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Abstract 

Author: Vicky Sand & Jasna Isovic 

Titel: Collaboration- Common aims with care recipients in focus. A qualitative study of the 

collaboration between assistance administrators and unit managers in elderly care. 

Supervisor: Lina Nilsson 

Assessor: Kristina Gustafsson 

 

The study is about the collaboration between assistance administrators and unit managers. The 

aim of the study was to understand the assistance administrators and unit managers 

interpretation of the concept of collaboration, as well as their experience of collaboration in 

the practical work in elderly care in the common work around care recipients in the evaluation 

and execution of home help services.  

 

The analyse of the interview material was conducted by using collaboration and New Public 

Management (NPM). We used the qualitative method in our study with semi-structured 

questions. The interviews were transcribed, coded and thematised based on our questions. 

When interpreting the interviews we used the hermeneutic circle in which we analyzed the 

study's various parts and then attached them to the collaboration, NPM and also to earlier 

research and to each other.  

 

The conclusions that emerged raises the important factors for collaboration and could be 

linked to collaboration, NPM and previous research. Our discussion highlights how the 

professions interpret the concept of collaboration and what the conditions are that enable 

collaboration but also what kind of barriers that restrict a well-functioning collaboration. 

 

Keywords: assistance officer, collaboration, common targets, communication, organisation, 

unit managers. 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

  

 

 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till de biståndshandläggare och enhetschefer som har medverkat 

genom att ha ställt upp på intervjuer och delat med sig av sina tankar och erfarenheter. Vi vill 

även tacka vår handledare Lina Nilsson för värdefulla återkopplingar under studiens gång. 
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1. Introduktion  

Denna studie är utförd av två studenter som läser sjätte terminen av socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Vidare kommer läsaren att få ta del av erfarenheter och 

uppfattningar av samverkan mellan biståndshandläggare och enhetschefer inom 

äldreomsorgen i en mindre svensk kommun. Studien ämnar att utifrån kvalitativa intervjuer 

belysa samverkan mellan dessa professioner för att öka förståelsen för hur samverkan kan se 

ut mellan professionerna för såväl oss studenter men även för studiens framtida läsare.  

2. Problemformulering 

Personer över 65 år är den mest ökande folkgruppen i Sverige. Folkgruppen beräknades år 

2012 öka med drygt 30 % fram till år 2030 (SCB 2012). I takt med att personer över 65 år 

ökar kommer äldreomsorgen att utsättas för stora utmaningar i form av högre krav på 

professionerna samt större efterfrågan av resurser. Denna ökning har även medfört utveckling 

av äldreomsorgens yrkesprofessioner genom specialisering i form av att biståndshandläggare 

och enhetschefer har utformats som egna professioner (Trydegård 1996).     

 

Under 1990-talet infördes en ny organisationsmodell som kallas BUM (beställar- och 

utförarmodell) inom äldreomsorgen vilket innebar att utredningar och beslut i 

biståndshandläggning avskildes från verkställighet och tillhandahållandet av de beviljade 

insatserna. Detta innebar vidare att specialisering har skett genom införandet av roller som 

biståndshandläggare (beställare) och enhetschef (verkställare) inom äldreomsorgen och att 

dessa nya professioner ska samverka med fokus på den äldre och dennes behov av 

hemtjänstinsatser (Blomberg 2004). 

 

Eliasson (2010) menar i sin avhandling att förbättringar för individen uppnås genom en 

förbättrad samverkan mellan professionerna då samverkan bland annat kan bidra till ett 

helhetsperspektiv över individens behov och därmed bidra till att hela behovet tillgodoses. 

Eliasson (2010) menar vidare att det är individens övergripande behov som i sin tur ska styra 

stödet och inte strukturen i organisationerna. Samverkan mellan organisationerna kan därmed 

bidra till förbättringar för individen. Hinder i samverkan mellan professionerna kan bidra till 

att individen placeras mellan de olika ansvarsområdena och inte får det stöd av de olika 

verksamheterna som behovet kräver och därmed inte får sina behov tillgodosedda (Eliasson 

2010). Även Bergstrand och Hermansson (1998) menar att en väl fungerande samverkan, 
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såväl mellan organisationer som inom organisationer, är en viktig komponent för att uppnå en 

god kvalitet i äldreomsorgen. På ett övergripande plan sker samverkan på en organisatorisk 

nivå, men det är enskilda individer som utifrån sina olika roller utför samverkan i det 

praktiska arbetet (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

  

Regeringen har föreskrivit myndigheter och andra offentliga aktörer att samverka. Det som 

uppfattas som bekymrande är att samverkan medför ingripande förändring av arbetet och det 

är svårt att veta vad resultatet i slutändan blir när en process väl har startat. Oklara uppgifter 

och befogenheter kan också understödja osäkerheten vid förändringar (Danermark 2000). Den 

forskning som har bedrivits inom samverkan har haft fokus på personalen och deras 

upplevelser av samverkan medan studier som beskriver hur personalens samverkan medför 

nytta för omsorgstagare, patienter och klienter är alldeles för få för att kunna dra några 

övergripande slutsatser. Det saknas vetenskapliga bevis för att kunna bevisa positiva effekter 

av samverkan för omsorgstagare, patienter och klienter (Hultberg 2007). 

 

Äldreomsorgen regleras främst av socialtjänstlagen och i 5 kap. 4§ står det: 

”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande (värdegrund)” (socialtjänstlagen 2001:453). Vidare beviljas 

hemtjänstinsatser även enligt socialtjänstlagen 4 kap. 1§ vilken innefattar att ”Den som inte 

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

av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt” 

(socialtjänstlagen 2001:453). Båda professionernas arbete regleras inom ramen för 

socialtjänstlagen men med utgångspunkt i olika positioner med skilda riktlinjer inom 

organisationen.    

 

Utifrån vad som framförs enligt ovan kommer antalet äldre att öka och utmaningen som den 

offentliga sektorn står inför idag är bland annat att uppnå kraven på effektivitet och strikt 

fördelning av de ekonomiska resurserna samt mål- och resultatstyrning. Dessa krav för den 

offentliga sektorn är väsentliga komponenter inom New Public Management som under de två 

senaste decennierna har expanderats i den offentliga sektorn i vilken äldreomsorgen 

inkluderas (Christensen, Lægreid, Roness & Røvik 2005). Dessa krav ska i sin tur kombineras 

med de äldres bästa vid beslut av deras behov och hur dessa ska verkställas ute i 

verksamheterna. Det är biståndshandläggare och enhetschefer som står för dessa uppgifter och 

det är samverkan mellan de som har stor relevans i hur dessa uppgifter ska genomföras. Dessa 
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professioner arbetar utifrån olika positioner i organisationen och kan utifrån dessa positioner 

ha olika utgångspunkter samt olika sätt att tänka på hur effektiviteten ska kombineras med de 

äldres bästa. Därför anser vi inför vår framtida yrkesutövning att det är viktigt att utifrån 

samverkan samt New Public Management studera samverkan mellan biståndshandläggare och 

enhetschefer inom äldreomsorgen. Genom att studera deras tolkning av begreppet samverkan, 

vilka erfarenheter de besitter av samverkan samt vilka eventuella möjligheter och hinder det 

finns i samverkan mellan dessa professioner kring den gemensamma omsorgstagare 

eftersträvas en ökad förståelse för hur den eventuella samverkan utförs i det praktiska arbetet 

mellan dessa professioner. Även då professionerna ännu är relativt nya efter specialiseringen 

anser vi att vår studie kan medföra nytta i form av att belysa samverkan mellan dessa 

specifika professionerna samt bidra till ökad förståelse för vardera profession och samverkan 

dem emellan.  

3. Syfte 

Syftet med studien var att förstå biståndshandläggarnas och enhetschefernas tolkning av 

begreppet samverkan samt deras erfarenheter av samverkan i det praktiska arbetet inom 

äldreomsorgen i det gemensamma arbetet kring omsorgstagare vid bedömning och 

verkställande av hemtjänstinsatser. 

4. Frågeställningar 

1. Hur definierar och tolkar biståndshandläggarna och enhetscheferna begreppet 

samverkan teoretiskt? 

2. Vilka erfarenheter har biståndshandläggarna och enhetscheferna av samverkan med 

respektive profession i det praktiska arbetet kring den gemensamma omsorgstagaren? 

3. Vad finns det för eventuella möjligheter och hinder i samverkan mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer och vad kan detta medföra för konsekvenser?  

5. Disposition 

Uppsatsen innehåller en problemformulering i vilken vi definierar det sociala problem vi 

ämnade att studera samt syfte och frågeställningar för vår studie. I avsnittet med bakgrund ger 

vi våra läsare en tillbakablick på historik samt begreppsdefinitioner. I tidigare forskning 

redovisar vi för vad som har forskats fram hittills inom det ämne vi ska undersöka. 

Metodavsnittet ger en förklaring för hur vi har gått tillväga, vilken metod och vilket urval vi 

har använt oss av samt hur vi har förhållit oss till etiska principer och lagstiftning. Vi 
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redovisar vetenskapsteoretisk ansats samt vilka teoretiska utgångspunkter vår studie kommer 

att förhålla sig till. Vidare förklarar vi hur vi har analyserat vårt material och hur har vi 

förhållit oss till reliabilitet och validitet. Till sist framförs resultat och analys samt diskussion. 

6. Bakgrund-utveckling av samverkan i äldreomsorgen 

Professionernas framkomst och utveckling har sin utgångspunkt i början av 1900-talet då 

första föreståndarinnorna utbildades. Professionen hade under hela 1900-talet genomgått olika 

faser och har haft olika funktioner i form av trivselskapande funktion, sjukvårdande och 

administrativ funktion samt serviceförmedlande funktion. Myndighetsutövande och chefskap 

har tillkommit under 1990-talet efter att kommunerna fick på nytt ansvar för äldreomsorgen. 

Vid denna tid infördes en ny organisationsmodell (BUM) där yrkesrollen delades upp till 

myndighetsutövning och chefskap och det är denna modell som gäller än idag (Trydegård 

1996). 

 

Ädelreformen som genomfördes år 1992 resulterade i stora förändringar inom äldreomsorgen 

i form av en omfattande decentralisering av ansvar och befogenheter till de kommunala 

organisationerna. En femtedel av landstingets förra verksamhet överfördes till kommunnivå. 

Vidare ledde reformen till ett nytt, utvidgat och växande hälso- och sjukvårdsansvar för 

kommunerna. Mot denna bakgrund kan fastslås att 1990-talet präglades av mycket stora 

förändringar i vården och omsorgen om de äldre (Socialstyrelsen 2003).  

 

Den nya organisationsmodellen (BUM) som infördes under 1990-talet medförde nya 

specialiserade roller i form av biståndshandläggare och enhetschefer. Detta innebar att 

bedömning av behov och beslut om dessa numera togs av biståndshandläggare medan 

enhetscheferna ansvarade för utförandet av beviljade hemtjänstinsatser vilket medförde att 

deras arbetsuppgifter blev mer avgränsade och renodlade (Blomberg 2004). Fördelar som 

medfördes av specialiseringen var bland annat tydliggörande av ansvarsfördelningen, 

marknadsorientering i form av ökad konkurrenskraftighet gentemot privata utförare, mer 

likartad biståndsbedömning samt ökad rättssäkerhet gentemot den enskilde (Blomberg 2004; 

Bergstrand & Hermansson 1998). Nackdelar med specialiseringen kunde i sin tur vara det 

ökade avståndet mellan biståndshandläggarna och de som arbetade med verkställigheten, 

vilket kunde bidra till svårigheter vid förändrat vårdbehov hos den enskilde. Ytterligare en 

nackdel kunde även vara att uppdelningen av ansvaret kunde bidra till brister i 

helhetsperspektivet av den enskildes situation (Bergstrand & Hermansson 1998).     
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Reformen ses som lösning på arbetsorganisatoriska problem då det menas att det är svårt i 

praktiken för en yrkesroll att axla både administrativa och verksamhetsknutna arbetsuppgifter 

samt att kompetenshöjning möjliggörs genom specialisering av arbetsuppgifter. Genom 

specialiseringen av arbetsuppgifter skapas underlag för en systematisk kostnads- och 

kvalitetskontroll samt ökar information och tillgänglighet till allmänheten (Blomberg 2004). 

 

Samverkan ses som en betydelsefull process för flera olika verksamheter men den är inte helt 

oproblematisk på grund av organisationernas olikheter angående organiserings principer, 

lagar och riktlinjer samt kunskaps- och tolkningsmodeller. Trots att samverkan mellan 

människor inom olika organisationer länge har förekommit råder det brist på kritiskt 

analyserade teoretiska studier om samverkan (Danermark & Kullberg 1999). 

 

För att god kvalitet inom äldreomsorgen ska kunna uppnås krävs en väl fungerande 

samverkan. Generellt sett finns ett behov av samverkan inom området, och det förefaller vara 

en nödvändig komponent inom äldreomsorgen. Trots det stora behov som råder av samverkan 

innefattar samverkan i det praktiska arbetet ett antal brister som begränsar dess utveckling. 

Några faktorer som begränsar samverkan är bland annat diffusa gränser mellan de olika 

ansvarsområdena, rädsla för ekonomiska överskridningar, skilda yrkeskulturer samt att 

professionerna inte är insatta och har bristande kunskap om varandras ansvarsområden 

(Bergstrand & Hermansson 1998).  

7. Begreppsdefinition 

Utifrån de begrepp som användes i studien valde vi att definiera dessa utifrån nedanstående 

begreppsdefinitioner.   

7.1 Samverkan 

Vi har i denna studie valt att utgå ifrån Danermarks (2000) definition av samverkan. Hans 

definition av samverkan innefattar ”medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans 

med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark 

2000, s. 15). 
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7.2 Enhetschef 

Med enhetschefer avses här arbetsledare med direkt verksamhetsansvar för olika 

hemtjänstinsatser. De har ansvar för direkt arbetsledning och personaladministration samt 

budgetansvar (Wolmesjö 2005). Begreppen enhetschef och sektionschef används växelvis av 

studiens intervjupersoner men har samma innebörd. 

7.3 Biståndshandläggare 

Biståndshandläggarnas arbetsuppgifter innefattar att ta emot ansökningar om insatser inom 

äldreomsorgen från äldre personer, deras anhöriga eller andra aktörer som exempelvis 

sjukvårdspersonal. De skall sedan utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen 

inom ramen för kommunens policy och tjänsteutbud (Dunér & Nordström 2009). 

7.4 Hemtjänst 

Hemtjänst innefattar biståndsbeslutad service och personlig omvårdnad i den enskildes bostad 

eller motsvarande. Hemtjänst kan ges i såväl ordinärt som särskilt boende. I hemtjänst ingår 

också avlösning av anhörigvårdare. Till hemtjänsten är det vanligt att ett antal timmar per 

månad beviljas som nivå för beslutet (Socialstyrelsen 2014). 

7.5 Teamträffar 

Teamträffar innebär en liten grupp av individer som har olika professioner och som samverkar 

över organisatoriska gränser med fokus på den enskilde och dennes behov (Axelsson & Bihari 

Axelsson 2007). 

