätt att se 
på och hantera ett SIP-arbete, att acceptera att de finns och förhålla sig reflexivt till 
dem. Vår förhoppningar är att vi genom denna studie kan bidra till att tydliggöra vissa 
av de spänningar som präglar arbetet med SIP, och på så vis möjliggöra att dessa går att 
reflektera kring. 
 
Det vi har beskrivit som en rörelse mellan det osäkra och det tryggande i SIP-möten och 
arbetet kring dem, går även i mycket att förstå som en rörelse mellan jämvikt och kaos, 
präglad av stabiliserande och destabiliserande spänningar (Solansky et al., 2014). 
Informanterna ger en bild av att SIP upprättas när kaos är nära. De destabiliserande 
spänningarna är då dominerande vilket märks i att kopplingarna mellan agenterna i 
systemet är lösa och målen olika. En stabiliserande spänning blir då mötets form och 
struktur, med ett mål att en samordnad individuell plan ska vara upprättad på för 
ändamålet avsedd blankett i slutet av mötet. Att samlas kan förstås som en 
stabiliserande spänning även på ett relationellt plan, vilket beskrivs under temat Att 
komma samman. Destabiliserande spänningar som bryter upp jämvikten i själva mötet 
kan till exempel vara föräldrars eller barns deltagande, försök att utmana organisatoriska 
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gränser eller utforskande av olika motstridiga perspektiv. För att ett system ska hamna i 
ett tillstånd långt-från-jämvikt, där utveckling och förändring kan ske, krävs både 
stabiliserande och destabiliserande spänningar (Solansky et al., 2014). Med tanke på den 
övervikt att destabiliserande spänningar som tycks råda i systemet när beslut fattas om 
att kalla till en SIP blir en central fråga hur balansen mellan destabiliserande och 
stabiliserande spänningar behöver se ut i mötet - eller med våra ord: Hur mycket 
osäkerhet respektive trygghet som behöver finnas i mötet, för att det ska leda till en 
utveckling som i längden blir tryggande för barnet. 
 
En SIP förväntas innehålla målsättningar på kort och lång sikt. I temat Olika perspektiv 
på målrelaterat arbete framkommer en bild av att gemensamma och konkreta mål ger 
energi och riktning i samarbetet, vilket är i linje med forskning om främjande faktorer 
för samverkan (San Martin-Rodriguez et al., 2005). Samtidigt ifrågasätter vissa av 
informanterna möjligheten att sätta specifika mål inom ramen för ett SIP-möte, och 
hävdar att den typen av samtal där även familjen involveras i målsättningen bäst sker 
inom den egna verksamheten. Andra önskar att mer konkreta mål och delmål sattes 
under mötet. Frågan är om det inom ramen för ett SIP-möte är möjligt att uppnå den 
utvecklade allians, den involvering av familjen och det fokus på det som de tycker är 
viktigt som är centralt i kollaborativ målsättning med klienter och deras närstående 
(Shaunna Tang Yan et al., 2014). Här kanske det krävs en avvägning mellan vikten av 
att alla organisationer ska ha varit delaktiga i den konkreta planeringen av målen och av 
att rummet där målen sätts ska vara tillräckligt tryggt för att föräldrar och eventuellt 
barn ska kunna göra sig hörda och påverka målen. Esbjörnson och Hagqvist (2013) 
lyfter fram att de flesta SIP:ar de granskade i sin studie saknade tydligt mätbara delmål. 
Även om deras studie avsåg vuxna brukare tror vi att den bild som framkommer av 
komplexiteten i att sätta mål i ett SIP-möte för barn kan ge sätta ljuset på varför dessa 
mätbara delmål saknas. Att sätta upp mätbara mål och delmål kan förstås som den typ 
av forskningsgrundade råd som Huxham och Beech (2003) beskriver att professionella 
förhåller sig till och som skapar spänningar i mötet med en komplicerad verklighet. En 
spänning som deltagarna, och kanske framför allt mötesledaren har att förhålla sig till 
här, är ifall det viktigaste är att komma igång med arbetet utan att ha kommit överens 
om gemensamma mål, eller om den gemensamma tiden ska läggas på att sätta specifika 
mål. Ett annat perspektiv som framkommer i materialet är att målsättning kan bli extra 
svårt i SIP-möten för barn, då barns utveckling är svårförutsägbar. Detta kan relateras 
till liknande uttalanden avseende målsättning med klienter och patienter inom både 
rehabilitering och psykiatri, där symtomatologi och funktionsförmågan varierar stort, 
vilket ger ett behov av att kunna förändra målen efterhand (Struhkamp, 2004; Vold 
Hansen, 2007).   
 
