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Denna undersökning utfördes på Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning och fokuserade på 

hur olika yrkesgrupper arbetade genom samverkan med varandra. Vi fann av intresse att ta 

reda på hur sjuksköterskorna upplever att samverkan fungerar tillsammans med 

hemtjänstpersonalen och vilken påverkan den egna professionen och tillit har i samverkan. 

Syftet med undersökningen var att genom sjuksköterskornas berättelser skildra deras 

upplevelser av samverkan med övrig personal inom hemtjänsten. Med hjälp av 

organisatoriska teorier och centrala begrepp som profession, makt och tillit har vi analyserat 

och tolkat deras upplevelser och därmed skapat en förståelse av samverkan mellan 

hemsjukvården och hemtjänsten. Undersökningen genomfördes med en kvalitativ metod där 

data samlades in genom observationer och semistrukturerade personliga intervjuer med åtta 

kommunalt anställda sjuksköterskor. Resultatet visade att de kommunala sjuksköterskorna har 

en delad uppfattning kring samverkan och hur samverkan figurerar på olika nivåer. Det fanns 

även skilda uppfattningar om vad syftet med samverkan är. Objektet för samverkan är oklart, 

vilket leder till att organiseringen av samverkan skiljer sig åt mellan sjusköterskorna i deras 

arbete tillsammans med hemtjänstpersonalen. Den egna professionen får en olik innebörd i 

arbetet med samverkan, vilket innebär att det kan uppstå personifiering av makt, något som 

även påverkar graden av tillit mellan sjuksköterskorna och hemtjänstpersonalen.  

 

Nyckelord: Samverkan, gränsobjekt, profession, makt, tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Title: Collaboration within the municipal home care unit 
- A study of the municipal nurse´s experience of collaboration 

 
Authors: Jennifer Lindberg & Linnéa Back 

Halmstad University  

Springterm 2012 

 

 

This study was executed at Halmstad municipality’s home care unit. The focus of the study 

was on collaboration between different professions, municipal nurse´s and home care 

personnel. The different professions are depended on each other’s knowledge of the care 

taker, this requires collaboration. These circumstances made us question how power and trust 

work together within collaboration. The aim of the study was to describe the municipal 

nurse´s experiences of collaboration together with home care personnel. With organizational 

theories and concepts as profession, power and trust, we analyzed and interpreted their 

experiences and created an understanding of the collaboration between the nurses and the 

personnel of the home care unit. We used a qualitative method for the study. The method was 

based on observations of and interviews with eight municipal nurse´s. The study shows that 

nurses have divergent views about collaborations on different levels and on the purpose of 

collaboration. The purpose of collaboration wasn’t clarified and the absence of a boundary 

object made collaboration complicated. Because of this the municipal nurse´s organized their 

collaboration with home care personnel in different ways and got a differential meaning of the 

collaboration.  This can lead to personified power excertion, an issue which can affect trust 

between the different professions. 

 

Keywords: Collaboration, boundary objects, profession, power, trust 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 
 

Under skapandet av denna uppsats finns det flera personer som stöttat oss, och på många sätt 

hjälpt oss att färdigställa den. Till att börja med vill vi tacka våra kontaktpersoner på 

hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun för deras engagemang, vänliga bemötande och 

den arbetsinsats de själva lade ner för att göra denna undersökning möjlig. Deras intresse för 

vår undersökning, och vilja att finnas till hands, har varit ett stort stöd för oss. Ett stort tack 

riktas till de personer som låtit oss besöka deras arbetsplats och som vi har fått intervjua. Utan 

deras tid och intresse hade undersökningen inte kunnat genomföras. 

 

Vi vill också tacka alla som vi stött på under undersökningens gång och som tog sig tid till att 

beskriva sina arbetsuppgifter och erfarenheter av samverkan. Deras tillmötesgående sätt har 

bidragit till att vi fick en större översiktlig bild av samverkan och interaktionen mellan 

hemsjukvård och hemtjänst. 

 

Tack även till vår handledare Bernd för stöd, feedback och uppfinningsrikedom! 

 

Halmstad, maj 2012 

Jennifer Lindberg 

Linnéa Back 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Äldrevården har debatterats kraftigt i medierna under den senare delen av 2000-talet. 

Skandaler och uppmärksammade missar om misskötsel samt vanvård har avlöst varandra och 

bidragit till en rad spekulationer och åsikter om hur omvårdnaden av de mest utsatta i vårt 

samhälle bör gå till. Debatten kring hemvården nådde sin kulmen med Carema skandalen, 

som under hösten 2011 fick negativ uppmärksamhet. Det som började med en rapport i TV4 

om att det privata vårdföretaget Carema fått betala vite för att de inte utbildat personalen på 

Koppargården ordentligt utvecklades till en nyhetsstorm. Under oktober månad 2011 

publicerade olika tidsskrifter ett flertal artiklar där privata omvårdnadsföretag anklagades för 

vanvård på flertalet av sina äldreboenden i Stockholm. Artiklar och insändare som dessa 

formade under hösten 2011 ett diskussionsforum för både politiker och privata individer runt 

om i Sverige. I regeringen och runt kontorens lunchbord fördes diskussionen om hur 

arbetsorganiseringen inom hemvården skulle kunna gå till. Att debatten om hemvården 

trappades upp under hösten 2011 blev också en av de större bidragande faktorerna till att vi 

valde att genomföra en undersökning inom detta verksamhetsområde. 

 

I Göteborgs Posten (2011) beskriver ordförande för Sveriges Läkarförbund hur äldrevårdens 

otydliga ansvarsfördelning mellan kommuner och landsting gör att samverkan brister och en 

helhetssyn saknas. Det är exempelvis vanligt att äldre patienter skickas fram och tillbaka 

mellan vårdcentral, sjukhus och särskilda boenden. Förutom att det är ovärdigt att skicka runt 

äldre patienter på det sättet medför det även ett samhällsekonomiskt svinn. För att vården av 

vårdtagaren, i särskilt boende eller i det egna hemmet, skall bli mer effektiv krävs det således 

en bättre samverkan mellan olika inblandade yrken (Wedin, 2011). Enligt Karlsson et. al. 

(2005) upplever vårdtagare att de har mest kontakt med undersköterskor och vårdbiträden 

(Karlsson et. al., 2005). Detta överensstämmer med en rapport från Socialstyrelsen (2005) där 

det framkommer att den basala omvårdnaden i allt större utsträckning utförs av 

hemtjänstpersonal inom kommunen än av sjuksköterskor. Det är viktigt att sjuksköterskor och 

hemtjänstpersonal har en god dialog för att få information om patienten (Socialstyrelsen, 

2005).  I tidskriften Vårdfacket (2008) beskriver en sjuksköterska hur hon upplevt stora 

svårigheter i samarbetet med undersköterskorna. Detta resulterade i att en patient behövde 

extra smärtlindring och utsattes för onödiga risker (Forslind, 2008). I en artikel i Dagens 

Medicin (2006) beskriver direktören på det Familjemedicinska institutet (Fammi) hur det 

länge har varit känt att det finns brister i samarbetet mellan olika yrkeskategorier och 

verksamheter i landstingens hemsjukvård. I en ny studie som Fammi presenterar visar 

resultatet på att samarbetet är otillräckligt även i den kommunala hemsjukvården (Bohlin, 

2006). 

 

Att samverkan och samarbete riskerar att ”ramla mellan stolarna” även inom kommunal 

hemvårdsverksamhet tycker vi är ett tecken på att fler undersökningar krävs, för att säkerställa 

och kvalitetssäkra organiseringen av arbetet inom hemvården. Dessa undersökningar anser vi 

kan, och bör, genomföras inom ramen för arbetsvetenskaplig forskning. Detta på grund av att 

de behandlar arbetsvetenskapliga begrepp som organisering, interaktion och samverkan. Som 

studenter på det Arbetsvetenskapliga programmet fångades vi av ovanstående artiklar och 

valde att i vår undersökning titta på fenomenet samverkan, och dess innebörd för den 

kommunala hemvården. 
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1.2 Problemformulering 
Inom hemvården arbetar olika yrkesgrupper med varandra, dels hemtjänstpersonalen, som 

består av vårdbiträden och undersköterskor, och dels de kommunalt anställda 

sjuksköterskorna. Dessa yrkesgrupper arbetar dagligen sida vid sida för att skapa en god vård 

för den enskilde vårdtagaren. I detta arbete får hemtjänstpersonalen viktig information av 

sjuksköterskan angående vård- och medicinska insatser som ordineras av läkare och övrig 

medicinsk personal. De kommunala sjuksköterskorna får, i sin tur, viktig information om 

vårdtagarens allmänna hälsa av hemtjänstens personal. Att dessa yrkesgrupper måste förlita 

sig på varandras information bör ställa krav på en fungerande samverkan. 

 

Vi finner således av intresse att ta reda på hur sjuksköterskorna upplever att samverkan 

fungerar tillsammans med hemtjänstpersonalen. Den övergripande frågan för oss blir att ta 

reda på hur sjuksköterskorna inom kommunen upplever samverkan tillsammans med 

hemtjänstpersonalen, och vilken påverkan den egna professionen samt tillit har i samverkan. 

Hur påverkar sjuksköterskornas profession tilliten i samverkan? 

 

För att få svar på vår fråga vänder vi oss till Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning med 

förfrågan om att få ta del av de kommunalt anställda sjuksköterskornas upplevelser av 

fenomenet samverkan. Vår undersökning bygger på upplevelser av organiseringen av 

samverkan, utifrån sjuksköterskornas perspektiv. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med undersökningen är att, utifrån sjuksköterskornas berättelse, skildra deras 

upplevelser av samverkan med övrig personal inom hemtjänsten. Genom att analysera och 

tolka deras upplevelser vill vi skapa en förståelse för betydelsen av samverkan mellan 

hemsjukvården och hemtjänsten. 

 
1.3.1 Frågeställningar 

 Vad upplever sjuksköterskorna är syftet med att samverka med hemtjänstpersonalen? 

 Hur skildrar sjuksköterskorna organiseringen av samverkan med hemtjänstpersonalen? 

Finns det faktorer som försvårar eller underlättar organiseringen av samverkan med 

hemtjänstpersonalen?  

 Hur påverkar den egna professionen samverkan med hemtjänstpersonalen? 

 Hur påverkar samt påverkas tillit i samverkan med hemtjänstpersonalen? 

 

1.4 Avgränsningar 
Denna undersökning är utförd inom Halmstads kommuns hemvårdsförvaltning. Inom 

förvaltningens organisation arbetar både hemtjänstpersonal och kommunala sjuksköterskor. 

Undersökningen fokuserar på de kommunala sjuksköterskornas upplevelser av samverkan och 

är därför genomförd på hemsjukvårdens enhet. Att fokus inte ligger på hemtjänstpersonalens 

upplevelser av samverkan beror dels på tidsbrist och dels på grund av att vi ville fokusera 

undersökningens syfte. 

Sjuksköterskorna arbetar i tre olika pass; dag, natt och kväll. I denna undersökning är det 

dagsjuksköterskornas upplevelser som har undersökts. Detta beror på att det är 

dagsjuksköterskorna som har det främsta patientansvaret (PAS), och därmed arbetar närmast 

hemtjänstpersonalen. Kväll och natt sjuksköterskor delar inte samma ansvar, och samverkar 

därmed inte i samma grad med hemtjänsten som dagsjuksköterskorna. Undersökningen 

kommer inte att ta med vårdtagaren, dennes situation samt relation med de yrkesverksamma, 

utan endast undersöka sjuksköterskornas upplevelser av samverkan. 
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Bilden nedan visar olika relationer inom hemvården. I denna undersökning väljer vi att titta på 

interaktionen mellan sjuksköterskorna och hemtjänsten.  

 

 
 

 

2. Introduktion till undersökningsområde 
2.1 Uppkomsten av den kommunala hemvården 
Dagens hemvård, som finns i vårt svenska samhälle, utvecklades av Röda Korset i Uppsala 

vid 1950-talets början. Denna ideologi om så kallat ”kvarboendeskap”, där äldre och sjuka 

skulle vårdas i det egna hemmet, blev snabbt en viktig princip vid den fortsatta expansionen 

av äldreomsorgen inom offentlig regi (SKL, 2003). Innan hemvårdens intåg i det svenska 

samhället hade den offentliga vården av äldre snarare inneburit att antingen flytta till ett av 

landstingens kronikervård, till ett äldreboende eller till sinnesjukhuset för de dementa. 

Hemvården, och dess nya principer innebar nu istället att möjligheterna för vård i det egna 

hemmet blev större. Exempelvis kunde den enskilda vårdtagaren numera få hjälp med 

såromläggning, insulin, smärtlindring, medicinering, näringstillförsel, dialys, respirator samt 

övriga medicinska insatser, utan att lämna det egna hemmet. Hemvårdens utveckling fortsatte 

allteftersom att landstingens primärvårdsorganisation utvecklades under de kommande två 

decennierna. Under denna tidsperiod utfördes all hemsjukvård inom hemtjänsten av 

landstingens distriktssköterskor och undersköterskor (ibid). 

Ädelreformen som kom år 1992 förändrade hemvården i Sverige genom att låta kommunerna 

få samlat ansvar för vård och omsorg samt boende för de äldre. Reformen fick sitt namn efter 

den så kallade Äldre- Delegationen (ÄDEL), som hade till uppgift att klargöra hur 

förändringen av sjukvården skulle gå till. Syftet med ädelreformen var att erbjuda, i första 

hand den äldre befolkningen, bättre möjligheter att få behoven av sociala och medicinska 

insatser tillgodosedda, både i eget boende och på särskilt boende. Förändringen innebar att 

alltfler kunde erbjudas fler avancerade sjukvårdsinsatser i det egna hemmet. I och med detta 

förändrades även sjuksköterskors arbete. ”Kommunsköterskor” och ”hemsjukvård” var nya 

begrepp som blev en del av den svenska sjukvården.  Landstingen skulle fortsättningsvis 

tillhandahålla läkarinsatserna, men i varje kommun skulle det finnas en medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) med ansvar för frågor om säkerhet och kvalité av medicin i den 

kommunala hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 1996). 

Till följd av ädelreformens utveckling anställdes fler sjuksköterskor i allt större omfattning 

inom kommunerna. Stora personalgrupper gick över från landstingen till kommunerna och 

skapade en ny yrkesgrupp, kommunala sjuksköterskor. Dock visade det sig att 

förutsättningarna för att integrera dessa in i kommunerna var varierande, och förvirring 

uppstod tidigt för vad de kommunala sjuksköterskorna egentligen var för något och vilket 

Sjuksköterska 

Vårdtagare Hemtjänst 
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uppdrag de hade. Yrkesroller kom att skifta mellan olika delar av landet, och även inom 

kommunerna (Hansson, 2006). 

Idag är kommunernas vård- och äldreomsorg formad med hjälp av olika enheter. Däribland 

ingår bland annat hemtjänst, särboende, rehabilitering och hemsjukvård. Samtliga delar går 

under samlingsnamnet hemvård som innebär hälso- och sjukvård som bedrivs i vårdtagares 

hem och inom de särskilda boendeformerna (Socialstyrelsen, 2008). För att olika 

hemvårdsinsatser skall beviljas för vårdtagaren krävs det att vårdbehovet är pågående under 

en längre sammanhållen period. Innan insatser startar skall all vård och omsorgsplanering ha 

gjorts. Två olika enheter måste specifikt planera och utföra sina arbetsuppgifter ihop; 

hemtjänst och hemsjukvård. Inom hemtjänsten jobbar främst två yrkesgrupper, 

undersköterskor eller vårdbiträden, som arbetar direkt med omsorgen av vårdtagaren. I 

hemsjukvårdens organisation arbetar istället sjuksköterskor med olika medicinska insatser 

(ibid). Sjuksköterskorna har, tillskillnad från undersköterskorna och vårdbiträdena, högskole- 

eller universitetsutbildning. Personalen inom hemtjänsten består istället främst av högst 

gymnasieutbildade. 

