
 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Uppsats 15 hp Termin 6 

Höstterminen 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementeringen av 

samordnad individuell plan 
Socialsekreterares upplevelser av hinder och möjligheter 

 

The implementation of coordinated individual plan 
Child-welfare workers experiences of obstacles and possibilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:        Författare: 

Urban Karlsson       Elin Jakobsson 

         Patrik von Post 

  



 
 

UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete, 

Uppsats 15 hp 

Termin 6, VT-15 

Författare: Elin Jakobsson och Patrik von Post 

Handledare: Urban Karlsson 

Implementeringen av samordnad individuell plan 

Socialsekreterares upplevelser av hinder och möjligheter 

The implementation of coordinated individual plan 

Child-welfare workers experiences of obstacles and possibilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som implementeringen av 

samverkansverktyget samordnad individuell plan (SIP) kan medföra för socialsekreterare 

inom individ- och familjeomsorgen barn och unga. Detta har gjorts genom att sju 

socialsekreterare från tre olika kommuner har intervjuats.  

 

Genom att använda en kvalitativ innehållsanalys på datamaterialet har fem olika kategorier 

skapats där det framgår att socialsekreterarna anser att de har tillräcklig kunskap om 

samordnad individuell plan trots att de fått en mycket begränsad utbildning. Dock uppger 

flera socialsekreterare att de skulle kunnat göra fler samordnade individuella planer än de har 

gjort, vilket förklaras med stress samt i vissa fall osäkerhet. Samtliga socialsekreterare är 

positivt inställda till samordnad individuell plan men de upplever ändå vissa hinder för att 

samverkan ska fungera optimalt. Bland annat upplever många att de som representanter får ta 

ett större ansvar i arbetet med samordnad individuell plan än andra samverkansaktörer. Det 

framkommer också att socialsekreterarna ser samordnad individuell plan som en möjlighet att 

dela och inhämta information samt att det förenklar planeringen i ett ärende. Även om arbetet 

med samordnad individuell plan läggs till socialsekreterarnas övriga arbetsuppgifter kunde 

samtliga se hur det faktiskt kunde effektivisera deras arbete. 

För att tydligare förklara resultaten från undersökningen kopplas dessa ihop med tidigare 

forskning om samverkan och implementering.  

 

Nyckelord: samordnad individuell plan, SIP, samverkan, implementering 
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1. Inledning 

Barns och ungdomars psykiska ohälsa har de senaste 20 åren ökat och det finns ingenting 

som tyder på att ökningen inte fortsätter (Socialstyrelsen, 2013). Psykisk ohälsa hos barn och 

unga påverkar inte bara deras välmående, utan långsiktiga konsekvenser är att de har en lägre 

utbildningsnivå, får svårare att komma in på arbetsmarknaden samt att skapa relationer och 

att bilda familj. På så vis ligger det i hela samhällets intresse att minska den psykiska ohälsan 

bland barn och unga (ibid.) I BRIS (2012) studie beskriver barn hur de bollas mellan olika 

huvudmän och att ingen vill ta ansvar för dem. Många gånger krävs insatser från både 

kommun och landsting för att tillgodose dessa barns och ungas behov vilket gör att behovet 

av samarbete mellan berörda aktörer är stort (Prop. 2008/09:193). För att förtydliga vikten av 

det samarbetet gjordes förändringar i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2010 där det numera är obligatoriskt att upprätta en 

samordnad individuell plan (SIP) för alla klienter som behöver och eller efterfrågar det. En 

SIP skall göras när en enskild person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården 

samt socialtjänsten. En SIP tydliggör vem som ansvarar för vad både för klienten och de olika 

huvudmännen (Prop. 2008/09:193). 

 

När vi författare båda gjorde vår verksamhetsförlagda utbildning inom Umeå kommuns 

individ- och familjeomsorg, barn och unga, så kom vi i kontakt med samverksansverktyget 

samordnad individuell plan (SIP). Vår upplevelse var då att tanken bakom SIP är god men att 

det också finns svårigheter med att få samverkan att fungera på ett bra sätt, oavsett vilka 

verktyg man använder. Därför vill vi undersöka om arbetet med SIP påverkas av utförarnas 

uppfattningar, något som visats i forskning på samverkans- och implementeringsområdet. Till 

exempel påpekar Hill och Hupe (2002) att det kan hända att utförarna tolkar politiska beslut 

på ett sätt som de själva tycker är lämpligt, med motiveringen att lagstiftarna ändå inte har 

någon förståelse för hur användandet av beslutet ser ut i praktiken. Det konstateras även i 

Statens offentliga utredning (SOU 2010:95) att för att få till en lyckad samverkan behövs det 

att verksamheterna tydliggör ansvarsfördelningen och att de är någorlunda överens om denna. 

 

Eftersom lagförtydligandet om samverkan är relativt nytt och fortfarande kan sägas vara i en 

implementeringsprocess samtidigt som forskning visar på vikten av att samverkan inte bara 

sker med toppstyrning, samt att SIP som instrument är väldigt obeforskat, är det intressant att 

undersöka hur arbetet med SIP ser ut i socialtjänstens verksamhet. I slutändan så är det inte 

bara lagstiftningen rörande SIP som påverkar vilket stöd den enskilde klienten får, utan 

socialsekreterarnas arbete och uppfattning om SIP är också bidragande.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som implementeringen av 

samverkansverktyget samordnad individuell plan (SIP) kan medföra för socialsekreterare 

inom individ- och familjeomsorgen barn och unga. 
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För att uppnå syftet använder vi oss av två frågeställningar: 

 

Är SIP implementerat i enlighet med lagens intentioner? 

 

Upplever socialsekreterare att SIP förenklar samverkan mellan olika 

myndigheter/professioner? 

 

2. Metod 

2.1 Urvalsförfarande 

Det urval som har använts i undersökningen är självselektion, som är en form av strategiskt 

urval där individer själva anmäler sitt intresse för deltagande (Grönmo, 2006). Vi valde att 

skicka ut en inbjudan om deltagande till alla enhetschefer inom en kommuns individ- och 

familjeomsorg, barn och unga för vidarebefordran till samtliga anställda socialsekreterare. I 

enlighet Grönmos (2006) resonemang gjordes här en strategisk bedömning av hur inbjudan 

skulle distribueras. Fördelen med denna typ av urval är att de personer som väljer att delta 

sannolikt har mycket information att dela med sig av, samt en förmåga att förmedla 

informationen (ibid.). Vi har under urvalsprocessen varit medvetna också om de 

begränsningar som urvalsmetoden medför. Den största risken med självselektion som urval är 

att man enbart får tillgång till individer som är motiverade och intresserade (ibid.),vilket kan 

visa sig i resultatet.  

 

Eftersom vi ville ha socialsekreterare som arbetade med barn och unga som 

undersökningsdeltagare insåg vi tidigt att det kunde bli en utmaning att hitta dessa. Denna 

personalgrupp har en stor arbetsbörda och befinner sig många gånger i en pressad situation 

vilket sannolikt minskar deras intresse och möjlighet för att delta i undersökningar. Om vi 

själva hade valt ut undersökningsdeltagarna hade det funnits en stor risk för ett betydande 

bortfall. Vår tanke med urvalet var att vi sannolikt skulle få tag på personer som faktiskt var 

intresserade av ämnet och hade åsikter kring det. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) 

menar också att målsättningen med strategiska urval är att få ett så informationsrikt material 

som möjligt från relativt få undersökningsdeltagare.  

 

Det visade sig svårt att få ihop tillräckligt många undersökningsdeltagare bara inom en 

kommuns individ- och familjeomsorg med inriktning barn och unga. När vi upptäckte detta 

så ringde vi runt till andra kommuners chefer för individ- och familjeomsorg för att få tag på 

intervjupersoner. Om de tillfrågade cheferna ansåg att någon socialsekreterare skulle kunna 

ställa upp skickade vi ut ett informationsunderlag via e-post (se bilaga 1, Infobrev). Några 

kommuner uttryckte att de inte hade tid och möjlighet att delta på grund av hög 

arbetsbelastning. En annan kommun arbetade inte med SIP när det gällde barn och ungdomar. 

För denna undersökning har vi intervjuat sju stycken socialsekreterare anställda i tre olika 

kommuner. 
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2.2 Datainsamling 

Eftersom syftet var att undersöka vilka möjligheter och utmaningar som implementeringen av 

SIP kan medföra för socialsekreterare så lämpade det sig bäst att göra en kvalitativ 

undersökning. Vi har inte varit intresserade av förekomst eller frekvenser utan av individers 

upplevelser. Hade vi hade använt oss av en kvantitativ datainsamlingsmetod hade vi fått ett 

alltför tunt material för att kunna uppfylla uppsatsens syfte. 

Vår initiala tanke var att använda oss av fokusgrupper för datainsamlingen. En fokusgrupp är 

en grupp personer, som har någon form av gemensam egenskap eller gemensamma intressen, 

som interagerar med varandra (Doody, Slevin & Taggart, 2013). Interaktionen mellan 

gruppdeltagarna förtydligar skillnader och likheter dem emellan vilket ger mycket 

information om deras olika perspektiv och upplevelser (Dahlin-Ivanoff, 2015; Doody m.fl., 

2013). Vi hade en föreställning om att socialsekreterarnas arbete med och upplevelse av SIP 

skulle skilja sig från person till person. Bryman (2011) menar också att det är bra att använda 

fokusgrupper om man vill ha många olika åsikter rörande ett specifikt ämne. 

 

Med anledning av den begränsade tid vi haft för att färdigställa vår undersökning i 

kombination med svårigheten att hitta tillräckligt många undersökningsdeltagare för att 

genomföra fokusgrupper ändrade vi datainsamlingsmetod till enskilda semistrukturerade 

intervjuer under arbetets gång.  

 

Vid semistrukturerade intervjuer använder man sig av en intervjuguide eller 

intervjuhandledning. Grönmo (2006) beskriver intervjuguiden som en utgångspunkt för 

intervjun och menar att den ska vara tillräckligt omfattande och specifik för att forskaren ska 

få fram den information som är viktig för undersökningen. För varje fråga i vår intervjuguide 

har vi reflekterat över om den information som den kan generera är relevant för vårt syfte och 

våra frågeställningar, se bilaga 2, Intervjuguide. Samtidigt som intervjuguiden ska vara 

omfattande och specifik ska den också vara tillräckligt enkel och generell så att intervjuerna 

kan genomföras på ett flexibelt sätt (ibid.). Intervjuguiden kan sägas fungera som en 

minneslista så att man inte missar relevanta frågor men det är inte nödvändigt att följa den till 

punkt och pricka eller använda frågorna i ordningsföljd (Repstad, 2007).  

När man använder sig av intervjuer som datainsamlingsmetod är det viktigt att skapa en god 

kommunikationssituation, vilken innefattar en tid och en plats för intervjun som medför att 

respondenten inte har för bråttom eller att intervjun blir störd av till exempel kollegor 

(Grönmo, 2006). Vi har därför låtit våra intervjupersoner välja både en tid och en plats som 

passar dem. 

 

Intervjuerna var mellan 25 och 51 minuter långa. Vi har varit två intervjuare vid samtliga 

intervjutillfällen och samtliga intervjuer spelades in med diktafon. Fördelen med att vara två 

är att den ena kan styra intervjun och se till att alla frågor i intervjuguiden behandlas, Den 

andre kan då observera den mer icke- verbala kommunikationen och ställa spontana 

uppföljningsfrågor utifrån respondentens svar (Repstad, 2007). Dessutom har man möjlighet 

att i efterhand diskutera sina tolkningar och upplevelser av intervjusituationen, Att vara två 

intervjuare kan dock innebära att intervjupersonen upplever ett underläge (ibid.).  
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De nackdelar som finns med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod är bland 

annat att forskaren kan påverka respondenternas svar. Detta kan ske genom att forskaren 

ställer ledande frågor eller framstår som provocerande för intervjupersonen. Att 

intervjupersonen vill framställa sig själv på ett positivt sätt eller helt enkelt inte kan minnas 

vissa saker kan också påverka svaren, vilket är svårt för forskaren att upptäcka under 

intervjun (Grönmo, 2006).  