Den bild av tydliga gränsdragningar mellan organisationers uppdrag och ekonomiska 
ansvarsområden som framkommer i undertemat Gör ni ert så gör vi vårt är i linje med 
bilden av att vårt samhälle präglas av en ökad specialisering av professioner och 
organisationer (Axelsson & Bihari Axelsson, 2006) samt den utveckling mot ökad 
fragmentering och starkare gränsdragningar mellan organisationer som kommer av 
styrning enligt NPM (Lindholm, 2013). Samverkan kan förstås som ett försök till att 
överskrida gränser (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). I temat Det organisatoriska 
gränslandet beskrivs en försiktighet inför att ge sig in på andra organisationers 
områden, och konflikter som kan följa av att göra det. Detta kan förstås som en effekt av 
att organisationer och professioner präglas av revirtänkande (Bihari Axelsson & 
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Axelsson, 2009). Ett altruistiskt förhållningssätt tycks på vissa sätt möjliggöras genom 
SIP, då flera informanter i temat Att komma samman beskriver en känsla av att vara en 
del av en helhet som en effekt av SIP. Samtidigt knyter Bihari Axelsson och Axelsson 
(2009) altruismen till en fråga om att organisera välfärden med utgångspunkt i klientens 
behov, en fråga som är långt större än den om hur SIP fungerar. Ett altruistiskt 
förhållningssätt kring frågor som berör ekonomiskt ansvar tycks inte vara möjligt att 
uppnå inom ramen för SIP som det framstår i vårt material, utan varje organisation tar 
ekonomiskt ansvar och beslut kring det som faller inom deras område. I en studie av 
gränsöverskridande preventivt arbete med barn och unga (Westrup & Persson, 2007) 
beskrivs hur gemensamma ekonomiska resurser främjar gränsöverskridande arbete, 
medan helt separerade budgetar blir ett hinder för detta. 
 
De informanter som var verksamma inom organisationer där det fanns 
organisationsövergripande överenskommelser avseende när SIP-möten skulle ske, att 
dessa skulle prioriteras och att beslutsfattare skulle delta beskrev detta som att det 
förbättrade förutsättningarna för samverkan. Dessa beskrivningar finns samlade i temat 
SIP formas av resurser och gemensamma överenskommelser.  Informanternas 
upplevelse ligger i linje med tidigare forskning som påvisar att etablering av avtal och 
överenskommelser mellan parter, och tydlighet kring rutiner förbättrar samverkan 
(Myndigheten för skolutveckling et al., 2007). Den genomgående positiva bild de 
deltagare som hade tillgång till SIP-samordnare ger av detta, och det merarbete som de 
informanter som istället själva sammankallade till möten beskriver, är i samklang med 
forskning som visar att tillförda resurser och administrativt stöd förbättrar samverkan, 
samt att brist på tillförda resurser vid etablering av samverkanstrukturer leder till en 
ökad arbetsbörda och är en hämmande mekanism (Danermark et al., 2012; San Martin-
Rodriguez et al., 2005). Schuman (1996) beskriver ett behov av en facilitator som 
hanterar processen i samverkansmöten, så att deltagarna kan fokusera på innehållet. 
Detta gäller särskilt när det finns en risk för bias, när situationen är komplex, ny och 
innehåller mycket information, när det kan finnas rivalitet mellan organisationer eller 
deltagare, när problemdefinitionen är oklar och när det krävs snabba beslut. Den 
förbättring av själva mötesprocessen som flera av informanterna beskriver att SIP-
samordnarnas hanterande av mötet tillförde, kan förstås i ljuset av detta. 
 