7.6 Organisation 

Med hänsyn till konfidentialitetskravet i de etiska riktlinjerna valde vi att inte utlämna 

kommunens namn och har därför valt att inta information om organisationens uppbyggnad 

från intervjupersonerna. Organisationen innefattas av den offentliga sektorn och består av en 

socialförvaltning i en mindre kommun vars äldreomsorgen arbetar under samma ledning i 

form av en gemensam förvaltningschef. Äldreomsorgen är vidare indelad i 

myndighetsavdelning och verkställighetsavdelning med varsin verksamhetschef. 

Biståndshandläggarna tillhör myndighetsavdelning och benämns även som beställare medan 

enhetscheferna tillhör verkställighetsavdelning och benämns även som utförare.  
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8. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som framkommer i vår studie inriktar sig främst på samverkan mellan 

olika typer av professioner med ansvarsområden relevanta för det sociala arbetet. Vid 

sökningen av tidigare forskning utgick vi främst ifrån Linnéuniversitetets databaser vilka 

bland annat innefattade Academic search elite, SwePub och Libris. Sökorden innefattade 

främst collaboration, social work, assistance officer, unit manager samt elderly care. Vid 

sökandet av tidigare forskning var forskningen inom socialt arbete bred, det fanns även 

forskning att tillgå inom samverkan mellan olika organisationer och professioner inom det 

sociala arbetet. Det förekom forskning inom äldreomsorgen som berörde biståndshandläggare 

och enhetschefer var för sig, däremot var forskning innehållande samverkan mellan dessa 

specifika professioner begränsad. En av anledningen till den begränsade forskningen inom 

området för samverkan mellan biståndshandläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen 

kan eventuellt bero på införandet av BUM under 1990-talet och att vardera profession därmed 

ännu är relativt ny. Av denna anledning framförs studiens tidigare forskningen inte endast 

utifrån samverkan inom äldreomsorgen utan sträcker sig även på ett bredare plan över det 

sociala arbetet.  

 

8.1 Samverkan i socialt arbete  

Forskningen beskriver omorganisationen av äldreomsorgen under 1990-talet och utvecklingen 

mot en marknadsorientering. Ett sätt att hantera detta har varit att försöka öka effektiviteten, 

bland annat genom införandet av en så kallad beställar- och utförarmodell (BUM). I detta 

sammanhang har BUM, det vill säga åtskiljande av biståndsbedömning och 

verksamhetsansvar i en handläggarroll och en arbetsledarroll införts. Skälet tycks vara en 

strävan efter att uppnå en ökad rättssäkerhet i biståndshandläggningen för den enskilde, men 

efter hand har krav på att tydliggöra chefsroller och ansvarsfördelning lyfts. Vidare framförs 

att samverkan med andra organisationer anses skapa möjligheter till utveckling som 

förvaltningen på egen hand inte kan åstadkomma. Det finns även en uppfattning om att 

samverkan kan vara ett medel för att påverka en utveckling i andra organisationer, vilket ses 

som gynnsamt för den egna verksamheten samt att interprofessionell samverkan även sågs 

som viktig för att biståndshandläggarna skulle kunna fullfölja sina uppgifter och utföra sitt 

arbete (Dunér & Wolmesjö 2014; Österström 2007; Wolmesjö 2005). 
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Flera studier pekar på att införandet av BUM har medfört att det administrativa arbetet för 

biståndshandläggarna har ökat och att detta inte anses som särskilt rationellt och 

ändamålsmässigt. Vid förändring av behov måste även insatsens storlek ändras. Ofta är det 

hemtjänstpersonal som ser det förändrade behovet och rapporterar detta till 

biståndshandläggaren. Dessa justeringar av en insats, som enligt utförarna borde vara smidiga 

och diskreta, beskrivs som en administrativt trög process. Det har även framkommit att 

uppdelningen mellan myndighetsutövning och utförarverksamhet har upplevts som 

förvirrande bland de äldre. Införandet av flera led i organisationen innebar att avståndet 

mellan de äldre, beställare och utförare ökade och att möjligheter att påverka minskade för de 

äldre (Blomberg 2004; Thorsen 2003; Vabø 2003). 

 

Den inomorganisatoriska chefsrollen syftar till att samordna arbetskraft och resurser för att 

kunna leverera tjänster. Denna nivå kräver väl fungerande samverkan inom organisationen.  

Den interorganisatoriska nivån innefattar även andra organisationer som tillhandahåller 

relevanta tjänster till organisationen. I denna nivå krävs det att organisationer som arbetar 

inom äldreomsorgen samverkar och tillsammans strukturerar upp gemensamma mål, metoder 

och kriterier för de olika organisationerna. Cheferna måste arbeta för att uppfylla sin egen 

organisations krav och mål samtidigt som det kan krävas ytterligare arbete över gränserna 

även med andra organisationer för att kunna erbjuda tjänster till omsorgstagaren med så bra 

kvalitet som möjligt. Hinder i samverkan över gränserna mellan professioner och 

organisationer samt olika perspektiv på olika saker är två av de allvarligaste hindren för att 

skapa integration i omsorgsarbete, problem inom och mellan organisationer uppstår inte sällan 

även till följd av diffusa ansvarsfördelningar (Nies 2006). 

 

Även när det handlar om annan interprofessionell samverkan, i detta fall sjukvård och 

socialtjänst, pekar forskningen på vikten av kommunikation och förståelse för varandras 

profession och ansvarsområde för en fungerade samverkan. Här menas att ökad samverkan 

mellan professionerna är viktigt för att framförallt öka brukarens välbefinnande och för att 

brukaren ska få den vård och omsorg som behovet efterfrågar utan att behöva förflyttas 

mellan organisationerna och ansvarområdena i onödan. Ökad samverkan i form av 

kommunikation och samordning krävs även för att kunna utföra en professionell och säker 

äldreomsorg (Kirsebom, Wadensten & Hedström 2013).   
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Utifrån Eliassons (2010) forskningsresultat framkommer det att samverkan såväl kan handla 

om att tydliggöra men även överskrida gränser för de olika professionernas ansvarsområde. 

Samverkan kan begränsas i samband med att klara rutiner inte finns, eller att rutinerna inte 

följs, bristande tillit mellan professionerna, skilda perspektiv på arbetet, revirtänkande, 

otydliga ansvarsgränser, rädsla för förändringar samt bristande resurser. För att underlätta 

uppkomsten av samverkan med god kvalitet i det praktiska arbetet krävs tillit mellan 

arbetstagarna som samverkar samt förståelse för- och kunskap om varandras arbete och 

ansvarsområden. Det krävs även att professionerna bygger upp en relation och tillit till 

varandra. En väl fungerande samverkan kan framförallt bidra till att individen får sitt behov 

tillgodosett på ett bättre och mer effektivt sätt. Genom ett ökat helhetsperspektiv av 

organisationerna och ansvarområdena vet professionerna vilket ansvarområde som kan hjälpa 

individen med dennes eventuella behov och kan på så vis undvika att individen hamnar 

mellan olika ansvarsområden. Professionerna kan genom ökat helhetsperspektiv även se hela 

individens livssituation och inte endast behovet inom sitt eget ansvarsområde (Eliasson 2010).  

 

Vi var medvetna om att tidigare forskning inte berörde samverkan mellan studiens specifika 

professioner. Vi ansåg trots detta att den tidigare forskningen var relevant till vår studie då 

den berörde samverkan mellan olika professioner i socialt arbete och till stor del resulterade i 

att interprofessionell samverkan är viktig för att tredje parts behov ska kunna tillgodoses med 

god kvalitet. Forskningen framförde även hur hinder i samverkan mellan diverse professioner 

kan bidra till sämre kvalitet i den vård och omsorg som tredje parts behov efterfrågar (jmf 

Kirsebom et al. 2013; Eliasson 2010; Nies 2006). Den tidigare forskningen berörde därmed de 

områden inom samverkan som studien ämnade att belysa.   

9. Teoretisk utgångspunkt 

Vår empiriska studie och dess resultat analyserades utifrån samverkan och New Public 

Management. Valet av teoretiska utgångspunkter grundades främst utifrån induktiv metod 

vilket enligt Thomassen (2007) innebär att val av teoretiska utgångspunkter sker utifrån 

studiens empiri. Thomassen (2007) menar vidare att induktiva system grundas på kunskap och 

förståelse som utgår ifrån den insamlade empirin och att tolkning av detta kan vidareutvecklas 

i samband med att val av teoretiska utgångspunkter sker efter insamlandet av studiens 

material. Detta utgick vi ifrån genom att vi bearbetade det insamlade materialet och valde 

därefter att vidareutveckla vår tolkning av empirin med hjälp av samverkan och New Public 

Management.  
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9.1 Samverkan  

Enligt Danermark och Kullberg (1999) är samverkan idag en nödvändig arbetsform. På flera 

olika håll sker decentralisering och renodling av verksamheter, uppgifterna överförs på andra 

aktörer, kommunerna får ta allt större ansvar för vård och omsorg vilket leder till att de olika 

aktörerna blir beroende av varandra och för att kunna klara verksamheten måste de samverka 

(Danermark & Kullberg 1999). I det svenska välfärdssystemet har samverkan bedrivits mellan 

olika organisationer och myndigheter men också mellan olika professioner och yrkesgrupper 

då interorganisatorisk samverkan förutsätter interprofessionell samverkan (Axelsson & Bihari 

Axelsson 2007). Med samverkan menar Danermark (2004) att det är minst två eller flera 

människor interagerar om något/någon i ett speciellt ändamål. Även Axelsson & Bihari 

Axelsson (2007) menar att samverkan är en sammansatt integrationsform med både 

horisontell och vertikal integrering i vilken den byråkratiska regleringen bestämmer ramar för 

en gränsöverskridande professionell samverkan.  

 

Grundläggande för samverkan är att handlingar som utförs riktar sig mot objektet för 

samverkan och att syftet med dessa handlingar är klientens bästa. Andra argument för 

samverkan som lyfts upp är de ekonomiska resurserna, detta för att verksamheterna ska 

använda resurserna på bästa sätt samt att välfärdssystemet ska inte utnyttjas av enskilda 

individer på ett opassande sätt. Även vikten att fånga upp individer som hamnar mellan olika 

verksamheter tas upp som grund för samverkan. Det är av yttersta vikt att alla aktörer är 

medvetna om vilka motiven för samverkan är och att dessa uttalas i början av processen, med 

andra ord är klara och tydliga mål ett måste för en väl fungerade samverkan (Axelsson & 

Bihari Axelsson 2007; Danermark 2004). 

 

Danermark (2000) lyfter fram tre typer av faktorer som påverkar hur framgångsrik samverkan 

kommer att bli genom att uppmärksamma och identifiera dessa. Den första faktorn är 

kunskaps- och förklaringsmässig faktor vilket innebär att de olika professionerna som 

samverkar har olika utbildningar, olika förklaringsmodeller för olika problem samt ser på 

problemen på olika sätt. Den andra faktorn är att lagstiftningen och regelverket kan se olika ut 

trots att det kan handla om samma organisation. Den tredje faktorn som påverkar samverkan 

är aktörernas organisatoriska situation (Danermark 2000). En asymmetrisk relation mellan 

aktörer som samverkar, dålig koordinering, hög personalomsättning samt stor arbetsbelastning 

är faktorer som kan hämma samverkan (Danermark & Kullberg 1999). 
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Positiva konsekvenser som en väl fungerande samverkan kan medföra är bland annat 

professionell och rättssäker biståndsbedömning, att den enskilde får inflytande över 

insatsernas utformning, att individen får en förhöjd livskvalitet, rehabilitering kommer igång 

snabbare och är individuellt anpassad, att insatserna blir mer träffsäkra, ökad professionalitet, 

fokus på långsiktiga lösningar och resultat, främjandet av kreativitet och utveckling av nya 

arbetsmetoder samt besparingar till följd av effektivare resursutnyttjande (Prop.1996/97:124). 

 

Det som är specifikt för samverkan inom människobehandlande organisationer, till skillnad 

från andra typer av organisationer, är att i dessa organisationer samverkar människor om 

människor. Samverkan lyfts upp som en lärande process i vilken ledningen måste ha en aktiv 

och tydlig roll och att eventuella hinder blir eliminerade om det är möjligt, om inte måste 

olika verktyg utvecklas för att aktörerna ska kunna hantera dessa hinder (Danermark 2000). 

9.2 New Public Management 

New Public Management (NPM) har under de två senaste decennierna expanderats inom den 

offentliga sektorn. NPM stävar efter att begränsa skillnader mellan den privata och offentliga 

sektorn. Enligt NPM anses att organisationsformer och styrformer som föreligger i den privata 

sektorn till stor del kunna överföras till den offentliga sektorn. NPM innefattar främst element 

från nyare ekonomisk organisationsteori samt nyare ledningsteori. Detta inkluderar bland 

annat maximerad egennytta samt kontroll och styrning av de offentliga organisationerna 

(Christensen et al. 2005). 

 

Dominerande utgångspunkter i NPM har under de två senaste decennierna bestått av mål- och 

resultatstyrning samt strukturell och vertikal decentralisering av offentliga organisationer. 

Vidare har även stor vikt lagts på konkurrensutsättning, marknadsriktning samt en ökning av 

horisontell specialisering vilket har innefattat att funktioner och roller i de offentliga 

organisationerna eftersträvas att inte överlappa varandra. Mål- och resultatstyrning kan anses 

vara en strukturell och instrumentell förutsättning för ett administrativt och politiskt 

ledarskap. Till följd av ökad delegering inom de offentliga organisationerna skulle detta i sin 

tur medföra ökad flexibilitet. Däremot skulle den ökade flexibiliteten i sin tur motverkas på 

grund av ökad resultatkontroll och resultatrapportering (ibid.).          
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Denna typ av styrteknik grundas i tre huvudsakliga komponenter. Den första komponenten 

innefattar att olika typer av konkreta mål inom organisationernas olika områden ska fastställas 

av ledningen i en tydlig, konsistent och stabil utformning. Vidare ska de fastställda målen 

vara operationaliserbara för att de sedan ska kunna användas som bedömningsgrund för 

uppnådda resultat. Den andra komponenten innefattar att överordnad ledningsnivå ska 

återkopplas genom rapporter innefattande resultatmätningar av uppnådda mål. 

Resultatmätningarna ska i sin tur möjliggöra systematiska uppföljningar av resursinsatserna i 

förhållande till uppnådda resultat. Den tredje komponenten består av resultatuppföljning 

vilket utgår ifrån att uppnådda resultat ska belönas medan sämre resultat ska straffas. 

Överordnad ledning kan på så sätt inverka på underordnads handlingar (ibid.).  

 

På ett övergripande plan har anmärkningar mot NPM framkommit främst i form av att de 

administrativa belastningarna för personal har ökat samt att de professionellas roll och 

kvalifikationsmässiga inverkan har försvagats. Vidare lyfts negativa effekter med NPM i form 

av en fragmentiserad verksamhet med olika problem som följd, vilka är omfattande 

detaljstyrning samt redovisning som är tidskrävande (Dellgran, Johansson & Höjer 2015). 