Vid den första intervjun vi genomförde var två respondenter närvarande samtidigt. Vi hade i 

förväg planerat in intervjun med en av intervjupersonerna men så fick vi någon timme innan 

intervjun besked om att ytterligare en socialsekreterare hade möjlighet att närvara samtidigt. 

På grund av svårigheter med att hitta lämpliga intervjupersoner så kände vi att vi ville ta alla 

möjligheter som fanns till fler uppgiftslämnare.  

2.3 Dataanalys 

Vi har valt att använda oss av kvalitativ innehållsanalys för att det är en flexibel metod, den 

kan användas både induktivt och deduktivt. Kvalitativ innehållsanalys möjliggör också att 

man får fram både en manifest och en latent mening med texten (Cho & Lee, 2014). I vårt fall 

genomfördes analysen med en kombinerad induktiv och deduktiv ansats. Detta för att vi till 

viss del, baserat på tidigare forskning och litteratur, hade en aning om hur materialet skulle 

kunna kodas och kategoriseras redan på förhand, vilket är att anse som en deduktiv ansats 

(ibid.). Samtidigt ville vi försöka bortse från vår förförståelse när vi kodade så att vi inte 

skulle missa viktig information. Genom att försöka läsa, koda och kategorisera datamaterialet 

förutsättningslöst hade vi delvis en induktiv ansats (ibid.).  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant med undantag för när intervjupersonerna 

gjorde uttalanden som skulle kunna identifiera dem för läsaren av uppsatsen. 

Transkriberingen gjordes så nära inpå intervjuerna som möjligt för att också få med 

svarspersonens icke- verbala responser och våra egna idéer och reflektioner (Repstad, 2007). 

De transkriberade intervjuerna som totalt blev 61 sidor lästes igenom flera gånger av oss båda 

för att vi skulle få en känsla för materialet (Graneheim & Lundman, 2004 ). Under 

genomläsningarna identifierade vi meningsbärande enheter som vi först koncentrerade och 

därefter tilldelade en kod (ibid.). Antalet koder var cirka 200 stycken. Koderna placerades in i 

fem olika kategorier och en hel del koder användes inte alls eftersom de inte var relevanta för 

syfte och frågeställningar. Ingen kod ska gå att placera in i fler än en kategori och de olika 

kategorierna ska vara ömsesidigt uteslutande (ibid.). Risken med att inte använda alla 

genererade koder är att man missar att ta med viktigt och intressant information som inte är 

direkt relaterat till syftet. Eftersom att vi haft detta i åtanke under processen med att rensa 

bland koderna har ansträngningar gjorts för att minimera denna risk. 

 

Redan när vi påbörjade dataanalysen insåg vi att vårt val av ämne gjorde att vi skulle få svårt 

att hitta en latent, underliggande nivå i intervjumaterialet, med tanke på att ämnet inte är 

särskilt laddat eller kopplat till olika känslor. Vissa ställer sig också frågande till att det skulle 

gå att analysera en underliggande mening i en text, eftersom det kräver att forskaren gör sin 
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egen tolkning (Elo & Kyngäs, 2008). Med dessa två argument som grund valde vi att 

fokusera på den manifesta nivån i texten, vilket enligt Elo och Kyngäs (2008) är ett val man 

som forskare gör innan analysen påbörjas.  

2.4 Litteratursökning 

Den vetenskapliga litteratur vi har använt oss av för att belysa tidigare och aktuell forskning 

inom de olika områdena hittade vi till att börja med på databaserna SocINDEX och Medline. 

Vi valde att begränsa oss till dessa databaser på grund av att både samverkan och 

implementering är relativt stora forskningsområden som också inbegriper helt andra 

kontexter än socialt arbete som var det vi ville fokusera på.  De sökord som användes var 

bland annat collaboration sweden, collaboration social services, implementation social 

services och implementing policy. Efter att ha hittat ett antal användbara vetenskapliga 

artiklar så har vi till största delen utgått från referenslistorna i dessa artiklar och läst vidare 

tills vi hittat ytterligare användbart material. Genom att gå tillväga på det här sättet känner vi 

oss också trygga med att den forskning vi har valt att ta upp i uppsatsen är seriös och 

trovärdig, då den citeras flitigt i den stora mängd vetenskapliga artiklar vi har gått igenom. 

När det gäller tidigare forskning om SIP så har kandidatuppsatserna hittats via DiVA portal 

genom användning av sökordet samordnad individuell plan.  

2.5 Trovärdigheten för undersökningen 

Genom hela arbetet har begrepp som validitet och reliabilitet varit något att förhålla sig till. 

Hur det resonemang kring dessa begrepp som förts mellan författarna presenteras här under. 

2.5.1 Intern validitet 

Den interna validiteten handlar till stor del om det som avsetts undersökas också har 

undersökts och om de utvalda respondenterna kan lämna uppgifter om det (Graneheim & 

Lundman, 2004). De respondenter som deltagit i studien har alla erfarenhet av att upprätta en 

SIP och arbetar i en sådan organisation som omfattas av lagstiftningen om SIP. Genom hela 

arbetet har syftet funnits med som ledstjärna i allt från skapande av intervjuguide till 

presentation av resultatet. 

Den interna validiteten handlar också om att under analysen av det insamlade materialet inte 

låta den ursprungliga meningen gå förlorad (Ibid.). Genom att spela in alla intervjuer och 

därefter transkribera det inspelade materialet har tanken varit att minska risken för att 

uppgifter ska falla bort eller förvanskas i minnet. Alla transkriberingar har dessutom lästs 

igenom av båda författarna och även vid urvalet av meningsbärande enheter har båda 

författarna varit delaktiga för att vara samstämmiga både om urvalet och meningen i dem. 

Genom att i analysen av det insamlade materialet låta den koncentrerade meningsbäraren 

följa med genom kodningen har risken minskat för att låta en kodning tappa sin ursprungliga 

mening då det hela tiden följer med mer av den ursprungliga tanken med koden. Har det 

funnits tveksamheter om sammanhanget har vi även varit noga med att återgå till den 

transkriberade intervjun för att säkerställa att vi har rätt minne av i vilket sammanhang som 

den meningsbärande enheten uttalats i. Kodning och tolkning av data har även skett med båda 
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författarna tillsammans för att på så sätt kunna reflektera och diskutera den analys som det 

utmynnat i och även för att nå samstämmighet i vilka de viktiga delarna i materialet är. Citat 

är även presenterade under varje kategori för att belysa den avgränsning författarna har valt 

mellan kategorierna. 

2.5.2 Extern validitet 

Att avgöra vilken överförbarhet, alltså i vilken utsträckning resultatet kan säga något även om 

andra kontexter än den undersökta underlättas genom att tydligt beskriva det urval och den 

kontext de verkar i (Graneheim & Lundman, 2004). Genom att presentera både yrke, 

erfarenhet och den organisation de deltagande respondenterna har och verkar i har det 

arbetats med att försöka uppnå en tydligare bild av de deltagande och vilken kontext de 

verkar i. Dock så har det inte presenterats vilka kommuner som de arbetar i av 

anonymitetsskäl vilket är en nackdel i detta avseende då samverkan och implementeringen av 

SIP kan skilja sig mellan olika kommuner. Men även om undersökningen är begränsad till en 

liten grupp yrkesverksamma socialsekreterare och frågeställningarna riktade mot ett visst 

samverkansfenomen så anser vi ändå att det går att dra vissa generella drag ur det resultat vi 

har nått. Dels så hämtas erfarenheten från tre olika kommuner och dels så hittar vi 

samstämmighet i de resultat vi presenterar och i den tidigare forskning som gjorts om 

samverkan och implementering. 

2.5.3 Reliabilitet 

För att uppnå reliabilitet i en undersökning så ska resultatet gå att reproducera med samma 

metoder och i samma population, så länge inget förändras i den (Svenning, 2003). Då 

beskrivningen av situationen och upplevelsen hos de deltagande socialsekreterarna mest 

troligt kommer att förändras över tid då både arbetsmetoden med SIP utvecklas och inarbetas 

samt kan förändras så görs inget anspråk på att upplevelsen kommer förbli den samma över 

tid och det är troligt att en liknande undersökning vid ett senare tillfälle kommer att ge en 

annan bild. Denna undersökning är mer en beskrivning av hur en upplevelse av ett 

samverkansinstrument, som SIP är, kan se ut och de lärdomar som går att dra därur. 

En svaghet med urvalet kan vara att vi genom att gå via enhetschefer fått namn på 

respondenterna. Genom detta finns risken för att respondenterna är medvetna om att deras 

chefer har kännedom om deras deltagande och därigenom möjligen inte vågar yttra sig helt 

fritt. Informationen som respondenterna delat med sig av är däremot inte av sådan personligt 

känslig karaktär att det borde påverka svaren i allt för stor utsträckning. En annan 

urvalsmetod hade kunnat bidra till en större anonymitet och tanken var att enhetscheferna 

endast skulle vidarebefordra inbjudan att delta till sina medarbetare för att på så sätt få 

snabbare spridning. Dock så kan vinningen med att enhetscheferna varit inblandade vara att 

vi i annat fall fått svårare att hitta respondenter då det i detta fall visat att socialsekreterarna 

vetat att de haft chefernas uppmuntran att delta. Det har också visat sig i de kommuner där 

informationsbrevet skickats vidare av kollegor snarare än chefer att responsen varit sämre. 
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2.6 Ansvarsfördelning 

Uppsatsens inledning är gemensamt författad. Patrik har haft huvudansvaret för de avsnitt 

som rör samverkan medan Elin har ansvarat för avsnitten rörande implementering och 

samordnad individuell plan. När det gäller metodkapitlet har Patrik skrivit avsnitten om 

uppsatsens trovärdighet samt de etiska övervägandena medan Elin ansvarat för övriga avsnitt. 

Båda författarna var med vid samtliga intervjuer och vi turades om att vara intervjuare och 

observatör. Transkriberingen av intervjuerna delade vi lika på för att sedan läsa igenom 

varandras utskrifter. Resultat, analys och diskussion har skrivits gemensamt och detsamma 

gäller för de avsnitt som inte specifikt har tagits upp här. 

 

Även om vi har delat upp ansvaret för vissa avsnitt har vi samarbetat genom att komma med 

synpunkter på varandras arbete och tipsa om relevant litteratur för ämnet. Vi har upplevt en 

stor fördel med att vara två i flera avseenden. För det första för att vi har haft möjlighet att 

diskutera våra tankar och idéer med varandra och att vi gemensamt hjälpts åt att hålla oss till 

den röda tråden i uppsatsen. För det andra har det varit värdefullt att vara två 

undersökningsledare i de intervjuer vi har genomfört. Det är inte alltid lätt att hålla intervjuer 

och både lyssna noggrant på intervjupersonen och ställa de rätta frågorna. Genom att vi varit 

två så har den ena alltid kunnat täcka upp för den andra och reflektera mer under själva 

intervjuerna och på så vis kunnat ställa relevanta uppföljningsfrågor som inte funnits med i 

intervjuguiden. Att vi har varit två författare har vid vissa tillfällen varit mer tidskrävande i 

och med att vi har varit två som med kritiska ögon granskat vårt arbete. Även om det förlängt 

processen så hoppas vi att det har gett uppsatsen en högre kvalitet. 

2.7 Etiska överväganden 

Under arbetet med uppsatsen har vi hela tiden haft i åtanke och förhållit oss till de 

forskningsetiska riktlinjer som Vetenskapsrådet (2006) ställt. 