  

2.2 Lagar och förordningar som reglerar den kommunala hemvården 

För att hemvården skall fungera som den bör, och för att vårdtagarens behov skall 

tillfredsställas måste olika lagar och förordningar följas. I planeringen och utförandet av vård- 

och omsorgsarbetet regleras arbetet främst av tre lagar; Socialtjänstlagen, Hälso- och 

sjukvårdslagen samt Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Utöver 

dessa lagar tillkommer även diverse rutiner, handlingsplaner, policys och direktiv från den 

egna organisationen. 

 

Socialtjänstlagen (SoL, 2001;453) är den lag som omsorgs- och vårdpersonal inom 

hemtjänsten följer i sitt arbete med vårdtagaren. Detta arbete innefattar insatser som personlig 

service, hjälp med matlagning och hygien med mera. Insatserna beviljas av kommunens 

biståndsenhet. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) innehåller grundläggande regler för all hälso- och 

sjukvård. Lagen är i allt väsentligt utformad som en ramlag. Den anger mål för hälso- och 

sjukvården och krav på god vård.  I övrigt finns bestämmelser som klargör landstingens och 

kommunernas ansvar för olika delar av hälso- och sjukvården.  HSL innehåller flera 

bestämmelser som rör vårdens kvalité och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och 

fortlöpande skall utvecklas och säkras. Lagen innehåller också bestämmelser om att vården 

skall bygga på respekt för vårdtagarens självbestämmande och integritet för att tillgodose 

dennes behov av trygghet i vård och behandling. Olika insatser regleras av hälso- och 

sjukvårdslagen och kan till exempel vara läkemedelshantering, såromläggningar och 

provtagningar. Det är sjuksköterskornas ansvar att utföra insatserna, men vid behov kan detta 

delegeras till hemtjänstpersonal. 

 

Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (LYHS, 1998:531) är en 

skyldighetslag som styr sjuksköterskornas arbete. LYHS talar om vilka skyldigheter 

yrkesutövarna i vården har. 

 

Det finns även inom hemvården två handlingsskyldigheter enligt svensk grundlag. Dessa är 

Lex Maria och Lex Sarah. Lex Maria innebär att man, inom hälso- och sjukvården, är skyldig 

att anmäla till Socialstyrelsen om det inträffar en händelse som innebär att en patient får en 

allvarlig skada eller riskerar att få en allvarlig skada. Lex Sarah handlar istället om att 
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anställda inom omvårdnad och service av äldre och funktionshindrade har en skyldighet att 

anmäla övergrepp, vanvård och andra missförhållanden till socialnämnden (Bengtsson, 2010; 

174). 

 

Andra viktiga lagar som reglerar arbetet inom hemvården är Patientjournallagen (1985:562) 

och Sekretesslagen (1980:100). Därutöver skall de kommunala sjuksköterskorna även följa 

kommunens egna ”Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska” (MAS)- direktiv. MAS är den 

sjuksköterska som ansvarar för att det skall råda en god säkerhet och kvalité i arbetet med 

olika medicinska insatser. De kommunala sjuksköterskorna har även egna arbetsförordningar 

och rutiner som reglerar deras arbete.  
 

2.3 Hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun 
 

"Vi i hemvården skapar tillit genom ett professionellt förhållningssätt  

med respekt för allas lika värde och  

med ett ödmjukt bemötande i det dagliga arbetet"  

– Hemvårdsförvaltningens värdegrund (http://www.halmstad.se)  

Hemvårdsförvaltningen är den förvaltning inom Halmstads kommun som arbetar med service, 

omsorg, vård, rehabilitering och anhörigstöd till den äldre befolkningen och deras anhöriga. 

Detta uppdrag kommer från hemvårdsnämnden. Nämnden består av politiskt valda 

nämndemän och är det beslutande organet inom organisationen. Det är också 

hemvårdsnämnden som är den så kallade ”vårdgivaren”, även om det är 

hemvårdsförvaltningen som utför den operativa verksamheten. Nämnden har det yttersta 

ansvaret för att de som bor och vistas i kommunen får den hjälp och det stöd de behöver. Som 

ett led i ”valfriheten” har nämnden bestämt att även privata aktörer skall ha operativt ansvar 

för utförandet av äldrevården. Till följd av detta ligger idag 92 % av verksamheten i egen regi 

och ungefär 8 % av verksamheten i privat regi (Halmstads kommuns hemsida). 

Under hemvårdsnämnden sitter hemvårdsförvaltningens förvaltningschef. Denne är operativt 

ansvarig för organisationens verksamheter. Till sin hjälp har förvaltningschefen en stab som 

består av ekonomienheten, HR enheten samt utvecklingsenheten. Det är även i staben som 

den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) sitter. Utöver staben finns det även olika 

verksamhetsområden som arbetar med olika former av service. Förvaltningen har ungefär 2 

200 medarbetare under de olika verksamhetsområdena. Detta antal gör förvaltningen till en av 

kommunens största arbetsplatser. 

 

Hemvårdsnämnden presenterade i sin verksamhetsplan för 2011-2013 följande övergripande 

mål: ”Halmstad skall erbjuda äldre vård, omsorg och serviceinsatser, av god kvalitet, som 

bidrar till ett värdigt åldrande."  (Halmstads kommuns hemvårdsnämnds verksamhetsplan 

2011-2013). Ett av de mer konkretiserade målen löd att den upplevda kvaliteten inom 

hemtjänsten skall öka. Som en strategi för att uppnå detta mål skall man skapa 

brukarinflytande genom ett bra bemötande och fortsatt arbete med värdegrunden, 

genomförandeplanen och kontaktmannaskapet. Samverkan skall utvecklas och fortgå inom 

hela hemvårdsförvaltningen. Detta innebär att förvaltningens olika enheter skall samverka 

med varandra, över varandras gränser, för att god vårdkvalité skall uppnås och 

brukarinflytandet öka. Målet ställer krav på att hemvårdsförvaltningens olika 

verksamhetsområden måste planera och utföra sitt uppdrag parallellt med andra områden, 

något som kräver att samverkan äger rum (se bilaga 1). 

 

 

http://www.halmstad.se/
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2.3.1 Verksamhetsområde 1: Äldreomsorg 

Inom detta verksamhetsområde verkar hemtjänst och särskilt boende. Äldreomsorg arbetar 

med att ge människor en möjlighet att bo kvar hemma när man behöver hjälp och stöd med att 

klara vardagen eller personlig omsorg. Verksamhetsområdet är indelat i 11 geografiska 

områden som täcker in hela Halmstads kommun. De olika serviceinsatser som erbjuds är 

bland annat städning, tvättning, inköp samt klädvård. Verksamheten innefattar äldreboenden 

samt korttidsvård. Hemtjänsten är indelad i olika hemtjänstgrupper som sitter ute på det 

område där de arbetar. Varje hemtjänstgrupp har en sjuksköterska inom hemsjukvården som 

de arbetar med. I hemtjänsten har man även något som kallas för kontaktmannaskap. Detta 

innebär att personalen inom hemtjänsten är personlig kontaktman för några av de vårdtagarna 

de har (Halmstads kommuns hemsida). 

 

2.3.2 Verksamhetsområde 2: Hemsjukvård och förebyggande verksamhet 

Denna verksamhet ansvarar för flera olika delar inom hemvårdsförvaltningen. Dessa är hälso- 

och sjukvård, kommunrehabilitering, förebyggande/uppsökande samt kväll/natt/larm. 

Hemsjukvård och förebyggande verksamhet arbetar även med anhörigstöd och 

stimulansmedel för svårt sjuka äldre personer. Inom denna enhet arbetar bland annat 

sjuksköterskor, undersköterskor, rehabiliteringspersonal, arbetsterapeuter etcetera. 

Sjuksköterskorna är uppdelade i olika arbetspass som arbetar dag-, kvälls- eller nattid. Vissa 

sjuksköterskor, vanligtvis de som arbetar dag, är en så kallad ”PAS”. Detta innebär att de är 

patientansvarig sjuksköterska och medför ett speciellt ansvar över en viss vårdtagares 

sjukvård och medicinska behov (ibid). 

 

2.3.3 Verksamhetsområde 3: Biståndsenheten 

På enheten för bistånd arbetar handläggare med utredningar som rör frågor angående ansökan 

om hemtjänst, matdistribution, trygghetslarm, plats på särskilt boende, växelvård och 

anhörigstöd. Biståndshandläggarna tar sedan ett beslut i ärendet i enlighet med 

socialtjänstlagen (SoL). Varje biståndshandläggare ansvarar för ett geografiskt område inom 

kommunen (ibid). 

 

2.3.4 Verksamhetsområde 4: Privat entreprenörskap 

Sedan år 2012 har hemvårdsförvaltningen ännu ett verksamhetsområde i sitt 

organisationsschema, de privata entreprenörerna. Inom detta område verkar olika privatägda 

företag som specialiserat sig på omvårdnad och äldreomsorg. På samma sätt som kommunens 

äldreomsorg erbjuder de privata entreprenörerna service och tjänster inom olika områden som 

tvätt, städ, handling samt personlig omvårdnad. Sjuksköterskorna som arbetar inom 

hemsjukvården arbetar även gentemot de privata företagen. De privata företagen har inga 

egna sjuksköterskor vilket innebär att vissa kommunala sjuksköterskor inom den kommunala 

hemsjukvården arbetar med olika privata entreprenörer (ibid). 

 

3. Tidigare forskning 
Vi väljer att presentera en del av den tidigare forskning som gjorts inom området tidigt i 

uppsatsen. Detta för att läsaren fort skall kunna skapa sig en övergripande bild av hur 

samverkansforskningen inom området för vård och omsorg sett ut under det senaste 

decenniet. Nedan presenteras det resultat som kommit fram ur denna tidigare forskning. 

 

Huxham (2000) står för en problematisering av ”manualstyrda samverkansprojekt”. Hon 

beskriver i sin artikel hur det inom organisationer ofta finns färdiga upprättade checklistor 

som lurar medlemmarna till att tro att listans punkter automatiskt leder till lyckad samverkan. 

Huxham menar inte att dessa resonemang är fel, men de kan förstöra ett samverkansförsök om 
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organisationerna inte inser att samverkan är mer komplext än så. En ständig reflektion och 

analys över vad som gjorts, vad resultatet blev och vilka lärdomar som kan erhållas är lika 

viktigt som något annat, enligt Huxham. Vidare menar hon att samverkansprojekt får 

betydligt större chanser att lyckas om satsningen är ordentlig. Om inte tillräckligt med 

resurser sätts in för att ge de professionella en ordentlig möjlighet att genomföra det man 

kommit överens om, kan samverkan istället få motsatt effekt. Då misslyckas inte bara 

samverkansprojektet, utan även den ordinarie verksamheten blir lidande då 

samverkansförsöket tagit tid, resurser och kraft. Inser ledningen och de yrkesverksamma inte 

samverkans komplexitet och resursbehov, föreligger en risk att samverkan ger en negativ 

effekt på verksamheten (Huxham, 2000). 

 

Relationerna och graden av samverkan mellan och inom de olika personalgrupperna på en 

operationsavdelning undersöktes av Waring et. al., (2006). Författarna använde begreppet 

”organisatoriskt nav” om operationsavdelningen, vars verksamhet beskrevs som komplex och 

i hög grad beroende av hur väl kommunikationen och informationsutbytet skedde inom 

enheten och mellan enheter inom sjukhuset. Studien visade att det fanns ett direkt samband 

mellan patientens välbefinnande och hur väl samverkan skedde mellan de olika enheterna 

knutna till operationsavdelningen. Dessa enheter var tätt sammankopplade och hade en hög 

grad av samverkansarbete med varandra. Denna samverkan var väldigt beroende av hur 

relationerna såg ut mellan medarbetarna på de olika enheterna som var knutna till 

operationsavdelningen. Sjuksköterskan hade den centrala rollen i upprätthållandet av dessa 

relationer och samordnade de flesta kontakterna med exempelvis kirurger, intensivvård och 

vårdavdelningar (Waring, et. al., 2006).  

 

Fler forskare har tittat på samverkansproblematiken som kan uppstå mellan olika 

professioner. Carlström och Berlin (2008) beskriver i sin studie varför samverkan mellan 

polis, brandkår och ambulans minimeras vid olycksplatser. Studien identifierar skillnaden 

mellan retorik och praktik i samband med olycksplatsarbete. Samarbete, förklarar de, ses ofta 

som ett retoriskt ideal snarare än något som utförs i normal praxis. Författarna beskriver hur 

osäkerhet och brist på incitament är viktiga förklaringar till varför endast begränsade 

samverkansformer faktiskt genomförs (Carlström & Berlin, 2008). 

 

Olika samverkansrelationer inom vård i form av äldrevård har kartlagts i en studie skriven av 

Colón-Emeric, et. al., (2006). I studien beskrivs relationerna mellan de olika yrkesgrupperna 

på fyra sjukhem i USA. För vart och ett av dessa sjukhem undersöktes sedan hur graden av 

samverkan mellan yrkesgrupperna påverkade upprättandet och uppföljningen av de 

individuella vårdplanerna för de boende på sjukhemmen. De fyra sjukhemmen uppvisade 

olika relations- och kommunikationsmönster som på sina egna sätt påverkade 

vårdplaneringsprocessen. Resultatet visade hur vårdplanerna påverkades då den personal som 

arbetar patientnära fick komma till tals vid upprättande av vårdplanerna. Vårdplanerna som 

utarbetades enbart av personal som inte arbetade patientnära, tenderade att bli allmänt hållna 

och sakna specificitet. Vidare sågs att om den patientnära personalen inte deltog i 

vårdplaneringen tenderade vårdplanerna att upprättas enbart för att tillmötesgå 

myndigheternas regelverk (Colón-Emeric, et. al., 2006). 

 

Att olika yrkesgrupper har ett gemensamt ansvar för att, genom samarbete, arbeta för den 

äldre individen beskriver Rydeman och Törnkvist (2006). De har studerat samverkan inom 

primärvården, och hur samverkan upplevs av olika aktörer. De förklarar samtidigt att olika 

generella och lokala faktorer påverkar sjuksköterskors och andra aktörers handlande i 

vårdprocessen. Deras studie visar på hur uppdelningen mellan olika organisationer och olika 
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professioner upplevs som oklar av både sjuksköterska, omvårdnadspersonal och patient. De 

lokala faktorerna som påverkar är bland annat problem med rutiner, målen hos de berörda, de 

kulturspecifika strukturerna samt områdena för de olika yrkenas professionella kunskap. 

Studien visar på att kunskapen av varandras yrken upplevs som bristande och att det 

medicinska språket har en negativ inverkan på de professionellas möjlighet till påverkan och 

agerande. Resultatet visar även att oklara strukturer leder till samarbetssvårigheter samt att fel 

kanaler för kommunikation påträffats.  Författarna pekar även på att en oenighet om vem som 

har ansvaret riskerar att påverka patientens fortsatta vård. De professionella upplever en 

skillnad i vad de själva tycker är patientens behov och vad som planeras, vilket leder till 

frustration och blir till ett dilemma hos samtliga berörda (Rydeman & Törnkvist, 2006).  

 

I en annan studie gjord av Cólon-Emeric, Ammarell et. al., (2006) beskrivs hur en 

förutsättning för en fungerande samverkan var förmågan att kunna hantera oplanerade, 

oväntade händelser och situationer. Förmågan att anpassa sig till den rådande situationen var 

en självorganiserande, spontan process som utan styrning uppstod bland den kliniskt 

verksamma personalen i den patientnära vården. En god anpassningsförmåga möjliggjorde att 

omvårdnadsproblem kunde hanteras utan hinder allt eftersom de uppkom. Synpunkter och 

observationer inhämtades direkt från den personal som var närmast patienten. Författarna 

konstaterade att det i en organisation med ett linjärt och hierarkiskt kommunikationsmönster 

hämmade den självorganiserande processen, vilket ledde till en brist på ansvarskänsla bland 

vårdpersonalen (Colón-Emeric & Ammarell, et. al., 2006). 