 

Sammanfattningsvis menar Christensen et al. (2005) att NPM inte är en motsägelsefri och 

integrerad teori för den offentliga sektorn, utan kan snarare betecknas som en 

sammanställning av reformer och idéer som i viss mån kan motsäga varandra. I vår studie 

behandlades NPM utifrån de delar av det insamlande materialet vilka innefattar den studerade 

organisationens uppbyggnad och förutsättningar men även utifrån de förändringar som 

organisationen har genomgått i samband med ädelreformen och specialisering. Den 

organisation som studerats innefattas av den offentliga sektorn och består av en 

socialförvaltning. Biståndshandläggarna och enhetschefer arbetar under samma 

organisationsövergripande ledning men har skilda verksamhetschefer. Genom att söka teori 

utifrån ett induktivt förhållningssätt ansåg vi i takt med att återkommande organisatoriska 

faktorer framfördes inom området för samverkan att NPM och dess innefattande 

beståndsdelar av teorier var relevant för vår studie och dess material.  
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10. Metod 

10.1 Vetenskapsteoretisk ansats- hermeneutik 

Då studien eftersträvade en ökad förståelse inom området för samverkan mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen, valdes hermeneutiken som 

utgångspunkt för analysering och tolkning av studiens samtliga material.   

 

Termen hermeneutik kommer ursprungligen ifrån grekiskan och betyder tolka. Från början 

skapades hermeneutiken för att tolka och förstå texter. Grundidén är att forskaren som 

analyserar en text ska eftersträva att få fram textens mening med utgångspunkten på det 

perspektiv som dess författare haft (Bryman 2013). Hermeneutik som teori eftersträvar 

tolkning och förståelse av människor och världen runt om dem. Vid användning av 

hermeneutik som vetenskaplig ansats ska utgångspunkten vara tydliggörande och 

reflekterande kring den förförståelse som forskaren sedan tidigare besitter. Utifrån den egna 

förförståelsen samt insamling av ny data kan förförståelsen ifrågasättas samt korrigeras och 

ny kunskap kan därmed utvecklas (Thomassen 2007). Denna studie grundades utifrån den 

verksamhetsförlagda utbildningen dels på en förförståelse för biståndshandläggare och dels på 

en förförståelse för enhetschefer för den kommunala hemtjänsten. Förförståelsen rådde 

därmed utifrån de två olika professionernas perspektiv men även utifrån två olika mindre 

svenska kommuner och dess uppbyggnad. Det rådde en medvetenhet om den förförståelse 

som förekom och ett neutralt förhållningssätt till studien eftersträvades genom att till viss del 

distansera sig från denna förförståelse för att undvika att egna värderingar skulle läggas i 

studien och dess material. Det fanns även möjlighet för den förförståelse som rådde att 

användas för ökad kunskap i samband med den hermeneutiska tolkningen av studiens 

insamlade material.    

 

Enligt Thomassen (2007) förklarar den traditionella hermeneutiken hur förståelsen kan 

utvecklas genom den ”hermeneutiska cirkeln” vilket innefattar en varaktig rotation fram och 

tillbaka mellan delar och helheten av det material som eftersträvas att förstå. Materialets delar 

måste noga analyseras och därefter tolkas utifrån dess helhet. I detta skede bidrar en ökad och 

fördjupad förståelse för materialets delar samt även till en fördjupad förståelse av materialets 

helhet. Därefter kommer den fördjupade förståelsen av helheten bidra till en fortsatt förståelse 

och tolkning av materialets olika specifika delar. Denna interaktion mellan del och helhet 
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fortsätter att betinga varandra genom ökad och fördjupad förståelse och tolkning. Utifrån den 

”hermeneutiska cirkeln” kan förståelseprocessen förutsätta två olika horisonter, tolkarens 

horisont bestående av en förförståelse, samt den horisont som materialet innefattar. Tolkarens 

förståelse kommer att öka och fördjupas i samråd som materialets förståelse ökar utifrån 

tolkarens fördomar och förförståelse. Förståelsen ökar då i samråd mellan material och den 

som tolkar. Den ”hermeneutiska cirkeln” kan alltså öka förståelseprocessen dels utifrån 

interaktionen mellan materialets delar samt helhet, och dels genom materialet i sig och 

tolkarens fördomar och förförståelse (Thomassen 2007).  

 

För att kunna tolka studiens olika delar, vilket i denna studie bestod av det insamlade 

empiriska materialet, innefattande vad som framkom vid intervjuerna, samt studenternas 

förförståelse, teoretiska utgångspunkter och övrig litteratur som framkom i studien, som en 

helhet krävdes alltså utifrån den hermeneutiska cirkeln att materialets olika delar noga 

analyserades. Detta uppnåddes genom att analysera hur frågeställningarna samt övriga 

intervjufrågor besvarades dels utifrån biståndshandläggarnas perspektiv och dels utifrån 

enhetschefernas perspektiv för att sedan analysera detta utifrån såväl studenternas 

förförståelse samt övrig litteratur och teoretiska utgångspunkter. På så vis eftersträvades en 

överblick av studiens samtliga materiella delar som i sin tur bildade en helhet. Efter att såväl 

materialets delar som helhet analyserats fram och tillbaka kunde helhetsperspektivet av 

materialet framställas och genom att delarna samt helheten betingat varandra kunde även en 

fördjupad förståelse kring samtligt material och dess resultat framträda.  

10.2 Kvalitativ metod- intervjuer 

Kvalitativa metoder används idag inom samhällsvetenskapen och har vuxit fram som kritik 

mot den kvantitativa metodens dominans. Det som kännetecknar kvalitativ metod är då 

forskaren använder sig av denna typ av metod, kommer nära människor och miljöer som 

forskningsområdet belyser, större flexibilitet i forskningsprocessen, forskare får ofta utveckla 

egna analysverktyg och strategier samt att det finns andra krav för trovärdighet och 

generaliserbarhet (Ahrne & Svensson 2011). 

 

Syftet med studien var att förstå biståndshandläggarnas och enhetschefernas tolkning av 

begreppet samverkan samt erfarenheter av samverkan i det praktiska arbetet inom 

äldreomsorgen i det gemensamma arbetet kring omsorgstagare vid bedömning och 

verkställande av hemtjänstinsatser. Då vi eftersträvade att få en ökad förståelse för 
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intervjupersonernas tolkning och erfarenheter av samverkan, valde vi att använda kvalitativa 

intervjuer med semistrukturerade frågor. Syftet med semistrukturerade frågor var att få 

intervjupersonerna att utveckla sitt resonemang kring teman och på så sätt få en mer 

nyanserad bild av deras tolkning (Kvale & Brinkmann 2014). I kvalitativa intervjuer är 

intresset riktat mot den intervjuades synpunkter och genom att låta intervjun röra sig i olika 

riktningar kan kunskap öka om vad intervjupersonen upplever vara relevant. Undersökningens 

fokus kan anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under intervjuerna (Bryman 2013).  

 

I denna studie genomfördes åtta intervjuer i en mindre svensk kommun. Hälften av 

intervjupersonerna bestod av biståndshandläggare och resterande bestod av enhetschefer för 

den kommunala hemtjänsten, med tanke på det begränsade antalet intervjupersoner 

eftersträvade studien med andra ord inte generaliserbarhet. Vidare utfördes intervjuerna på 

intervjupersonernas arbetsplatser, dels för att intervjuerna skulle äga rum i en, för 

intervjupersonerna, välkänd och trygg miljö och dels för att intervjuerna inte skulle kräva mer 

tid än nödvändigt. En intervjuguide med ett bestämt antal noga utvalda och utformade 

intervjufrågor upprättades inför intervjutillfällena (bilaga 1). Syftet med intervjuguiden var att 

bevara strukturen i intervjuerna och samtidigt betinga möjligheten till diskussioner kring 

intervjufrågorna och dess områden. 

10.3 Urval och avgränsningar 

Studiens intervjupersoner valdes utifrån det forskningsområde som studien riktade sig mot 

genom ett målinriktat urval. Det är forskningsfrågan som styr vilka personer som ska 

intervjuas. Organisationer väljs ut beroende på vilket område forskningsfrågan berör, därefter 

väljs specifika intervjupersoner ut inom organisationen (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011). 

Målinriktat urval innebär att såväl organisationen som intervjupersonerna väljs utifrån det 

område som studien belyser och det syfte som råder för studien. Organisationerna och 

intervjupersonerna väljs därmed inte slumpmässigt utan väljs ut beroende på inom vilket 

område organisationen omfattas av samt vilken yrkesprofession som intervjupersonerna 

arbetar inom (Bryman 2011).  

 

I denna studie bestod organisationen av socialförvaltningen i en mindre svensk kommun och 

intervjupersonerna bestod av fyra biståndshandläggare samt fyra enhetschefer för den 

kommunala hemtjänsten i ordinärt boende. Samtliga intervjupersoner var yrkesverksamma 

inom samma förvaltning och kommun, studien eftersträvade att belysa samverkan i form av 
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det gemensamma arbetet kring gemensamma omsorgstagare, arbetsuppgifter som inte berörde 

detta område valde vi att utesluta. Valet av att endast studera en kommun och därmed även 

utesluta den privata sektorn, grundades främst i att samtliga intervjupersoner, utifrån vardera 

profession, skulle utgå ifrån så lika arbetsvillkor och förutsättningar som möjligt. Vi var 

medvetna om att antalet intervjupersoner inte var stort, men då studien eftersträvade en 

förståelse av hur samverkan kunde förekomma mellan studiens utvalda professioner för att på 

så vis, genom professionernas olika perspektiv, få ett helhetsperspektiv över samverkan i den 

utvalda kommunen, eftersträvade studien således inte generaliserbarhet. Valet av 

professionerna grundades i den organisatoriska utvecklingen i form av specialisering av 

professionerna, att forskning av samverkan mellan dessa professioner visade sig vara 

begränsad, samt utifrån våra egna erfarenheter inom området. Utifrån de avgränsningar vi 

valde att göra uteslöts omsorgstagarnas, politiska samt personalens perspektiv. Aspekter 

angående dessa perspektiv berördes endast indirekt utifrån studiens insamlade material.  

 

Den första kontakten med intervjupersoner togs i god tid och genomfördes via mejl och 

telefonsamtal. I mejlet framkom syftet för studien och att tidsmässiga hänsynstagande till 

följd av professionernas höga arbetsbelastning skulle beaktas genom att avsatt tid för 

intervjuerna skulle begränsa intervjuerna tidsmässigt.  

10.4 Etiska överväganden 

I forskning handlar det om att på ett rimligt sätt avväga mot varandras olika typer av intressen, 

som alla är legitima men som i vissa situationer kan komma i konflikt med varandra, 

forskarens intresse av att få fram ny kunskap, intresset för medverkande och berörda att få 

skydd mot integritetsintrång och mot insyn i sitt privatliv (Vetenskapsrådet 2011).  

10.4.1 Etiska principer och förhållningssätt  

 Informationskravet innebär att forskaren ska informera intervjupersoner om studiens 

syfte. Deltagandet i studien är frivilligt och den kan avslutas när som helst om 

intervjupersonerna vill det. 

 Samtyckekravet betyder att intervjupersonerna själva ska bestämma om de vill 

medverka i studien. För minderåriga krävs vårdnadshavares samtycke.  

 Kofidentialitetskravet förutser att uppgifter om intervjupersoner ska behandlas med 

största konfidentialitet och att obehöriga inte ska komma åt dessa uppgifter. 
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 Nyttjandekravet medför att uppgifter om enskilda personer som forskaren har samlat 

in endast får användas för studiens syfte (Bryman 2013). 

 

I denna studie togs hänsyn till de etiska principerna genom att intervjupersonerna 

informerades om studiens syfte och att all medverkan var frivillig. Inga personer eller grupper 

kom till skada till följd av studien. Intervjupersonerna informerades även om att total 

konfidentialitet inte gick att uppnå eftersom handledaren bland annat hade tillgång till 

materialet, men inga obehöriga hade möjlighet att få insyn i det. Det insamlade materialet 

användes endast till studiens syfte och inte till något annat. Avidentifiering av 

intervjupersonerna utfördes i form av att biståndshandläggarna benämndes med ”B” samt en 

slumpmässig siffra utvald mellan 1-4, enhetscheferna benämndes med ”E” och även de blev 

tilldelade en slumpmässig siffra mellan 1-4, detta för att undvika att identiteterna skulle kunna 

undanröjas. Vidare avidentifierades även den kommun som intervjupersonerna arbetar i. Detta 

med anledning av att kommunen är av mindre karaktär och risken att undanröja 

intervjupersonernas identitet ansågs vara högre än om studien utförts i en större kommun.   

10.4.2 Lagstiftning  

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor: 

 

3 § Denna lag ska tillämpas på forskning som innefattar behandling av 

1. känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204), eller 

2. personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden enligt 21 § 

personuppgiftslagen (2008:192). 

 

I denna studie användes inga känsliga personuppgifter samt personuppgifter om 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 

administrativa frihetsberövanden.  

 

Forskare och studenter måste noga överväga nytta med forskningen mot att riskera 

intervjupersonernas integritet (Vetenskapsrådet 2011). Utifrån etiska överväganden ansåg vi 

att nytta med studien övervägde risker med att skada intervjupersonernas integritet till följd av 

att forskning som fanns kring det aktuella temat var obefintlig och förhoppningen med studien 

var att öka förståelsen för hur samverkan ser ut mellan biståndshandläggarna och 

enhetscheferna inom kommunala hemtjänsten.  

https://lagen.nu/2003:460#P3S1
https://lagen.nu/1998:204#P13
https://lagen.nu/1998:204#P21
https://lagen.nu/1998:204#P21
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10.5 Informationsbrev 

Informationsbrevet utgick ifrån de ovanstående etiska principerna och skickades till 

intervjupersonerna i vilket dessa informerades om syftet med studien (bilaga 2). Det innehöll 

även frågan om de samtyckte till att medverka i studien. Vidare innefattade brevet även frågan 

om samtycke för att spela in intervjun (bilaga 3) och det innehöll även information om hur 

intervjupersonerna skulle benämnas i texten vilket blev genom bokstäver och siffror för att 

undvika att deras identitet skulle undanröjas. Kommunen i vilken de arbetar benämndes som 

en mindre svensk kommun. Insamlat material avsågs endast att användas för denna studie och 

det hanterades med största varsamhet för att inga obehöriga skulle komma åt den. Till sist 

innehöll brevet frågan om intervjupersonerna ville ta del av examensarbetet när det var färdigt 

och godkänt.   

10.6 Analys och tolkning 

När samtligt material var insamlat analyserades detta genom kodning. Materialet gicks då 

igenom, sammanställdes och klarlagdes utifrån vilka begrepp och mönster som var 

återkommande i intervjuerna. Vår ambition var sedan att uppnå en ökad förståelse genom att 

utifrån det kodade materialet tolka detta utifrån den hermeneutiska cirkeln vilket i sin tur 

innebar att materialets olika delar samt helhet studerades gång på gång om vartannat. I denna 

studie innefattade materialets delar tidigare forskning, föreliggande förförståelse, teoretiska 

utgångspunkter, organisatorisk uppbyggnad samt vad som framkom vid intervjuerna utifrån 

vardera intervjupersonens personliga erfarenheter, och utifrån intervjupersonernas 

professionella perspektiv utifrån vardera yrkesprofession. Helheten bestod i sin tur av det 

samtliga insamlade materialet som helhet, samt utifrån tidigare forskning och vardera 

teoretiska perspektiv som utifrån empirin valdes att användas i studien.    