I den information (bilaga 1) som skickats i sökandet efter respondenter har vi informerat om 

frivilligheten i att delta i studien och att de har rätt att avbryta deltagandet. Vi har även 

informerat om undersökningens syfte och kort om den metod som vi tänkt använda oss av 

samt att resultatet kommer att publiceras. I samband med de intervjuer vi gjort har vi åter 

igen informerat om detta. 

Samtycke till både deltagande i undersökningen och att intervjuerna spelas in har inhämtats 

muntligt i samband med intervjuerna. Vid samma tillfälle fick respondenterna även frågan 

om de vill läsa det vi tänkt använda oss av i uppsatsen och godkänna detta innan publicering. 

Konfidentialitetskravet har vi arbetat med att uppfylla genom att avidentifiera respondenterna 

i det som presenteras i undersökningen och de inspelade intervjuerna har raderats så snart vi 

transkriberat dem. Ett problem med konfidentialiteten kan uppstå i och med att vi för att hitta 

respondenter gick via enhetschefer som i sin tur valde att meddela oss namnen på 

respondenterna som ville delta. De deltagande är dock medvetna om detta och vi har gett dem 

möjligheten att läsa igenom de delar från intervjun som varit tänkt att användas i 

undersökningen och godkänna dem. Allt insamlat material kommer endast att användas för 

denna uppsats och de inspelade intervjuerna har raderats efter transkribering detta för att 

uppfylla nyttjandekravet.                                                                                                                     
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3. Kunskapsbakgrund 

3.1 Vad är SIP? 

I lagtext omnämns samordnad individuell plan eller SIP som individuell plan enligt 

Socialtjänstlagen eller Hälso- och sjukvårdslagen. Begreppen är att anse som synonyma. I 

fortsatt text används därför förkortningen SIP för att undvika begreppsförvirring.  

I enlighet med 3 f § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) samt 2 kap. 7 § i 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) så ska alla individer som bedöms ha ett behov av 

hjälp och stöd från både hälso – och sjukvården och socialtjänsten ha rätt att få en SIP. Både 

hälso- och sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet att se till att en SIP upprättas när 

behovet finns och om den enskilde vill. 

 

Vem som helst som har ett behov av både hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser 

kan få en SIP upprättad. Möjligheten begränsas inte specifikt till personer med psykisk 

funktionsnedsättning eller annan problematik, den är inte heller begränsad till någon 

åldersgrupp utan kan vara användbar både för barn och unga eller äldre personer. Den 

enskildes problematik behöver inte vara svår och behoven behöver inte vara omfattande för 

att kunna få en SIP (prop. 2008/09:193, s.20). 

 

När socialtjänst eller hälso- och sjukvård gör bedömningen av om en SIP behövs för en 

enskild ska de beakta de uppgifter som framkommer i en biståndsansökan, den enskildes 

uttryckliga önskan om hjälp från en annan aktörs ansvarsområde samt anhörigas beskrivning 

av den enskildes situation (prop. 2008/09:193, s.21). Även om det bara är hälso- och sjukvård 

samt socialtjänsten som har en skyldighet enligt lag att initiera en SIP så finns möjligheten att 

involvera andra aktörer, såsom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller skolan 

(Förvaltningslag [FL], SFS 1986:223 6§; Skollag, SFS 2010:800 29 kap. 13§; SOU 

2006:100).  

 

I förarbetena till 3 f § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) samt 2 kap. 7 § i 

Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) förtydligas vad en SIP ska innehålla. I en SIP ska det 

framgå vilka insatser som de olika aktörerna ansvarar för och det är inte tillräckligt med 

allmänna formuleringar utan ansvarsfördelningen ska beskrivas utförligt. Till exempel räcker 

det inte att ange att insats ges utifrån biståndsbeslut, utan omfattningen av biståndsbeslutet 

ska inkluderas (SOU 2006:100). I en SIP ska också både kort- och långsiktiga mål med 

insatserna anges, både den enskildes egna mål och de olika aktörernas mål ska finnas med. 

Det är också viktigt att det i en SIP anges vem som är huvudansvarig för uppföljningen av 

insatserna samt är sammankallande. Denna samordnare är lämpligast den som kommer att ha 

mest kontakt med den enskilde. Det är inte tillräckligt att ange att kommunen eller landstinget 

har samordningsansvar utan samordnaren ska anges med namn. Detta för att den enskilde ska 

veta vem de kan vända sig till med frågor och synpunkter (SOU 2006:100). 

 

Arbetet med SIP är en del av Regeringens och Sveriges kommuner och landstings (SKL) 

PRIO - satsning, där riktade insatser görs inom området psykisk ohälsa mellan 2012 och 2016 
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(Socialdepartementet, 2012). Målet med satsningen är att det ska ske långsiktiga förbättringar 

i kommuners och landstings arbete med personer med psykisk ohälsa vilket också skulle 

innebära framtida vinster. Inom ramen för PRIO - satsningen finns ett antal prestationsmål 

som kommun och landsting ska försöka uppfylla (ibid.). Ett exempel är prestationsmål A4 

där 100 000 000 kronor fördelas på de kommuner som rapporterar hur många SIP:ar som 

upprättats för barn och unga upp till 17 år, gjort en uppskattning av det totala behovet av SIP, 

samt erbjudit minst 70% av de som erhållit en SIP att delta i en utvärdering vid upprättandet 

och uppföljningen av SIP. Samma prestationer ska också göras separat för de barn och unga 

upp till 17 år som är placerade i HVB hem, familjehem eller SiS hem enligt SoL eller LVU. 

Till de landsting som rapporterar in upprättade SIP:ar, samt en uppskattning av behovet av 

SIP:ar för personer upp till 24 år fördelas 50 000 000 kronor. 70% av de som erhållit en SIP 

ska också erbjudas att få göra en utvärdering av hur det var att få en SIP (Socialstyrelsen, 

2015). 

Myndigheten för vårdanalys är den myndighet som utvärderar handlingsplanen PRIO. I den 

senaste utvärderingen påpekar de att prestationsmålen gällande SIP har en låg ambitionsnivå, 

i och med att det räcker med att rapportera in antalet upprättade SIP:ar för att belönas. 

Innehållet i en SIP är alltså helt utan betydelse när det gäller att få del av den 

prestationsbaserade ersättningen (Myndigheten för Vårdanalys, 2014). 

3.2 Tidigare forskning om SIP 

Det finns inte mycket tidigare forskning när det gäller just SIP. En kandidatuppsats framlagd 

vid Högskolan i Gävle undersöker hur SIP har förändrat samverkan mellan kommun och 

landsting när det gäller personer med dubbeldiagnos (Westberg & Gustafsson, 2013). 

Ytterligare en kandidatuppsats som rör SIP har lagts fram vid Lunds universitet under 2014. 

Uppsatsen har fokus på ett brukarperspektiv och den främsta likheten med vår egen 

undersökning är att implementeringsområdet används som bakgrund och till viss del som 

teoretisk referensram (Brulin, 2014). 

 

I Jönköpings län har en slutrapport om det SIP-projekt som arbetats med där mellan 2013-

2014 lagts fram (Josephsson & Karlsson, 2015). Tanken var att projektet skulle resultera i att 

alla verksamheter inom länet skulle ha tillräcklig kunskap och handlingsberedskap att 

upprätta och arbeta med SIP samt att ta fram tillgängliga och användbara verktyg för de som 

arbetade med SIP i berörda organisationer. I anknytning till projektet så genomfördes också 

fokusgruppintervjuer och en enkätundersökning. De positiva erfarenheter av SIP som 

framkom i fokusgrupperna handlar bland annat om att alla får samma budskap, konflikter 

minskar, strävar mot samma mål, SIP blir möte som dokumenteras, återkoppling, allas 

ansvar, rättsäkert samt ökad trygghet för alla. De utmaningar som lyfts i fokusgrupperna 

handlade bland annat om att SIP inte görs av alla aktörer, att alla måste känna till SIP, svårt 

med mötestider samt att SIP är förankrad hos ledning men ej hos enskilda professionella.  

De resultat som diskuteras i rapporten handlar bland annat om kunskapsläget om hur SIP ska 

utföras, i rapporten ses det som en risk för att verksamheterna därigenom gör egna tolkningar 

av lagstiftningen vilket kan leda till ökad konfrontation mellan verksamheter. 
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Vid Jönköpings universitet påbörjades 2014 ett forskningsprojekt där ämnet för avhandlingen 

är SIP men ännu har ingen publikation skett (http://ju.se/forskning/forskare/hhj/erik-

nordstrom.html). 

 

I Västra Götaland har det sedan 2005 funnits gemensamma riktlinjer för samverkan mellan 

landsting och kommuner när det gäller barn och ungdomar med psykisk och social 

problematik (Johansson, 2010). Riktlinjerna går under namnet Västbus och de 

samverkansmöten som hålls inom ramen för dessa riktlinjer resulterar i att en SIP upprättas 

(Melke, 2015). Därför är Melkes (2015) undersökning av det praktiska arbetet med Västbus 

och utförarnas erfarenheter till viss del relevant för vår egen studie. Bland utförarna råder 

ingen konsensus om när ett Västbusmöte bör initieras och det tycks vara vanligare att göra 

det när ett barns eller ungdoms problem är stora och komplexa (ibid.). Vidare så upplever 

utförarna att de samverkar i stor utsträckning men att det inte nödvändigtvis sker inom ramen 

för ett Västbusmöte. De fördelar som utförarna upplever med Västbusmöten jämfört med 

annan typ av samverkan var att ansvarsfördelningen mellan olika aktörer blev tydligare och 

att förväntningarna på varandras möjligheter blev mer realistiska (ibid.). 

3.3 Samverkan 

Kärnan i samverkan kan sägas vara ett interagerande mellan minst två parter mot ett specifik 

syfte eller mål (Danermark, 2004; Lindberg, 2009). Förutsättningarna för en SIP är just att 

två parter, landsting och socialtjänst, interagerar med varandra. Att upprätta en SIP blir då ett 

verktyg för att underlätta samverkan. Därför är det en bra kunskapsgrund att beskriva hur 

samverkan kan ske och de utmaningar tidigare forskning visat kan uppstå i samverkan. Då 

samverkan är en stor del av SIP kommer denna kunskap att återknytas till analysen av vårt 

resultat. 

3.3.1 Vad är samverkan?  

Samverkan inom det svenska välfärdssystemet kan generellt sett delas upp i tre nivåer. Det 

handlar om interprofessionell samverkan som är samverkan mellan olika yrkesgrupper, 

interorganisatorisk samverkan som är samverkan mellan olika myndigheter eller 

organisationer samt intersektoriell samverkan som är samverkan mellan olika huvudmän eller 

myndigheter. Dessa olika nivåer av samverkan verkar i praktiken inte isolerat utan sker på 

flera nivåer samtidigt. En samverkan mellan exempelvis socialtjänst och BUP kan innehålla 

alla tre nivåer av samverkan genom att de verkar i två olika samhällssektorer (intersektoriell 

samverkan) dessa två är i sin tur två organisationer inom in sektor (interorganisatorisk 

samverkan) och slutligen så kan det vara två skilda professioner som samverkar 

(interprofessionell samverkan) i form av exempelvis en socialsekreterare och en kurator 

(Anell & Mattisson, 2009; Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). 

 

Integrering är ett övergripande begrepp som ofta används i samband med samverkan i 

betydelsen att föra samman olika delar till en större helhet. Integrering brukar grovt delas in i 

två begrepp, horisontell och vertikal integrering, där den horisontella integreringen handlar 

om frivilligt och mellanmänskligt samarbete medan den vertikala integreringen är den som 

http://ju.se/forskning/forskare/hhj/erik-nordstrom.html
http://ju.se/forskning/forskare/hhj/erik-nordstrom.html
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sker i en hierarkisk organisation (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). I olika kombinationer 

av vertikal och horisontell integrering utkristalliseras fyra former av integration. 