 

Att samverkan stöter på problem var det tidigt forskare som uppmärksammade efter att ha 

studerat olika samverkansprojekt. Bland dessa hör exempelvis Sunesson (1991) och Berg 

(1994) som i Danermark och Kullberg (1999) redogör för att det ofta föreligger en, som 

Sunesson beskriver det, asymmetrisk relation mellan de yrkesgrupper som samverkar. Han 

framhåller att detta har bidragit till att statusskillnader mellan de medverkande yrkeskårerna 

förstärks. Berg pekar istället på bristande jämlikhet i kommunikationssituationen. Han menar 

att vissa personal- eller yrkesgrupper tenderar att hamna i en beroendeställning gentemot de 

personalgrupper som har ett större inflytande i samverkansprocessen (Danermark & Kullberg, 

1999). 

 

Ett arbete som fått stor uppmärksamhet kring den kommunala sjuksköterskans uppdrag och 

yrkesroll är Larsson och Westlunds (2002) rapport ”Kommunens sjuksköterska – I Florence 

anda”.  Rapporten beskriver sjuksköterskans uppdrag bestående av tre olika roller som denne 

växlar mellan; konsult, pedagog och projektledare. Studien beskriver även olika sätt att 

organisera sjuksköterskorna och synliggör ett nytt frågeområde angående kommunala 

sjuksköterskors roller och status. Under en arbetsdag rör sig sjuksköterskan mellan de tre 

olika rollerna i förhållande till den enskilda patientens sjukdomsförlopp, till mötena med 

personalen och hur hon organiserar sitt arbete. Detta rörelsemönster innebär att 

sjuksköterskan måste vara tydlig med att visa upp vilken roll hon är i. När det gäller att växla 

mellan rollerna kan det vara svårt för sjuksköterskan att avgöra när det är dags att dra sig 

tillbaka. Rapporten visar på att både sjuksköterskorna själva, och personalen runt omkring 

dem, under åren har saknat något som tydliggjort den speciella funktionen i kommunen. 

Därmed uppmärksammades rapporten och bidrog till en förtydligad ansvarsfördelning och 

beskrivning av den kommunala sjuksköterskans olika roller (Larsson & Westlund, 2002).  
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4. Teori 
4.1 Introduktion till begreppet samverkan 
Samverkan i offentlig sektor blev aktuellt till följd av den mängd av reformer som skedde 

inom den offentliga sektorn under det senare 1900-talet. Danermark och Kullberg (1999) 

beskriver hur den offentliga sektorn länge kritiserades för att vara för byråkratisk, krånglig 

och omedgörlig för medborgarna.  Flera reformer genomfördes som skulle bidra till en 

förbättrad styrning, organisering, kontroll och effektivitet inom offentliga institutioner 

(Danermark & Kullberg; 1999). Exempelvis infördes psykiatrireformen och ädelreformen 

som tydliga exempel på denna utveckling. Reformerna har, enligt Lindberg (2009), både 

handlat om att centralisera, exempelvis genom att slå samman sjukhus, samt decentralisera, 

för att bättre effektivisera och förbättra de komplexa operativa delarna som präglar sjukvården 

(Lindberg, 2009). Reformerna bidrog både till att nya arbetsmetoder, idéer om organisering 

samt ett nytt språkbruk introducerades in i olika offentliga verksamheter från den privata 

sektorn och har, menar Almqvist (2006), sammanfattats i begreppet ”New Public 

Management (NPM)” (Almqvist, 2006). 

 

Olika författare beskriver hur NPM ideologin har inneburit att de offentliga verksamheterna 

numera blivit avgränsade mot omvärlden (Bengtsson, 2010, Almqvist, 2006). Den nya 

verkligheten blev att organisationerna numera mäts med hjälp av kvantitativa och kvalitativa 

mått gentemot andra organisationer, och styrs med hjälp av strategier mot uppsatta mål. 

Lindberg (2009) beskriver hur en allt större ekonomisk medvetenhet inom offentliga 

organisationer har medfört tydligare markeringar av det egna ansvarsområdet och uppdraget 

gentemot andra aktörer. Inom vården har den gränsskapande utvecklingen medfört olika sätt 

att organisera och styra organisationer. Kopplingar mellan organisationer inom vården har 

emellertid blivit gradvis allt svagare på grund av att de som styr verksamheten måste hantera 

en alltmer komplex uppsättning av mål (Lindberg, 2009). Till följd av alla 

förändringsprocesser som den offentliga sektorn och välfärden genomgick de senaste 

årtiondena växte behovet av en lösning för att kunna hantera komplexa sociala frågor som 

oftast hamnar i den, som Huxham (2000) beskriver det, ”interorganisatoriska domänen” 

(Huxham, 2000). För att kunna ”öppna upp” och överskrida olika organisatoriska gränser 

krävdes någon form av nyckel. Denna nyckel blev samverkan. 

 

4.2 Vad menar vi med begreppet samverkan? 
Vi fortsätter vår teoridel med att ta upp olika synonyma begrepp som en introduktion till 

samverkan. Detta för att, i första hand, ge läsaren en förståelse för begreppets komplexitet, 

samt att skapa en gemensam referensram. Något som bör noteras inför uppsatsens fortsatta 

gång är att begreppet samarbeta, som vi beskriver nedan, är något som ofta är en naturlig del 

av vår vardag och att arbeta med olika människor i olika sammanhang är grundläggande för 

allt vårt sociala liv (Fridolf, 2004). Detta innebär att samverkan mellan två organisationer 

naturligt också innefattar att personalen inom dessa organisationer kommer att samarbeta med 

varandra. Med detta sagt kan slutsatsen dras att de båda begreppen tenderar att gå in och ut i 

varandra och skulle kunna komma att försvåra vår undersökning.  

 

För att reda ut olika begrepp som man ofta kan bland ihop med begreppet samverkan kan ett 

sätt vara att definiera begreppen, att studera deras grad av överlappning (ibid). Fem begrepp 

beskrivs utifrån denna aspekt. Dessa är samexistens, samverkan, samordning, samarbete och 

samsyn. Gemensamt för samtliga synonyma begrepp är att de står för olika nivåer av 

koordination av olika organisationers verksamheter. Någon form av koordinering eller 

integrering av organisationerna, i form av samspel, samordning eller samverkan, behövs för 

att frambringa ett gemensamt arbete mellan dessa (ibid). Exempelvis behöver olika 
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verksamheter koordineras över flera myndighetsgränser, för att säkerställa att vårt 

välfärdssystem fungerar som det skall. Behov av koordination kan även grunda sig i att olika 

privata entreprenörer slår sig samman för att skapa konkurrenskraftigare verksamheter.  

 

I den här uppsatsen används begreppet samverkan. Andra begrepp som samarbete, 

samordning och/eller samsyn används ofta synonymt med samverkan som en beteckning på 

ett i huvudsak mellanmänskligt fenomen. Nedan beskriver vi olika nivåer av integrering av 

organisationers verksamheter och hur de olika mellanmänskliga fenomenen/begreppen står i 

relation till varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: En begreppsdefinition (Fridolf, 2004; 30). 

 

Att samexistera innebär att olika organisationer arbetar bredvid varandra, inom samma sfär, 

utan att komma i kontakt med varandra. Genom att samexistera arbetar de olika 

organisationerna parallellt med varandra, men de olika verksamheterna berörs inte och är inte 

i beroenderelation av varandra. Genom att samverka tillsammans med andra är man i någon 

form av beroenderelation till varandra. Organisationerna som samverkar behåller sina 

ursprungliga mål och har stämt av sina respektive mål och uppdrag med varandra. Parterna 

har ett parallellt agerande, och arbetar sida vid sida, men arbetsformer och uppdrag är väl 

koordinerade och överlappar inte varandra. Om samverkan skall kunna utvecklas inom ett 

specifikt område, måste det med andra ord vara klart att den ingår i parternas uppdrag, och 

inte går in i varandra. Nästa nivå av koordination av verksamheter, samordning, kan innebära 

att en viss typ av överlappning av organisationernas verksamheter kan förekomma. Genom 

samordning av exempelvis personal, resurser, medel eller tillgångar beblandar sig 

organisationernas verksamheter till viss del med varandra och det blir svårare att separera de 

inblandades olika uppdrag. Genom att samarbeta med andra går vi över varandras 

gränsdragningar och skiljelinjer. Genom ett samarbete mellan olika organisationer överlappas 

dessa verksamheter och det blir svårare att urskilja respektive organisations normer, riktlinjer, 

regler och värderingar. Samsyn är den nivån av koordination av verksamheter som innebär att 

de olika organisationerna är inne i varandras sfärer och inte längre har ett eget uttalat uppdrag. 

Istället har de båda organisationernas verksamheter överlappat med varandra, och de arbetar 

för samma syfte (ibid). 

  

Samexistens – att parallellt arbeta sida vid sida 

med andra organisationer, utan att komma nära 

andra verksamheter. 

Samverkan – att verka tillsammans parallellt, 

utan att överlappa varandra, med ett gemensamt 

syfte. 

Samordning – att ordna samman personal, 

politik eller resurser. (Kan komma att kräva en 

viss överlappning) 

Samarbete – att arbeta tillsammans över 

gränserna, vilket gör att värderingar och normer 

ändras. (I samarbetet har överlappningen av 

organisationerna ökat). 

Samsyn – att arbeta inne i varandras sfärer. 
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4.3 Vad innebär det ”att samverka”? 

Det finns många olika former för samverkan, från regelbundna möten mellan organisationer 

för kontakter och informationsutbyte till mera komplexa samverkansformer med hjälp av case 

managers, samverkansgrupper eller gränsöverskridande multidisciplinära team (Axelsson & 

Bihari Axelsson, 2007). Att begreppet visar sig i flera former innebär även att det har skapats 

en rad olika definitioner. Flera forskare och undersökare har under senare år försökt att 

granska och plocka isär begreppet. Genom att utforska dess innehåll har de bidragit med flera 

olika perspektiv och teoretiska synsätt för att ta reda på vilka förutsättningar som krävs samt 

vilka effekter samverkan fört med sig. En av de första med att utforska begreppets natur var 

Westrin (1986) som beskrivs i Danermark och Kullbergs bok (1999). Dennes teorier grundar 

sig på forskning gjord fram till och med 1980-talets början och handlade mestadels om 

begränsande och förutsättande faktorer av samverkan på organisatorisk nivå. Enligt Westrin 

kan vissa dåliga resultat av samverkansprojekt i anknytning till sjukvården i många fall bero 

på att syftet med projektet varit för vagt och att det fanns klara brister på konkreta mål 

(Danermark & Kullberg, 1999). 

 

På senare tid har fler forskare gett olika definitioner på begreppet samverkan. Gemensamt för 

dessa är att de beskriver samverkan som ett paraplybegrepp, som enligt Huxham och Vangen 

(2003) innebär; 

 

”… any situation in which people are working across organizational boundaries 

towards some positive end.” (Huxham & Vangen, 2003; 6-7) 

 

Vissa studier pekar på hur samverkan sker när olika aktörer eller olika aktiviteter förs samman  

till en större helhet. Axelsson och Bihari Axelsson (2007) beskriver sin begreppsmodell, där 

integrering beskrivs som horisontell eller vertikal. Utifrån den är samordning en 

integrationsform med hög grad av vertikal integrering och låg grad av horisontell integrering. 

Det innebär ofta en toppstyrning som förekommer i hierarkiska organisationer. Samarbete 

däremot kännetecknas av en hög grad av horisontell integrering och en låg grad av vertikal 

integrering. Det är en vanlig samverkansform i nätverksarbete och typiskt för många 

projektorganisationer. Kontraktsstyrning innebär en låg grad av både vertikal och horisontell 

integrering, som i en marknadssituation, medan samverkan innebär en hög grad av både 

vertikal och horisontell integrering, vilket innebär en matrisorganisation (Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2007). Modellen sammanfattas i nedanstående figur: 

 

 

Vertikal integrering 

 

 

 

 

 

Horisontell integrering 

 

Figur 2: Olika former för integrering (Axelsson & Bihari Axelsson 2007; 14). 

 
I deras modell är det tydligt att det finns en ofrånkomlig koppling mellan den horisontella 

arbetsfördelningen det vill säga specialisering mellan och inom enheter, och den vertikala som 

innebär fördelning av det hierarkiska ansvaret och styrningen. 

 

Samordning 

(Hierarki) 

Samverkan 

(Matris) 

Samarbete 

(Nätverk) 

Kontrakt 

(Marknad) 
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4.4 Att samverka kring ett objekt 
Kajsa Lindberg (2009) beskriver hur samverkan innebär att olika aktiviteter äger rum, där 

någon form av gräns överskrids. Det kan vara såväl gränser internt i en organisation som skall 

överskridas som gränser ut mot andra organisationer som skall överbryggas. Samverkan kan 

också beskrivas som en icke-hierakisk aktivitet där aktörer möts på lika villkor och med ett 

gemensamt intresse (Lindberg, 2009). Lindberg förklarar hur verksamheterna i ett 

samverkansprojekt ofta har olika motiv till varför de skall delta i en samverkansaktivitet då 

olika organisationer avgränsar sig gentemot varandra där det egna uppdraget utgör en 

gränsskapande funktion gentemot den resterande omvärlden. Att samverka är, enligt 

Lindberg, inte någon enkel process då organisationer ofta missar den viktiga avgränsningen 

gentemot varandra. Om deltagarnas syften med samverkansaktiviteten skiljer sig åt och om 

deltagarna bär med sig olika grundläggande antaganden och föreställningar in i 

samverkanssituationen försvåras förutsättningarna för samverkan. Om deltagarna inte i förväg 

har satt upp villkoren, att de inte är överens om vad man skall samverka kring, varför 

samverkan bör göras samt hur samverkan skall gå till missas den process som enligt Lindberg 

är central för en fungerande samverkan, gränsdragningen (ibid., s. 59). 

 

En central del av gränsdragningen är, beskriver författaren, avgränsning i både tid och rum, 

gentemot andra organisationer och verksamheter. Dessa gränser upprätthålls av formella 

regler och professionella normer (ibid., s. 32). Om ingen gränsdragning görs, menar Lindberg, 

skapas en risk att ingen tar ansvar för det som sker i gränslandet mellan organisationer (ibid., 

s. 30). Det handlar om att kunna hantera flöde mellan det som är innanför och det som är 

utanför gränsen. Samverkan blir således en form av legitim lösning. De organisationer som är 

involverade i samverkan kompletterar varandra istället för att konkurrera med varandra.  

Samverkan handlar, enligt Lindberg, alltid om att deltagarna och aktörerna samverkar kring 

något – det finns med andra ord ett objekt för samverkan (ibid., s. 81). Objektet spelar inte 

bara en stor roll för samverkan utan även för hur organiserandet skall gå till och kan ha olika 

betydelse för de inblandade i samverkansprojektet, även om objektet förblir detsamma. 

Objektet bidrar till att tydliggöra olikheter, men också beroenden mellan deltagare (ibid., s. 

82). De objekt man samverkar kring kan alltså beskrivas som ett gränsobjekt, det som 

aktörerna från olika organisationer kan enas om då de arbetar tillsammans. Gränsobjektet kan 

alltså omtolkas, utvecklas och underlätta skapandet av ny kunskap eftersom det bidrar till 

både samordning och avgränsning (ibid., s. 84). Gränsobjektet får även här olika mening för 

de olika aktörerna och skapar på så sätt en avgränsning, men även ett beroende, mellan 

deltagarna. De olika aktörerna kan i samverkan vara beredda att överträda föreställningen om 

sin verksamhet och utveckla nya arbetsmetoder med andra yrkesgrupper inom ramen för 

hemorganisationens gränser (ibid., s. 70). 