En central frågeställning som framkommer i materialet är i vilken utsträckning och på 
vilket sätt föräldrar och barn ska involveras i SIP-arbetet. Här beskriver flera av 
informanterna SIP-mötet som främst organisatoriskt viktigt, snarare än ett sätt att öka 
familjens deltagande och inflytande, ett resultat som överensstämmer med Esbjörnsson 
och Hagqvist (2013). I temat Mötet och samtalet behöver anpassas till deltagarna 
återfinns erfarenheter som speglar svårigheter som kan uppkomma när föräldrar och 
barn deltar, bland annat att samtalet inte upplevs som lika fritt. Utifrån Ødegårds och 
Bjørklys (2012) och Ødegårds och Willumsens (2013) konceptualisering av föräldrars 
och professionellas olika perspektivtaganden under gemensamma möten återfinner vi i 
materialet flera beskrivningar av att samtalet under SIP-mötet till stor del utgår ifrån 
första ordningens perspektiv och också bör göra så. Flera av de professionella hänvisar 
till att mer fördjupande och undersökande samtal, präglade av den andra ordningens 
perspektiv, snarare bör ske i ett annat forum där föräldrarnas och barnets trygghet kan 
säkerställas i högre utsträckning. Vidare framhålls av vissa informanter ett behov av att 
inom den interprofessionella gruppen få tillgång till ett gemensamt reflekterande, och att 
ett sådant andra ordningens perspektivtagande skulle hindras av föräldrars närvaro. Här 
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finns en explicit försiktighet från de professionellas sida för att värna om familjens 
integritet och trygghet i mötet. Ødegård och Bjørkly (2012)  menar dock att när 
professionella och föräldrar främst möts i den första ordningens perspektiv så kommer 
föräldrarna få en mycket liten möjlighet att påverka planering och beslut. Att inte föra 
mer reflekterande samtal med familjen inom ramen för SIP kan därmed få implikationer 
för i vilken utsträckning familjen får möjlighet att delta i beslut som i slutändan rör dem 
själva, vilket i sin tur kan ha en påverkan på vilken förändring som faktiskt möjliggörs 
(Doherty & Beaton, 2000; Hernandez, Almeida & Dolan-Del Vecchio, 2005; Hodges, 
Hernandez, & Nesman, 2003). Det skulle också kunna innebära en ökad risk för 
paternalism, något som beskrivs av Esbjörnson och Hagqvist (2013). Utifrån detta 
framträder en bild av att de professionella möter ett krav på att utföra en stor balansakt 
när de deltar i SIP-arbetet tillsammans med familjen. De behöver möjliggöra ett 
tillräckligt öppet förhållningssätt så att ett genuint samarbete kan uppstå, men samtidigt 
värna om familjens trygghet och ta ansvar för de mer konkreta aspekterna av mötet som 
att fatta beslut och upprätta den faktiska planen. Här bör även framhållas det självklara i 
att de professionella på ett SIP-möte inte är en homogen grupp, som tillsammans rör sig 
från ett gemensamt perspektivtagande till ett annat. Som framgår av temat Olika 
perspektiv på det målrelaterade arbetet finns det i materialet olika antaganden och 
uppfattningar bland informanterna kring vilken typ av perspektivtagande som bör prägla 
ett SIP-möte i relation till varandra. Dessa skillnader ligger i linje med Ødegård och 
Willumsens (2013) uppdelning mellan den professionella som expert och den 
professionella som utforskare.   
 