10.7 Kodning av kvalitativ data 

Enligt Grønmo (2006) förekommer insamlad data oftast i form av texter. Forskaren går 

igenom materialet och klarlägger vad det är som framkommer ofta, vilka begrepp eller 

mönster som upprepas, vilka tendenser som träder fram och i vilka sammanhang. För att 

kunna upptäcka dessa mönster är det viktigt att förenkla och sammanfatta texterna. Kodning 

av text går ut på att hitta ett eller flera nyckelord som beskriver större delar av texten, dessa 

nyckelord kallas i sin tur för koder (Grønmo 2006). 
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Öppen kodning utgår ifrån rådata vilket innefattar studiens insamlade datamaterial. Vidare 

utvecklas kodningen så att forskaren kan bilda underlag för kategorier och begrepp. Sedan 

utgår kodningen utifrån de identifierade och definierade gemensamma drag vilka 

kategoriseras, i detta skede ligger studiens problemställning till grund för att bedöma vilka 

kategorier som är mest betydelsefulla och mest givande (Grønmo 2006). Kritik som framförts 

mot kodning vid kvalitativ dataanalys är enligt Bryman (2013) då kontexten kan gå förlorad 

och att informationen kan bli fragmentiserad i samband med att olika textdelar väljs ut 

(Bryman 2013). 

 

Vi läste vid ett flertal tillfällen igenom det insamlade materialet samt efter hand antecknade 

och markerade vi begrepp och nyckelord som var återkommande för samtliga 

intervjupersoner men även för vardera profession. Genom att tolka och koda deras svar utifrån 

våra frågeställningar och koppla dessa till samverkan och New Public Management samt 

tidigare forskning och förförståelse utifrån den hermeneutiska cirkeln eftersträvade vi att 

utveckla en helhetsförståelse för biståndshandläggarnas och enhetschefernas tolkning av 

begreppet samverkan, deras upplevelser av samverkan i det praktiska arbetet kring 

omsorgstagarna samt vilka möjligheter och hinder det finns för en väl fungerande samverkan.  

10.8 Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet avses datamaterialets pålitlighet. Reliabiliteten anses vara hög om 

undersökningens utformning och datainsamling ger pålitlig data. Detta manifesteras genom att 

den data som framkommer är identisk vid användandet av samma undersökningsmetod vid 

olika datainsamlingar om samma företeelse. Vid kvalitativa undersökningar kan det vara svårt 

att realisera upprepade datainsamlingar om samma företeelse, dels för att många samhälleliga 

företeelse befinner sig i ständig förändring och dels för att en del av projekten är alltför 

komplicerade och föränderliga för att insamling av data ska kunna genomföras på samma sätt 

(Grønmo 2006).  

 

Svårigheter med att testa reliabilitet i kvalitativa studier hänger enligt Grønmo (2006) ihop 

med att undersökningsmetoder och datamaterial är mindre strukturerade än i kvantitativa 

studier. På senare tid har begreppet trovärdighet används istället för reliabilitet. Oavsett vilket 

begrepp som används vid kvalitativa studier är det viktigt att påpeka att slutsatser som 

presenteras bygger på datamaterial som är insamlat på ett metodiskt sätt och ligger i linje med 

etablerade krav och handlingssätt i den undersökningsmetod som använts (Grønmo 2006). 
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Kvale och Brinkmann (2009) menar att trots att en ökad reliabilitet för intervjuresultaten 

eftersträvas för att undvika en självsvåldig subjektivitet kan en stor strävan efter reliabilitet 

undanröja variation och kreativitet i intervjuerna. Resultatet blir därmed mer omfattande om 

intervjuaren utgår ifrån sin personliga intervjustil och kan improvisera samt vidareutveckla 

nya uppkomna ingivelser (Kvale & Brinkmann 2009).   

 

Validitet innefattar sanning, giltighet, styrka samt riktighet i ett uttalande. Ett yttrande som 

anses vara giltigt ska vara varaktigt, väsentligt, försvarbart, övertygande och välgrundat 

(Kvale och Brinkmann 2009). Om undersökningsprojekt och datainsamling producerar data 

som är betydelsefull för problemformuleringen anses validiteten vara hög. Vid kvalitativa 

studier är det omöjligt att uppnå total validitet eftersom det varken finns enkla kriterier eller 

exakta mått på validitet. Ett sätt att bedöma validitet är genom att föra metodiska och kritiska 

diskussioner av undersökningens utformning och dess insamlade material (Grønmo 2006). 

 

Vi redovisade under rubriken ”metod” hur vi gick till väga för att samla in datamaterial. Detta 

genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt genom ett målinriktat urval av såväl 

organisationer som intervjupersoner. Dessa valdes därmed utifrån område och syfte för vår 

studie vilket innefattade intervjuer med fyra biståndshandläggare och fyra enhetschefer då vi 

ville få ta del av perspektiv utifrån båda professionerna inom samma organisation, i detta fall 

socialförvaltningen i en mindre svensk kommun. Våra frågor var utformade så att 

intervjupersonerna kunde stanna och tänka efter för att kunna svara så öppet och ärligt som 

möjligt. Ambitionen var därmed att öka trovärdigheten och giltigheten så långt det var möjligt 

inom ramen för kvalitativa studier.  

10.9 Arbetsfördelning 

Vid den inledande fasen av vår studie sökte vi litteratur på var sitt håll. Vidare skrev vi sedan 

delar om metod samt tidigare forskning separat, resterande avsnitt i studien skrev vi 

tillsammans. Båda två närvarade vid samtliga intervjutillfällen och vi turades om att vara 

intervjuledare. Transkriberingen delades upp hälften var. Framförallt lade vi tillsammans stor 

vikt på ett gemensamt resonemang och diskussioner med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställningar vid resultat, analys samt diskussion.  
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10.10 Metoddiskussion  

Vi studerade med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar samverkan mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen. Vi eftersträvade under studiens 

gång att uppnå en ökad förståelse inom området. Då vi eftersträvade en ökad och fördjupad 

förståelse valde vi att analysera och tolka det insamlade materialet utifrån den hermeneutiska 

cirkeln. Detta genom att studera delarna i form av tidigare forskning, förförståelse, teoretiska 

utgångspunkter samt det material som framkom vid intervjuerna utifrån vardera profession. 

Dessa delar analyserades och tolkades i sin tur i förhållande till helheten vilken bestod av 

studiens samtliga material. Utifrån denna analysering och tolkning ökade förståelsen för 

vardera del samt delarna relaterade till varandra i form av en helhet.  

 

Utöver kvalitativa intervjuer med varje enskild intervjuperson övervägde vi även att i vår 

studie använda oss av fokusgruppsdiskussioner. Kortfattat innefattar fokusgruppsdiskussioner 

en avgränsad grupp människor som möts vars syfte är att en eller ett flertal aspekter runt ett 

avgränsat ämne eller tema ska diskuteras. Dessa diskussioner genererar i sin tur kollektiva och 

gemensamma kunskaper och erfarenheter kring det specifika området. Vid denna metod 

eftersträvas inte den enskildes egna upplevelser utan söker gemensamma erfarenheter i 

gruppen (Dahlin-Ivanoff 2011). Inför intervjuernas utförande efterfrågade 

biståndshandläggare fokusgruppsdiskussioner men då enhetschefernas verksamheter är 

förlagda på olika geografiska områden skulle detta försvåra för dem. Vi ansåg dessutom inte 

att resultatet skulle bli tillförlitligt om fokusgruppsdiskussioner genomfördes med den ena 

professionen men inte med den andra. Till följd av denna faktor samt att vi trots allt 

eftersträvade personliga erfarenheter inom samverkan valde vi istället att genomföra 

kvalitativa intervjuer med varje enskild intervjuperson. Svårigheter med användandet av 

kvalitativa intervjuer var att möjligheten att uppnå trovärdighet samt att giltigheten var 

begränsad. Vid utförandet av intervjuerna och de semistrukturerade frågorna uppstod även 

vissa svårigheter i form av att begränsa diskussionerna inom studiens område. Vidare 

bedömde vi att ingen individ eller grupp skulle komma till skada till följd av utförandet av 

studien då utförandet utgick ifrån de etiska riktlinjerna samt efterfrågade intervjupersonernas 

professionella förhållningssätt.  

 

Vi ansåg att genom vårt informationsbrev, intervjuguide samt genom att lyssna på 

intervjuerna flera gånger, transkribering av dessa, analys av insamlad data och kodning av 
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denna kunde öka trovärdigheten av vår studie. Vår intervjuguide utarbetades utifrån våra 

frågeställningar och vi frågade intervjupersonerna om vi uppfattade deras svar korrekt och 

även bad de att utveckla vissa svar om vi var osäkra på dess innebörd. Meningen med att 

ställa kontrollfrågor var att kunna öka giltighet av vårt material. Att undersöka det som står i 

vårt syfte var inte minst viktigt med tanke på samtliga intervjupersoner uttryckte en önskan 

om att läsa vår studie när den var klar och godkänd. För att möjliggöra ökad trovärdighet och 

giltighet skulle studien kunna innefatta ett större antal intervjuer. 

11. Resultat och analys 

I denna del redovisas det resultat som framkom vid intervjuerna med biståndshandläggarna 

och enhetscheferna. Vidare redovisas resultatet även i samband med tidigare forskning samt 

teoretiska utgångspunkter i form av samverkan och New Public Management (NPM). 

Biståndshandläggarna benämns med B1, B2, B3 och B4, och enhetscheferna benämns med 

E1, E2, E3 och E4, detta för att tydliggöra vilken profession som framförde vad. Denna del 

framförs genom en övergripande strukturering utifrån studiens frågeställningar med 

underrubriker för vardera frågeställning.   

11.1 Hur definierar och tolkar biståndshandläggarna och enhetscheferna 

begreppet samverkan teoretiskt? 

Under denna rubrik redovisas hur intervjupersonerna definierade och tolkade begreppet 

samverkan, samt hur deras ambition för utförandet av samverkan i det praktiska arbetet lyftes 

fram. 

11.1.1 Definition och tolkning- samverkan: en strävan bortom profession mot 

gemensamma mål  

Samtliga intervjupersoners definition av samverkan som begrepp var till stor del 

överensstämmande och innefattade övergripande och centrala komponenter i form av 

kommunikation, personliga möten, att arbeta gentemot omsorgstagaren för att uppnå ett så bra 

resultat för omsorgstagaren som möjligt. B1 definierade samverkan ”…men det är ju att man 

har personen i mitten, alltså den här som vi ska arbeta tillsammans med, gentemot och, och få 

ett så bra resultat som möjligt.”  

 

Utifrån de definitioner, vilka innefattade de komponenter som samtliga intervjupersoner 

framförde vid intervjuerna, stämde innehållet av definitionerna överens med de mest centrala 
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och grundläggande komponenter som både Axelsson och Axelsson Bihari (2007) samt 

Danermark (2004) framför. Dessa komponenter ämnar att genom målinriktade handlingar 

gentemot omsorgstagaren ha dennes bästa i åtanke. Även B4 definierade begreppet utifrån 

dessa komponenter, ”…att man samverkar tillsammans för att uppnå målen så att uppnå att 

det blir så bra som möjligt för den enskilde.” 

 

Utifrån de sammanställningar som gjordes av det insamlade intervjumaterialet kunde vi 

konstatera att samtliga intervjupersoner var medvetna om vikten av samverkan, och att de var 

överens om att detta är ett bra sätt att arbeta på. Det lyftes fram att vikten av samverkan har 

ökats ytterligare i samband med att BUM infördes. Då arbetsrollerna specialiserades och 

delades upp till biståndshandläggare och enhetschefer medförde detta att det numera fanns två 

professioner som skulle samverka istället tidigare en profession som innefattade de båda 

rollerna som beställare och utförare (Blomberg 2004).  

 

Vid intervjuerna framkom det att viktiga förutsättningar för att få en väl fungerande 

samverkan är kunskap och förståelse för varandras professioner och ansvarsområden, respekt 

för varandra såväl som person som profession, en medvetenhet av vikten av samverkan i det 

praktiska arbetet samt gemensamma mål och tydlighet i samtliga moment i det praktiska 

arbetet. Vidare menade de att en väl fungerande samverkan förutsätter tydlighet i de 

professionella rollerna samt tydliga ansvarsgränser. Detta är även en väsentlig utgångspunkt i 

NPM vilken har expanderats de senaste två decennierna inom den offentliga sektorn. Enligt 

NPM har decentralisering och tydlig fördelning av roller eftersträvats inom den offentliga 

sektorn (Christensen et al. 2005). Utifrån samverkan menar Danermark (2000) att en aktiv och 

tydlig roll även hos ledningen är en förutsättning för en väl fungerande samverkan. E3 

framförde att professionerna har olika roller, ”…vi har olika roller i verksamheten, för mig är 

ju målet viktigt.” 

 

Utöver decentralisering av den offentliga sektorn är även ökad målstyrning en väsentlig del 

inom NPM. Med målstyrning eftersträvas att konkreta och tydliga mål sätts av ledningen för 

den underordnade organisationen som i sin tur förväntas sträva efter och uppfylla dessa. 

Resultatet av de utsatta målen ska i sin tur återkopplas från underordnad organisation till 

ledningen (Christensen et al. 2005). Det framkom i intervjuerna att målinriktat arbete är väl 

förankrat såväl i vardera professioners arbetsuppgifter som i det gemensamma arbetet kring 
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omsorgstagaren. Vidare framfördes även de riktlinjer som ligger till grund för det 

gemensamma arbetet, vilka innefattar de verktyg som organisationen har till sitt förfogande 

för en väl fungerande samverkan, och för hur dessa ska användas i det praktiska arbetet. Även 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) samt Danermark (2004) menar att klara och tydliga mål 

är en nödvändighet för en väl fungerande samverkan och för att i sin tur öka möjligheterna för 

att uppnå dessa mål.  

11.2 Vilka erfarenheter har biståndshandläggarna och enhetscheferna av 

samverkan med respektive profession i det praktiska arbetet kring den 

gemensamma omsorgstagaren? 

Under denna rubrik framförs professionernas erfarenheter av hur samverkan mellan 

biståndshandläggarna och enhetscheferna utförs i det praktiska arbetet.  

11.2.1 Samverkansformer i det praktiska arbetet 

Som det framkom under föregående rubrik erhåller organisationen riktlinjer för hur 

samverkan ska utformas. Dessa riktlinjer innefattar regelbundna träffar som kallas för 

teamträffar. Teamträffarna ansågs enligt samtliga intervjupersoner vara det viktigaste 

verktyget för samverkan. Vid dessa träffar diskuteras omsorgstagarnas behov samt olika 

metodfrågor för såväl bedömning som utförande av hemtjänstinsatser. En av 

intervjupersonerna, B1, sammanfattade teamträffarna såhär:  

 

Om vi tar dem så har vi ju, den form vi har här då det är ju teamträffar vi har. Och det har vi, en 

gång i veckan är jag på teamträffar. Och då har jag en hemtjänstgrupp i [namn på ort], och den 

gruppen är indelad i tre olika grupper, som man träffar då, jag åker dit varje vecka men det är 

olika grupper jag träffar så var tredje vecka träffar jag samma grupp. […] Och då är det ju 

sektionschefen som håller i det hela, och sen är det jag som kommer då och det är arbetsterapeut 

och sjukgymnast som kommer och så är det sjuksköterskorna som jobbar där också då. […] Så 

då träffas vi och så pratar vi om dem som ingår i den gruppen då.  