 

Ytterligare en författare som skrivit om gränsobjekt är Eriksson (2005), dock kallar han det 

för boundary objects. Ordet gränsobjekt, menar Eriksson, kan missleda tanken en aning, detta 

på grund av att ett gränsobjekt inte alltid behöver vara ett ting. Detta framgår av att de kan 

vara av fyra olika typer; 1) idealtyper, exempelvis kartor och dylikt, 2) arkiv, exempelvis 

bibliotek och museer, 3) överlappande gränser, så som geografiska områden där objekt som 

har samma gränser men dess innehåll är olika samt 4) standardiserade format som gör det 

möjligt att använda information i olika sociala världar. Begreppet boundary objects definieras 

som; 

 

”… de objekt som bebor flera erfarenhetsgrupper och som tillgodoser de 

informationsmässiga kraven i var och en av grupperingarna.”(Eriksson, 2005; 1). 
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Gränsobjekt har en dubbelhet då det å ena sidan innebär att det är objekt som kan färdas över 

gränser och samtidigt behålla någon form av oföränderlig identitet, och å andra sidan har de 

samma identitet i alla sammanhang. Detta beror på att objekten är svagt strukturerade men att 

de för varje användning får en starkare struktur (ibid., s. 1-4). 

 

4.5 Samverkan, profession och makt 
Vad har olika yrkesgrupper för betydelse i samverkan? Hur speglar sig makt mellan olika 

yrkesgrupper? Dessa är frågor som vi tidigt intresserade oss för i vår undersökning. Nedan 

utvecklar vi dessa tankar ytterligare, med hjälp av olika teoretiker. 

 

Hwang (2007) beskriver hur man, inom den yrkesgrupp man arbetar, eller inom den 

profession man tillhör skapar en social identitet. Den sociala identitetsteorin som är skapad av 

Henri Tajfel innebär att sociala kategorier eller grupper, exempelvis arbetsgrupper, förser sina 

medlemmar med en social identitet. Denna typ av identitet är den som skapas utifrån en 

grupptillhörighet, och den bidrar även till personens självkänsla på det vis att om den grupp 

jag tillhör är bra så betyder det även att jag som person är bra (Hwang, 2007; 285). Identiteten 

skapar en känsla av att man är lik andra människor, vilka alla är medlemmar av samma 

kollektiv, eller exempelvis profession. Det finns flera olika strategier för hur man visar att 

man tillhör samma kollektiv. Dessa kan bland annat vara genom klädsel och språkbruket, då 

många arbetskulturer har sina sätt att tala på, som exempelvis kan innefatta specialistuttryck 

(Abercrombie, 2006; 24-26). Genom vår sociala identitet visar vi upp vårt subjektiva jag för 

andra i vår sociala omgivning. Detta innebär att vi presenterar en annorlunda bild av vilka vi 

är. Beroende på vem jag har att göra med, uppträder jag på ett visst sätt som verkar lämpligt 

för både situationen, men även för de förväntningar som andra har. Man skulle här kunna säga 

att identiteten är en förhandlad konstruktion (Thompson & McHugh, 2009; 263-264).  

 

Danermark (2004) menar att det i ett samverkansarbete krävs arbete med att fundera över den 

egna professionen. Detta specifikt om yrkesgruppen har någon form av ansvarsområde. 

Danermark menar att ansvar och befogenheter är två skilda ting som bör följas åt. Detta 

innebär att man i en samverkansgrupp inte kan delegera bort ansvar över något som ligger 

inom dennes profession. 

 

Danermark har forskat kring fenomenen makt och samverkan utifrån ett relationellt 

maktperspektiv. Han menar att;  

 

”… makt skall ses som en egenskap i en relation mellan två aktörer” (Danermark, 

2004; 14). 

 

I ett samverkansarbete finns makt och maktutövning hela tiden med, och det är även en del av 

samverkansarbetet att synliggöra de maktstrukturer som finns inom gruppen. Maktaspekten är 

alltid närvarande vid olika relationer och kan aktiveras när så behövs på grund av 

omständigheterna. Denna makt finns i samspelet mellan människor och fungerar som en 

verkande kraft. Ett exempel på detta kan vara vetskapen om ojämnt fördelade resurser, och att 

det i sin tur kan påverka relationen (ibid., s. 15-16). 

 

Danermark menar att samverkan är en arbetsform som blir allt vanligare och som är under 

utveckling (ibid., s. 8). Frågan om makt och samverkan är en del av samverkan som inte 

diskuterats så mycket tidigare, dock menar Danermark att just makt är en central aspekt i 

samverkan. Eftersom detta fenomen (makt och maktutövning) alltid är närvarande vid 

samverkan även om vi inte alltid är medvetna om det.  Danermark tittar på makt ur både en 
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systematisk aspekt och ur en objektiv aspekt. Författaren har så som han kallar det ett 

maktkritiskt förhållningssätt, vilket innebär att man inte bara kritiskt analyserar samverkan ur 

ett maktperspektiv, utan Danermark menar på att han även vill förmedla ett konstruktivt 

förhållningssätt (ibid., s. 9-10). Danermark skriver vidare att det är viktigt att man har ett 

maktkritiskt perspektiv när man försöker förstå sig på maktutövning oavsett vilken grund. Här 

menas att man skall reflektera över maktförhållandena och försöka förstå de olika processerna 

utifrån ett maktperspektiv. Det finns ytterligare ett perspektiv som Danermark menar att man 

skall beakta. Detta är att makten och maktutövningen inte skall personifieras, utan man skall 

försöka förstå vad i sammanhanget som leder till den aktuella situationen (ibid., s. 57-59). 

Danermarks synsätt på makt är, som han kallar det, ett relationellt perspektiv. Han menar att 

makt skall ses som en relation mellan två olika aktörer. Vidare beskriver författaren att det 

finns två centrala förhållanden – faktorer i omgivningen som påverkar relationen och att det är 

först i en relation som dessa faktorer kan bli verksamma (ibid., s. 13-15). Med andra ord 

menar Danermark att; 

 

”… makten är given av sammanhang och framträder i relationen” (Danermark, 

2004; 15). 

 

En viktig del i samverkansprocessen är därför att tydliggöra rollerna i samverkan och även att 

klargöra de medverkandes ansvar, detta för att exponera maktförhållandena (ibid., s. 15). 

Makten finns alltid med i en relation, antingen som en verksam faktor eller som en potential. 

Detta innebär i sin tur att maktaspekten är ständigt närvarande, även om den inte är 

synliggjord i interaktionen mellan människorna så finns den där som en verkande kraft (ibid., 

s. 16). 

 

4.5.1 Det relationella maktperspektivet 

Med hjälp av sociologen Stein Bråtens teori om makt utvecklar Danermark sin egen 

maktmodell som tillämpas på samverkansprocessen. Med denna vill Danermark ge sin syn av 

verkligheten och fokuserar på den makt en viss typ av kunskap ger. Modellen har fyra olika 

konstellationer. Den första konstellationen har utgångspunkten att två personer skall samverka 

kring ett objekt. Objektet är väl karaktäriserat av de två personerna som har utvecklat en 

föreställning och en bild av objektet. Makten är olika, och maktkamp kan uppstå då det finns 

två bilder av objektet. Den andra konstellationen innebär att en av personerna har mer makt 

och kunskap än den andra. Det finns en svag och en stark aktör. Där den starka aktören har en 

mer utvecklad föreställning om objektet. Den tredje konstellationen har som utgångspunkt att 

ingen av aktörerna har mer makt, utan båda saknar kunskap om objektet. I en 

samverkansprocess blir dessa jämlika parter utan en utvecklad föreställning om objektet. 

Detta kan leda till situationer där bilden av objektet sammanfaller på grund av brist på 

kunskap. Den fjärde konstellationen innebär att det finns en likartad föreställning av objektet, 

med två lika starka personer. Dock behöver en ”gemensam bild” av objektet inte innebära en 

lik föreställning med ett gemensamt syfte (ibid., s. 23-25). 

 

4.6 Samverkan och tillit 
Vad innebär det att känna tillit? Hur kan tillit beskrivas i relation till samverkan? 

Giddens (1996) beskriver att det finns en skillnad mellan begreppen förtroende och tillit. Han 

betonar att åtskillnaden är viktig att göra för att vi skall förstå tilliten och dess verkliga 

innebörd (Giddens 1996; 38). Tillit är ett fortlöpande tillstånd och en särskild typ av 

förtroende, menar Giddens. Han påpekar att tillit inte är en förtröstan om den andra partens 

tillförlitlighet, oavsett om det gäller en person eller ett system. Istället betraktar Giddens tillit 

som länken mellan förtröstan och förtroende. Tilliten vilar på en förtröstan om principer som 
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man själv är okunnig, och inte alltid felfri (ibid., s. 39). Stevrin (1998) menar att det är 

omöjligt att exakt definiera vad som avses med tillit. Därför måste tillit betraktas som ett 

”öppet begrepp” som man inte kan ge en slutgiltig betydelse. I vår vardag är tillit något 

självklart som tas mer eller mindre för givet. Det är svårt att tänka sig hur en tillvaro utan tillit 

skulle se ut (Stevrin 1998; 146-148). Tillit kan, enligt Stevrin, därtill beskrivas som ett 

helhetsfenomen som förankras i, och påverkas av, den situation där den ingår, både ur ett 

historiskt perspektiv samt ur ett nutidsperspektiv. Tillit skapas ömsesidigt successivt genom 

att man i början tar små risker för att få bekräftelse på att det fungerar och sedan tar ytterligare 

risker (ibid., s. 130-134). Framväxten av tillit är alltså, förklarar Stevrin, en kognitiv process. 

En process som kompletteras av en känslomässig grund. Att känna tillit till andra innebär en 

social situation som man har gjort känslomässiga investeringar i. Starka känslor väcks också 

om man blir sviken och förrådd. Det är genom handling som vi vet om den andra är att lita på 

eller inte. Innan dess bygger tilliten på antaganden före eller hypoteser efter (ibid., s. 154-

156). 

 

Giddens (1996) påpekar att alla modernitetens institutioner bygger på tillit. Globaliseringen 

innebär en upptrappning av olika sociala relationer som är världsomfattande och ställer höga 

krav på tillit (Giddens, 1996; 33). Även andra samhällsutvecklingar kräver tillit. Plattare 

organisationer, medbestämmande hos kunden, självförvaltning, ökad decentralisering samt IT 

är några exempel som bygger på mindre central kontroll och styrning (Stevrin 1998; 15-17, 

235-246). Giddens menar att människor väljer tillit till systemen för att underlätta den 

vardagliga överlevnaden. Tillit skapas när vår bedömning av en risk upplevs som tillräcklig 

(Giddens 1996: 135-139). Tilliten skapar därmed möjligheter för oss att förenkla vardagslivet 

och hantera komplexa situationer, en strategi för att reducera komplexiteten. 

 

4.6.1 Den tillitsskapande loopen i samverkan  

Huxham och Vangen (2003) fokuserar i första hand sina studier på att se hur samverkan 

fungerar mellan organisationer. Enligt dem handlar samverkan om att leda och styra olika 

organisationer tillsammans i en samverkansprocess. Inom samverkan är det, menar 

författarna, någon part som utses till ”ledaren” av samverkan, den som utövar makt. Deras 

övergripande funderingar och tankegångar är intressanta, men vi vill istället fokusera på vissa 

delar av deras tolkningar kring tillitens plats i en samverkansprocess. 

 

De fokuserar sina tankegångar kring samverkan och tillit. I deras studie (2003), beskriver de 

samverkan och samverkansrelationer inom olika typer av verksamheter, både privata och 

offentliga. Efter en textanalys fick de fram ett antal aspekter som påverkar om samverkan 

lyckas eller inte. Det visade sig att det krävs en del ansträngning av de inblandade för att 

samverkan skall lyckas. Dessa var investering av tid, att klargöra förväntningar (som 

formulering av mål), att våga göra ett visst risktagande samt klargöra roller (som fördelning 

av arbetsbörda, kostnader, ägarskap och åtaganden). Tillitsbyggande visade sig även vara en 

cyklisk process där det är viktigt att de berörda har en medvetenhet om att tillitsbyggande 

kräver tid (Huxham & Vangen, 2003). Den cykliska processen för tillitsbyggandet liknar 

författarna vid en loop. Den tillitsskapande loopen sker inom samverkansprocessen. 
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Figur 3: Den cykliska tillitsbyggande loopen (Huxham & Vangen, 2003; 12). 

 

De argumenterar för hur en problematik i samverkansprocessen är uppbyggnaden av tilliten 

mellan olika samverkansparter. Förtroendeskapandet och tillvaratagandet på tillit innebär 

både förmågan att hantera olika situationer där förtroende saknas, samt förmågan att bygga 

upp förtroende i situationer där så är möjligt. Exempelvis klargör författarna hur olika 

problem kan uppstå i relation till maktrelationer, vilket kan vara en signifikant bidragande 

faktor för missförtroende och förhindrande för uppbyggandet av tillit. Inom större offentliga 

organisationer kan ett problem ofta vara överlappande dagordningar och ett behov av att 

motivera den egna existensen. Där myndigheter har överlappande eller oklara gränsdragningar 

finns flera exempel där den ena organisationen tillsynes tar kontroll genom att ta en tät 

position i skapandet av det "övergripande" målet för det totala området, och som därefter 

syftar till att påverka beteendet hos de andra i linje med planen (ibid). 

 

Stora problematiska frågor som författarna således tar upp handlar till stor del om 

identifikationer av samverkanspartners samt komplexiteten kring målskapandet och sårbarhet. 

Andra identifierade svårigheter i uppbyggnaden av tillit är dynamiken i samverkansstrukturen 

och svårigheter i balansen av makt. Om dessa punkter inte ses över kan samtliga förhindra att 

tilliten utvecklas, och till och med reduceras. Idealiskt behöver därför alla frågor ses över 

samtidigt och, på grund av den dynamiska naturen av samverkan, under en löpande gång. Om 

man misslyckas kan tillitsloopen stoppas och förhindra fördelarna med samverkan (ibid). 

 

5. Metod 

5.1 Forsknings- och metodologisk ansats 
Vi valde att använda oss av en fallstudie för vår undersökning. En fallstudie, beskriver 

Denscombe (2009), fokuserar på ett särskilt förekommande fenomen (Denscombe, 2009; 59-

61). Då vi ville fokusera på hur fenomenet samverkan såg ut inom ett specifikt arbetsområde, 

blev en fallstudie ett givet val. En av fallstudiens starka sidor, fortsätter Denscombe, är att den 

uppmuntrar till att använda flera olika källor och forskningsmetoder, så som exempelvis 

intervjuer och observationer. Ytterligare en anledning till att vi valde en fallstudie som 

forskningsansats är att den tar itu med fallet i sin helhet, och på så sätt skapar möjligheter att 

upptäcka hur olika delar påverkar varandra. Detta var något vi ansåg skulle bli en tillgång i 

vår undersökning. 
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För att skildra den kommunala sjuksköterskans upplevelser av samverkan tillsammans med 

hemtjänsten använde vi oss av en fenomenologisk ansats. Detta gjorde vi för att den 

fenomenologiska ansatsen, förklarar Denscombe, fokuserar på hur livet upplevs (ibid., s. 110). 

Respondenterna blir en möjlig källa till att kunna uppleva ett fenomen genom andras ögon. 

Denscombe beskriver hur den fenomenologiska ansatsen innebär att det blir respondenternas 

version som skildras, berättad med deras egna ord (ibid., s. 117). Det som talade för att denna 

ansats skulle hjälpa oss att hitta det vi sökte var, enligt Denscombe, att den är lämplig för 

småskaliga undersökningar.  Den fenomenologiska ansatsen gav oss möjligheten att berätta en 

intressant historia. Upplevelserna och erfarenheterna kunde beskrivas på ett sådant sätt att den 

blev tillgänglig och intressant för flera olika läsare. Ansatsen innebar att undersökningen tog 

itu med vardagslivet, och detta kan människor vanligtvis relatera till (ibid., s. 121). 