Metoddiskussion 
För att diskutera studiens övergripande tillförlitlighet utgår vi ifrån Shentons (2004) 
sammanfattning av olika kriterier som bör mötas för att säkerställa god tillförlitlighet 
inom kvalitativ forskning. Sammanfattningen baseras på de konstrukt som skapats av 
Guba (1981) och som korresponderar mot kriterier som positivistisk forskning utgår 
ifrån. Dessa är trovärdighet (credibility - korresponderar mot intern validitet), 
överförbarhet (transferability - korresponderar mot extern validitet/generaliserbarhet), 
pålitlighet (dependability - korresponderar mot reliabilitet) och bekräftelsebarhet 
(confirmability - korresponderar mot objektivitet). 
 

Trovärdighet. 
Trovärdighetskriteriet centreras kring frågan om resultaten kan betraktas som 
kongruenta med verkligheten. Det finns en rad olika tillvägagångssätt för att försöka 
säkerställa god trovärdighet, exempelvis genom att använda väletablerade och lämpliga 
metoder och att tillämpa metod- och informanttriangulering. Vi har i denna studie valt 
att använda oss av intervjuer som insamlingsmetod då detta ansågs mest lämpligt med 
tanke på vår frågeställning om de professionellas upplevelse av samverkansprocessen 
och det målrelaterade arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009). Valet av 
upplevelsefokuserad tematisk analys med en övervägande induktiv ansats (Braun & 
Clarke 2006) ökade möjligheten att spegla källan utan att låta teoretiska perspektiv styra 
datainsamling eller tematisering i allt för stor utsträckning. Dock bedömde vi att en viss 
teoretisk förförståelse var nödvändig för att vi skulle kunna genomföra en god 
datainsamling. Den teoretiska fördjupning som skedde inför intervjuerna var till stor del 
centrerad kring juridik och praxis vid SIP samt aktuell forskning om samverkan inom 
hälso- och sjukvård samt socialt arbete. Dessa områden bedömde vi vara viktiga för att 
vi under intervjusituationen skulle ha en tillräckligt god förförståelse för den kontext 
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som informanterna verkar i, vilket är en aspekt som kan stärka studiens trovärdighet 
(Shenton, 2004). Att den i huvudsak induktiva datainsamlingen och analysen också 
hade deduktiva inslag kan utifrån detta betraktas som en styrka. Här bör dock även 
nämnas en annan aspekt av vår förkunskap om de olika verksamheterna. Som 
psykologstudenter har vi tillgång till mer kunskap om hälso- och sjukvårdsarbete än om 
socialt arbete, något som har påverkat datainsamlingen. I intervjuer med informanter 
från socialtjänsten behövde vi i högre grad ställa kompletterande frågor om deras 
verksamhet än i övriga intervjuer, vilket kan ha inneburit att vi inte hade utrymme att 
fördjupa vissa frågeställningar i samma utsträckning som med andra informanter. Det är 
också rimligt att anta att vi som intervjuare hade varierande förmåga att spontant 
identifiera viktiga följdfrågor under intervjuerna utifrån den förkunskap vi hade om 
informantens organisation. Då vi utgick ifrån en intervjuguide kunde vi dock säkerställa 
att vi under samtliga intervjuer berörde och fördjupade oss inom fördefinierade centrala 
områden som var relevanta för vår frågeställning. 
 
Ett annat sätt att höja trovärdigheten hade kunnat vara att kombinera intervjuerna och 
den tematiska analysen med andra datainsamlings- eller analysmetoder, exempelvis 
fokusgrupper, observationer eller att stämma av data och resultat med informanterna 
(memberchecking). Detta ansågs dock inte möjligt med tanke på studiens begränsade 
omfång. Vi har försökt att säkerställa att flera olika perspektiv tillförs frågeställningen 
genom att ha deltagare från olika professioner som är verksamma inom olika 
organisationer. Detta kan ses som en triangulering av datakällor (Shenton 2004) som 
syftar till att skapa en bredd i datamaterial och analys, men som också medför  en viss 
spretighet. Här har fördelningen av informanter en stark påverkan på resultaten, och 
innebär vissa begränsningar. En sådan är att informanter från socialtjänsten är relativt 
få. Vidare utmärks informantgruppen av en ojämn fördelning avseende de roller 
informanterna har vid upprättandet av SIP, där gruppen domineras av 
organisationsrepresentanter med en främst beslutsfattande roll.  En avgränsning av 
urvalet hade kunnat skapa förutsättningar för att undersöka frågeställningen på en mer 
specifik nivå, utifrån en särskild yrkesgrupp, organisation eller roll. 
 