 

Utöver teamträffarna framfördes vid samtliga intervjuer att samverkan i det praktiska arbetet 

även utförs i form av mejlkontakt, telefonkontakt, smskontakt, kommunikation genom 

gemensamma datorsystem samt gemensamma hembesök. Intervjupersonerna framförde att 

samverkan i det praktiska arbetet på ett övergripande plan främst utförs genom olika former av 

kommunikation. En väl fungerande samverkan förutsätter enligt Kirsebom et al. (2013) en 

fungerande kommunikation mellan professionerna samt kunskap och insikt i varandras 
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arbetsförhållanden. Dessa komponenter föreligger därmed nödvändiga för att uppnå en 

fungerande samverkan vilket i sin tur ökar förutsättningarna för att den enskildes behov ska 

kunna tillgodoses (Kirsebom et al. 2013). 

11.2.2 Organisatoriska förutsättningar- person, profession eller organisation?  

Under intervjuerna uppkom diskussioner om vilken roll personkemi spelar in i utförandet av 

samverkan, kring detta rådde det delade meningar hos intervjupersonerna. Somliga av 

intervjupersonerna ansåg att personkemin är en väsentlig beståndsdel för att få en fungerande 

samverkan, medan resterande intervjupersoner ansåg att personkemin inte har en betydande roll 

i samverkan utan att det professionella förhållningssättet ska vara den dominerande faktorn. 

Danermark (2004) medhåller att personkemin spelar en viss roll i samverkan men att det är de 

strukturella förhållandena, i vilka han lyfter ledningens ansvar för att skapa förutsättningar för 

en väl fungerande samverkan, som är avgörande komponenter.  

 

En organisatorisk förutsättning som samtliga intervjupersoner efterfrågade är övergripande ett 

samverkansforum i vilket frågor kring samverkan skulle tas upp samt riktlinjer och strategier 

professionerna emellan. Syftet med samverkansforum skulle vara att arbeta preventivt för att 

uppnå förbättring i de olika stegen för samverkan. Detta hade i sin tur kunnat bidra till ökad 

förståelse och kunskap för varandras arbetssituation. E3 uttryckte detta önskemål enligt 

nedanstående citat:  

 

när man tittar på mötena, så har man ju uppbyggt med personalfrågor, sen, och då kallar man ju 

det för APT, arbetsplatsträffar. Sen har du även något som du kallar för verksamhetsträffar och 

det berör ju dem enskilda, det är ju direkttid för varje omsorgstagare då ju som behöver det. Eh, 

och en sådan direkttid med omsorgstagaren i fokus har vi ju med biståndshandläggarna vi 

teamträffarna. Men rent organisatoriskt alltså övergripande frågor för samarbete, eh har vi ju inte 

med biståndshandläggarna då. 

 

Somliga intervjupersoner framförde vikten av att framhäva känslan av att de båda 

professionerna tillhör samma förvaltning trots att de tillhör olika avdelningar. Trots att 

professionerna har olika arbetsuppgifter och har sina arbetsplatser förlagda på olika geografiska 

områden så eftersträvas ändå en känsla av att tillhöra ett team som arbetar kring den 

gemensamma omsorgstagaren och eftersträvar gemensamma mål. Det framkom att 

socialförvaltningen är uppdelad i geografiska områden vilket medför att var och en av cheferna 

och biståndshandläggarna har ett begränsat antal av den motsatta professionen som de arbetar 
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och samverkar med. B2 uttryckte, ”Vi är ju ett team kring den enskilde. Eh… det är väl det, 

team, teamwork, teamarbete…”  

 

Danermark (2005) menar att, trots att professionerna som samverkar ingår i samma 

organisation, utgår ifrån helt olika organisatoriska situationer. Professionerna möter därmed 

omsorgstagaren utifrån skilda organisatoriska ståndpunkter (Danermark 2005). Under 

intervjuerna lyftes indirekt samverkan inför omsorgstagaren ifrån vardera professionen upp för 

att framstå som en professionell organisation där professionerna inom den gemensamma 

organisationen är eniga och professionella i utförandet av samtliga arbetsuppgifter, vare sig det 

handlar om bedömning eller verkställighet. Detta uttryckte B1: 

 

Medans jag tycker att vi som jobbar i kommunen vi måste liksom få till det och känna att vi är ju 

kommunen och vi, det är socialförvaltningen här då och vi är distriktssköterskor, sektionschefer 

och arbetsterapeuter och sjukgymnaster och vi då, vi måste jobba för samma sak och få ihop det 

och kunna prata med varandra… 

 

Även E2 framförde vikten av enighet i det gemensamma arbetet kring omsorgstagaren:  

 

...att det ger dåligt intryck för våra kunder, att vi ska vara eniga eller så, om den ena säger si och 

den andra säger så är det dåligt, och det blir också svårt tänker jag för personalen att bemöta 

omsorgstagaren om de får olika direktiv eller så… 

 

För att uppnå enighet i organisationen menade intervjupersonerna vidare att detta förutsätter 

att professionerna stämmer av med varandra genom återkoppling samt att underlag för 

återkoppling baseras på fakta och därmed undviker personliga åsikter. De menade att detta i 

sin tur medför ökad respekt och förtroende för vardera professionen vilket kan leda till en 

ökad öppenhet för diskussioner kring beslutsfattande och utförande. Intervjupersonerna 

uppgav även att organisationens ambition är att omsorgstagare endast ska behöva kontakta 

någon inom organisationen vid ett tillfälle för att få sitt ärende utrett, även om den kontakten 

tas med fel profession. De uttryckte vidare att även detta kräver samverkan inom 

organisationen då rätt profession ska informeras och återkomma till omsorgstagaren för att 

undvika att omsorgstagaren hamnar mellan verksamheterna och i sin tur inte får sitt ärende 

utrett. Både Axelsson och Bihari Axelsson (2007)  samt Danermark (2004) lyfter vikten av att 

fånga upp omsorgstagaren och därmed undvika att denne hamnar mellan verksamheterna, de 
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menar vidare att detta är en väsentlig komponent för att uppnå samverkan mellan 

professionerna.  

11.2.3 Professionernas roll i samverkan  

Utifrån insamlat material framkom det att vardera profession ser på sin position i samverkan 

olika. Biståndshandläggarna framförde att de ser på sin position som en central roll i 

samverkan då det är dem som tar kontakt med övriga professioner där samverkan behövs samt 

att det är dem som samordnar möten och träffar vid behov. B1 förklarade sin position i 

samverkan, ”…man är lite som spindeln i nätet när det gäller samverkan. För det är vi liksom 

som tar kontakten med dem olika som vi känner att vi behöver samverka med.”  

 

Enhetscheferna däremot framhävde sin position i samverkan som ett viktigt led mellan 

biståndshandläggare och hemtjänstpersonal, inte minst genom att regelbundet handleda sin 

personal. E2 menade:   

 

Det har jag upplevt att det kan vara olika förhållande mellan personal och biståndshandläggaren, 

en länk där emellan, mm, det här fungerar i praktiken för biståndshandläggaren men jag måste 

känna så klart för personalen att vi måste gå den vägen då…  

 

Detta menade enhetscheferna kan bidra till ökad förståelse även mellan hemtjänstpersonal och 

biståndshandläggare vilket vidare även kan bidra till ytterligare teamkänsla inom 

organisationen samt ökad respekt och insikt i varandras arbetsuppgifter och på så vis får ett 

ökat helhetsperspektiv kring omsorgstagaren. Utifrån ett NPM-perspektiv kan detta bidra till 

ytterligare tydliggörande av roller och dess funktioner samtidigt som det kan åstadkomma en 

ökad strävan efter gemensamma mål och resultat (Christensen et al. 2005).  

11.2.4 Betydelsen av organisationens och professionens utveckling för samverkan   

Samtliga intervjupersoner uttryckte att samverkan har förbättrats radikalt sedan införandet av 

regelbundna teamträffar. Utifrån deras erfarenheter har samverkan tidigare varit diffus och 

obefintlig. Det fanns tidigare inte heller några riktlinjer inom kommunen som förespråkade 

hur de olika professionerna skulle samverka i det praktiska arbetet kring gemensamma 

omsorgstagare, utan samverkan skedde då endast genom kommunikation på eget initiativ. Då 

kunskapen och förståelsen för andra professioner var begränsad upplevdes inte andra 

professioners information vara av samma betydelse som i dagsläget, vilket bland annat 

framfördes av E1:   
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…det var tidigare då när vi inte hade dem här teamträffarna utan då fick man ju ringa och prata 

dem om det var något speciellt och då var det ju så en del var ju kanske inte jätteintresserade av 

och höra vad man skulle säga eller vad man.. det var väldigt olika då. Nu har vi ju dem här 

teamträffarna och då träffas vi ju och få, för att samverka, och alla liksom är med på det och det 

är andra professioner med också, så då blir det ju, det blir på ett mycket bättre sätt.  

 

Även Eliasson (2010) menar att bristande riktlinjer och rutiner kan begränsa samverkan, detta 

till följd av bristande kunskaper om andra professioner samt begränsad tillit och förtroende. 

Samtliga intervjupersoner betonade inte bara betydelsen av utförande av teamträffar utan även 

att dessa ska utformas och följas efter befintliga riktlinjer inom kommunen samt prioriteras av 

samtliga professioner. E4 framförde tidigare erfarenheter av samverkan enligt nedan:    

 

…när jag började jobba här så kunde jag säga ….vadå biståndshandläggare …hon var bara en 

kring figur hon var långt borta jag såg inte henne som en del men när jag hade jobbat lite längre 

så tänkte jag men hon är en jätteviktig person… 

 

Detta kan relateras till NPM vilken har bestått av horisontell decentralisering av den offentliga 

sektorn. Detta har resulterat i tydliga och avgränsade roller. Rollerna blev därmed mer 

fördelade och intresset samt insikten i varandras professioner var till en början begränsad 

(Christensen et al. 2005). Under utvecklingens gång av samverkan mellan 

biståndshandläggarna och enhetscheferna framförde dem att samverkan i form av främst 

teamträffarna numera utförs på ett mer naturligt sätt och att det har blivit en rutin i det 

vardagliga arbetet.    

11.3 Vad finns det för eventuella hinder i samverkan mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer och vad kan detta medföra för 

konsekvenser?  

Under denna rubrik framförs de hinder i samverkan som framfördes av intervjupersonerna. 

Vidare är det värt att poängtera att samtliga redovisade hinder inte är aktuella i dagsläget utan 

kan tillhöra tidigare erfarenheter eller eventuella hinder som skulle kunna uppkomma i 

samband med samverkan.    
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11.3.1 Samverkan i förhållande till den organisatoriska uppbyggnaden  

Majoriteten av intervjupersonerna framförde att de under sitt yrkesverksamma liv har arbetat 

som både biståndshandläggare och enhetschef som en och samma profession innan införandet 

av BUM. Enligt Blomberg (2004) innebar BUM att professionen delades upp i två 

professioner som bestod av en beställare i form av biståndshandläggare samt en utförare i 

form av enhetschef. B4 framförde utvecklingen av sin profession under årens gång enligt 

följande:   

 

...jag har jobbat i olika, då var jag först hemtjänstassistenten och vi har varit chefer i olika 

omfattningar, sedan delades väl 2000, och då blir det både biståndshandläggare och sektionschef 

nu vet jag inte om det hette sektionschef eller enhetschef, jag kommer inte ihåg. Då delades ju 

då år 2000. På 1990 talet hade vi både, handläggning och verksamheten, vi hade både 

myndighetsutövning och verksamheten. Då gick jag upp och gjorde vårdplanering på lasaretten 

och gick hem och verkställdes. Vi hade alltihop. Sedan delades det ju. 

 

Införandet av BUM har inte enbart medfört möjligheter för såväl professionerna som 

omsorgstagarna utan specialiseringen av rollerna har även medfört utmaningar i det praktiska 

arbetet. En av utmaningarna som den nya organisationsformen har medfört är bristande 

helhetsperspektiv av omsorgstagarens situation (Eliasson 2010; Bergstrand & Hermansson 

1998). Införandet av BUM har vidare även medfört att omsorgstagarna har upplevt den nya 

organisationsmodellen och dess professioner som förvirrande. I samband med att antalet 

professioner har ökat har även avstånden mellan dessa professioner och omsorgstagaren ökat. 

Till följd av detta har omsorgstagarnas möjlighet att påverka beslut och utförande minskat 

(Blomberg 2004; Thorsen 2003; Vabø 2003). E3 uttryckte de konsekvenser som otydliga 

roller kan medföra för omsorgstagaren:  

 

…det är väl det här typiska man tappar känslan av sammanhang […] man förstår inte, man vet 

inte […] och då reagerar man, ni vet det här klassiska. Man blir förbannad eller man blir rädd 

eller.. man blir tyst.. och uppgiven. 

 

B3 menade att förvirring hos omsorgstagaren inför professionernas arbetsområden kan 

minskas med hjälp av tydlighet inför omsorgstagaren:    

 

Ja, det är bra att det blir tydligt, för ibland kan man ju känna att vi blir otydliga, jag har inte 

personal, jag är bara ansvarig för den insatsen, det beslutet och jag är inte ansvarig för 
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personalen och det är ju svårt för den enskilde att förstå så det är ju viktigt att man är tydlig men 

den biten.  

 

I samband med den förvirring som kan uppstå när omsorgstagaren upplever professionerna 

som otydliga uttryckte intervjupersonerna att detta även kan medföra en känsla av otrygghet 

hos omsorgstagaren, vilket B3 menade är motsatt effekt av vad verksamheten eftersträvar:   

 

Det blir otrygghet för den enskilde, att hon känner liksom den här hemtjänsten säger en sak och 

biståndshandläggaren säger en annan så kan jag väl känna att det blir otryggt och vårt jobb är att 

skapa trygghet utifrån de resurser vi har. Är personer som finns runt om kring otydliga i sina 

roller så blir det en otydlig verksamhet. Det kan vi känna både hos den enskilde och anhöriga. 

Anhöriga är en stor del också. Om vi är tydliga i våra roller kan vi skapa mycket bra trygghet 

trots att man inte har optimala resurser utan det handlar om hur vi är utifrån vår profession mot 

den enskilda. Och trots att man kan bedöma att man har knappa resurser om vi upplevs vara 

tydliga, sammansvetsade, professionella så kan vi nog göra underverk tror jag. 

 

Syftet med samverkan mellan professionerna är att uppnå omsorgstagarnas bästa (Axelsson & 

Bihari Axelsson 2007; Danermark 2004). Intervjupersonerna framförde att trygghet är en 

grundläggande komponent för att uppnå välbefinnande hos omsorgstagaren. Utifrån NPM, 

vars eftersträvar gemensamma mål samt tydliga roller (Christensen et al. 2005), uttryckte 

professionerna i studien att ett av de gemensamma mål som de eftersträvar att uppnå är 

trygghet genom tydliggörande av sina professionella roller inför omsorgstagaren.  

 

Ingen av intervjupersonerna uttryckte missnöje med specialiseringen av professionerna. Dock 

rådde det delade meningar om vart de båda professionerna har sina arbetsplatser förlagda. 