1. Konkurrens. Som kännetecknas av låg grad av både horisontell och vertikal 

integration. Integreringen handlar om kontrakt mellan aktörerna. 

2. Samordning. Där det är en hög grad av vertikal integrering och låg grad av horisontell 

integrering. Denna typ hittar man i hierarkiska organisationer där besluten rör sig 

uppifrån och ner. 

3. Samarbete. Kännetecknas av hög grad av horisontell integrering och låg grad av 

vertikal integrering. Nätverk är en form av denna integrering där det bygger på viljan 

att samarbeta. 

4. Samverkan. Där är både den horisontella och vertikala integreringen hög. 

Integreringen bygger på en hierarkisk styrning och samordning som kombineras med 

frivilligt nätverkssamarbete, det kan innebära att en ledning sätter ramarna för ett 

frivilligt samarbete. (Ibid.). 

3.3.2 Varför behövs samverkan? 

Behovet av samverkan har blivit allt viktigare genom att många välfärdstjänster har blivit allt 

mer specialiserade och att det är fler myndigheter och organisationer som förser samhället 

med dessa. Att fler och mer specialiserade yrkesgrupper producerar dessa välfärdstjänster har 

lett till att ansvaret inom olika områden har blivit mer uppsplittrat vilket riskerar att leda till 

onödigt dubbelarbete och att resursanvändningen inte är optimerad samt att det kan uppstå 

luckor i verksamheten där klienter “hamnar mellan stolarna”. Det har lett till att offentliga 

myndigheter och andra inblandade aktörer kritiserats för en bristande helhetssyn. Kritiker 

menar att det är nödvändigt att utveckla samverkan mellan organisationer och professioner 

inom välfärdssystemet. Att samverka blir därför ett sätt att upprätthålla rättssäkerheten för 

klienter (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Lindberg, 2009). 

 

3.3.3 Gynnande och försvårande faktorer i samverkan 

Widmark, Sandahl, Piuva & Bergman (2011) har funnit att ansvaret för att samverkan sker 

ofta ligger på den enskilde yrkesutövaren och att detta kan förklara varför många av de 

gynnande och försvårande faktorerna för samverkan är av individrelaterad karaktär. 

Den atmosfär som samverkan sker i har betydande inverkan på att få en lyckad samverkan, 

där är en faktor att de enskilda professionella upplevs engagerade i sitt arbete. Men det 

handlar även om att det samverkande teamet lyckas skapa en känsla jämlikhet mellan 

professionerna, oavsett utbildningsnivå, och att alla i teamet känner sig inkluderade samt att 

det finns en god kommunikation och tillgänglighet mellan de inblandade aktörerna (Hesjedal, 

Hetland & Iversen, 2015; Widmark m.fl., 2011). Till det kan även vikten av kunskap om 

varandras yrkesområden läggas till. Genom att ha en kunskap och förståelse för den 

organisationsstruktur de övriga samverkansparterna har att förhålla sig till ökar man 

chanserna för en lyckad samverkan (Dunér & Wolmesjö, 2015; Frost, Robinson & Anning, 

2005). Widmark m.fl. (2011) är inne på liknande resonemang och beskriver i sin forskning en 

brist på tillit mellan samverkansparterna. De menar att detta tar sig uttryck i att man 
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ifrågasätter de andra aktörernas bedömningar rörande klienter. Samtidigt kan aktörerna ha, 

ibland orealistiska eller negativa, förväntningar på sina samverkanspartners gällande vilka 

insatser de kan erbjuda en klient. Det kan till och med förekomma att någon av aktörerna 

uttrycker vad de anser att en samverkanspartner bör göra för en klient.  

Även olika syn på problemområdet och hur det ska lösas samt de professionstraditoner och 

etiska värderingar som finns inom det samverkande teamet visar forskning att det kan 

påverka samverkan genom att skapa konflikter och spänningar mellan de inblandade (Dunér 

& Wolmesjö, 2015; Frost m.fl., 2005). 

Tidsbrist och en stressande arbetssituation kan även det ha en påverkan på samverkan genom 

att det tvingar de inblandade att prioritera arbetet i den egna organisationen. En konsekvens 

av det kan bli att samverkansmöten blir dåligt planerade och att deltagare kommer dåligt 

förberedda vilket påverkar samverkan negativt (Dunér & Wolmesjö, 2015) 

Andra faktorer som kan försvåra en samverkan är de olikheter i organisationsstrukturerna och 

skillnader i de regler för sekretess och informationsutbyte de samverkande aktörerna har att 

förhålla sig till (Widmark m.fl., 2011; Frost m.fl., 2005). 

 

För att gynna en samverkan visar forskning att gemensamma mål för de samverkande är en 

viktig faktor. Även ansvarsfördelningen bör vara tydlig för alla aktörer, annars riskeras hela 

meningen med samarbetet och individer riskerar att “falla mellan stolar” (Hesjedal m.fl., 

2015; Widmark m.fl., 2011). 

3.4 Implementering 

Lagkravet gällande socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar att upprätta en SIP när 

behovet finns är relativt nytt. Fram till 2016 ingår också SIP som en del av Regeringens och 

SKL´s  PRIO - satsning där statliga stimulansmedel betalas ut efter kommuners och 

landstings prestationer (Socialdepartementet, 2012). Med anledning av detta kan SIP 

fortfarande anses vara i en implementeringsprocess, vilket gör det relevant att undersöka 

vilket resultat implementeringen har fått bland utförarna. I följande avsnitt presenteras 

tidigare och aktuell forskning rörande implementering. Denna forskning ligger också delvis 

till grund för den analys vi gör av vårt eget resultat. 

3.4.1 Implementeringsprocessen steg för steg 

Implementering kan kort beskrivas som en rad planerande aktiviteter som genomförs för att 

en metod eller ett beslut ska införlivas i den dagliga verksamheten i en eller flera 

verksamheter (Greenhalgh, Robert, Macfarlane, Bate & Kyriakidou, 2004). Att implementera 

en ny metod eller ett beslut i en organisation är inte en händelse utan en process, vilken 

vanligtvis tar två till fyra år, beroende på vilket beslut eller vilken metod det är som ska 

införlivas (Bertram, Blase & Fixsen, 2015; Socialstyrelsen, 2012). Det är viktigt att 

implementeringsprocessen planeras och genomförs ordentligt eftersom att det annars finns en 

risk att den nya metoden inte används, eller används på ett felaktigt sätt (Sundell & Soydan, 

2008). Även om en metod egentligen är bra och effektiv så går det inte att räkna med att den 

ska ge positiva resultat om inte implementeringen har gjorts på rätt sätt (Durlak & DuPre, 

2008). Det skall inte glömmas bort att implementering kan ske vertikalt, från politiska 



 

16 
 

beslutsfattare till förvaltningens tjänstemän, men också horisontellt mellan olika 

organisationer på samma nivå som implementerar samma beslut (Hill & Hupe, 2002). 

Det första som sker i en implementeringsprocess är att ett förändringsbehov upptäcks 

(Socialstyrelsen, 2012), kanske saknas det en metod för att arbeta med ett visst problem, eller 

att de metoder man redan använder inte fungerar tillfredsställande (Sundell & Soydan, 2008). 

När ett behov har konstaterats gäller det att välja ut det bästa sättet att tillfredsställa detta, 

vilken metod eller vilket beslut som ska implementeras. I samband med detta ska också 

mätbara mål med implementeringen ställas upp (Bertram m. fl., 2015; Socialstyrelsen, 2012). 

 

Nästa steg är installationen av den nya metoden. Nu är det viktigt att förankra behovet av 

förändring i verksamheten eller organisationen. Alla som berörs och ska använda den nya 

metoden behöver få veta att en ny metod införs och varför förändringen görs (Bertram m.fl. 

2015; Guldbrandsson, 2007; Socialstyrelsen, 2012). De som ska använda metoden i praktiken 

behöver också informeras om hur förändringen ska ske, vad som krävs av dem och vad som 

krävs av organisationen som helhet, de bör också få en förståelse för hur den nya metoden 

kan komma att påverka deras arbetssituation (Guldbrandsson, 2007; Socialstyrelsen, 2012).  

 

När metoden används på rätt sätt i organisationen och den kan anses implementerad så gäller 

det att arbeta för att vidmakthålla den, vilket görs genom utvärdering av metodtroheten 

(Bertram m.fl., 2015). För att en ny metod ska bli det arbetssätt som används långsiktigt 

krävs att alla faserna i implementeringsprocessen har genomförts korrekt (Olsson & Sundell, 

2008). 

3.4.2 Gräsrotsbyråkrater och implementering 

Meyers och Vorsangers (2007) menar att gräsrotsbyråkrater i stor utsträckning påverkar 

implementeringen av politiska beslut, de anpassar besluten både efter den lokala kontext de 

befinner sig i och efter klienternas behov. En gräsrotsbyråkrat kan sägas vara länken mellan 

den enskilde medborgaren och den offentliga förvaltningen. Exempelvis är socialarbetare, 

lärare, sjuksköterskor och poliser typiska gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkratens arbete sker 

med begränsade tillgängliga resurser och höga krav och önskemål från enskilda medborgare 

och för att kunna hantera denna obalans är det nödvändigt med ett stort handlingsutrymme 

(Lipsky, 1980).  

 

De möjligheter att påverka som finns för de politiska beslutsfattarna när det gäller 

implementeringen av en ny lag eller ett politiskt beslut är antingen direkt styrning, i form av 

lagar och förordningar eller indirekt styrning, där ekonomiska incitament och information 

påverkar förvaltningens tillämpning av lagen (Bengtsson, 2005). Det teoretiska perspektiv på 

implementering som anser att gräsrotsbyråkrater påverkar genomförandet av politiska beslut 

är bottom – up perspektivet. Enligt detta perspektiv är dagens samhällsproblem för komplexa 

för att en implementeringsprocess ska vara möjlig att kontrollera från högsta beslutsfattande 

nivå. Dessa samhällsproblem kräver flexibilitet, samverkan och lokala anpassningar, vilket 

innebär att det beslut som fattas inte nödvändigtvis är det som sedan genomförs (Hertting, 

2014). Det handlingsutrymme som gräsrotsbyråkraten har begränsar hur mycket politiska 
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beslutsfattare kan påverka utförandet av ett beslut och möjliggör att den tanke som 

lagstiftarna hade när de utformade beslutet förändras (Hill & Hupe, 2002; Lipsky, 1980). 

3.4.3 Politiska faktorer 

I forskningen framkommer det att det är faktorer på olika nivåer som påverkar hur resultatet 

av en implementeringsprocess blir. Till att börja med finns det politiska faktorer som 

påverkar, även om det har visat sig att lagar och förordningar inte är tillräckligt för att nå ett 

uppsatt mål med implementering av politiska beslut (Bengtsson, 2005). Den politiska faktor 

som visat sig påverka implementeringen mest är finansiering. Om de politiska beslutsfattarna 

använder sig av riktad finansiering ökar sannolikheten för en lyckad implementering 

(Greenhalgh m.fl. 2004). Om en sådan finansiering minskar innan implementeringen är 

slutförd blir det istället en försvårande faktor (Corlett, 2012). Vidare finns det ett flertal 

faktorer som avgör om en implementeringsprocess lyckas, som de politiska beslutsfattarna 

omöjligen kan påverka (Hill & Hupe, 2002). 