Överförbarhet. 
Överförbarhetskriteriet adresserar frågan om på vilket sätt forskningsresultaten i studien 
kan överföras till andra sammanhang. Detta medför att den kontext som resultaten är 
situerade i bör beskrivas på ett sådant vis att utomstående kan utvärdera på vilket sätt 
resultaten är relevanta för dem. Inom ramen för denna studie hade en rikare beskrivning 
av informanterna och deras respektive organisationer kunnat medföra en större 
möjlighet att för utomstående avgöra överförbarheten, men detta hade inneburit 
kompromisser avseende konfidentialitet och avidentifiering. Vi har därför sökt att ge en 
så detaljerad beskrivning som möjligt utan att ge avkall på informanternas anonymitet. 
En viktig del att ta hänsyn till avseende överförbarheten är att majoriteten av 
informanter är verksamma i organisationer som har prioriterat SIP-relaterad samverkan 
och där det finns ett högt mått av vertikal integrering kring detta i form av styrning och 
gemensamma överenskommelser. Resultaten kan därför bli begränsade i sin 
överförbarhet till organisationer och verksamheter som inte överensstämmer med 
detta.   
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Pålitlighet. 
Inom kvalitativ forskning är replikerbarhet inte möjlig att uppnå för de fenomen och 
frågor som undersöks. Dock bör forskare redogöra för sin design och sitt 
tillvägagångssätt på ett sådant vis som gör att någon annan kan repetera det som har 
utförts, dock inte nödvändigtvis med liknande resultat. Vi har därför sökt att tydligt 
redogöra för hur det praktiska genomförandet av studien har sett ut med hänsyn till detta 
och för att säkerställa en god transparens. Vidare kan påpekas att pålitlighetskriteriet på 
många vis överlappas av det tidigare beskrivna trovärdighetskriteriet och att strategier 
tillämpade inom  detta område också kan verka för ökad pålitlighet (Shenton, 2004). 
Som strategier för att säkerställa god pålitlighet kan nämnas att vi har valt att arbeta 
med dubbelkodning, gemensamma diskussioner och regelbundna möjligheter att 
reflektera kring våra perspektiv på materialet och analysarbetet. Vi har valt att inte 
använda något kvantitativt interbedömarmått i vårt analysarbete. Ett sådant förespråkas 
för att säkerställa reliabilitet vid kodning av vissa forskare (Burla et al., 2008; 
Krippendorff, 2009; MacQueen, McLellan, Kay & Milstein, 1998; ), men avvisas också 
av andra som ett icke-relevant inslag vid kvalitativ metod som utforskar informanternas 
upplevelser och mening  (Braun & Clarke, 2013; Kvale & Brinkmann, 2009). Ett 
kvantitativt interbedömarmått kan vara högst välgrundat vid kvalitativ forskning som 
omfattar en stor mängd data och ett flertal, ibland externa, kodare (Campbell, Quincy, 
Osserman & Pedersen, 2013; Lombard, Snyder-‐Duch & Bracken, 2002), men inom 
ramen för denna studie kunde vi istället genomföra analysen som en kollaborativ 
process baserad på diskussion och reflektion. Detta bedömde vi ge större möjligheter att 
låta analysen berikas av våra olika perspektiv på materialet och frågeställningen (Braun 
& Clarke, 2013).  

 
Bekräftelsebarhet. 