Biståndshandläggarna framförde främst fördelar med att sitta avskilt från enhetscheferna då 

de ansåg att de har större nytta av att sitta tillsammans med sin egen profession för att på så 

sätt kunna rådfråga och vägleda varandra vilket i sin tur sin tur skulle kunna leda till en mer 

rättssäker och lika bedömning. Vidare ansåg biståndshandläggarna att detta inte skulle vara ett 

hinder för samverkan med enhetscheferna. B1 framförde sina åsikter om placeringen av 

verksamheterna:   

 

…sen man delade organisationen då så har vi alltid suttit tillsammans […] och det, det har vi 

kämpat för liksom och sagt att det vill vi göra. Vi vill inte att man flyttar ut oss en på varje ställe 

eller såhär. Utan vi vill sitta tillsammans för, det är jätte mycket ärenden, det är dagligen asså 

som vi bollar ärenden med varandra, om man kommer om man har varit på något jobbigt och, 
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och man behöver prata om det ja men då finns det oftast någon kollega inne som man kan prata 

med. Det är jätteviktigt tror jag […] och likadant att man ska försöka i hela kommunen och får 

en någorlunda lika bedömning, alltså alla ärenden är ju individuella och unika i sig men, men att 

man tänker lite på samma sätt, det ska inte spela någon roll om jag bor i [namn på ort] eller jag 

bor här i stan för man ska få samma hjälp… 

 

Enhetscheferna ansåg däremot att det skulle underlätta i det praktiska arbetet om 

biståndshandläggarna och enhetscheferna var placerade på samma plats. E1 uttryckte sin åsikt 

enligt följande:  

 

…nu har vi ju kommit ifrån varandra så att vi vet ju väldigt lite om vad dem gör och sådär så att, 

det… man önskar ju att det skulle ju ändå mer, närmare samverkan att man kanske, det hade ju 

varit bra om man liksom satt närmare varandra eller träffades oftare, då blir det ju mer liksom 

naturligt och lättare.  

 

Biståndshandläggarnas positiva åsikter och synpunkter om placering av organisationens olika 

delar avskilt från varandra kan kopplas till NPM och dess utgångspunkt vars innebär 

specialiseringen av roller samt att dessa roller i sin tur inte ska överskrida varandras 

arbetsområden (Christensen et al. 2005). Utifrån detta lyfte biståndshandläggarna även risken 

av att bli påverkad av verksamhetens tillgångar och resurser om professionerna hade haft 

gemensam placering. B1 uttryckte detta enligt nedan:  

 

men vi anser att det.. vi behöver göra det här inom vår.. asså vi som jobbar som handläggare för.. 

är du sektionschef så har du ju också… du har ju hand om budgeten och, och ekonomin, och det 

vet man ju sen man jobbade både att det styr ju rätt så mycket faktiskt […] när man då borde va 

handläggare och chef så visste man ju vilken personalgrupp man hade och skulle jag få plats 

med den här hemtjänsten egentligen i den här gruppen.[…] Det styr ju..[…] och sitter man då 

ute och tillsammans med en sektionschef  då tror jag att man blir lite av det, här tänker vi ju 

aldrig liksom så i pengar mer än att vi konstaterar att jaha 24-timmars det kostar ju jättemycket 

det gör det ju men.. men det är ju inte det som är huvudsaken om man får det eller inte. 

 

Vidare kan även detta kopplas till NPM:s målstyrning då biståndshandläggarna upplevde att 

risken med att sitta tillsammans med enhetscheferna eventuellt skulle kunna påverka 

bedömning av behov och rätten till insatser, vilket i sin tur skulle kunna påverka deras strävan 

av att uppnå en rättssäker och lika bedömning. Enhetscheferna däremot menade att deras 

ambition inte är att påverka biståndshandläggarna vid beslutstagande utan de ser främst 

vinster med gemensam placering då detta skulle spara tid samt underlätta kommunikationen 
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och samverkan. Detta framförde E4, ”…då tänker man att själva grejen är att jag ska inte 

kunna så klart påverka ett myndighetsbeslut mm och hon ska kunna fatta ett beslut utan att 

känna sig partiskt.” 

 

En organisatorisk faktor som även begränsar möjligheten för biståndshandläggare och 

enhetschefer att vara placerade tillsammans framkom vid intervjuerna vara att omfattningen 

av privata utförare inom hemtjänsten har ökat. I samband med att privata utförare har ökat har 

även konkurrensen mellan privat och offentlig sektor ökat. Intervjupersonerna framförde att 

även detta är en väsentlig anledning till att myndighet och verkställighet ska vara åtskilda 

eftersom de tillhör samma organisation och att risken för att offentlig sektor gynnas av att 

gemensam placering ska därmed minimeras. Utifrån NPM kan utifrån materialet utläsas en 

strävan efter att den offentliga sektorn ska efterlikna den privata sektorn genom ökad 

marknadsriktning och konkurrensutsättning (Christensen et al. 2005). Även Danermark 

(2000) lyfter fram att aktörernas organisatoriska förutsättningar påverkar samverkan. Genom 

att myndighet och verkställighet har åtskilda placeringar menade intervjupersonerna att detta 

medför förutsättningar för biståndshandläggarna att utföra lika bedömningar oavsett om 

insatserna ska utföras av den offentliga eller privata sektorn.            

11.3.2 Avsaknaden av interprofessionella möten 

Utifrån de organisatoriska förutsättningar som nämndes tidigare efterfrågade samtliga 

intervjupersoner möjligheten att som professioner mötas utanför teamträffarna vid ett par 

tillfällen per år. Dessa möten efterfrågades främst med anledning av att teamträffarna enbart 

kretsar kring de gemensamma omsorgstagarna. De möten som intervjupersonerna därmed 

efterfrågade skulle enligt samtliga innefatta avsatt tid för diskussion och reflektion kring 

vardera professionen i syfte att öka kunskapen och förståelsen för varandras professioner samt 

dess arbetssätt och arbetsvillkor, enskilda omsorgstagare skulle därmed uteslutas vid dessa 

möten. Detta skulle i sin tur även bidra till reflektion och återkoppling såväl för sin egen 

profession och roll som för den andra professionen och dennes roll i det gemensamma arbetet. 

Önskemål om denna typ av möte framfördes bland annat av B1: 

 

Ja, sen kan, har det, alltså det här efterfrågas ibland då att vi skulle ha lite möten och träffar med 

sektionschefer […] och det, det är ju ingen som helst kontinuitet i det eller att vi brukar ha det 

eller så utan det är väldigt sporadiskt […] så man, man känner ju lite då att man kommer längre 

och längre ifrån varandra vad det gäller sådant, sådana möten. För vi tillhör ju då 

myndighetsavdelningen och dem verkställigheten då. […] men ibland så, så är det ju bra också 
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och träffas i stor grupp att alla vi och så kanske alla då sektionschefer som har hemtjänst, att 

man träffas [...] och resonerar. 

 

I dagsläget framfördes att det inte finns några klara rutiner för denna typ av möte. Det 

framkom att samtliga enhetschefer och biståndshandläggare vid ett fåtal tillfällen har träffats i 

stormöten, biståndshandläggarna hade önskemål om att dessa stormöten, vars syfte då skulle 

vara att få ökad kunskap och förståelse för varandras professioner, skulle ske mer regelbundet. 

Även enhetscheferna efterfrågade denna typ av möte men i en omfattning som endast skulle 

inkludera de specifika biståndshandläggarna enhetschefen arbetar med inom det gemensamma 

geografiska området och därmed har gemensamma omsorgstagare med. E4 uttryckte 

önskemålet, ”Jag tänker så här spontant jag orkar inte lära känna alla biståndshandläggare 

utan jag vill träffa bara mina biståndshandläggare.” 

 

Syftet med samverkan är främst att genom gemensamt arbete tillgodose omsorgstagarens 

behov på bästa sätt. För att uppnå detta krävs bland annat organisatoriska förutsättningar 

(Axelsson & Bihari Axelsson 2007; Danermark 2004; Danermark 2000). Intervjupersonerna 

ansåg att de interprofessionella mötena skulle vara en organisatorisk förutsättning för att 

uppnå en förbättrad samverkan i det praktiska arbetet. Samverkan uppfattas som ett verktyg 

för att kunna inverka på utvecklingen av andra verksamheter, detta anses även vara till fördel 

för den egna verksamheten (Dunér & Wolmesjö 2014; Österström 2007; Wolmesjö 2005). 

Samtliga intervjupersoner ansåg att ett interprofessionellt möte skulle kunna användas som ett 

verktyg för ökad kunskap, förståelse och tillit vilket i sin tur skulle bidra till en förbättrad 

samverkan.   

11.3.3 Bristande resurser 

Vid intervjuerna framkom vid ett flertal tillfällen att stort fokus läggs på ekonomiska samt 

tidsmässiga resurser. Biståndshandläggarna uttryckte att de är medvetna om att resurserna är 

begränsade men att de trots detta eftersträvar att utesluta denna aspekt vid bedömning av 

behov av insatser. Trots att enhetscheferna är mer styrda av ekonomiska aspekter i det 

praktiska arbetet efterfrågade även de beslut som grundas på bedömningar som är styrda av 

omsorgstagarens behov och inte av befintliga resurser. E3 uttryckte strävan efter minskat 

hänsynstagande av resurser vid bedömning och utförande av insatser enligt nedan:     

 

…jag tror vi ska sluta fokusera på tiden och tänka på vad det är vi gör istället, eh alltså det ska 

inte spela nån roll om det tar lite längre tid, inte i nåt led, men att effekten blir bra. Eh att 
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biståndshandläggaren kan få det där utrymmet och få några dagar extra på sig och skriva och ha 

kommunikationen och överlämna uppdraget till oss. Och att vi kan få mer tid att planera in 

första besöket.  

 

Även B2 tog upp tidspress som en påverkande faktor i det praktiska arbetet: 

 

…jag tycker.. det.. ofta är ganska stressigt. Vi ska ju hinna bli färdiga med våra utredningar och.. 

och bedömningar och beslut också, helst innan personen har kommit hem, annars finns det ju 

inget.. finns det ju inget uppdrag […] så det, man känner ju pressen hela tiden. På att hinna 

dokumentera och göra.. eh.. utredningen klar, innan personen kommer hem . Och det.. man får ju 

oftast skriva ett, ett första besked till verkställigheten, ett litet mejl i stora drag den här personen, 

vad den heter, personnummer och vad den i stora drag ska ha hjälp med. Och sen får man komma 

med sin utredning. Det går ju, det är ju snabba ryck som sagt.  

 

Samverkan begränsas i samband med bristande resurser och hög arbetsbelastning samt rädslan 

av att överskrida befintliga ekonomiska resurser (Eliasson 2010; Danermark & Kullberg 

1999; Bergstrand & Hermansson 1998). Samtliga intervjupersoner uttryckte att det främsta 

hindret i samverkan är när samtliga professioner arbetar under tidspress och hög 

arbetsbelastning. I samband med detta uttryckte de att kommunikationen mellan 

professionerna begränsas vilket i sin tur hindrar en väl fungerande samverkan. Utöver brister i 

kommunikation kan detta även påverka utförandet av professionernas samtliga 

arbetsuppgifter, vilket från myndighetssidan bland annat kan resultera i otydliga beslut och 

från verkställighetssida bristande återkoppling vid förändrade behov.  

 

Utifrån ovanstående svårigheter och brister vilka uppstår i samband med bristande resurser 

och hög arbetsbelastning framförde intervjupersonerna att detta även kan få konsekvenser för 

omsorgstagarna i form av att deras behov inte tillgodoses då otydliga beslut kan innebära att 

verkställigheten inte uppfattar besluten korrekt. Utifrån ovanstående svårigheter menade 

intervjupersonerna vidare att konsekvenserna av detta kan bli fördröjningar av återkoppling 

ifrån verkställigheten vid förändrade behov hos omsorgstagare och att dessa konsekvenser i 

sin tur kan leda till att omsorgstagaren inte får korrekta insatser. Dessa effekter av bristande 

resurser bekräftas av Eliasson (2010) som menar att ett hinder i samverkan är då 

omsorgstagaren hamnar mellan olika verksamhetsområden och utfallet resulterar i att 

omsorgstagaren inte får sina behov tillgodosedda.  
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11.4 Vad finns det för eventuella möjligheter i samverkan mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer och vad kan detta medföra för 

konsekvenser? 

I denna del framförs vilka faktorer som intervjupersonerna ansåg möjliggöra en fungerande 

samverkan samt vilka möjligheter detta kan medföra för omsorgstagarna.  

11.4.1 Vikten av introduktion 

Vid intervjuerna lyfte ett par av biståndshandläggarna vikten av att som nyanställd inom båda 

professionerna få en grundlig introduktion över sina egna arbetsuppgifter men även om hur 

organisationen är uppbyggd och hur en kommunal äldreomsorg fungerar. B4 framförde vikten 

av introduktion och menade att det inte är lätt att komma in som nyanställd i organisationen:  

 

…visst det är bra för alla men jag har ingen aning vilken introduktion nya chefer får. Jag vet att 

bara vi handläggare försöker göra här då att man delar upp det då och det missas här också. För 

det är inte så himla enkelt att komma som ny det tar ett tag och sedan beror det på om man har 

jobbat i kommunen, man vet ju grunderna så. Men det kan vara någon som aldrig har satt sin fot 

i äldreomsorgen. 

 

B1 lyfte vidare även fram vikten av kollegialt stöd, framförallt vid nyanställningar:   

 

Ja, och är man då ny också, man vet inte riktigt kanske vilka befogenheter man har eller vad man 

kan göra, det. Men då gäller det ju liksom.. om det är en biståndshandläggare som är ny eller det 

är en sektionschef som är ny så har man ju ändå kollegor och prata med och kan bolla med och 

fråga ”hur hade du gjort i den här situationen” och […] att man stöttar varandra. 

 

Vidare menar även Danermark och Kullberg (1999) att asymmetrisk relation kan påverka 

samverkan mellan professioner negativt, vilket i detta fall kan ske utifrån de skillnader av 

erfarenheter som föreligger mellan en nyanställd och en erfaren kollega. De uttrycker vidare 

att hög personalomsättning på så vis kan begränsa samverkan (Danermark & Kullberg 1999). 

Även intervjupersonerna framförde att samverkan kan försvåras vid personalomsättning och 

att det därför krävs en grundlig introduktion för att underlätta det praktiska arbetet för båda 

professionerna och samverkan dem emellan. B1 uttryckte vikten av introduktion till 

nyanställda:    
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Och sen det kommer ju, det är ju en förvaltning där det rör sig med folk och så, så det kommer 

ju nya och det vet jag ju det är ju inte så lätt i början kanske och då man ju hjälpa till och tala om 

att såhär är det […] Nej det är ju jätteviktigt att man får en introduktion liksom och man får.. 

ehm.. veta vad som gäller och vad som är mitt ansvar… 

11.4.2 Införande och användande av ny teknik 

Intervjupersonerna framförde att de arbetar i ett gemensamt datorsystem vilket infördes under 

år 2014. Samtliga intervjupersoner uttryckte att detta program generellt sett fungerar bra och 

att det har underlättat i det praktiska arbetet och dess samverkan då professionerna numera 

använder sig av samma system. De framförde vidare att systemet inkluderar en stor del av 

samtlig kommunikation vilken bland annat innefattar mejl, delgivning av utredningar och 

beslut. Utöver biståndshandläggare och enhetschefer framförde intervjupersonerna att 

datorsystemet även inkluderar resterande professioner som arbetar kring de gemensamma 

omsorgstagarna. B3 uttryckte att den tekniska utrustningen är ett verktyg i det praktiska 

arbetet när samtliga professioner använder datorsystemets funktioner till fullo, ”Så har man 

förståelse för det att man läser sina mejl och använder den tekniska utrustningen som finns, 

det är möjlighet.”     