3.4.4 Strukturella faktorer 

Hill och Hupe (2002) konstaterar att antalet involverade aktörer i en implementeringsprocess 

ofta oundvikligt blir många, trots att detta försvårar genomförandet. En 

implementeringsprocess med många aktörer kan sägas bilda en implementeringskedja. Varje 

aktör som är delaktig i en implementeringsprocess går att se som en länk och i kedjan måste 

varje länk sitta nära nästa. Fattas en länk, eller sitter länken för långt ifrån de andra så ökar 

risken för en misslyckad implementering (Johansson, 2009). Detta innebär att alla inblandade 

aktörer ska kunna göra sin del för att genomföra beslutet, att de förstår vad som ska 

genomföras och att de vill genomföra det. Om en aktör inte uppfyller dessa kriterier finns en 

risk att det ursprungliga beslutet förvrängs och man implementerar något annat än vad som 

var beslutat (Hill & Hupe, 2002). Detta är en strukturell faktor som kan påverka en 

implementeringsprocess. 

3.4.5 Organisatoriska faktorer 

Organisatoriska faktorer kan enligt Bertram, Blase och Fixsen (2015) vara 

personalomsättning, en hög sådan kan komplicera implementeringsprocessen och göra det 

nödvändigt att återgå till ett tidigare steg i implementeringsarbetet för att anpassa efter 

rådande förhållanden. På samma vis ger en låg personalomsättning större möjligheter att 

lyckas med genomförandet. Omorganiseringar i verksamheter utgör en försvårande faktor, 

eftersom det kan tillkomma personer som tidigare inte varit delaktiga i implementeringen, 

såväl som personer som varit viktiga i implementeringen kan försvinna (Corlett, 2012). Hur 

en organisations ledning väljer att prioritera introduktionen och användandet av ett beslut 

eller en metod påverkar även det utfallet av implementeringen (Johansson, 2013). Johansson 

(2013) har visat på att implementeringen av samma beslut i olika organisationer får 

varierande utfall och menar att organisationernas egenintresse är en påverkande faktor, vissa 

har helt enkelt mer att vinna på att implementeringen lyckas. Det är också av vikt att 

organisationen har resurser såsom tid och personal för att implementera ett nytt beslut 

(Johansson, 2009). 
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3.4.6 Individuella faktorer 

När det gäller faktorer på individuell nivå så har personer lättare att ta till sig beslut som 

stämmer väl överens med de egna värderingarna. Det är också en fördel om utförarna kan 

förstå vilken nytta beslutet innebär och att de uppfattar beslutet som enkelt att omsätta i 

praktiken (Greenhalgh m.fl., 2004). Hill och Hupe (2002) betonar även vikten av att utförarna 

förstår vad beslutet som ska implementeras innebär för att minska risken för att de gör egna 

tolkningar för hur beslutet ska utföras i praktiken. För att utveckla den individuella 

kompetensen och förtroendet för ett beslut bör anställda utbildas, få handledning samt få sitt 

arbete utvärderat (Bertram m.fl., 2015). 

4. Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultatet av innehållsanalysen av vårt empiriska material. De 

kategorier som våra koder bildar visas som egna underrubriker så att läsaren lätt kan få en 

uppfattning om vilken information som inryms i varje kategori. Avsnittet avslutas med det 

tema som vi ser som övergripande alla kategorier. 

 

Förkortningen BUP - barn och ungdomspsykiatrin förekommer i citat från genomförda 

intervjuer. 

 

De intervjuade socialsekreterarna arbetar i tre olika kommuner. Intervjuperson 1 och 2 

arbetar inom samma organisation och har arbetat som socialsekreterare inom barn och unga i 

sex år respektive sju månader. Inom deras organisation finns samverkansgrupper upprättade 

tillsammans med andra aktörer vilket innebär att de har samverkansmöten på inplanerade 

tider. Intervjuperson 3 och 4 är verksamma i samma kommun och har arbetat som 

socialsekreterare inom barn och unga i sex år respektive drygt fem år. Resterande 

intervjupersoner arbetar i den tredje kommunen, där intervjuperson 5 har arbetat som 

socialsekreterare för barn och unga till och från i 20 år. Intervjuperson 6 har arbetat som 

socialsekreterare för barn och unga i 26 år men hade vid tiden för intervjun rollen som 

utvecklingsledare. Intervjuperson 7 har arbetat med barn och unga inom socialtjänsten i ett år. 

Antalet upprättade SIP:ar skiljde sig mellan socialsekreterarna, några hade upprättat två 

stycken som sedan följts upp medan andra hade gjort fler än tio stycken SIP:ar. 

Verksamheterna som de intervjuade socialsekreterarna arbetar inom är organiserade på olika 

sätt, avseende åldersindelning, distriktsindelning efter geografiskt område samt ärendenas 

karaktär. Samtliga intervjupersoner är kvinnor. 

4.1 Kunskapens betydelse 

Intervjupersonerna har i varierande grad fått information om SIP och hur det är tänkt att det 

ska användas. I vissa fall har det varit mer eget ansvar, vissa har endast blivit hänvisade till 

hemsidor eller annat utbildningsmaterial som de själva ansvarat för att tillgodogöra sig, 

medan i andra fall har informationen varit samordnad. Uppfattningen om betydelsen av 

utbildning om SIP är dock motstridig mellan och i vissa fall även hos enskilda 

intervjupersoner. Alla uttrycker att de har tillräcklig kunskap om SIP för att utföra den och 
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säger även att de inte tror att kunskapsnivån påverkar varken socialtjänstens eller sjukvårdens 

vilja att initiera en SIP men kan samtidigt senare uttrycka en osäkerhet kring hur man ska 

göra. Flera intervjupersoner uttrycker också att de tror att just kunskapsbristen hos övriga 

aktörer kan vara en påverkande faktor till att de aktörerna inte initierar SIP:ar i samma 

utsträckning som de upplever att socialtjänsten gör. Kring utbildning om SIP säger 

utvecklingsledaren: 

 

Vi har ju gjort SIP:ar i många år, det är ju bara det att det inte har kallats SIP och varit så 

här strukturerat. Så socialsekreterarna är, det är min upplevelse, väldigt vana att ha de här 

samverkansmötena, ha med sig föräldrar, barn, vuxna men att, just att det kallas SIP och har 

blivit så lagstyrt... Men det kan vara så att i och med att man har tagit det för självklart... 

IP6 

 

Att samverkan är och varit vanligt förekommande både innan SIP implementerats och i 

dagsläget bekräftar alla intervjupersoner. Intervjuperson 5 som arbetar inom samma kommun 

som utvecklingsledaren säger att “SIP hade vi egentligen gjort tidigare också utan att vi 

egentligen sagt att det hette så. Men att vi hade gjort gemensamma planer”. Även i andra 

kommuner finns liknande erfarenheter.  

 

Skillnaden i kunskapen mellan socialtjänst och övriga aktörer om hur ett SIP möte ska 

utformas är något som återkommer i flera av intervjuerna och återkommande i intervjuer så 

lyfts att det många gånger finns en sämre kunskap om SIP hos samverkanspartners utanför 

socialtjänsten. Intervjuperson 4 säger: 

 

Men det som saknas mest är nog ändå att alla som är med i en SIP har lika mycket kunskap 

om hur den ska utformas och sådär. Även om kommunen och landstinget har en gemensam 

mall som vi ska följa så känns det inte som att alla har kunskap om hur en SIP ska gå till rent 

praktiskt och det är väl det som saknas tycker jag. 

 

Kunskapsskillnader verkar också finnas bland socialsekreterarna inom var och en av de olika 

kommunerna, då många av intervjupersonerna tror att man arbetar på olika sätt med SIP inom 

den egna verksamheten. Intervjuperson 3 uttrycker det så här: "Eller alltså, vi tänker nog att 

vi vill göra det och ska göra det men jag tror att det skiljer lite. Eftersom att det inte är så 

jätteglasklart, hur man ska göra". Intervjuperson 2 ger ett annat perspektiv på varför 

socialsekreterare kan arbeta med SIP på olika sätt : “det ska göras, men hur det görs det är 

upp till mig”. Det viktiga är alltså att en SIP upprättas men det finns ingen som bestämmer 

eller kontrollerar att det sker på ett specifikt sätt. 

4.2 Behovsbedömning 

Alla intervjupersoner är överens om att så snart en klient har kontakt med både socialtjänst 

och landsting så ska en SIP göras. Ingen av respondenterna anser att det är någon svårighet 

att avgöra när en SIP ska upprättas, intervjuperson 2 säger: “det är inte någon bedömning om 

det behövs eller inte, utan finns det insatser från båda håll så ska det göras”. Några 

intervjupersoner beskrev dock tillfällen där socialtjänsten bjudit in till SIP och aktörer 

tackade nej med motiveringen att de inte hade någon pågående kontakt med den aktuelle 
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klienten. I dessa fall fick socialtjänsten efter att SIP:en upprättats återigen kontakta aktören 

för att involvera denne i ärendet.  

 

Den ekonomiska ersättningen som betalas ut för rapporterade SIP:ar är något alla intervjuade 

känner till men inte mer än så. De berättar också att den inte påverkar deras vilja och 

benägenhet att initiera SIP:ar utan det som de upplever den ekonomiska ersättningen påverkar 

är det extra dokumenteringsarbete som tillkommer för att rapportera in utförda SIP:ar. Det är 

också just vikten av att dokumentera och registrera SIP:arna som de intervjuade berättar att 

påverkan från chefer framför allt handlar om när det pratas om SIP:ar. Intervjuperson 6 säger: 

“Jag tror inte att det påverkar deras sätt mot klienten, det tror jag inte. ( ... ) Det är det här 

sista, formella”. 

 

Ett antal av intervjupersonerna resonerar kring klientens deltagande i SIP. Eftersom det gäller 

barn och ungdomar tycker en intervjuperson att man pratar över huvudet på barnen vid SIP - 

mötena. Intervjuperson 7 säger: “Den öppenhet jag har pratat om, jag tycker inte att det 

gäller att barn ska behöva bära alla vuxnas bekymmer på sina axlar”. Hon anser istället att 

man kan göra barn delaktiga genom att prata med barnet innan mötet och försöka ta reda på 

dennes tankar och vilja. En annan intervjuperson upplever att barnen inte alltid lika delaktiga 

i SIP:en som föräldrarna, vilket hon tänker beror på barnets ålder eller eventuella psykiska 

funktionsnedsättningar. Hon är dock medveten om att det är meningen att klienten ska vara 

delaktig men säger att barnen kanske inte ska sitta med på hela SIP - mötet. Också hon tänker 

att man kan involvera barnet genom att berätta vad mötet ska handla om och ta reda på 

barnets synpunkter. 

 

När det gäller själva SIP - mallen tycker de flesta att den är enkel och konkret att använda. Ett 

antal av de tillfrågade socialsekreterarna uppger dock att de varit med på SIP - möten där 

andra aktörer inte kan formulera vad de ska göra för klienten, eller vilka mål som ska ställas 

upp. Detta förklaras med att aktörerna inte är vana vid att göra dylika formuleringar. Detta 

kan bli problematiskt för klienten som då inte får kännedom om vilka insatser som planeras 

för denne, problemet brukar dock lösas vid uppföljning eftersom att det då upptäcks att ett 

dåligt formulerat mål inte går att utvärdera. 

4.3 Informationsutbyte och planeringsverktyg 

Samtliga respondenter beskriver i sina intervjusvar att de vid upprättandet av en SIP hämtar 

in användbar information från andra samverkansaktörer. Även om klienten själv ibland har 

förmedlat sådan information mellan sina olika kontakter är det värdefullt för 

socialsekreterarna att få informationen direkt från aktören. Intervjupersonerna beskriver 

värdet av denna information på olika sätt. Intervjuperson 3 säger: “informationen kan 

användas i utredningen”. 

 

Intervjuperson 7 är även inne på fördelen med att kunna sprida information till de övriga 

aktörerna som annars en sekretess kan sätta stopp för. Hon uttrycker det med: 
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Man tänker att det skulle vara bra om andra runt omkring den här familjen fick veta hur det 

står till och att man kan ha en öppenhet kring situationen ( .... ) Med förälderns liksom 

tillåtelse, ja att det blir öppet för alla. Det tycker jag är en stor vinst.   