Bekräftelsebarhet uppehåller sig kring frågan om i vilken mån resultaten reflekterar 
informanternas egna idéer och upplevelser snarare än forskarens egna preferenser och 
perspektiv. Då resultaten är något som har uppstått och möjliggjorts i mötet mellan 
informant och forskare kan en sådan gränsdragning aldrig helt tydligt göras, men 
strategier kan vidtas för att minska ett alltför stort inflytande av forskarens eget 
perspektiv och hantera förekomst av bias. Då vi var två personer som utförde 
datainsamling och analys hade vi möjlighet att använda oss av varandra under olika steg 
av processen, genom att exempelvis dubbelkoda samma material. Vidare har vi sökt att 
under arbetet reflektera kring vår egen förförståelse och våra egna positioner samt 
redogöra för dessa. Detta kan ses som centrala åtgärder för att verka för god 
bekräftelsebarhet (Shenton, 2004) Här bör särskilt nämnas vår förförståelse kring 
barnets roll vid SIP och att vi påbörjade studien med en förväntan om att föräldrars, men 
framförallt barns involvering kring SIP var större än vad de professionella sedan kom 
att beskriva. Denna förväntan var bland annat grundad i att de riktlinjer och råd kring 
hur ett SIP-möte för barn och unga som finns, där barns direkta eller indirekta 
medverkan betonas (se t ex Sveriges Kommuner & Landsting, 2014). I de 
professionellas beskrivningar framkom förvisso till viss del en spänning kring barns 
deltagande och involvering i SIP-arbetet, men denna spänning tycktes till största del 
existera mellan det faktiska materialet och vår egen förförståelse av vad SIP var. Detta 
kan ha påverkat resultaten genom att barnets roll i SIP i denna studie ägnas ett utrymme 
som inte helt motsvaras av informanternas beskrivningar och den plats de själva ger 
frågan. Det kan därmed antas påverka vår målsättning att spegla informanternas egna 
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upplevelser. Dock kan det istället visa på en viktig spänning mellan lagstiftarens 
intentioner och tillämpningen av SIP i verkligheten.  
 
Vidare forskning 
Då denna studie på ett systematiskt sätt undersökt ett hittills relativt obeforskat område 
anser vi att den, trots de begränsningar som diskuteras ovan, har hög relevans. Vi 
efterlyser dock vidare forskning kring SIP med särskilt fokus på barnets roll och 
medverkan, då sådan saknas idag. En viktig spänning i vårt resultat berör hur föräldrar 
och barn upplever SIP. Därför instämmer vi med Esbjörnsson och Hagqvist (2013) i 
deras slutsats att SIP mer utförligt behöver undersökas ur ett brukarperspektiv. Sist men 
inte minst föreslår vi att SIP studeras med fokus på upplevelserna hos personal inom 
skolan, då denna grupp inte fanns representerade bland informanterna i denna studie, 
och då våra resultat pekar på en upplevelse av att skolans roll i SIP-samverkan skiljer 
sig från övriga verksamheters avseende bland annat status, lagstiftning och närhet till 
barnet. 
 
Slutsatser	  
Resultaten i denna studie ger en bild av att intersektoriella samverkansmöten inom 
välfärden är ett komplext fenomen. Utifrån de professionellas beskrivningar ökar denna 
komplexitet om barn och föräldrar ska involveras i arbetet i och kring mötena. I 
resultatet framkommer en rad områden och frågor som kan vara värda att reflektera 
kring för de som är involverade i ett SIP-ärende. Vi vill här särskilt betona att det 
utrymme att påverka mötet som den som sammankallar och/eller håller i ett SIP-möte 
har, gör att några av dessa reflektionsområden kan bli extra viktiga för dem. Flera av 
punkterna kan dock vara av värde för samtliga professionella som deltar i arbetet kring 
en SIP. Alla SIP-arbeten är olika, och därför kommer vikten av punkterna nedan att 
variera, liksom vilka förhållningssätt och val som bedöms passa bäst. 
 