 

Utifrån NPM kan datorsystemet ses som ett redskap för strävan efter att uppnå resultatstyrd 

samt kontrollerad organisation då samtlig dokumentation från alla professioner är samlad 

inom ett datorsystem. Detta kan utifrån kontrollerade och resultatstyrda förutsättningar 

underlätta för ledningen att kontrollera resultatmätningar samt uppföljningar av uppnådda 

resultat i förhållande till resursinsatser (Christensen et al. 2005).  

 

I det stora hela framfördes av intervjupersonerna att datorsystemet på ett övergripande plan 

har underlättat i deras praktiska arbete för såväl vardera professionernas arbetsuppgifter men 

även för kommunikation och samverkan professionerna emellan. En av de få nackdelar som 

framkom i samband med datorsystemet var att varje professioner har varsin bild av 

programmet, detta framförde E3 enligt nedan:   

 

Nu har vi dessutom ett system, [datorsystem] då.. eeh.. där min bild ser inte likadan ut som 

biståndshandläggarnas bild […] personalen har en tredje. […] och det är ju vårt arbetsverktyg. 

[…] Det tar tid. Och kring tiden kostar pengar. […] Det är inte effektivt. 
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11.4.3 Teamträffar: kärnan i samverkan 

Vid samtliga intervjutillfällen framförde intervjupersonerna att införandet av teamträffar till 

stor del har underlättat utförandet av samverkan i det praktiska arbetet. Intervjupersonerna 

uttryckte att dessa träffar har medfört ett positivt utfall för både omsorgstagarna och 

professionerna. För professionerna medför teamträffarna att samtliga professioner kring 

omsorgstagarna träffas regelbundet på bestämda tider och samtliga professioner får vid detta 

tillfälle ta del av all information från vardera professionen kring omsorgstagarna. Vid dessa 

regelbundna träffar diskuteras specifika omsorgstagare och deras behov, vidare tas även 

beslut om olika metoder inom utförandet av insatserna vilka följs upp vid nästkommande 

teamträff. Vidare ansåg intervjupersonerna att dessa teamträffar även får positiva effekter för 

omsorgstagaren i form av att beslut som gynnar omsorgstagaren kan tas i samband med 

träffarna då samtliga professioner närvarar, detta medför även kontinuerlig uppföljning av 

samtliga omsorgstagare, deras behov och övergripande situation. B2 redogjorde en detaljerad 

beskrivning enligt nedan för hur teamträffarna är uppbyggda:  

 

…så har vi ju teamträffar nu, sedan några år tillbaka där vi, där alla professioner deltar.. eh 

sektionschef och arbetsterapeut och sjukgymnast, eh och biståndshandläggare och 

undersköterskor och vårdbiträden, en gång i veckan ungefär. […] jag tycker det har i alla fall 

blivit bättre. Eh med, med det under årens lopp. […] Då hade vi inga såna rutiner för att vi had-, 

skulle ha regelbundna möten, nu har man en bestämd tid varje vecka en gång i veckan där man 

träffas.. och.. går igenom.. eh.. dem som har hjälp från oss, från hemtjänst då. Och följer upp hur 

det går och om man behöver mera stöd och hjälp eller om man kan, kanske rent av minska ner 

om det har blivit bättre för den enskilde och kanske blivit piggare och… så det är ett bra forum. 

 

Det framkom vid intervjuerna att både biståndshandläggare och enhetschefer såg 

teamträffarna som en positiv utveckling av samverkan och att det numera är ett viktigt 

verktyg i det vardagliga arbetet. Även E1 uttryckte vikten av regelbundna teamträffar, ”Men 

sen vi fick dem här teamträffarna så träffas man ju kontinuerligt. Vi träffas varje vecka. Det är 

olika grupper då men vi träffas ofta. Så att då får man ju en bra kontakt tycker jag.” 

 

Den definition och förklaring av organiseringen och utförandet av teamträffarna som 

framfördes av intervjupersonerna stämmer överens med hur Axelsson och Bihari Axelsson 

(2007) definierar denna typ av träffar. Deras definition innefattar vilka det är som träffas i 

samband med träffarna samt att omsorgstagarna och deras behov står i fokus (Axelsson & 

Bihari Axelsson 2007). Intervjupersonerna framförde att det är ledningen som står för 
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införandet av teamträffarna samt de riktlinjer som finns vilka bland annat innefattar i vilken 

omfattning som teamträffarna ska utföras. Detta kan i sin tur kopplas till Danermark (2000) 

som uttrycker att det är ledningens ansvar att skapa organisatoriska förutsättningar för 

samverkan samt möjliggöra förutsättningar för att utveckla verktyg för samverkan i det 

praktiska arbetet. Vidare kan detta även relateras till NPM:s grundläggande komponent i form 

av målstyrning vilket i detta fall kan kopplas till de delmål som sätts upp i samband med 

teamträffarna för vardera professionen och omsorgstagare och som sedan följs upp vid 

nästkommande möte. På så vis skapar teamträffarna förutsättningar för att strukturera upp mål 

men även för att följa upp dessa mål och dess utfall. Enligt den målstyrning som enligt NPM 

innefattar olika typer av konkreta mål, kan de delmål som formas i samband med 

teamträffarna generera att övergripande mål, i form av att tillgodose omsorgstagarnas behov 

vars samtliga professioner eftersträvar, uppnås (Christensen et al. 2005). B1 uttryckte att 

teamträffarna bland annat innefattar mål- och metodfrågor:  

 

…och mycket är metodfrågor då som man resonerar om, man tänker man, vad har vi för mål 

med den här personen då till exempel. […] och sen följer man ju upp då också liksom, för var 

och en för sina anteckningar på mötet då och sen så följer man ju upp på nästkommande möte då 

att ja ”hur gick det nu det här” […] så att man släpper det ju inte utan att man följer upp det och 

ser vad blev det av det hela?! 

 

Vid teamträffarna framförde somliga intervjupersoner att fokus alltid läggs på de 

omsorgstagare vars beslut inom kort ska följas upp av biståndshandläggarna. På så vis 

uttryckte de att biståndshandläggaren kan stämma av med samtliga professioner om hur 

omsorgstagarens behov och livssituation ser ut i förhållande till tidigare beslutstagartillfälle. I 

samband med att biståndshandläggarna på senare tid har fått riktlinjer delegerat från 

ledningen, vilka innefattar korta beslut och täta uppföljningar, bidrar detta till att varje 

omsorgstagare med jämna mellanrum får en omfattande genomgång av samtliga professioner 

vid teamträffarna. Vidare bidrar detta även till att varje omsorgstagare diskuteras regelbundet 

i samband med teamträffarna trots oförändrat behov. E1 framförde att varje omsorgstagare 

diskuteras i samband med uppföljningar av hemtjänstinsatser:   

 

Och sen har vi gjort så att dem, alla som det är uppföljningar på inom rätt så framtiden då, eller 

snar framtid, dem brukar vi diskutera extra varje gång. För att dem som det bara löper på med, 

man behöver ju inte diskutera dem mycket liksom var tredje vecka utan man kan ju låta bli 

någon vecka. Men då inför uppföljningen brukar vi ta alla lite extra då. 
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Även B2 menade att diskussioner kring omsorgstagaren vars uppföljning ska utföras 

underlättar enligt nedan:  

 

…dem samverkansträffarna vi har, eller teamträffarna då, att där får ju jag väldigt mycket 

information, hur det funkar och hur det går, eh som jag sen har med mig eh när jag gör 

uppföljningar hos den enskilde. Eh eller om det är nåt som inte fungerar, kanske personen 

behöver mer hjälp eh, då får jag ju snabbt den informationen.. där eller via samtal eller via mejl. 

Eeh.. det tycker jag är ett bra exempel på samverkan.  

 

Även detta kan kopplas till den målstyrning som NPM enligt Christensen et al. (2005) 

innefattar i form av att genom korta beslut och täta uppföljningar möjliggöra att delmålen som 

formas i samband med teamträffarna uppnås och övergripande mål kan på så vis eftersträvas 

att uppnå. Genom att tydliggöra olika professioners perspektiv av omsorgstagarens behov och 

situation kan ett ökat helhetsperspektiv av omsorgstagarens övergripande situation uppnås för 

vardera professionen (Eliasson 2010).  

11.4.4 Att prioritera kommunikation 

Samtliga av intervjupersonerna uttryckte betydelsen av regelbunden kommunikation. Vidare 

uttryckte de även betydelsen av användningen av samtliga kommunikationsverktyg vilka 

bland annat innefattar telefoner, mejlfunktion inom datorsystemet, teamträffar samt 

gemensamma hembesök. B3 framförde vikten av användning av olika former av 

kommunikationsverktyg: 

 

Att vi båda två tycker är lika viktigt att ha mejl kontakt, det praktiska är att ha mejlkontakten och 

att man också även ibland ringer, pratar med varandra i telefon, att till och med göra 

gemensamma hembesök ifall det behövs. Det är väl praktiska. Men inte bara mejlkontakt för det 

blir så hårt, kan jag känna, man missförstår varandra väldigt lätt i mejl.[…] Aa, ibland kan det 

vara bra, kan jag säga, jag ringer istället, för det blir så konstigt när jag ska svara, det är lätt att 

missförstå ett mejl. Ibland låter mejl väldigt hårt när man bara läser texten. Det finns inga 

nyanser. 

 

För att kommunikationen ska fungera förutsätter detta enligt intervjupersonerna att 

professionerna är tillgängliga för varandra genom att ta emot och besvara kommunikationen 

samt att eget ansvarstagande sker i samband med mottagande av befintlig information och att 

denna information används på bästa sätt utifrån vardera professions förutsättningar. Vidare 
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lyftes även vikten av att prioritera kommunikation från samtliga professioner i det vardagliga 

arbetet. E3 uttryckte vikten av att vara tillgänglig för kommunikation enligt nedan: 

 

…dels så kan det va att eh cheferna har så många olika system och jobba i. att man har så många 

olika uppdrag. Det är inte enbart verkställigheten utan… eh man har många olika delar…. Och 

jobba med. […] dom är ju ett viktigt led i den här överföringen. Så är jag inte vid skrivbordet för 

och ta emot uppdraget så kan det ju inte gå vidare heller. […] Så eh.. det är tillgängligheten.  

 

Intervjupersonerna uttryckte betydelsen av att, utöver att endast förmedla information genom 

olika typer av kommunikation, även kunna diskutera och föra en dialog, framförallt vid 

tillfällen då professionerna har skilda åsikter inom det praktiska arbetet. E2 uttryckte vikten 

av att kunna föra en diskussion trots att professionerna tillhör olika delar av organisationen 

samt har skilda arbetsuppgifter och förutsättningar:  

 

Att man kan diskutera, det är inte, även om det är myndighet och utförare så att man kan ändå 

har diskussion att man känner att vi gör vad vi kan utifrån de resurserna. Men jag tycker att det 

är viktigt att biståndshandläggaren är den som myndighetsperson ändå men att man ändå kan 

diskutera med varandra. 

 

Danermark och Kullberg (1999) uttrycker att samverkan är en nödvändig arbetsform i det 

praktiska arbetet. Vidare menar Kirsebom et al. (2013) att kommunikation är en är en av de 

mest grundläggande komponenter som föreligger för att få en fungerande samverkan och 

därmed en fungerade organisation. 

11.4.5 Att bygga upp tillit och personliga relationer 

Utöver kommunikation och dialog på en professionell nivå uttryckte majoriteten av 

intervjupersonerna att det även krävs tillit och en relation mellan professionerna för att öka 

förutsättningarna för en väl fungerande samverkan. E4 framförde sina åsikter om vikten av att 

bygga upp en relation på en mer personlig men även professionell nivå: 

 

Ja det är den enskilde som får lida, det gagnar ju ingen, så ju mer man lär känna varandra och 

bygger upp någon form, man behöver inte vara bästa vänner, någon form av samarbetsrelation. 

[…] Ja, alltså jag tycker, i vår värld jag tycker jättemycket om socialt arbete, relationer, 

förtroende och mänskliga kontakter, jag tycker egentligen generellt inte kopplat till 

omsorgstagaren för där gör vi vårt bästa, men vi själva är rätt dåliga på det är klart att jag måste 

träffa någon för att lära känna någon, och vi träffas inte tillräckligt ofta för att man ska kunna 

bygga upp en relation. […] man pratar med varandra och det blir en del snack om jobbet men 
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det blir lite annat på en personlig plan. Man får en annan sida av professionen man ser personen 

i stället och då är lite lättare att jobba tycker jag. 

 

Samtliga intervjupersoner framförde att genom uppbyggnad av relationer och tillit mellan 

professionerna möjliggörs förutsättningar för ökad respekt för varandra såväl som personer 

som professioner samt kunskap om varandras arbetssituation. Intervjupersonerna menade 

vidare att dessa komponenter i förhållande till varandra möjliggör förutsättningar för att stärka 

teamkänslan hos professioner som samverkar kring gemensamma omsorgstagare. E4 uttryckte 

vidare även sina åsikter kring värdet av teamkänsla, ”Jag tänker att absolut att vi sätter lika 

stor värde på att få ihop en teamkänsla, jag är inne på det igen man måste lära känna varandra 

i alla fall till viss del för att det ska funka.” 

 

En väl fungerande samverkan förutsätter en relation mellan professionerna och att denna 

relation ligger till grund för ökad tillit, förståelse för- samt kunskap om varandra som 

professioner (Eliasson 2010; Bergstrand & Hermansson 1998). Konsekvenser av en 

förekommande relation, med dess innefattande komponenter, kan bli en mer välfungerande 

samverkan vilket i sin tur kan leda till att omsorgstagarens behov tillgodoses på ett mer, för 

omsorgstagaren, fördelaktigt och effektivare sätt (Eliasson 2010).   

 

Vidare uttryckte intervjupersonerna att en uppbyggd relation mellan professionerna kan 

minska risken av att missförstånd uppstår samt att om missförstånd uppstår så möjliggör en 

etablerad relation och tillit mellan professionerna att missförståndet på ett mindre 

problematiskt tillvägagångssätt kan lösas med hjälp av diskussioner och dialoger. Detta 

framfördes bland annat av E2, ”…då har man ett tajt och bra samarbete, just när det blir fel, 

och just när det blir fel att man ändå har den förståelsen och lämnar allting bakom och arbetar 

för att utfallet ska bli bra.” 