 

Vinsten med att kunna sprida information om klienten är återkommande i flera 

intervjuer och socialtjänsten sägs vara lite av spindeln i nätet och har en mer 

övergripande bild över klienternas nätverk och vilka inblandade aktörer som finns. 

Intervjuperson 4 talar också om att de olika aktörerna kan se olika saker hos 

klienterna och tar som exempel upp ett fall där sjukvården haft en långvarig kontakt 

med en klient men missat att föräldern i det fallet inte har förmågan att strukturera 

vardagen. Genom att diskutera vilka insatser som de olika verksamheterna ser sig 

behöva erbjuda klienten sprids också kunskap om klientens problematik mellan de 

inblandade aktörerna. 

 

Att uppföljningsmöten bokas in på en gång lyfter flera av intervjupersonerna som positivt då 

mötena blir av och tid är avsatt för mötet och på så vis slipper de ringa runt och boka in 

uppföljningsmöte, flera intervjupersoner lyfter det som en effektivitetsvinst med SIP som 

övervinner det ökade dokumenteringsarbete som tillkommer med SIP. Några av 

intervjupersonerna uttrycker dock att effektivitetsvinsterna med SIP minskar om man endast 

samverkar med en aktör, intervjuperson 3 uttrycker sig så här: 

 

Men sedan kan jag tycka att när det är, om vi säger att det bara är vi och BUP, eftersom man 

har ju alltid haft möten med BUP. ( …. )...kan jag tycka att det blir lite omständligt att ha, att 

det måste vara en SIP. Alltså om det bara är vi och BUP. Då känns det som att det blir lite 

merjobb, faktiskt....det är väl det negativa.  

 

Intervjuperson 7 berättar att när det har varit aktuellt med bara en samverkansaktör så har hon 

inte upprättat en SIP utan träffats mer informellt med aktören och familjen. Hon motiverar 

detta med socialtjänstlagen: 

 

Och sedan att man inte, det står ju när vi ska utreda att vi inte ska utreda mer än vad som 

krävs. Så då tänker man ju att man ska hålla det lite litet också. Om det inte är nödvändigt 

med fler kontakter. 

 

Samtidigt som samtliga intervjupersoner upplever att SIP faktiskt kan effektivisera deras 

arbete så beskriver några hur arbetsbelastningen kan göra att man missar att upprätta en SIP. 

Intervjuperson 4 säger: "Det gör väl kanske att man inte riktigt har tid att reflektera över 

vilka som skulle kunna vara till hjälp i det här ärendet och att man då liksom inte tänker på 

att man ska kalla till en SIP". 

 

En annan intervjuperson beskriver att arbetsbördan påverkar arbetet med SIP genom att man 

inte hinner förbereda sig, vilket gör att det saknas en agenda för mötet. Hon tror också att SIP 

helt missas ibland för att man har mycket att göra och är stressad. En respondent berättade att 

den avdelning inom deras socialtjänst som hade haft den mest pressade arbetssituationen 

också var den avdelning som registrerade minst antal SIP:ar. Dock så reflekterar 
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respondenten över att det också mest troligt var att de inte haft färre samverkansmöten utan 

snarare missat att göra en SIP, eller så gjorde de SIP:ar men glömde att registrera dem. 

 

4.4 Kontroll över ansvar 

Samtliga intervjupersoner nämner strukturen för ett SIP - möte som något positivt och en 

skillnad mot andra varianter av samverkansmöten. Deras uppfattning är att 

ansvarsfördelningen blir väldigt tydlig för både klienten och alla inblandade aktörer. 

Intervjuperson 4 uttrycker att det blir lättare att ställa krav på andra aktörer vid ett SIP - möte. 

 

Och det ska ju ändå vara ett gemensamt ansvar att försöka komma fram till lösningar så och 

att man kanske vid ett SIP - möte kan vara lite mer att man säger det att vad kan ni göra och 

sådär. Vid ett vanligt möte då har man inte samma mandat att säga att nu måste ni också 

komma med stöd. 

 

Ytterligare en intervjuperson beskriver en liknande upplevelse av SIP och 

ansvarsfördelningen. Hon känner att de olika aktörernas ansvar blir uttalat med en SIP vilket 

hon tycker är positivt eftersom hon har erfarenhet av att samverkansaktörer ibland försökt att 

undkomma att ta ansvar. Intervjupersonen menar att den tydliga strukturen på ett SIP - möte, 

där man går igenom aktör för aktör vad de kan erbjuda för hjälp till klienten, minskar risken 

för att någon ska försöka lägga över ansvar på en annan aktör. Den intervjuade 

socialsekreteraren tycker att man använder sig av en annan samtalston vid SIP - möten. Bara 

det att man tillsammans skapar ett gemensamt dokument förtydligar också ansvaret, 

intervjuperson 5 beskriver hur hon resonerar kring detta: “Folk skriver under, det blir mer 

tydligt och jag tror att man känner mer ansvar då”. Också intervjuperson 7 tycker att SIP gör 

att alla aktörer tar sitt ansvar: “Ja, man ska ju säga det inför alla andra som är där, så det 

kan ju bli en viss press på att man gör det man ska”. 

 

Flertalet av de intervjuade socialsekreterarna anser att uppföljningen är en styrka med SIP. 

Uppföljningarna gör att man kan kontrollera att alla har gjort det man kommit överens om 

och utvärdera hur det har hjälpt klienten. Skulle man upptäcka att klienten har ett annat behov 

så är målen möjliga att omformulera och sedan arbetar man vidare efter de nya målen. 

Intervjuperson 4 säger så här om varför hon tycker att uppföljningen av SIP är värdefull: 

"Med andra former så behöver man inte ha någon uppföljning, där kan man jobba på sin 

kammare utan att man riktigt vet vad de andra gör utan man förväntar sig bara att det görs". 

 

Det ansvar som flera respondenter beskrev handlade om att andra aktörer många gånger 

förlitade sig på socialtjänsten. Socialsekreterare upplevde det som att de skulle kalla 

deltagarna och därmed fatta beslut om vilka som borde närvara. De kände också att de i och 

med att de hade kallat till en SIP också fick ta ansvar för att hålla i mötet och sköta 

dokumentationen. Några respondenter angav att detta kunde bero på att socialtjänsten 

generellt hade större kunskap om SIP än andra aktörer. Uppfattningarna om hur 

ansvarsfördelningen skulle gå till vid ett SIP - möte är olika bland intervjupersonerna. Någon 

anser att det ska vara så att den som kallar till SIP ansvarar för allt på mötet medan någon 
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annan menar att det är den aktör som har mest insatser till klienten som ska ha huvudansvaret 

på SIP - mötet. 

 

Några intervjupersoner hade medvetet försökt att lägga tillbaka en del av ansvaret på övriga 

aktörer medan andra uttryckte att det var lätt att falla in i de andras uppfattning och man ville 

inte känna sig besvärlig. En intervjuperson berättar om sin erfarenhet om ett fall där 

socialtjänsten satte ner foten om att inte ta på sig hela ansvaret att det då slutade med att det 

inte blev någon SIP istället. Flera intervjupersoner upplevde också att det faktum att de fick ta 

ett större ansvar påverkade arbetsbördan.  

4.5 Förväntningar på varandra 

Den samverkan som beskrivs av intervjupersonerna är inte särskilt jämställd, det råder en 

enighet om att socialtjänsten är de som förväntas och drar största lasset gällande SIP; de 

kallar, de håller i mötet, de dokumenterar och så vidare.  

 

Flera intervjupersoner uttrycker att det finns många orealistiska förväntningar på 

socialtjänsten som kommer av en okunskap inför hur deras organisation fungerar och vilka 

mandat socialsekreterarna själva har. Exempel från en intervju är: 

 

Det blir lite beställningsjobb.. där har vi också varit tydliga med både skola, landsting och så 

att de ibland beställer då en insats eller ett stöd och då har vi ju sagt att vi måste börja från 

start. ( …. ) Det händer ju att vi varit på SIP:ar där det liksom “och så socialtjänsten där ska 

ni få den här och den här hjälpen”.  

IP5 

 

Det lyfts dock i några intervjuer att även det omvända kan vara fallet, att socialtjänsten har 

liknande typer av förväntningar på andra aktörer som också bottnar i okunskap om de andras 

organisationer och verksamheter. Intervjuperson 3 säger att "Men också åt andra hållet så 

kan man ju tycka så här att ”det borde ni kunna bestämma här, nu”. Även intervjuperson 4 

är inne i samma tankebanor: 

 

Och sen att man inte riktigt vet vad alla aktörer kan göra vad man har för mandat och sådär 

liksom det.. det visar sig ju inte bara i SIP:ar utan det visar sig ju annars också att man har 

olika förväntningar, och orealistiska förväntningar på vad den andra partern kan göra 

liksom.   

 

Mandatet de medverkande aktörerna har skiljer sig också åt mellan respondenterna. De två 

respondenter som är socialsekreterare med fokus på tidiga insatser tar upp att de upplever ett 

problem med att vissa representanter från andra verksamheter som deltar i mötet inte har 

mandat att besluta om insatser.  

 

Jag har haft SIP:ar med BUP och då skickar de någon kurator som är ansvarig för ärendet 

men som inte kan….jag har inte riktigt fattat hur deras organisation är men det är inte de 

som kan fatta besluten!( …. ) För det är ju ändå på något sätt att man ska komma fram till, ja 
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men vad kan vi göra och vad kan BUP göra och om det då är någon som ändå inte kan 

bestämma det, då blir det ju jätteknepigt. 

IP1 

 

De övriga som arbetar med utredningar är dock av omvänd uppfattning då de menar på att de 

inte kan fatta beslut innan de gjort en utredning och att det istället är deltagare som kan 

uppfattas tycka det problematiskt att de inte har direkt mandat att fatta vissa beslut på plats. 

 

Vi har ju en väldigt speciell roll och speciella mandat som inte finns inom landstinget så...och 

jag vet inte om det blir att man läser in för mycket. Man blir ju respekterad men sedan kan det 

ju bli så att förväntningarna blir att man borde göra mycket mer än vad vi har mandat att 

göra. ( …. ) Man har förväntningar på att vi ska kunna göra så mycket mot någons vilja sådär 

som inte stämmer med verkligheten. 

IP4 

 

Man kan ju som inte fatta några beslut under ett SIP- möte, eller oftast inte. Men det kan ju 

vara förväntningarna från någon annan, att man ska kunna bestämma saker där och då men 

det kan vi ju inte göra.  

IP3 

 

Det som flera respondenter däremot är överens om är hur detta kan motverkas och det 

handlar mycket om kunskapen om varandra och att desto mer samarbete och samverkan som 

sker med någon desto mindre blir skillnaden mellan förväntan och vad som är möjligt: 

 

När man har jobbat mer tillsammans så vet man, man får mer kunskap om ja men hur jobbar 

de, vad har de för befogenheter och på vilket sätt kan de…( .... )När man ändå lär sig mer om 

hur de jobbar och deras roll och hur de har möjlighet att göra, då blir det liksom enklare.  

IP1 

4.6 Samordnade krafter ger effekt 

Det tema vi ser som övergripande alla kategorier är att i princip allt tycks bli mer effektivt 

med hjälp av SIP. Mycket av de positiva uppfattningarna om SIP går också att förklara med 

just den upplevda effektiviteten. Då SIP är ett samverkansverktyg och de flesta av de 

intervjuade socialsekreterarna redan innan SIP hade arbetat med samverkan så är det kanske 

inte framförallt nyttan med samverkan som är den främsta anledningen till att man använder 

SIP. Istället är det de positiva effekter som SIP tillför som verktyg för att underlätta 

samverkan som, utöver lagkravet, får socialsekreterare att faktiskt använda det. Som redan 

har presenterats kan majoriteten av intervjupersonerna se en annan nytta med SIP utöver att 

det förenklar kontakten med andra aktörer. SIP används också för informationsutbyte mellan 

aktörerna, samt att det förenklar planeringen av insatser. Båda dessa funktioner leder till en 

effektivisering av socialsekreterarnas arbete eftersom att informationsutbytet och planeringen 

skulle ha skett i vilket fall som helst. Det är inte så att socialsekreterarna använder sig av SIP 

enbart för sin egen skull, klientens bästa är alltid i fokus och informationsutbytet och 

planeringen gynnar framförallt dem och säkerställer att de får bästa möjliga hjälp och stöd.  