 

5.2 Urval 
I denna undersökning valde vi att göra ett subjektivt urval. Genom att genomföra ett 

subjektivt urval ville vi vända oss till de människor och respondenter som vi ansåg troligast 

att generera mest intressant data. Genom att ”handplocka” respondenter, klargör Denscombe, 

att man kan skapa en relevans för undersökningstemat, genom att kontakta de som kan ge 

mest intressant information. En fördel med att göra ett subjektivt urval är att det tillåter 

forskaren närma sig de människor eller företeelser som denne anser kan vara avgörande för 

undersökningen (ibid., s. 37). Vi valde därför att vända oss till de sjuksköterskor som arbetade 

dagtid gentemot hemtjänsten. Dessa sjuksköterskor har daglig kontakt med 

hemtjänstpersonalen och är den urvalsgrupp som även samverkar gentemot 

hemtjänstgrupperna. Totalt skulle fyra sjuksköterskor från två olika arbetsgrupper väljas ut 

före genomförandet av undersökningen. Vilka fyra från vardera arbetsgrupp som skulle ställa 

upp i undersökningen valde arbetsgrupperna själva. Kravet för att få delta i urvalet var att man 

skulle vara sjuksköterska, arbeta dagtid och arbeta mot hemtjänsten.  Under totalt två 

informationsmöten fick sjuksköterskorna träffa oss och ta del av informationen angående 

undersökningen. Efter det första informationsmötet, där vi presenterade oss, syftet med vår 

undersökning och valet av metod, fick de en tid på sig att ”smälta” informationen innan vi, 

under nästa möte fick reda på vilka fyra från respektive grupp som kunde tänka sig att ställa 

upp. Totalt blev det åtta sjuksköterskor som valde att delta i undersökningen. Ur den ena 

gruppen – centrumgruppen - valdes fyra sjuksköterskor ut, och ur den andra gruppen – öster- 

valdes även där fyra sjuksköterskor ut. Efter att urvalet var gjort bokades ytterligare möten 

med de åtta valda sjuksköterskorna för att boka in tider för observation samt intervju. 

Samtliga arbetade dagtid gentemot hemtjänsten och var PAS inom ett eget geografiskt 

område. Inom varje område fanns det även olika hemtjänstgrupper med personal som var 

”kontaktmän” för vårdtagarna. 

 

5.3 Datainsamling 

Vi har i vår undersökning utgått från abduktion. Detta, beskriver Alvesson och Sköldberg 

(1994), innebär att forskaren rör sig mellan teori och empiri och låter därmed förståelsen 

gradvis växa fram (Alvesson & Sköldberg, 1994). Vi valde detta förhållningssätt eftersom det 

var det bäst passande för hur vi valde att lägga upp vår undersökning. Genom att använda oss 

av ett abduktivt förhållningssätt, tillät vi förståelsen växa fram. 

 

För vår undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. Detta ansåg 

vi vara en lämplig metod med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar. Den kvalitativa 

forskningsmetoden har, till skillnad från den kvantitativa forskningen, en tendens att uppfatta 

ord eller bilder som den centrala analysenheten. Kvalitativa forskare kan utnyttja detaljerade 

och invecklade beskrivningar av händelser eller människor, vare sig det handlar om betydelser 
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eller beteendemönster. Sådana ”täta” beskrivningar är nödvändiga för att förmedla 

komplexiteten i situationer. Inte minst när det handlar om komplexa begrepp som samverkan 

(ibid., s. 320). Som källor till vår kvalitativa data använde vi oss av deltagande observationer 

samt semistrukturerade personliga intervjuer. Genom intervjusamtal och observation av 

interaktionen mellan människor (naturliga förekommande handlingar, reaktioner, språk 

etcetera) ville vi utveckla en berättelse om, eller en skildring av, hur samverkan upplevdes 

fungera mellan hemtjänst och hemsjukvård. Insamlandet av vår kvalitativa data gjordes på två 

skilda håll. Vi följde var och en med fyra sjuksköterskor under en dag då vi genomförde 

observationer och intervjuer på olika håll. Valet att dela upp oss var dels på grund av att det 

blev smidigare för sjuksköterskorna då vi skulle följa med dem på deras kundbesök, men även 

på grund av att vi ansåg att det var ett effektivare sätt att hantera undersökningen på. 

Innan vi påbörjande vår undersökning med sjuksköterskorna valde vi att skicka ut ett 

informationsbrev till våra respondenter, som ligger som bilaga längst bak i undersökningen 

(se bilaga 2). Detta informationsbrev innehöll den information som vi tidigare diskuterat på 

mötena och behandlade bland annat information om vårt syfte, vår metod, våra etiska aspekter 

gentemot dem, etiska aspekter gentemot vårdtagaren, vår tystnadsplikt samt våra 

kontaktuppgifter. 

 

5.3.1 Observationer 

Valet av observation av sjuksköterskorna berodde på att vi ville skapa oss en förförståelse för 

vilka typer av händelser, aktiviteter och interaktioner som sker i sjuksköterskornas vardag. 

Observation, förklarar Denscombe, bygger på ögats direkta observation av händelser (ibid., s. 

271). Den typ av observation som vi valde att använda oss av kallas för deltagande 

observation, eller ”skuggning”. Detta innebar att vi ville vara med en dag på jobbet med 

sjuksköterskorna för att få en uppfattning om hur det är att arbeta ”på fältet”. Det är viktigt 

vid denna typ av observation att försöka minimera störningarna, detta för att det skall bli 

möjligt att se saker på det sätt som de vanligtvis framträder. Vår deltagande observation 

handlade om skuggande av en person eller grupp i dess normala liv. Genom användandet av 

denna metod, ville vi, som Denscombe beskriver det, öppet vara med för att se och delta i den 

”naturliga miljön” (ibid., s. 285). Forskarens roll som forskare var öppet känd. Eftersom det 

var känt bland sjuksköterskorna att vi ”skuggade” en eller flera personer, så föll det sig helt 

naturligt att det under tiden ställdes frågor kring olika relationer, interaktionsmönster och 

möten som förekom i arbetet. Att ställa frågor under observationer är även något som 

Denscombe menar är praktiskt (ibid., s. 283-285). Observationerna användes sedan som ett 

komplement när vi satte oss ner och sammanställde det empiriska materialet av intervjuerna. 

 

Inför observationerna utformade vi ett observationsschema (se bilaga 3). Då vi delade upp oss 

på två grupper kunde detta innebära att risken blev stor att vi inte observerade och lade märke 

till samma saker. Det är just detta problem som ett observationsschema är till för, menar 

Denscombe; att eliminera risken för misstolkning, eller som i vårt fall, särtolkning (ibid., s. 

274). I vårt observationsschema tittade vi på olika typer av interaktion som sker i 

sjuksköterskornas vardagliga arbete. Möten och samtal observerades och vi tittade även på 

hur dessa möten planerades, vad de handlade om och vilka som deltog. Vi följde med varje 

sjuksköterska i deras vardagliga arbete under en arbetsdag, från start på morgonen till 

eftermiddag. Under varje observationstillfälle förde vi anteckningar och observerade utifrån 

vårt förbestämda observationsschema. Sjuksköterskorna fick själva välja när vi skulle befinna 

oss på plats på morgonen, och när de villa avsluta observationen för dagen. De hade även 

under dagens lopp möjlighet att be oss att ”pausa” observationen och vänta på dem på en 

annan plats medan de gick iväg en stund, vilket inträffade exempelvis vid vård av en palliativ 

vårdtagare.  
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5.3.2 Intervjuer 

Efter våra observationer med sjuksköterskorna genomfördes även intervjuer med dessa någon 

gång under dagen. Beroende på sjuksköterskornas arbetstider och schema genomfördes 

intervjun vid det tillfälle som passade denne bäst. De flesta av intervjuerna genomfördes i 

slutet av arbetsdagen, men några enstaka genomfördes tidigare. Intervjuerna tog mellan 20 till 

40 minuter. Valet av plats för intervjun varierade. Tillsammans med sjuksköterskorna 

bestämdes den plats som passade bäst för tillfället. Då sjuksköterskorna under stor del av 

dagen arbetade ute på fältet gick det inte att genomföra intervjuerna vid dessa tillfällen. Viss 

tid arbetade de även i en öppen kontorsmiljö, men då dessa utrymmen ansågs ganska trånga 

var det inte alltid som intervjun kunde genomföras där. Enstaka intervjuer gick dock att 

genomföra på den egna kontorsplatsen, men andra genomfördes istället i bokade separerade 

mötesrum. Någon intervju genomfördes även i fikarummet, med stängda dörrar. 

 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade personliga intervjuer. Denna typ av 

intervjuer gav respondenten möjlighet att utveckla sina idéer inom de ämnen som intervjuaren 

tog upp. Intervjun innebar ett möte mellan forskare och respondent och är en av de vanligaste 

metoderna i kvalitativa undersökningar. En av anledningarna till att den är så populär, 

förklarar Denscombe, är att den är relativt lätt att arrangera samt att de uppgifter som 

uppkommer vid intervjutillfället härstammar från en källa – respondenten (ibid., s. 234-235). 

Genom intervjun kunde respondenten förmedla sin situation, med egna ord och ur sitt eget 

perspektiv. Denna metod visade sig vara en effektiv metod för oss att fånga upplevelser och 

berättelser om erfarenheter kring samverkan. Under intervjun, förtydligar Kvale, framkommer 

ofta skildringar och innebörden av samverkan ur respondenternas vardag (Kvale, 1997; 70). 

Inför den semistrukturerade personliga intervjun utformade vi en intervjuguide. En 

intervjuguide, beskriver Denscombe, är en färdig lista med frågor som skall besvaras och 

ämnen som skall behandlas (Denscombe, 2009; 234-235). Denna guide blev vår hjälpreda i 

intervjusituationen och blev, som Widerberg uttrycker, det ”översatta uttrycket” för det som 

vi ville undersöka och analysera (Widerberg, 2002; 68).  

 

Intervjuerna gjordes således efter utförda observationer, på eftermiddagen samma dag som 

observationen ägt rum. Till vår hjälp hade vi vår intervjuguide med de ämnen vi ville ta upp 

och fråga om. I varje intervju deltog bara en av oss, på samma sätt som vid observationerna. 

Inför intervjuerna bad vi om tillåtelse om att få spela in intervjun, detta för att det skulle 

underlätta för oss när vi skulle transkribera materialet. Vi använde oss även av, i enlighet med 

Denscombe, fältanteckningar som en försäkring om ljudupptagningen skulle bli dålig 

(Denscombe, 2009; 259). Under två av intervjuerna försämrades ljudkvalitén. Under dessa 

”avbrott” fördes istället anteckningar, men ändå kan resultatet ha påverkats negativt. 

Samtliga intervjuer transkriberades i sin helhet för att materialet skulle bli lättare att 

analysera, då vi kom närmare materialet. Genom att lägga vår tid på att arbeta med att skriva 

ut intervjuerna väcktes, som Denscombe uttrycker det, samtalet till liv igen (ibid., s. 260). 

Dessa utskrifter har sedan lästs med utgångspunkt att finna de uppfattningar och upplevelser 

som rörde samverkan, kopplat till vår problemformulering. 

 

5.4 Analysmetod 
För att göra materialet från intervjuer och observationer tillgängligt för analys började vi med 

att sammanställa materialet. Detta innebar, enligt Kvale, att man skriver ner sina intervjuer 

och observationer till skriftliga texter (Kvale, 1997).  

Vi delade upp arbetet med sammanställningen av materialet mellan oss där vi lyssnade av 

våra inspelade intervjuer och samtidigt transkriberade. För att denna sammanställning inte 

skulle påverkas av att vi bearbetat materialet på olika håll valde vi att kontinuerligt stämma av 
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med varandra. Efter denna process valde vi, i enlighet med Kvale, ut relevant material och 

citat (ibid). Kvale beskriver denna process som meningskoncentrering vilket innebär att man 

utifrån långa uttalanden formulerar mer koncisa uttryck. Meningskoncentrering innebär alltså 

att större intervjutexter reduceras till kortare formuleringar (ibid., s. 175). För att både vårt 

empiriska material och vår analys skulle kunna överblickas på ett tydligt sätt var vi tvungna 

att hitta en strategi för att kategorisera den data vi samlat in. Vi skapade därför olika teman, 

utifrån vilka det skulle vara möjligt att besvara våra frågeställningar. De teman vi formade 

utgick från våra frågeställningar, och kallades; ”syftet med att samverka”, ”olika sätt att 

organisera och använda samverkan”, ”samverkan, profession och makt” samt ”samverkan och 

tillit”. Efter att ha formulerat relevanta teman sorterade vi in materialet under dessa och det 

material som vi inte ansåg tillhöra något tema och därmed inte heller var relevant för 

undersökningens syfte, sorterades bort (ibid., s. 178). Då vi i sammanställningen av det 

empiriska materialet använt oss av teman så såg vi det självklart att även utgå från dessa i 

analysen. I vår analys har vi löpande kopplat samman empiriskt material till relevanta delar av 

teorierna och den tidigare forskningen som presenterats i uppsatsen. 

  

Samtidigt, menar Kvale, sker en tolkning av datamaterialet. Detta kan beskrivas som 

meningstolkning. Vilket innebär en mer eller mindre spekulativ tolkning av texten. Forskaren 

har ett perspektiv på vad som undersöks och tolkar därmed intervjuerna efter detta perspektiv. 

Detta kan medföra att forskningsmaterialets reliabilitet och validitet kan riskera att påverkas 

(ibid., s. 182).  

 

5.4.1 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Trovärdighet och tillförlitlighet är två begrepp som avser undersökningens validitet och 

reliabilitet. Validitet avser trovärdigheten i undersökningen, att den mäter det den är avsedd 

att mäta eller att den reflekterar sanningen eller verkligheten och inget annat. Reliabiliteten 

avser undersökningens tillförlitlighet, att andra forskare kan uppnå samma resultat vid andra 

tillfällen. Det kan vara svårt att tillförsäkra validiteten vid en intervju då det kräver att 

respondenterna svarade sanningsenligt och uppriktigt på frågorna. Våra intervjufrågor 

utformades efter relevanta teorier. Detta för att försöka öka trovärdigheten i undersökningen. 

Eftersom vi undersöker hur sjuksköterskorna upplever ett fenomen skulle även detta, menar 

Thurén, medföra att samma resultat kanske inte kan uppnås vid ett annat tillfälle av en annan 

forskare (Thurén, 2006). Utöver vårt empiriska material har vi använt oss av andra källor till 

denna undersökning. Vi har använt oss av relevant litteratur för ämnet, artiklar från Internet, 

kurslitteratur samt vetenskapliga artiklar från sökdatabasen Artikelsök.  

 

5.5 Forskningsetik 

En forskare skall, förklarar Denscombe, vara etisk i den meningen att denne vid insamlandet 

av data, vid analysen samt vid publiceringen av undersökningen skall respektera 

respondenternas rättigheter och värdigheter. Forskaren, fortsätter författaren, skall undvika att 

någon av respondenterna lider någon skada av att delta i undersökningen samt arbeta på ett 

sätt som respekterar respondenternas integritet (Denscombe, 2009; 193). Innan undersökning 

genomfördes fick de deltagande sjuksköterskorna information angående undersökningen.  

Denna information beskrev vem som skulle utföra undersökningen, vad den gick ut på, 

undersökningens syfte och frågeställningar samt var resultaten skulle komma att presenteras 

och även vem som kommer att ha tillgång till den. Detta visar på att vi uppfyllde 

informationskravet. Informationen lämnades till deltagarna vid olika tillfällen; dels vid vårt 

första möte med dem, dels vid det andra mötet när tider för intervju och observation bokades 

samt innan intervjuerna påbörjades. Detta för att vi ville försäkra oss om att alla deltagarna 

fått ta del av informationen samt att de skulle förstå den. Utifrån samtyckeskravet 
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informerades deltagarna om att deras deltagande i undersökningen var fullständigt frivilligt 

samt att de hade möjligheten att avbryta sitt deltagande närsomhelst under undersökningens 

gång, exempelvis att de hade möjligheten att avbryta mitt i en pågående intervju, om de skulle 

ha velat det. Utifrån nyttjandekravet informerades deltagarna om att alla uppgifter vi samlade 

in under undersökningen skulle behandlas konfidentiellt. De resultat vi skulle komma att få 

fram skulle, i enlighet med Denscombe, presenteras på ett sätt som gjorde att deltagarna 

förblev anonyma (ibid., s. 195-198). För att tydliggöra denna information om etiska frågor e-

mailade vi även ut ett informationsbrev till våra respondenter (se bilaga 2). Vår kontakt med 

respondenterna via mail gjordes till varje enskild individ, och inte till hela gruppen, för att 

dessa skulle förbli anonyma även för varandra. 