SIP-möten blir olika beroende på vilka som deltar. Fundera kring hur mötet kan 
anpassas till deltagarna. Om ett barn ska delta, tänk på hur mötet och samtalet kan 
utformas så att barnets deltagande faktiskt påverkar mötet, och att barnets perspektiv 
blir taget på allvar. Om barnet inte deltar, överväg om det är lämpligt att på något sätt 
inhämta barnets åsikt och önskemål i de frågor som ska diskuteras, och vem som i så 
fall ska ansvara för att göra detta och att föra barnets talan. En annan fråga som rör 
deltagande är om det finns organisatoriska eller ekonomiska frågor som bättre skulle 
avhandlas i ett tjänstemannamöte, och om det därför kan vara lämpligt att med 
godkännande från vårdnadshavare försöka få till ett sådant för att senare kunna bemöta 
familjen på ett bättre sätt i SIP-mötet.  

 
Som ordförande kan det vara viktigt att fundera kring hur det är lämpligt att förhålla sig 
till målsättning i varje enskilt ärende. Är det möjligt att formulera mål som är något mer 
än själva insatserna? Är det inom ramen för mötet lämpligt att formulera delmål som är 
specifika och mätbara? Här kan det behövas en bedömning av om rummet är tillräckligt 
tryggt för att föräldrar och eventuellt barn ska kunna påverka målen, vilket till exempel 
tycks påverkas av mötets storlek. En annan fråga är om mötestiden räcker till för att 
målen ska kunna sättas på grundval av tillräcklig information, och om detta är det 
viktigaste att lägga mötestiden på. Värdet av att ha gemensamma mål i SIP-arbetet 
behöver vägas mot de möjligheter målsättning tillsammans med barn och föräldrar i ett 
mer avgränsat rum i de enskilda verksamheterna erbjuder. 
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Det är inte alltid upprättandet av en SIP kräver något större överskridande av 
organisatoriska gränser. Ibland finns det dock oklara gränser mellan organisationers 
ansvarsområden eller en önskan om att påverka andra organisationers arbete i ett SIP-
möte. I denna studie framträder detta som områden där det kan uppstå friktion mellan 
organisationer, men där det med tillräcklig trygghet blir möjligt att till exempel ha 
åsikter om varandras arbete utan att detta upplevs som hotfullt. Här kan det vara viktigt 
för samtliga professionella som deltar, men kanske framförallt för beslutsfattare, att 
fundera kring om det finns behov av och möjlighet att släppa på organisatoriska revir 
och hitta ett gemensamt altruistiskt förhållningssätt i arbetet. Här bör dock betonas att 
möjligheterna till detta formas av ekonomiska och organisatoriska förutsättningar som 
ofta inte är möjliga för deltagarna i ett SIP-möte att påverka. 

 
Avslutningsvis kan det vara belysande att återvända till den maning om försiktighet som 
Huxham och Vangen (2005) framhåller när de understryker att samverkan ska undvikas 
om det inte finns en tydlig möjlighet att uppnå kollaborativa fördelar. I dialog med detta 
har de professionella som deltagit i denna studie entydigt förmedlat att SIP fyller en 
viktig funktion och att det finns ett stort behov av denna mötesform i arbetet med 
komplexa ärenden och barn med sammansatta behov. Det innebär inte att SIP är ett lätt 
arbete och flera informanter beskriver inslag av kollaborativ tröghet (Huxham, 2003) i 
samverkansarbetet. En av dessa får avsluta med en sammanfattning:	  

	  
“men jag tycker att den är mycket svårare än vad man kan tro vid en första 
anblick liksom. För att det verkligen ska bli någon nytta med det och att det 
också ska ge ett förtroende för… just det här att vara agent i sitt liv, att 'jag 
som förälder' eller 'jag som barn eller ungdom kan påverka något'. Det tror 
jag är jättesvårt att få till” (Informant 12)	  
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