 



 

25 
 

Även den tydliga ansvarsfördelningen som SIP möjliggör är en del av en effektiviseringen 

genom att inga konkurrerande insatser och inget dubbeljobb utförs. Att utvärdering av 

insatser och mål ingår i arbetet med SIP gör att socialsekreterarna inte behöver ta kontakt och 

följa upp utan de kan invänta uppföljningen och känna sig trygga med att det man kommit 

överens om genomförs. 

 

Förvisso upplever somliga av intervjupersonerna att SIP ibland kan innebära ett merarbete 

med att kalla aktörer, hålla i mötet och sköta dokumenteringen. Denna svårighet kan mest 

troligt övervinnas om ansvaret för de rent praktiska momenten kring SIP delades på mellan 

de inblandade aktörerna. 

5. Analys 

I följande avsnitt analyseras resultaten från de genomförda intervjuerna med hjälp av den 

forskning och teori rörande samverkan och implementering som tagits upp i 

kunskapsbakgrunden. Avsnittet är uppdelat i underrubriker för att förtydliga vilka kopplingar 

som har gjorts till aktuell och tidigare forskning. Avsnittet visar på vilken typ av 

implementering som skett av SIP samt vilka faktorer som påverkat implementeringen. 

Slutligen så beskrivs vilka aspekter av SIP som kan förenkla samt försvåra samverkan. 

5.1 Horisontell implementering av SIP 

I nästan samtliga genomförda intervjuer uttrycker socialsekreterarna att de upplever att 

landstinget har mindre kunskaper om SIP. Relationen landsting och socialtjänst är ett 

exempel på horisontell implementering, de båda verksamheterna befinner sig på samma nivå 

och inte i ett hierarkiskt förhållande  (Hill & Hupe, 2002). Att det kan skilja mellan 

organisationer på samma nivå hur lyckad implementeringen av ett beslut eller en metod blir 

är just vad Johansson (2013) har visat i sin studie. Han menar att dessa skillnader beror på att 

vissa verksamheter har mer att vinna på en lyckad implementering. Detta skulle kunna vara 

fallet när några socialsekreterare uttrycker att de använder sig av SIP som ett forum för att 

förmedla information som de har rörande klienten till andra aktörer. Även om de själva också 

inhämtar information från de andra aktörerna så menar några av intervjupersonerna att det 

vanligtvis är socialtjänsten som har en helhetsbild av klientens situation. Genom att de kan 

dela med sig av denna information så hjälper de inte bara klienten utan de kan också få dela 

ansvaret med ytterligare aktörer. Socialtjänsten vinner alltså mer än landstinget när det gäller 

SIP eftersom de har ett stort ansvarsområde som de kan dela med sig av. 

5.2 Gräsrotsbyråkrater och implementering 

Eftersom att socialsekreterarna i så stor utsträckning fått bilda sin egen uppfattning och sitt 

eget arbetssätt gällande SIP så kan man säga att implementeringen har skett bottom-up. 

Utförarnas handlingsutrymme är stort och som en intervjuperson uttrycker det: “det ska 

göras, men hur det görs det är upp till mig”. Detsamma visar sig genom att många uttrycker 

att de inte tror att alla deras kollegor använder sig av SIP på samma sätt som de själva. Med 

tanke på att socialsekreterarna i de flesta fall har fått mycket lite samordnad information och 
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utbildning gällande SIP ökar utrymmet för egen tolkning av hur det ska gå till. Om man ser 

till Lipskys (1980) resonemang om gräsrotsbyråkrater, vilket socialsekreterarna i denna 

undersökning är, så präglas deras arbete av höga krav från enskilda medborgare samtidigt 

som de har begränsade resurser att använda sig av. De begränsade resurserna kan i detta fall 

till exempel röra sig om tid, flera intervjupersoner tror att SIP glöms bort på grund av 

arbetsbelastning och stress. En annan resurs som kan anses vara begränsad är information och 

utbildning. Många av de intervjuade socialsekreterarna har fått utbilda sig själva genom att 

läsa material eller se på informationsfilmer om SIP. Att ingen samordnad information har 

getts påverkar sannolikt hur socialsekreterarna arbetar med SIP. Det behöver inte 

nödvändigtvis vara så att alla har samma tolkningsram och därmed kan informationen ha 

uppfattats olika av socialsekreterarna.  

5.3 Faktorer som påverkar implementeringen av SIP 

När en metod eller ett beslut har implementerats ska metodtroheten också utvärderas om man 

vill att arbetet med metoden eller beslutet ska vara långsiktigt (Bertram m.fl., 2015). När det 

gäller SIP består utvärderingen främst i att de intervjuade socialsekreterarna rapporterar eller 

registrerar ett beslut för varje upprättad SIP. Det som blir problematiskt är att rapporteringen 

eller registreringen är ett steg helt åtskilt från själva upprättandet av SIP och samtliga 

intervjupersoner uppger att det är svårt att komma ihåg att göra detta. Detta gör att det 

egentligen inte finns några säkra siffror på hur implementerat SIP kan anses vara. Bertram 

m.fl. (2015) menar också att det är viktigt för utförarnas kompetens och förtroende för ett 

beslut att de får utbildning, handledning och att deras arbete utvärderas. Intervjupersonerna 

beskrev att de fått begränsad information och utbildning om SIP men de flesta kände ändå att 

de var trygga med att använda SIP. Ingen har fått någon specifik handledning även om man 

kan diskutera saker med kollegor. Ingen av intervjupersonerna uppgav att de hade fått sitt 

arbete med SIP utvärderat. Trots detta var det ingen som ifrågasatte beslutet om att SIP ska 

användas. Det tycks alltså finnas andra faktorer än utbildning, handledning och utvärdering 

som påverkar hur man tar till sig ett nytt beslut. 

 

Även om de intervjuade socialsekreterarna uppgav att den ekonomiska ersättningen som ges 

för inrapporterade SIP:ar inte påverkade deras bedömning huruvida en SIP skulle upprättas 

för en klient så hade samtliga fått någon form av information om detta. Uppfattningarna gick 

isär gällande vad det egentligen var som skulle göras för att få den ekonomiska ersättningen 

men samtliga upplevde att det var viktigt att rapportera eller registrera upprättade SIP:ar. De 

flesta upplevde att de fick påminnelser om detta från ledningshåll, vilket kan visa att den 

positiva påverkan som finansiella styrmedel har på implementeringen av ett beslut 

(Greenhalgh m.fl., 2004) inte når ända fram till utförarna, som ändå inte har ett direkt 

budgetansvar. 

 

Möjligheten att en implementering får önskat resultat ökar om beslutet stämmer väl överens 

med de egna värderingarna (Greenhalgh m.fl., 2004). I detta fall där socialsekreterarna vill ge 

hjälp och stöd till klienter och deras anhöriga så kan SIP anses stämma överens med deras 

värderingar. Socialsekreterarna i undersökningen menar att de inte kan avgöra om en SIP 
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möjliggör att klienten får bättre hjälp än om en SIP inte hade upprättats, men flera nämner att 

det troligtvis innebär vinster. Alla intervjupersoner pratar också om hur SIP underlättar för 

klienten och anhöriga genom att de istället för att hålla reda på flera olika kontakter räcker 

med att de går på ett möte där alla deltar. Greenhalgh m.fl. (2004) menar också att det är 

positivt för implementeringen att utförarna förstår vilken nytta beslutet innebär och att de 

uppfattar beslutet som enkelt att omsätta i praktiken. Intervjupersonerna har, utöver att de 

insett nyttan med SIP för klienten och anhöriga, även insett att ett SIP - möte innebär en nytta 

för dem själva också. De slipper själva ha flera egna kontakter och den information de får 

från andra aktörer bidrar till att förenkla deras arbete, till exempel genom att de får material 

till en pågående utredning.  

5.4 Faktorer som gynnar och försvårar samverkan 

Widmark m.fl. (2011) visar i sin forskning på att aktörer kan ha orealistiska förväntningar på 

sina samverkanspartners och att de i vissa fall till och med kan uttrycka vad de anser att de 

andra aktörerna ska göra för en klient. Detta är något som återkommer hos alla respondenter i 

denna undersökning och något som lyfts som ett problem i samverkan. Gemensamt hos 

respondenterna är också hur detta avhjälps. De menar att desto mer samverkan som sker och 

genom det får ökad förståelse och kunskap om varandra så blir det mer realistiska 

förväntningar på varandra och därigenom blir också samverkan smidigare. Detta är även 

något som tidigare forskning har visat på (Dunér & Wolmesjö, 2015; Frost m.fl., 2005).  

 

Det Widmark m.fl. (2011) och Frost m.fl. (2005) funnit i sin forskning är att regler för 

sekretess och informationsutbyte är något som försvårar samverkan. Genom ett SIP-möte kan 

de samverkande aktörerna med klienternas godkännande få ett informationsutbyte som 

underlättar både för den egna verksamhetens insats till klienten men också den samverkan 

som sker mellan aktörerna. Fördelen blir då också att de olika aktörerna får informationen 

direkt av de utförande verksamheterna och får veta deras tankar kring insatsen och därigenom 

inte behöver gå genom klienten för att få information. Detta leder också till att de inblandade 

aktörerna kan dra nytta av varandras olika kunskapsområden. 

 

Genom att använda sig av SIP säger samtliga respondenter att det blir tydligare med 

ansvarsfördelningen både för klient och för de inblandade aktörerna. Genom att det blir 

nerskrivet och alla skriver under SIP-blanketten så blir det också påtagligt vem som ska göra 

vad och en respondent uttrycker också att hon upplever att samverkansaktörer ibland försökt 

komma undan. SIP blir därmed ett verktyg att använda sig av för att minska risken för att 

klienter faller mellan stolar. Det blir mer uttalat vem som har vilket ansvar och det blir också 

dokumenterat. På så vis kan det också ses som en ökad rättssäkerhet för klienten som har rätt 

att ta del av en påskriven plan där varje aktörs ansvar är nedskrivet och undertecknat av 

utföraren. Just att ha en tydlig ansvarsfördelning för alla aktörer har forskning (Hesjedal 

m.fl., 2015; Widmark m.fl., 2011) visat vikten av för att få en välfungerande samverkan 
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6. Diskussion 

När implementeringen av samma beslut sker på olika sätt i olika organisationer på samma 

nivå kan detta enligt Johansson (2013) förklaras med att vissa organisationer har mer att 

vinna på en lyckad implementering. I socialtjänstlagen har det länge stadgats att 

socialnämnden har ett ansvar för att samverkan kommer till stånd. Landstinget har inte haft 

något lagstadgat ansvar för samverkan. Införandet av SIP innebär att socialtjänst och 

landsting har samma ansvar för att upprätta en sådan. Det skulle kunna vara så att de 

intervjuade socialsekreterarna upplever att de får dra det tyngsta lasset när det gäller SIP på 

grund av att landstinget är vana vid att socialtjänsten är de som ytterst ansvarar för att 

samverkan sker. I det här fallet skulle det vara socialtjänsten som vinner mer på att göra en 

SIP genom att de får dela sitt ansvar för samverkan med andra aktörer. Detta uttrycker också 

intervjupersoner att de känner, att SIP ger en känsla av att man arbetar tillsammans för att 

lösa ett problem.  