 

Vi var även tydliga från början med att förhålla oss etiska gentemot vårdtagaren. Då 

relationen mellan vårdtagare och sjuksköterska inte var i fokus för vår undersökning var vi 

noggranna med att tydliggöra detta faktum tidigt i vår undersökning. Sjuksköterskorna valde 

själva de tillfällen som vi fick lov att följa med in till vårdtagaren. Vid de tillfällen som 

sjuksköterskan upplevde att det inte var lämpligt att vi följde med hem till en vårdtagare 

väntade vi utanför så länge. För att förhålla oss etiska skrev vi även på en sekretessförbindelse 

som innebar att vi inte får yppa ett ord, till någon, om de situationer och individer som vi 

stötte på under denna undersökningsprocess.  

 

5.6 Metoddiskussion 
De undersökningsmetoder som vi valde att använda för vår undersökning var de mest 

relevanta med tanke på undersökningens syfte. Då vi utförde en kvalitativ undersökning 

passade inte vare sig experiment eller enkätundersökning som undersökningsmetod. Genom 

att utföra deltagande observationer och semistrukturerade personliga intervjuer fick vi data 

och information som hade både djup, insikter, hög svarsfrekvens samt flexibilitet, något som 

Denscombe beskriver som viktiga faktorer för en kvalitativ undersökning (Denscombe, 2009; 

267-268). Trots olika fördelar som finns med våra valda undersökningsmetoder vill vi påpeka 

att dessa metoder även kan ha sina nackdelar. 

Att sjuksköterskorna själva fick välja vilka som skulle delta i undersökningen kan ha kommit 

att påverka vårt resultat. Man skulle kunna fråga sig hur representativt urvalet blev samt om 

urvalet verkligen blev det bästa för undersökningens syfte. Samtidigt så kan, beskriver 

Denscombe, detta urval ha gjort det möjligt för oss att få maximal variation, och bidragit till 

att våra respondenter känt sig mer bekväma med sitt deltagande (ibid., s. 53). Anledningen till 

att vi valde just åtta sjuksköterskor för vår undersökning var på grund av att detta antal anses 

vara rimligt för en uppsats på denna nivå. 

 

Observationernas betydelse för undersökningen skulle exempelvis kunna misstolkas. Från att 

vi från början av vår undersökning talat om att lägga stor betydande fokus på insamlad data 

från observationerna, ändrades vår fokus under undersökningens gång. Det framkom tidigt att 

vår närvaro bland sjuksköterskorna var svårsmällt för sjuksköterskorna själva. Redan under 

det första mötet yppades flera problem och misstankar med vårt deltagande i den naturliga 

vardagen. Vår närvaro, upplevde vi, skapade en viss disharmoni och oro bland 

sjuksköterskorna. Att vi skulle observera dem blev för dem något främmande och ovant, inte 

minst då de flesta av respondenterna aldrig tidigare haft några studenter med sig, som inte 

varit sjuksköterskestudenter. Vi blev kallade för både ”granskare”, ”förföljare” och ”spioner”, 

vilket bidrog till att vi tidigt valde att ta ett steg tillbaka ur rampljuset för att låta dem smälta 

den information som de fått. Istället träffade vi dem vid flera tillfällen, hade personlig e-post 

kontakt och lät dem utse sina egna respondenter. Därvid valde vi att inte lägga lika stor vikt 

vid observationerna, utan använda dessa till att lära känna våra respondenter, få en inblick i 
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deras vardag samt tydliggöra vår existens och vårt syfte med undersökningen. Vi förstod 

således tidigt i undersökningen, i enlighet med Denscombe, att deltagande observationer hade 

nackdelar som exempelvis tillträde, risker så som sociala, fysiska eller psykologiska samt 

tillförlitligheten (ibid., s. 293).  

 

Vid valet av metod för insamling av data för denna undersökning visade sig alltså 

observationer inte vara den absoluta lösningen. Istället föll sig valet naturligt på att använda 

oss av semistrukturerade personliga intervjuer med de kommunala sjuksköterskorna. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av intervjuer var dels att vi ville samla in 

tillräckligt med data för att skapa oss en bredare bild av hur samverkan kan te sig inom 

hemvården, och dels för att vi ville få varje individs unika och särartade upplevelser av 

begreppet samverkan och dess betydelse för en fungerande verksamhet. Även om vi var säkra 

på vårt val av semistrukturerade personliga intervjuer så är vi införstådda med att det även 

finns andra alternativ som skulle kunna fungera för insamling av data. Då begreppet 

samverkan är ett komplext begrepp, med otydliga ramar, som kan ha olika betydelse för olika 

individer kan diskussion föras huruvida en enkätundersökning hade varit mer passade, eller 

om fokusintervjuer hade varit att föredra för att skapa en större och levande diskussion om 

fenomenet samverkan. Dock anser vi att fördelarna med denna typ av intervjuer vägde upp 

nackdelarna.  

 

Dispositionen och upplägget av vår intervjuguide (se bilaga 4), kan även den diskuteras 

huruvida den uppfyller konstens alla regler. Vi har i efterhand funderingar kring om samtliga 

frågor är relevanta för undersökningens syfte, och om utseendet samt placering av samtliga 

frågor är av bästa sort. Vi har, i efterhand, specifikt funderat över fråga 6 och 10, vad deras 

innebörd är för respondenternas val av svar och repliker. Hur hade intervjuns utgång sett ut 

om vi istället valt att ställa frågorna i en annan ordning, ställt dem på ett annat sätt eller rent 

utav tagit bort vissa frågor? Detta är funderingar som vi haft och håller oss självkritiska till då 

valet av intervjuernas upplägg med intervjuguide kan komma att ha påverkat resultatet. Dock, 

förklarar Denscombe, innebär semistrukturerade intervjuer att man inte behöver följa 

intervjuguiden till punkt och pricka. Därmed var frågornas följd och upplägg inte ett större 

problem då vi som intervjuare förhöll oss flexibla och tillät respondenterna att utveckla sina 

tankar (ibid., s. 234). 

 

Vid valet av att spela in intervjuerna förhöll vi oss skeptiska. Under intervjuernas gång lade vi 

märke till att respondenterna reagerade på inspelningsproceduren, även om de blivit 

försäkrade om fullständig konfidentialitet. Att använda sig av en inspelningsapparat som 

exempelvis mobiltelefon kan leda till att respondenterna håller inne med vissa svar och 

funderingar, något som kan komma att påverka resultatet. Att valet av metod i form av 

intervjuer kunde medföra risker var vi således införstådda med. Denscombe skildrar flera 

risker som exempelvis; intervjuareffekten, tidsomfattningen, tillförlitligheten samt den 

hämmande effekten som en inspelning kan orsaka var samtliga nackdelar som vi tog i 

beaktning innan vi valde undersökningsmetod (ibid., s. 268-269). 

Något som kan ha kommit att påverka vårt resultat är även att vi valde att utföra observationer 

och intervjuer på olika håll. Uppdelningen oss emellan ha bidragit till att vi har fått olika typer 

av data i undersökningen. För att minimera denna risk valde vi att använda oss av ett 

genomarbetat observationsschema och intervjuguide. Dessa skulle underlätta och klargöra att 

vi tittade och frågade om samma fenomen och företeelser. Även om dessa förebyggande 

åtgärder genomfördes så är vi medvetna om att valet att dela upp oss ändå kan ha riskerat att 

vi har tittat på olika saker och ställt frågorna på olika sätt. 
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Vi vill även i metoddiskussionen understryka de risker som kan ha uppstått under vår 

analysprocess då vi koncentrerat, kategoriserat och tolkat det insamlade materialet. Detta 

arbete kunde ha lett till att vi, i vårt sökande efter teman/kategorier, riskerade att förbise annan 

viktig data som kunde ha funnits i materialet (Kvale, 1997; 188). 

 

6. Resultat 

6.1 Samverkan 
Med denna undersökning vill vi skildra de kommunala sjuksköterskornas upplevelser av 

samverkan med övrig personal inom hemtjänsten. I det empiriska materialet återges deras 

berättelse av samverkan, hur de organiserar sitt arbete med samverkan samt deras upplevelser 

av hur detta arbete fungerar. Att begreppet är brett och mångtydigt speglar sig bland 

respondenternas svar när de beskriver begreppet samverkan tillsammans med hemtjänsten. 

Respondenterna ombeds att ge egna exempel när de samverkar, vad de samverkar om och 

varför de gör det. Deras berättelser handlar om vad samverkan innebär, och varför man 

samverkar. Svaren skiljer sig åt mellan de olika respondenterna. Flera olika exempel och 

åsikter om vad man samverkar om återges i deras berättelser. 

 

”Man är en grupp runt en patient, man samverkar med olika yrkeskategorier i 

samverkan, gentemot en patient som ju är vårt mål. Om patienten, alltså det som 

patienten behöver. ” 

 

Utifrån svaret kan slutsatsen dras att man samverkar i en grupp, tillsammans med andra 

yrkesgrupper. Det som man samverkar om, svaret till vad som man samverkar om, är det som 

patienten behöver och svaret till varför man samverkar är för att patientens behov skall 

tillfredställas. Dock är det inte den enda anledningen till varför man samverkar. Andra 

respondenter har andra funderingar. Enligt dem samverkar man inte bara för att underlätta för 

patienten utan även för egen del. 

 

”/…/ jag vet inte om det är ett krav att samarbeta, eller samverka med 

hemtjänsten egentligen, men det väljer jag ju att göra för att underlätta för min 

egen del, och för dem.” 

 

6.1.1 Syftet med att samverka 

För att få en större klarhet kring vad och varför man samverkar, uppmanas istället 

sjuksköterskorna att redogöra för vad de anser är syftet med att samverka mellan 

sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. Gemensamt för de flesta av svaren är att syftet med 

samverkan på något sätt kretsar kring vårdtagaren, vårdprocessen samt omsorgen och vården 

av denne. 

 

”Syftet, anser jag, är att det skall bli så smidigt som möjligt för patienten, lätt och 

smidigt och att den får den hjälp som den behöver smidigast.” 

 

Dock finns det flera respondenter som utvecklar syftet ytterligare. För vissa innebär 

samverkan att skapa en så bred bild som möjligt för samverkansparterna. Syftet blir således 

att skapa en gemensam grund för samtliga involverade parter. 

 

”Syftet är att få en så omfattande och bred bild som möjligt av hur patienten 

fungerar och vad den har för behov/…/ att skapa en helhetsbild.” 
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För andra respondenter handlar syftet med samverkan istället mer om att samordna olika 

vårdinsatser för att bli mer effektiva i arbetet. Syftet blir därmed av en mer företagsteknisk 

karaktär där samverkan finns till för att kvalitetssäkra och eliminera överflödiga 

arbetsuppgifter. 

 

”/.../ det är ju för att man inte klarar av att hålla i hela patienten själv. För att 

rationalisera hela jobbet /…/ vi blir mer effektiva. Man effektiviserar mycket 

genom att man hjälps åt.” 

 

För vissa av respondenterna existerar till och med knappt fenomenet samverkan, istället är det 

begreppet samarbete som ligger i fokus och som utgör arbetet tillsammans med 

hemtjänstpersonalen. 

 

”Jag skulle kalla alltihopa för att samarbeta. För mig har vi faktiskt samma mål, 

och för mig är det målet personen som vi skall hjälpa.” 

 

6.1.2 Olika sätt att organisera och använda samverkan 

Undersökningen visar att det finns olika sätt att planera upp sin vardag och samverkan 

tillsammans med hemtjänstpersonalen. I detta arbete används samverkan på olika sätt, och i 

olika grad mellan olika sjuksköterskor och hemtjänstpersonalgrupper. I vilken kontext och i 

vilka sammanhang som sjuksköterskor väljer att gestalta och arbeta med samverkan skiljer sig 

åt mellan respondenterna. Medan vissa har inplanerad daglig kontakt med 

hemtjänstpersonalen, har andra valt att inte ha lika frekventa inplanerade möten.  

 

”Vi träffas dagligen /…/ de kommer in efter avslutade arbeten och jag kommer 

efter avslutat arbete, för små rapporter angående de fall som vi stött på under 

dagen.” 

 

Att samverkan främst sker i någon form av mötesform framgår tydligt ur både observationer 

och intervjuer. Det är genom de personliga mötena som samverkan tenderar att formas och 

skapas. Huruvida man måste samverka genom möten är oklart bland respondenterna, men de 

väljer att göra det, vissa oftare än andra. Vissa sjuksköterskor har även valt att inte planera in 

lika många möten, utan nöjer sig med att arbeta sida vid sida med hemtjänstpersonalen utan 

att blanda sig in allt för mycket i deras arbete. 

 

”Oftast inte alls, hade jag nog det svarat. Har jag saker som jag kan göra hos en 

patient, oberoende av hemtjänsten om dem är där eller inte, så är det ingenting 

som vi diskuterar utan jag går hem till patienten och gör det som jag skall göra.” 

 

Vissa organiserar sitt samverkansarbete genom att klargöra olika ansvarsområden som finns 

mellan sjuksköterskorna och hemtjänstpersonalen. Dessa respondenter har förstått innebörden 

av samverkan på ett annat sätt än övriga. 

 

”/…/ när vi sitter runt bordet så brukar jag fråga vem som gör det för 

vårdtagaren, vem som är kontaktperson och då brukar de svara; ja men jag gör 

det, för jag är ju kontaktperson.” 

 

För dessa respondenter är innebörden med samverkan att se till så att lagar och förordningar 

följs och iakttas regelrätt av båda parter. Innebörden av samverkan är således inte bara att 

skapa ett tillfälle för informationsutbyte och samordning av vårdinsatser, det är också ett 
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användbart verktyg för att kontrollera att olika koordinerade aktiviteter genomförs på korrekt 

sätt av de olika samverkansparterna. 

 

”/…/ det är ju med alla som så att säga har en sån här delegering för att arbeta 

på uppdrag för hälso- och sjukvårds insatser från mig.” 

 

Vissa respondenter klargör att de är mer säkra på det egna ansvaret när det gäller samverkan, 

dock är de mer osäkra på hur det egna ansvaret ser ut i förhållande till hemtjänstens 

ansvarsområden. 

 

”Vi har ju ganska många styrdokument, och riktlinjer, där det står vad 

hemtjänstens personal har för ansvar /…/  jag är mer säker på mitt eget ansvar, 

än deras faktiskt. Om jag skall vara ärlig.” 

 

Sjuksköterskorna väljer således att planera och arbeta med samverkan på olika sätt 

tillsammans med hemtjänstpersonalen beroende på graden av ansvar som fördelas mellan de 

båda yrkesgrupperna.  

En annan viktig faktor som påverkar sjuksköterskornas organisering av samverkan är hur de 

tolkar de lagar, rutiner och förordningar som finns inom organisationen. Vid förfrågan om 

sjuksköterskorna känner till de riktlinjer och handlingsplaner som finns för strukturen av 

samverkan, svarar flertalet att de känner till att det finns handlingar och dokument någonstans, 

men var de finns är det få som vet. 

 

”Jag vet kanske inte exakt vart jag skall leta efter vissa riktlinjer, utan det kan se 

lite olika ut man får leta. Det är inte så självklart och tydligt.” 

 

Sjuksköterskorna upplever att det finns kunskapsluckor om de olika lagarna, vilka 

sjuksköterskor och hemtjänstpersonal arbetar efter. Eftersom hemtjänstpersonalen, efter att de 

fått en delegering av sjuksköterskan, går under HSL istället för SoL, vilket innebär att även de 

måste ha kunskap om lagarna. 