 

Något som kännetecknar människobehandlande organisationer inom dess område för 

samverkan, är att samverkan utförs mellan människor, men att det även är människor som står 

i fokus för samverkan. Denna samverkan ses i sin tur som en process av lärande i vilken 

ledningen ansvarar för förutsättningarna (Danermark 2000). Utifrån de relationer som 

majoriteten av intervjupersonerna framförde att de eftersträvar med andra professioner i det 

praktiska arbetet framfördes vidare att gemensamma mål enklare kan uppnås i samband med 

nära och etablerade relationer med berörda professioner. De menade vidare att 
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människobehandlande organisationer kan utsättas får unika fall som professionerna inte har 

tidigare erfarenheter av och att det då krävs ett nära samarbete mellan berörda professioner för 

att utfallet ska bli så bra som möjligt för omsorgstagaren. Detta förutsätter i sin tur att 

professionerna kan komma överens och, utifrån professionernas olika förutsättningar, genom 

ett gemensamt arbete kan överskrida varandras ansvarsområden. Väsentliga riktlinjer inom 

NPM innefattar enligt Christensen et al. (2005) bland annat ambitionen att undvika 

överskridning av professionernas olika roller samt målstyrning. Dessa komponenter kan enligt 

intervjupersonerna vara svåra att uppnå i samråd med varandra när specifika fall uppkommer 

där professionerna saknar erfarenheter och riktlinjer. De menade att måluppfyllelse i dessa fall 

kan efterfråga en samverkan som kräver att den ena eller den andre professionen överskrider 

ansvarsgränsen och dess arbetsområde för att möjliggöra att det gemensamma målet, i form 

av att tillgodose omsorgstagarens behov, ska uppnås. För att få ett så bra utfall som möjligt 

när dessa situationer uppstår uttryckte intervjupersonerna att gemensamma mål samt en 

etablerad relation med insikt i- och förståelse för varandras arbetsområden krävs. 

11.4.6 Flexibilitet och tolkningsutrymme: att tänka utanför boxen  

Vid intervjuerna framkom det från somliga av intervjupersonerna att människobehandlande 

organisationer förutsätter ett arbete som inte strikt utgår ifrån de riktlinjer som föreligger för 

vardera professionen. Vidare förutsätter det praktiska arbetet även flexibilitet samt att 

riktlinjer kan tolkas och gränser kan tänjas utifrån vad som resulterar i omsorgstagarnas bästa. 

E3 uttryckte detta enligt följande:  

 

det finns inte utrymme till att eh INTE samarbeta.[…] så det inte gör. Och det finns ju en 

riktlinje som är skriven men som sagt det är ju, eh finns ju tolkningsutrymme även inom 

verkställigheten.[…] vi tänjer gränserna.[…] utifrån det som är praktiskt möjligt. 

 

Enligt NPM eftersträvades ökad flexibilitet i samband med decentraliseringen av den 

offentliga organisationen genom delegering av ett flertal arbetsområden. I det praktiska 

arbetet fick detta dock motsatt effekt i form av att flexibiliteten hämmades i samband med att 

resultatkontroll och resultatrapportering ökade (Christensen et al. 2005). Enligt nedan 

framförde E3 vikten av flexibilitet och strävan av att ha omsorgstagarna i fokus:  

 

det är viktigt att man faktiskt inte är paragrafryttare någon av oss utan att man faktiskt diskutera 

att vi gör detta för att det ska vara så bra som möjligt för våra omsorgstagare som ska vara i 

fokus för det vill ju alla att det ska bli så bra som möjligt. 
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Danermark (2000) uttrycker att en komponent som påverkar samverkan är då professionerna 

utifrån skilda förutsättningar tolkar och uppfattar problem olika. Somliga av 

intervjupersonerna framförde att omfattande flexibilitet och tolkningsutrymme kan leda till att 

professionerna uppfattar problem på olika sätt. Trots detta menade de att tolkningsutrymme 

och flexibilitet främst kan medföra konsekvenser i positiv bemärkelse i form av att problemen 

anammas utifrån ett flertal perspektiv och att utfallet till större del kan utformas efter 

omsorgstagarnas bästa.    

11.5 Avslutande reflektioner av resultat och analys 

Avslutningsvis ville vi framföra att intervjupersonerna på ett övergripande plan uttryckte att 

samverkan professionerna emellan fungerar tillfredsställande samt att den genomgått radikala 

förbättringar sedan regelbundna teamträffar infördes. Vidare var de även medvetna om att det 

råder hinder inom organisationen för utförande av samverkan och att dessa hinder främst 

grundas på organisatoriska förutsättningar samt professionernas begränsade möjligheter att 

påverka dessa hinder. Vi anser att nedanstående citat från E4 beskriver samverkan på ett 

övergripande plan utifrån samtliga intervjuer:  

 

…jag tycker så här om samverkan, om den fungerar bra så gynnar det alla , alla tycker att det 

roligare på jobbet och mer tillfredsställda och att vi kunde ta emot den enskilde på ett bra sätt 

och att vi var förbereda […] för det har biståndshandläggaren tankat över och 

biståndshandläggaren har gjort bra utredning som vi har kunnat gå på, man är helt enkelt 

förbered och framförallt att den enskilde får den hjälp som hon behöver ganska snabbt. 

12. Diskussion 

Syftet med studien var att förstå biståndshandläggarnas och enhetschefernas tolkning av 

begreppet samverkan samt deras erfarenheter av samverkan i det praktiska arbetet inom 

äldreomsorgen i det gemensamma arbetet kring omsorgstagare vid bedömning och 

verkställande av hemtjänstinsatser. Utifrån det resultat som framkom vid intervjuerna, vilket 

vi sedan analyserade och tolkade, framkom det att professionernas tolkning av begreppet 

samverkan på ett övergripande plan stämde överens professionerna emellan. Varje 

intervjuperson hade skilda formuleringar av begreppet samverkan, men formuleringarna av 

begreppet innefattade trots detta till stor del samma komponenter vilka på ett övergripande 

plan innefattade gemensamma mål och fokus på omsorgstagaren. Utifrån de båda 

professionernas samt organisationens perspektiv och utveckling i förhållande till samverkan 
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och NPM analyserades materialet och vi drar slutsatsen att den organisatoriska faktorn har 

haft stor inverkan på den gemensamma tolkningen av begreppet samverkan. Detta i form av 

den organisatoriska uppbyggnaden och dess utveckling samt gemensamt datorsystem och 

gemensamma riktlinjer för utförandet av samverkan.  

 

Utifrån de organisatoriska faktorerna tror vi att denna gemensamma tolkning till viss del kan 

grundas i att professionerna tillhör samma organisation och därmed arbetar under samma 

ledning vilken i sin tur formar riktlinjer för samverkan mellan samtliga professioner. Vidare 

tror vi även att en ytterligare grundläggande organisatorisk faktor kan vara att majoriteten av 

intervjupersonerna framförde vid intervjuerna att de, innan organisationens decentralisering 

och specialisering av dess professioner, både har arbetat som biståndshandläggare och 

enhetschef i en och samma profession. Utifrån dessa förutsättningar drar vi slutsatsen att 

professionernas definition av samverkan och dess innefattande komponenter till stor del kan 

stämma överens med varandra. Detta till följd av gemensam ledning med gemensamma 

riktlinjer. Men även till följd av att majoriteten av professionerna grundar sin uppfattning av 

samverkan utifrån sina yrkesverksamma erfarenheter vilka bland annat innefattar 

yrkesutövande i organisationen både innan och efter decentraliseringen. Detta kan i sin tur 

även inverka på den minoritet som endast har varit yrkesverksamma inom den nya 

organisationen och därmed inte har erfarenheter av tidigare organisationsuppbyggnad att 

jämföra med.  

 

Trots professionernas gemensamma definition och tolkning av samverkan skiljer sig till viss 

del användandet av samverkan i det praktiska arbetet professionerna emellan. På ett 

övergripande plan eftersträvar samtliga professioner samma mål i form av omsorgstagarnas 

bästa. Däremot eftersträvar professionerna i det praktiska utförandet olika typer av 

information för att utifrån sin egen profession och dess förutsättningar bidra till att 

omsorgstagaren får det så bra som möjligt. Samtliga intervjupersoner uttryckte att 

teamträffarna var det viktigaste forumet för samverkan, vid dessa träffar kan samtliga 

professioner efterfråga den information och forma de delmål som krävs för att uppnå 

professionernas sammantagna mål för omsorgstagarna.  

 

Utifrån de hinder och möjligheter som intervjupersonerna lyfte vid intervjuerna kan vi dra 

slutsatsen att såväl hinder som möjligheter främst grundas på organisatoriska förutsättningar. 

De hinder som framkom i samband med intervjuerna var till stor del bristande resurser, främst 
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i form av tidspress, det dominerande hindret för utförandet av samverkan. De konsekvenser 

som vi kan härleda, dels utifrån vår egen uppfattning och dels utifrån intervjumaterialet samt 

övrig litteratur, till tidspress är att effektiviteten inom organisationen begränsas samt att 

omsorgstagarna riskerar att inte få rätt insatser vid rätt tidpunkt. De möjligheter som 

framfördes kan i sin tur få positiva konsekvenser i form av genom att prioritera 

kommunikation på olika plan undvika att omsorgstagaren hamnar mellan verksamheterna och 

inte får sina behov tillgodosedda.   

 

Det rådde delade åsikter mellan professionerna om var biståndshandläggarnas arbetsplatser 

skulle vara förlagda då detta både sågs som möjlighet och hinder. Enhetscheferna menade att 

gemensam placering av professionerna skulle underlätta samverkan. Däremot framförde 

biståndshandläggarna att de föredrar en gemensam placering för samtliga biståndshandläggare 

för att på så vis kunna arbeta på ett effektivare sätt och eftersträva en lika och rättssäker 

bedömning. De konsekvenser som kan utläsas av denna kontrast är att professionerna 

prioriterar förutsättningarna inom organisationen olika. Åsikter kring övriga hinder och 

möjligheter som framkom i samband med intervjuerna var relativt lika.  

 

Utifrån samtligt insamlat material kan vi konstatera att intervjupersonerna värdesätter samma 

komponenter för en fungerande samverkan, vilka bland annat innefattar flexibilitet, kunskap 

om, samt förståelse och respekt för varandras professioner. Våra sammantagna uppfattningar 

av det analyserade materialet är att samtliga professioner framför vikten av att ha ett 

gemensamt samverkansforum att tillgå för samtliga berörda professioner. Dessa forum skulle 

på ett övergripande plan inom socialt arbete bidra till ökat helhetsperspektiv av 

omsorgstagarnas livssituation.  

12.1 Framtida forskning  

Som vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att utföra fler studier i större 

geografiska områden samt studera hur samverkan i kommuner som har infört teamträffar ser 

ut i jämförelse med kommuner utan teamträffar. Denna framtida forskning hade även kunnat 

innefatta ytterligare professioner inom området för samverkan kring gemensamma 

omsorgstagare. Det hade även varit av intresse att utföra en studie inom området för 

samverkan utifrån omsorgstagnas perspektiv och hur de uppfattar professionernas 

gemensamma arbete. Vår uppfattning är att fler studier inom området skulle öka förståelsen 

för hela komplexiteten kring samverkan inom äldreomsorgen.        
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

Till biståndshandläggare och enhetschefer i en mindre svensk kommun. 

Vi är två socionomstudenter från Linnéuniversitet i Växjö som skriver ett examensarbete om 

samverkan mellan biståndshandläggare och enhetschefer i hemtjänsten inom äldreomsorgen. 

Syftet med studien är att förstå biståndshandläggarnas och enhetschefernas tolkning av 

begreppet samverkan samt erfarenheter av samverkan i det praktiska arbetet inom 

äldreomsorgen i det gemensamma arbetet kring omsorgstagare vid bedömning och 

verkställande av hemtjänstinsatser. Vår ambition är att intervjua fyra biståndshandläggare och 

fyra enhetschefer i en mindre svensk kommun. Vi anser att det är viktigt att studera 

samverkan mellan biståndshandläggare och enhetschefer inom äldreomsorgen för att belysa i 

vilken omfattning professionerna samverkar i det praktiska arbetet samt vilka möjligheter 

respektive hinder samverkan kan medföra i det gemensamma arbetet kring omsorgstagaren 

inom ramen för bedömning och verkställande av hemtjänstinsatser.  

Intervjun beräknas ta cirka en timme och du får själv bestämma plats för utförandet av 

intervjun. All medverkan är frivillig och du kan avsluta ditt deltagande när som helst. 

Uppgifter om intervjupersonerna kommer att behandlas med största konfidentialitet och 

endast vi, vår handledare Lina Nilsson samt framtida examinatorer kommer att ha tillgång till 

dessa uppgifter. Allt insamlat material kommer endast att användas för studiens syfte och 

kommer att användas avskilt från samtliga personuppgifter. Inspelat material kommer att 

överföras på våra datorer och därefter raderas från våra mobiler. Det är bara vi två som har 

tillgång till datorerna. Efter studien kommer materialet att förstöras enligt forskningsetiska 

riktlinjer. 

Vidare kommer vi även att efterfråga ditt samtycke för att spela in kommande intervju. 

Anledningen till inspelning av intervjuerna består främst av svårigheter med att hinna 

anteckna allt som framkommer vid intervjuerna och risken finns då att det blir upprepningar 

med frågor och svar vilket dessutom kan medföra att samtliga frågor inte hinner ställas. 

Slutligen kommer vi även att erbjuda samtliga medverkande intervjupersoner möjligheten att 

ta del av det färdiga examensarbetet när detta blivit examinerat och godkänt. 

Tack för din medverkan!  

 

Student      Student 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Bakgrund 

 Hur gammal är du?  

 Vad har du för utbildning?  

 Hur länge har du varit yrkesverksam inom din nuvarande yrkesprofession 

(biståndshandläggare/enhetschef)? 

 Hur länge har du varit yrkesverksam på din nuvarande arbetsplats?  

Vad är samverkan? 

 Hur definierar du begreppet samverkan? 

 Hur tolkar du begreppet och vad inkluderas i samverkan teoretiskt? 

 Vad är samverkan mellan biståndshandläggare och enhetschefer i det praktiska arbetet 

för dig? 

Samverkan i det praktiska arbetet 

 Hur erfar du samverkan med biståndshandläggare/enhetschefer i det praktiska arbetet?  

 I vilka sammanhang utförs samverkan mellan biståndshandläggare och enhetschefer 

kring den gemensamma omsorgstagaren?  

 Finns det några riktlinjer inom kommunen för hur samverkan mellan 

biståndshandläggare och enhetschefer ska/bör se ut? Hur beaktas detta i så fall i det 

praktiska arbetet? 

 Vad anser du är viktigt för en väl fungerande samverkan mellan biståndshandläggare 

och enhetschefer? 

Möjligheter och hinder med samverkan 

 Anser du att det finns några möjligheter med att samverka med 

biståndshandläggare/enhetschefer i det praktiska arbetet? I så fall vilka? 

 Har du några exempel på en väl fungerande samverkan?  

 Anser du att det finns några hinder i samverkan med 

biståndshandläggare/enhetschefer? I så fall vilka?  

 Om svaret är ”ja” i ovanstående fråga, vad anser du kan göras för att samverkan 

mellan professionerna ska förbättras? 



                                                                                                     

  

 

 

 Har du något exempel på en mindre bra samverkan?  

 Om det finns hinder i samverkan vad kan detta ge för konsekvenser för 

äldreomsorgen?  

 Hur anser du att samverkan bör se ut för att de äldre ska få rätt hjälp och stöd beviljade 

och utförda?  

 Har du något, utöver förgående frågor, att tillägga kring samverkan?  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     

  

 

 

Bilaga 3 

Godkännande 

 

 

Härmed godkänner undertecknat samtycke till deltagande i studien. Jag har blivit informerad 

om att deltagandet är frivilligt samt att det när som helst går att avbryta deltagandet på egen 

begäran. Samtycke gäller även för att inspelning av intervjun. 

 

 

Ort och datum                                                                  Underskrift 

 

…………………………………………                       ………………………………………… 

 