 

Det har också framkommit att socialsekreterarna gärna skulle vilja lämna över en del av 

ansvaret för SIP till landstinget. Det kan sägas vara outtalat att denna överlämning inte 

kommer att ske förrän landstinget upplevs ha bättre koll på det rent praktiska 

tillvägagångssättet. Socialsekreterarna vill inte undkomma sitt ansvar, utan de månar om 

kvaliteten på SIP - mötena och det går att utläsa en viss rädsla för att mötet inte ska bli bra 

om de själva inte ansvarar för det. Osäkerheten hos samverkansaktörer gällande SIP - möten 

gör att mötena blir ostrukturerade och mindre produktiva, istället för att göra en plan skapas 

en pappersprodukt vilket inte gynnar någon inblandad.  

 

Den beskrivning av arbetet som socialsekreterarna gett i intervjuerna överensstämmer i allt 

väsentligt med den rådande lagstiftningen gällande SIP. Socialsekreterarna använder sig av 

SIP, om än i varierande utsträckning. Det är i princip omöjligt att svara på hur många SIP:ar 

de borde ha gjort om man ser till behovsbedömningen i lagstiftningen. Med tanke på att 

lagstiftningen inte specificerar exakt vilken typ av svårigheter hos en enskild som ska 

föranleda en SIP, samt lämnar öppet för att en behovsbedömning ska göras, kan de skillnader 

i arbetet med SIP som socialsekreterarna beskriver bero på det handlingsutrymme de har.  

En intervjuperson tog upp att socialtjänsten inte ska utreda mer än vad som kan anses 

nödvändigt och att denna bestämmelse hade fått henne att ha ett samverkansmöte utan att 

kalla till en SIP. Vissa andra intervjupersoner menade att de som socialtjänst ofta bjöd in fler 

aktörer till en SIP än vad landstinget gjorde. Ibland bjöds även aktörer in som inte hade en 

pågående kontakt med klienten, och gällande dessa aktörer fanns det en erfarenhet att de 

kunde tacka nej med just hänvisningen till att de inte hade någon pågående insats. 

Tillsammans med det faktum att information som socialsekreterarna fick vid SIP - möten 

också kunde användas i en pågående utredning gör att det vore bra att ställa sig frågan om 

vad som är tillräckligt inför att man kallar till ett SIP - möte, för att inte göra det större än 

nödvändigt. Det går även att se detta som en motsägelse i själva lagstiftningen, möjligen har 

lagstiftarna själva inte kunnat förutse att en SIP kan ha andra användningsområden utöver att 

vara ett samverkansverktyg. 
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Några intervjupersoner uttrycker att en SIP på ett sätt blir mer omständlig när det bara är två 

aktörer, till exempel socialtjänst och landsting. Effektivitetsvinsten blir då mindre av att göra 

en SIP eftersom att lika mycket arbete läggs ner inför, under och efter ett möte med fem olika 

aktörer som med två olika aktörer, samtidigt som man får information från endast en annan 

aktör. Denna upplevelse tror vi ökar risken för att man bortser från att göra en SIP.  

 

Det är uppenbart att upprättandet av SIP:ar  förenklar samverkan på så sätt att det blir en 

tydlig ansvarsfördelning och att det skrivs ner vad var och en ska göra samt att det sker mer 

uppföljningar där det är tydligt att utgå ifrån ett tydligt dokument vad var och en har gjort. 

Därigenom blir det också svårt att undkomma ansvar och det kan upplevas som att de 

inblandade aktörerna också får ett stöd i att ha ett dokument och en tydlig struktur att luta sig 

emot för att på så vis komma ifrån att det blir eget tyckande och att någon enskild ska sätta 

reglerna för samverkan. SIP verkar också ha en förenklande inverkan på samverkan genom 

den struktur med att boka uppföljningar på en gång och på så vis komma ifrån det 

tidskrävande jobbet att jaga tider då alla har möjlighet att mötas. 

Dock så har det visat sig finnas implementeringsproblem som gör att samverkan med hjälp av 

SIP ändå inte fungerar så smidigt som det kunde ha gjort. Ett flertal respondenter lyfter 

bristen på kunskap om SIP som ett hinder att ta sig över för att känna sig trygg med det 

verktyg det är. Samtidigt så svarar samtliga respondenter att de har tillräcklig kunskap om 

SIP. Det är möjligt att delar av svaret på denna motsägelse finns i den allmänna uppfattningen 

att SIP ska vara enkelt och att samverkan har skett på så många sätt innan SIP att det inte ska 

vara något egentligt problem. Men när respondenter berättar om både sin egen upplevelse och 

hur de upplever andra aktörers kunskap om SIP så kan man ändå ana att det finns kvar ett 

behov av insatser av mer utbildning om SIP och även dess vinningar för att skapa en mer 

likvärdig kunskap hos alla inblandade aktörer och en trygghet i att använda det. Men även för 

att kunna använda SIP fullt ut för att öka effektiviteten i arbetet. Det är möjligt att en 

gemensam kunskapsgrund också skulle kunna bidra till att avhjälpa den skillnad i 

ansvarsfördelning i arbetet med SIP som många respondenter upplever att det finns mellan 

främst socialtjänsten och övriga aktörer. Genom att alla informeras och tydliga riktlinjer dras 

upp för samverkan genom SIP så kan också arbetet med att kalla, hålla i möte, protokollföra 

och liknande fördelas bättre och därigenom läggs inte för mycket arbetsbörda på enskilda 

personer som annars skulle kunna ha dragit sig för att initiera till en SIP just på grund av den 

extra arbetsbelastning det skulle innebära. 

 

Kan den osäkerhet som några intervjupersoner uttrycker för hur man ska använda sig av SIP, 

trots att de har mer eller mindre vana av att samverka med andra aktörer utan att göra en SIP, 

beror just på att det är så strukturerat? SIP är en mall och det finns en struktur att följa och 

även om den är enkel och har tydliga ramar finns det en möjlighet att man kan avvika från 

denna och därmed göra fel. Ett samverkansmöte där ingen SIP upprättas har inte samma 

tydliga struktur och alltså finns det inget att avvika ifrån. Risken för att göra fel kan alltså 

skapa en osäkerhet.  

 

Att den ekonomiska ersättningen används som en morot för att implementera SIP har inte 

resultatet visat på. Det är istället många andra värden med SIP som socialsekreterarna lyfter 
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som viktiga faktorer som påverkar viljan att använda sig av och upprätta en SIP. Det som det 

ekonomiska incitamentet mer inverkar på är en ökad arbetsbörda för den extra dokumentation 

som inte tillför någon direkt nytta för varken socialsekreterare eller klient. Man kan genom 

resultatet se att det ofta återkommer att registreringar glöms bort att göras eller inte hinns 

med. Den nytta det extra dokumenteringsarbetet tillför är i förlängningen det tänkta 

utvärderingsunderlag som detta ska bidra med. I likhet med Vårdanalys (2014) ställer vi oss 

frågande till vilket värde för utvärdering det underlaget ger. Den person som arbetar med 

rapportering till SKL om utförda SIP:ar ställer sig också frågande till vad 

rapporteringsunderlaget kan svara på. 

 

I framtida forskning hade det varit intressant att få ta del av klienters uppfattning om hur de 

upplever att SIP hjälper dem. Detta skulle kunna vara ett komplement till denna undersökning 

genom att ta reda på om klienternas upplevelse stämmer överens med socialsekreterarnas. 

Detta skulle kunna leda till en utveckling av SIP som verktyg. I och med att Regeringens och 

SKL´s PRIO - satsning avslutas 2016 så upphör också den ekonomiska ersättningen att 

betalas ut till kommuner och landsting och sannolikt så kommer SIP:ar inte längre att 

rapporteras in. Det vore alltså av intresse att efter detta undersöka om arbetet med SIP 

fortsätter och om det förändras. 
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Bilaga 1 - Infobrev 

 

 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter på Umeå universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats. 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur socialsekreterare arbetar med SIP, samt hur de upplever 

det arbetet och vilka möjligheter och svårigheter en samverkan som SIP kan innebära. Vår 

uppsats skrivs under vetenskaplig handledning av lektor Urban Karlsson och kommer att 

läggas fram som akademisk uppsats vid institutionen för socialt arbete på Umeå universitet. 

 

Nu söker vi undersökningsdeltagare som är intresserade av att dela med sig av sina 

erfarenheter av och tankar kring SIP. Vi vill att du som undersökningsdeltagare är 

socialsekreterare och arbetar inom området barn och unga. 

 

Datainsamlingen sker i form av enskilda intervjuer som beräknas ta ungefär 45 minuter. Vi 

träffas gärna personligen för intervjun men det finns möjlighet att göra den över telefon 

också. Då vi har en begränsad tid på oss att färdigställa vår uppsats önskar vi besked om 

deltagande så snart som möjligt, senast den 4/11. Intervjuerna genomförs sedan mellan 5-11 

november. 

 

Publicering av den färdiga uppsatsen kommer att ske på DiVA Portal och vi skickar den 

gärna till dig om du är intresserad. Vi följer självklart de forskningsetiska krav som finns, 

vilket innebär att du är anonym i uppsatsen och att du har möjlighet att avbryta ditt 

deltagande när du vill. 

 

Om du är intresserad av att delta och dela med dig av dina upplevelser och tankar kring SIP 

eller har några frågor kring undersökningen får du gärna meddela detta via mejl eller telefon 

till: 

Patrik von Post: patrik_vp@hotmail.com  070 - 678 61 47 

Elin Jakobsson; elno0033@student.umu.se  073 - 075 62 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du arbetat som socialsekreterare inom barn och unga? 

 

Hur många SIP:ar skulle du uppskatta att du har gjort? 

 

Tillvägagångssätt/arbetet med SIP 

Vilken information och utbildning har du fått rörande SIP? Vilken information har du fått om 

de ekonomiska ersättningar som ges för upprättade SIP:ar? 

 

Känner du att du har tillräcklig kunskap om SIP?  

 

I vilka situationer/gällande vilka klienter överväger du att upprätta en SIP? 

 

Hur gör du bedömningen om en SIP behövs för en klient?  

 

Vilka aktörer/huvudmän är vanligtvis med när en SIP upprättas?  

 

Vilken aktör/huvudman initierar oftast en SIP? 

 

Är det ofta klienter tackar nej när du föreslår en SIP? Hur har de motiverat detta? Vad tror 

du att det berott på? 

 

Känner du att ansvarsfördelningen är ordentligt klargjord för alla aktörer och klienten både 

före och efter upprättandet av en SIP? Vet alla vem som gör vad? 

 

Känner du att ni aktörer har en samsyn kring klientens problem och hur de ska lösas?  

 

Styrkor och svagheter med SIP 

Vilka möjligheter finns med SIP? 

 

Upplever du att en SIP möjliggör att klienten får bättre stöd och hjälp? 

 

Förenklar SIP samverkan? På vilket sätt? 

 

Vilka svårigheter kan du uppleva i arbetet med SIP?  

 

Upplever du att du och dina kollegor arbetar med SIP på i stort sett samma sätt? Vad kan 

skilja sig åt? 

 

Finns det några svårigheter som kan uppstå i förhållandet till samverkanspartners? 

 



 

 
 

Har du känt att relationen mellan samverkande aktörer påverkat arbetet med SIP? På vilket 

sätt? Känner du att du blir respekterad i din yrkesroll från de övriga huvudmännen? 

 

Påverkar arbetet med SIP arbetsbördan?  

 

Påverkar arbetsbördan arbetet med SIP?  

 

Påverkar den ekonomiska ersättningen din vilja att upprätta en SIP? 

 

Alternativa möjligheter och tänkbara förändringar 

 

Har du samverkat med andra aktörer utan att upprätta en SIP? Kan du beskriva hur ni gick 

tillväga? Vilka fördelar eller nackdelar innebar denna samverkan jämfört med SIP? 

 

Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att arbetet med SIP såg ut? Finns det något som 

skulle gå att förbättra? 

 