 

”För de momenten då hemtjänstpersonalen gör något med delegering av mig, då 

är dem alltså hälso- och sjukvårdspersonal i de situationerna. Det är ju därför 

som det finns lagar, som styr dem i de momenten.” 

 

6.2 Samverkan, profession och makt 
Respondenterna beskriver att de skiljer sig åt från hemtjänstpersonalen på olika sätt. Bland 

annat arbetar de med olika saker, och ansvarsmässigt ser det olika ut beroende på om man 

arbetar inom hemtjänsten eller som sjuksköterska inom hemsjukvården. Den mest markanta 

skillnaden som sjuksköterskorna beskriver är att de hör till en annan profession och att det 

innebär andra arbetsförhållanden. Respondenterna talar då exempelvis om en stor skillnad när 

det kommer till ansvarsfördelningen mellan de olika yrkesgrupperna. 

 

”/…/ jag har det medicinska ansvaret och då förefaller det ju även med det här 

med nutrition, elimination och medicineringen och hudkostymen alltså det som 

har med människan helheten hos människan”. 

 

Sjuksköterskan har det medicinska ansvaret för vårdtagaren, dock kan denne delegera ut ett 

visst ansvar till hemtjänstpersonalen. Detta kan exempelvis gälla en såromläggning eller en 

delegering för att få ge insulin till någon vårdtagare. Respondenterna klargör att möjligheten 



 

26 
 

att delegera ut uppgifter till hemtjänstpersonalen gör att det blir lättare för sjuksköterskorna att 

hinna med och sköta sitt arbete på ett effektivare sätt. 

 

”/…/ är det någonting som undersköterskorna kan sköta något som jag skulle 

kunna göra men som jag inte har tid med, då delegerar jag det till dem.” 

 

Den befogenhet som sjuksköterskorna har att delegera ut vissa uppgifter ger dem en viss 

auktoritet. Denna auktoritet menar dock sjuksköterskorna inte enbart kommer från rätten att 

delegera. Auktoritet framhävs på grund av den egna professionens status. 

 

”/…/ som sjuksköterska har du en auktoritet per automatik och det skall mycket 

till innan den raseras man skall verkligen klanta sig upprepade gånger innan den 

försvinner den här respekten/…/ jag vet inte det är väl precis som man tror att en 

läkare skall kunna allt. Man går till en läkare och tänker, det är väl klart att de 

alltid gör rätt, men fattar de fel beslut så tänker man; hur kunde detta hända? Det 

är likadant med sjuksköterskor det är ju så /…/” 

 

Respondenterna beskriver vidare sina upplevelser kring kunskap om den organisation som 

hemtjänstpersonalen hör till, samt den lagstiftning de går under. Att personalen som arbetar 

inom hemtjänsten tillhör en annan yrkesgrupp och därigenom går under en annan lagstiftning 

upplever de flesta av respondenterna att de har tillräcklig kännedom om. Vissa känner dock 

att de inte alls har speciellt god kännedom om hemtjänstens ansvarsområden, annat än att de 

tillhör SoL. 

 

”/…/ när man börjar jobba i hemtjänsten enbart med omvårdnad då går man ju 

under socialtjänstlagen men i det ögonblicket jag gör en delegering att du börjar 

hålla på med läkemedel går du över till hälso- och sjukvårdslagen.” 

 

Detta menar respondenterna är viktigt, vetskapen om varandras roller, eftersom det annars kan 

finnas en risk för ett ”vi och dem – tänk” vilket inte leder till något bra, varken för teamarbetet 

eller för den enskilde individen. Alla behövs för att verksamheten skall flyta på så bra som 

möjligt.  

 

”När man inte har koll på varandra så blir det lätt att man hamnar i en ”vi och 

dem” situation. Man vet inte vad de andra skall göra och kan, och de vet inte vad 

vi kan. Då kan det bli olika grupper som arbetar mot varandra.” 

 

Vidare är respondenterna noga med att tala om vikten av respekt gentemot varandra och de 

olika yrkesgrupperna de tillhör. Att hemtjänstpersonalen har respekt för sjuksköterskorna och 

för vad de säger är samtliga eniga om. Dock finns skilda meningar när det kommer till 

sjuksköterskornas respekt för hemtjänstpersonalen.  

 

”/…/ i min hemtjänstgrupp så har de stor respekt för mina åsikter och det som jag 

säger. När det gäller tvärtom så får jag ju rannsaka mig själv litegrann, att jag 

kanske viftar bort vissa saker.” 

 

6.3 Samverkan och tillit 
Respondenterna klargör att tillit är av stor vikt i deras arbete med den övriga 

hemtjänstpersonalen. Att ha en stark tillit till varandra menar många av sjuksköterskorna är en 

mycket viktig del för att få ett bra och effektivt team.  
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”Det är jätteviktigt. Det är viktigt att man känner varandra och att man känner 

förtroende och tillit med de andra som man arbetar med.” 

 

Att ha en stark tillit till varandra är således en nödvändig del i arbetet. Men hur skapar man 

tillit mellan varandra? Och hur visar sig tilliten mellan de båda yrkesgrupperna i deras arbete?  

En viktig del i uppbyggnaden av tillit mellan sjuksköterska och hemtjänstpersonal, förklarar 

respondenterna, är delegeringen av ansvarsuppgifter som sker mellan sjuksköterska och 

hemtjänstpersonal. Att ”delegera” någon inom hemtjänsten innebär att denne får förtroendet 

för att genomföra uppgifter inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen som annars 

sjuksköterskan skulle ha genomfört själv.  

 

”Det är viktigt att jag lär tjejerna rätt, så att de känner sig säkra i det som de gör. 

Patienten litar på mig, personalen litar på mig, och jag måste därmed också 

kunna lita på personalen, och vad de kan.” 

 

Respondenterna redogör för att det är viktigt att de kan lita på att hemtjänstpersonalen vet och 

kan utföra de delegerade uppgifter som sjuksköterskorna ger. Å andra sidan, menar de, är det 

även viktigt att personalen inom hemtjänsten känner att de i sin tur kan lita på sjuksköterskan 

och vad denne lär ut. Därför är sjuksköterskorna noga med att förklara orsaken till en del av 

de arbetsuppgifter de delegerar till sin hemtjänstpersonal, detta för att undvika missförstånd 

och irritation bland personalen på grund av att de får andra och kanske lite svårare uppgifter.  

 

”/…/ det är viktigt att jag förklarar vikten av varför det är så, så att de inte tror 

att det är mitt påhitt för att de skall få svårare uppgifter, utan för att det finns ett 

syfte.” 

 

Samtidigt beskriver sjuksköterskorna det dilemma som faktiskt uppkommer vid övertagandet 

av en patient från en annan sjuksköterska. Eftersom sjuksköterskan då inte känner till 

hemtjänstpersonalens kunskaper och kompetenser gör detta att den tilliten inte finns där i 

samma utsträckning som den gör om sjuksköterskan personligen gett den delegeringen. 

 

”Då vet inte jag vad den personalen (hemtjänsten) vet och kan, för det är ju inte 

jag som har gett den delegeringen.  Då känner jag inte alltid att jag känner tillit. 

Det är därför som jag ofta brukar vara med på möten som hemtjänsten har, för att 

få en chans att höra med tjejerna vad de vet och vad de kan, och samtidigt 

instruera.” 

 

Tillit bygger alltså på att båda parter kan känna sig trygga och säkra i den andras kunskap och 

välvilja. Båda måste tillsammans arbeta för uppbyggnaden av tillit och för att tilliten skall 

kvarstå. Men vad gör man när man känner sig osäker och tilliten brister? Finns det någon som 

är ansvarig för att tilliten säkerställs? Respondenterna berättar att de är noga med att förklara 

för sin respektive hemtjänstgrupp att de är ett team och att de skall arbeta tillsammans.  

 

”/…/ jag har lagt ner väldigt mycket energi och arbete på att vi skall känna att vi 

har en vi känsla, att det är inte dem och det är inte jag utan vi tillsammans 

arbetar för att det skall bli bra vårdkvalité. Och det har jag varit tydlig med enda 

sedan jag kom in i denna grupp, att vi är ett team.” 
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Det finns dock vissa sjuksköterskor, förklarar flera respondenter, som inte har lagt ner 

lika mycket ”energi” på att bygga tillit till hemtjänstpersonalen. Bristen på tillit kan då, i 

många fall, leda till en irritation och osäkerhet hos båda parter.  

 

”/…/ det handlar mycket om det tror jag. Hur mycket man låter dem 

(hemtjänstpersonalen) göra/…/jag vet ju sjuksköterskor som inte delegerar 

någonting utan som går på minsta lilla sår, och då får man också en 

personalstyrka i hemtjänsten som är ganska svag, de blir osäkra och ringer för 

allt möjligt alltså, och då har man bekymmer.” 

 

Sammantaget känner sjuksköterskorna att de trivs väldigt bra med sin respektive 

hemtjänstgrupp och att den viktiga tilliten finns där mellan dem. Intervjuerna visar på att det, 

ur sjuksköterskornas perspektiv, finns en god tillit mellan sjuksköterskorna och deras 

hemtjänstgrupper och att de trivdes tillsammans. Dock finns det sjuksköterskor som inte delar 

samma grad av tillit och förtroende till sin hemtjänstgrupp. Därtill, förklarar de, är 

uppbyggnadsprocessen av tillit något som inte görs på bara en natt. Det är en process som 

utvecklas över en längre tid, och att det även är något som måste få ta tid. 

 

”Samverkan är ju det där att bygga tilliten till varandra som jag tycker är 

jätteviktig. Det gör man inte över en dag inte två dagar heller utan det dröjer det 

kan dröja år innan man får den samverkan.” 

 

7. Analys 
7.1 Samverkan 
Utifrån respondenternas svar i det empiriska materialet kan samverkan ha olika innebörd i 

arbetet mellan sjuksköterskor och hemtjänstpersonal. Respondenternas skildringar av 

samverkan pekar på att det finns olika föreställningar och tankar hos sjuksköterskorna kring 

samverkan och dess betydelse i deras arbete. Att samverkan har olika innebörd för olika 

individer är inte konstigt, som tidigare beskrivits är fenomenet samverkan komplext och 

svårtytt, något som även respondenterna klargör. 

 

7.1.1 Syftet med att samverka 

Undersökningen visar att syftet med samverkan inom hemtjänsten upplevs olika av 

respondenterna. Olika beskrivningar om vad och varför man samverkar tydliggörs i det 

empiriska materialet och redogörelsen för syftet med samverkan skiljer sig åt. Att risken för 

förväxling av olika synonyma begrepp är stor beskriver Fridolf (2004) i sin modell för 

begreppsdefinition (Fridolf, 2004). Olika synonyma begrepp används även av respondenterna, 

ord som exempelvis samordning, samarbete och samverkan används liktydigt, och 

skillnaderna mellan dessa verkar inte vara tydliggjorda bland sjuksköterskorna. Gemensamt 

för samtliga respondenter är att de arbetar tillsammans med hemtjänsten för att uppnå ett 

gemensamt positivt resultat, vilket stämmer överens med Huxham och Vangens definition av 

samverkan (Huxham & Vangen, 2003). Däremot tenderar vägen dit vara mer diffus. Olika 

upplevelser av hur man uppnår det positiva resultatet klargörs i undersökningens empiriska 

material, beroende på vilket grad av integrering som finns gentemot hemtjänsten och 

respektive sjuksköterska. Vi tolkar det, utifrån Fridolfs modell med olika 

begreppsdefinitioner, som att de flesta av respondenterna är i en samarbets- och/eller 

samsynrelation till hemtjänstpersonalen. Till skillnad från en integreringsform där samverkan 

och samordning kunde tillämpas, har sjuksköterskorna format någon form av samarbete eller 

samsyn som innebär att det egna uppdraget överlappas med hemtjänstens uppdrag. 

Överlappningen av respektive enhets uppdrag skulle kunna innebära att egna riktlinjer och 
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regler kommer i skymundan. Avsaknaden av gemensamt syfte och klargörandet av olika 

professioners mål, kan enligt Westrin leda till dåliga resultat (Danermark & Kullberg, 1999). 

 

I Axelsson och Bihari Axelssons modell för former av integrering redogör dem för hur olika 

grader av vertikal respektive horisontell integrering skapar olika former för integrering mellan 

individer. Utifrån deras modell tolkar vi det som att en hög grad av horisontell integrering har 

medfört att sjuksköterskorna snarare samarbetar med hemtjänsten än samverkar. Graden av 

vertikal integrering förekommer, men är i nuläget inte lika välutvecklad. Då den horisontella 

integreringen tar mer plats än den vertikala integreringen hamnar samordning i konflikt med 

samarbetet och försvårar möjligheterna för samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). 

Vidare funderar vi över om det är en oproblematisk horisontell integration, eller om det inte 

faktiskt finns vertikala aspekter att ta hänsyn till i arbetet med samverkan?  Förekommer det 

kanske delvis en vertikal integration då sjuksköterskorna, genom lagar, delegation och längre 

utbildning, får någon form av makt gentemot hemtjänstens personal? Undersökningen visar 

att den vertikala arbetsfördelningen och makthierarkierna mellan de samverkande 

yrkesgrupperna är oklar. Sjuksköterskorna har ansvaret för att förmedla personens fråga till 

rätt arbete, en form av horisontell arbetsfördelning, men tveksamheter kan finnas om huruvida 

sjuksköterskor har möjlighet att styra över hur personalen inom hemtjänsten genomför sina 

uppdrag och arbetsuppgifter. Vi tolkar det, i enlighet med Axelsson och Bihari Axelsson, som 

att vissa sjuksköterskor har benägenhet för att utföra vertikal integrering, men dock inte alla, 

något som skulle kunna försvåra möjligheter för samverkan.  

 

7.1.2 Olika sätt att organisera och använda samverkan 

Utifrån det empiriska materialet kan vi utläsa att organiseringen och användningen av 

samverkan skiljer sig åt mellan olika sjuksköterskor samt hemtjänstgrupper inom 

hemsjukvården. Detta tolkar vi som att det skulle kunna bero på att en rad olika gränsobjekt 

förekommer inom organisationerna. Lindberg beskriver hur olika typer av gränsdragningar 

görs mellan samverkande parter. Genom att tydliggöra gränsdragningarna bidrar det till att 

parterna tar sitt ansvar och att det inte skapas någon gråzon, där ingen tar ansvar för vad som 

sker i gråzonen. Genom en tydlig gränsdragning och ansvarfördelning riskerar inget att falla 

mellan stolarna. Respondenterna klargör i det empiriska materialet olika typer och 

tillvägagångssätt för ansvarsfördelning och gränsdragningar. Vissa vet tydligt sitt 

ansvarsområde och vad som faller inom ramen för den egna samverkansrollen, medan andra 

uppvisar oklara skiljelinjer för det egna respektive hemtjänstens uppdrag (Lindberg, 2009). 

Några respondenter beskriver hur de arbetar med olika gränsdragningar genom att använda 

sig av, samt ta sikte på, kontaktmannaskapet (den titel som sätts på hemtjänstpersonalens 

ansvarsområde). Dock visar det empiriska materialet att tydliggörandet av 

kontaktmannaskapet inte är lika klart för alla sjuksköterskor. Genom att tydliggöra 

samverkansparter och deras specifika ansvarsområde, beskriver Lindberg, att man främjar 

samverkan (Lindberg, 2009). 

 

Det empiriska materialet visar hur respondenterna upplever att man samverkar kring något 

specifikt. Detta menar Lindberg är nödvändigt för att en god samverkan skall kunna existera. 

Genom att skapa ett gränsobjekt kan man tydliggöra oklarheter men också beroenden mellan 

deltagare. Med hjälp av gränsobjektet minimeras risken för att gapet mellan parternas 

ansvarsområden blir allt för stort. Respondenterna ger olika exempel och upplevelser av vad 

gränsobjektet i samverkan är, vissa beskriver att det är vårdtagaren som är objektet, andra att 

det är åtgärderna (vårdplaneringen) som är i fokus. Vad man samverkar kring, alltså vad som 

faktiskt är gränsobjektet för samverkan mellan sjuksköterskorna och hemtjänstpersonalen, 

verkar inte vara helt tydligt vilket skulle kunna bidra till en förvirring hos samtliga 
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inblandade. Vi ser det, utifrån Erikssons teori om ”boundary objects”, som att det tenderar att 

finnas två olika typer av gränsobjekt mellan olika sjuksköterskor. Dels en idealtyp av 

gränsobjekt som i detta fall är vårdtagaren, och dels standardiserade format som i detta fall är 

vårdplaneringen. Att det råder oklarhet för vad gränsobjektet är kan därmed leda till att olika 

sjuksköterskor planerar sitt samverkansarbete på olika sätt och formar olika ansvarsområden 

gentemot hemtjänstpersonalen (Eriksson, 2005). 

 

Att det finns en otydlig gränsdragning, där gränsobjektet inte är helt tydliggjort, tolkar vi 

utifrån Lindberg, skapar svårigheter för samverkan mellan sjuksköterskor och 

hemtjänstpersonal (Lindberg, 2009). Faktorer som försvårar gränsdragningen mellan de olika 

enheterna kan, enligt Lindberg, vara olika organisatoriska strukturer (olika lagar och 

förordningar), olika organisationskulturer, organisationstillhörighet samt bristande 

kommunikation. 

 

7.2 Samverkan, profession och makt 
Respondenterna redogör för att det finns skillnader mellan dem och hemtjänstpersonalen. Den 

skillnad som vi uppfattar är mest markant i det empiriska materialet är skillnader mellan de 

olika yrkesgrupperna och den egna professionen. Respondenterna redovisar hur 

sjuksköterskorna ser på sin profession, i jämförelse med hemtjänstpersonalens. De nämner 

främst olika typer av arbetsfördelning, och ansvarsförhållanden. I enlighet med Tajfel tolkar 

vi det som att det inom hemvården finns olika kategorier av yrken och professioner. Inom 

dessa kategorier formas grupper vars medlemmar skapar sin egen sociala identitet (Hwang, 

2007). Genom att använda sig av språkbruk, så som specialistuttryck exempelvis medicinskt 

ansvar, nutrition och elimination, skapar sjuksköterskorna en självkänsla. I interaktion med 

hemtjänsten konstruerar sjuksköterskorna en identitet, något som Thompson och McHugh 

beskriver som en socialt förhandlad konstruktion (Thompson & McHugh, 2009). 

 

Det empiriska materialet visar även hur sjuksköterskorna upplever att det som skiljer dem från 

hemtjänstpersonalen är deras rätt att fördela ut ansvar. Detta grundar sig i att de har ett större 

ansvarsområde än vad personalen som arbetar inom hemtjänsten har. Dock beskriver 

respondenterna hur de, genom sin profession och därmed deras medicinska ansvar, får 

delegera ut arbetsuppgifter till hemtjänstpersonalen. Detta ansvar är något som Danermark 

(2004) menar att man skall hantera försiktigt. Han skriver att man inte skall delegera bort 

ansvar som ligger utanför det egna ansvarsområdet (Danermark, 2004). Hans argument blir 

intressanta när man tittar på det empiriska materialet och de skildringar som sjuksköterskorna 

ger angående deras kännedom om hemtjänstpersonalens lagstiftning, organisation och 

ansvarsområde. De beskriver hur den bristande kunskapen kan leda till ett ”vi och dem - tänk” 

samt bristande respekt till varandra. Vi funderar över, utifrån Danemarks resonemang, hur en 

profession kan få rättigheten att dela ut ansvar, samtidigt som denne upplever bristande 

kännedom om den andre partens ansvarsområde. 

 

Danermark (2004) menar att makt är en faktor som alltid finns med i en relation mellan två 

personer. Detta beskriver han i det relationella maktperspektivet. I det empiriska materialet 

förklarar respondenterna att de ibland utövar makt i relation till hemtjänstpersonalen. Bland 

annat beskriver dem hur brist på tid medför att man delegerar ut ansvar till hemtjänsten, något 

som vi tolkar skulle kunna vara en form av maktutövning i enlighet med Danermark. Detta, 

menar han, skulle kunna innebära att det skapas en personifiering av makten. Istället för att se 

till situationen och syftet med maktutövningen, kan det uppstå oklarheter i innebörden med 

makten (ibid). Ur det empiriska materialet tolkar vi det som att olika maktförhållanden inte 
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har exponerats eller synliggjorts för samverkansparterna. Något som enligt Danermark är en 

viktig del för att tydliggöra roller i samverkansprocessen. 

 

Tidigare i analysen beskrev vi att sjuksköterskorna har olika föreställningar om syftet med 

samverkan och varför man samverkar med hemtjänstpersonalen. Det finns olika gränsobjekt 

som båda samverkansparter (sjuksköterskor och hemtjänst) samverkar kring. Detta skulle 

kunna tolkas som att olika sjuksköterskor arbetar med samverkan på olika sätt, vilket även 

skulle innebära att hemtjänstpersonalen förhåller sig till samverkan på andra sätt än andra 

hemtjänstgrupper. Om vi utgår från att de olika enheterna (hemsjukvården respektive 

hemtjänsten) har olika objekt för samverkan skulle det, menar Danermark, vara av stor vikt att 

titta på de maktstrukturer som finns i relationen mellan dessa. 

Utifrån den maktmodell som Danermark (2004) skriver om tolkar vi det som att delar ur en av 

de fyra konstellationerna kan återfinnas inom hemvården och interaktionen mellan 

hemsjukvård och hemtjänst. Ur det empiriska materialet ser vi att maktskillnader finns. 

Respondenterna skildrar olika tillvägagångssätt för maktutövning och fördelning av ansvar. 

De redogör inte för något tillvägagångssätt som hemtjänsten har för att utöva makt. Detta 

tolkar vi som stämmer överens med den andra konstellationen i Danermarks maktmodell, att 

endast en part har auktoritet att utöva makt. Detta menar respondenterna, beror på att det 

ligger inom sjuksköterskornas ansvarsramar att auktorisera, delegera och fördela 

arbetsuppgifter. Samma befogenhet finns inte för hemtjänstpersonal. 

 

7.3 Samverkan och tillit 
I det empiriska materialet beskriver respondenterna hur tillit är en viktig beståndsdel i deras 

arbete. Att både kunna lita på hemtjänstpersonalen, och samtidigt arbeta för att de skall känna 

tillit tillbaka är något som sjuksköterskorna beskriver att de ständigt arbetar för. Giddens 

beskriver hur plattare organisationer, decentralisering och liknande samhällsutvecklingar har 

lett till att behovet av tillit har ökat bland människor (Giddens, 1996). Denna utveckling 

märks hos respondenterna som förklarar hur olika parter numera behöver bygga upp en tillit 

och förlita sig på varandra inom hemvården. I centrum befinner sig främst vårdtagare, 

hemtjänstpersonal samt sjuksköterska. Det tar mycket energi, klargör respondenterna, att 

bygga upp denna tillit. Giddens menar att vi skapar tillit som en strategi för att minimera 

komplexiteten. Detta menar även respondenterna som berättar att man väljer att lägga tid på, 

och arbeta med uppbyggnaden av tillit. Detta gör man genom att både bygga upp en 

teamkänsla samt delegera ut olika arbetsuppgifter till hemtjänstpersonalen. 

 

Tilliten, menar respondenterna, uppstår när man känner sig säker, trygg i sitt arbete 

tillsammans och när man samverkar med tydliga arbetsuppgifter. När man uppnår någon form 

av förståelse för det egna, och de andras, ansvars- och/eller kunskapsområde känner man sig 

säker i sin relation. Vi tolkar respondenternas upplevelser, i likhet med Stevrin, som att tilliten 

uppstår i en process. Att känna tillit till andra, förklarar han, innebär en social situation som 

man har gjort känslomässiga investeringar i. Detta klargör även sjuksköterskorna. Genom att 

lägga tillräcklig energi på att lära känna hemtjänstgruppen för att sedan skapa sig en ”vi-

känsla” väcker de känslor, både hos sig själva men även inom hemtjänstgruppen. Stevrin 

förklarar att det är genom handling som vi vet om den andra är att lita på eller inte. Innan dess 

bygger tilliten på antaganden före eller hypoteser efter. Detta menar även respondenterna som 

beskriver hur det är svårare att känna tillit till hemtjänstpersonal som redan delegerats av en 

annan sjuksköterska. Dessa individer, förklarar respondenterna, måste man spendera mer tid 

med, innan man känner samma grad av tillit (Stevrin, 1998). 
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För att skapa tillit inom hemtjänstgruppen förklarar respondenterna att de måste lägga stor 

energi på att lära känna personalen. Detta gör dem genom att välja att spendera mycket tid på 

hemtjänstens kontor, samt instruera och informera om vikten av olika grundläggande insatser. 

Genom att handskas med personalen på ett flexibelt sätt hoppas sjuksköterskorna på att 

personalen skall känna tillräcklig tillit för att våga fråga och pröva på nya saker.  

 

Vad är det då för typ av tillit som har skapats inom hemvården? Är den tillräcklig för att 

främja samverkan? Huxham och Vangens tillitskapande loop beskriver tillit som en cyklisk 

process där det är viktigt att de berörda har en medvetenhet om att tillitsbyggande kräver tid 

(Huxham & Vangen, 2003). Tillvaratagandet på tillit innebär både förmågan att hantera olika 

situationer där förtroende saknas, samt förmågan att bygga upp förtroende i situationer där så 

är möjligt. I det empiriska materialet kan man se detta mönster, men respondenterna ger 

främst sken av att leta efter olika situationer för skapandet av tillit. Däremot verkar det vara 

svårare att hantera olika situationer där förtroende saknas. Flera respondenter beskriver hur 

det är vanligt att vissa sjuksköterskor inte har byggt upp samma tillit till hemtjänstpersonalen, 

vilket leder till svårhanterbara situationer som grundar sig på osäkerhet.  Huxham och Vangen 

förklarar hur olika problem kan uppstå i relation till maktrelationer, vilket kan vara en 

signifikant bidragande faktor för missförtroende och förhindrande för uppbyggandet av tillit.  

Respondenterna upplever att det är bristen på delegeringar och oklara gränsdragningar som 

kan vara avgörande för om hemtjänstpersonalen skall bli trygga i sin roll som samverkanspart.   

 

Det empiriska materialet visar att de flesta sjuksköterskor har lyckats med att leta efter 

situationer för att bygga upp någon form av tillit, däremot tenderar några att ha svårare att 

hantera olika förtroendelösa situationer. Detta, förklarar Huxham och Vangen, kan 

exempelvis bero på svårigheter i dynamiken i samverkansstrukturen, identifikationer av 

samverkanspartners samt komplexiteten kring målskapandet. Författarna beskriver även hur 

sårbarhet förblir en viktig nyckel i skapandet av tillit. Avsaknaden av uppvisandet av 

sårbarhet kan minska chanserna för skapandet av tillit i samverkansprocessen. För att 

sjuksköterskorna skall bygga upp den tillit som krävs för att samverkan skall fungera på ett 

effektivt och hälsosamt sätt borde, förklarar Huxham och Vangen (2003), mer tid och resurser 

läggas på att vårda och utveckla tilliten inom samverkan, under en löpande gång. 

 

8. Diskussion 
Att definiera det komplexa begreppet samverkan är svårt. Inte många människor skulle svara 

samma sak om man bad dem definiera samverkan, och flertalet skulle antagligen blanda ihop 

det med likartade begrepp som exempelvis samordning eller samarbete. Risken för 

misstolkning av begreppet samverkan tenderar därmed att ha försvårat undersökningen av 

sjuksköterskornas upplevelser, något som vi är medvetna om och har haft i åtanke under 

undersökningens gång.  

Utöver detta är det ytterligare något som vi har lagt märke till under skrivandet av denna 

uppsats, att det inte bara finns risker för att använda sig av, och blanda ihop, synonyma 

begrepp av samverkan. Vi har även noterat vissa förväxlingssvårigheter med begreppets 

användningsområden, som bland annat kan vara ”samverkansarbete”, ”samverkansprocess” 

samt ”samverkanssituation”. Dessa har under undersökningens gång använts synonymt, både 

av oss som forskare, men även av våra respondenter. Om man nu stannar upp ett tag och 

funderar över respektive användningsområde och dess egentliga innebörd konstaterar man 

snabbt att dessa har olika betydelse, och kan tolkas på olika sätt. Det blir därmed viktigt att 

klargöra detta faktum, att samverkan, även om själva begreppets innebörd är tydliggjord, kan 

användas inom olika användningsområden. Områden som i sin tur ofta används synonymt, 

något som kan skapa felaktig tolkning eller förvirring. Exempelvis har uttrycken ”situation” 
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och ”process” olika innebörd, och bör inte användas synonymt. Dessa bör därför tydliggöras 

utförligt för att undvika missförstånd, när man forskar om, samt arbetar med, samverkan. 
 

Vad är egentligen innebörden av samverkan inom hemvården? Varför finns det och hur skulle 

man kunna utveckla samverkan internt inom verksamheten? Efter vår analys tolkar vi det som 

att samverkan används inom flera olika kontexter och har olika innebörd för respektive 

sjuksköterska. Arbetet med att organisera samverkan tillsammans med hemtjänstpersonalen 

kan därmed försvåras då olika individer har olika perspektiv på användningen av samverkan. 

Hur man väljer att arbeta genom samverkan, beror på vilket syfte samverkan har för den 

enskilde individen. Bristen på en gemensam syn hur man skall organisera samverkan skulle 

kunna innebära att sjuksköterskorna väljer att organisera sitt arbete på olika sätt. 

Organiseringen av samverkan sker inom olika kontexter och med olika individer. Därmed är 

det inte säkert att en sjuksköterska som lägger mer tid på att närvara vid exempelvis olika 

möten med hemtjänstpersonalen, försäkrar att det föreligger en mer gynnsam grund för 

samverkan. Istället är det det uttalade syftet och klargörandet av gränser och uppdrag som 

skulle kunna vara det centrala för en lyckad samverkan. Undersökningen visar att olika syften 

och anledningar för att samverka är flera, och skiljer sig åt mellan sjuksköterskorna. Det egna 

uppdraget och ansvaret blir svårare att tyda då det inte finns några klara gränsdragningar 

mellan de båda yrkesgrupperna.  

 

Detta beskriver vi även med hjälp av Fridolfs (2004) modell för olika begreppsdefinitioner. 

Med hjälp av hennes modell förklarar vi svårigheten med att kartlägga och tydliggöra 

samverkan och dess förutsättningar. Olika gränser och nivåer av integrering beskriver även 

Axelsson och Bihari Axelsson (2007) som vi använder oss av när vi analyserar innebörden 

och syftet med samverkan. Vi tolkar, utifrån modellen för former av integrering, att olika 

nivåer, både vertikalt och horisontellt, borde klargöras för att skapa en bättre grund för 

samverkan. Utifrån vår analys fortsätter vi att fundera över den horisontella integreringen och 

gränsskapandet mellan de två enheterna, hemsjukvården och hemtjänsten. Vi tolkar det som 

att kontaktmannaskapet (den rubricering som klargör hemtjänstens ansvar) i många fall 

behöver förtydligas. Därtill anser vi också att den vertikala integreringen behöver tydliggöras 

för att skapa en distinktare rollfördelning i arbetet med samverkan inom organisationens 

samtliga nivåer. 

 

Hur förtydligar man då olika ansvarsområden? 

Sjuksköterskor och hemtjänstpersonal arbetar, sida vid sida, för att tillsammans skapa god 

vårdkvalité för vårdtagaren. De olika yrkesgrupperna är anställda av samma organisation, men 

arbetar inom olika enheter. Dessa enheter ligger både geografiskt långt ifrån varandra, har 

olika strukturer och arbetar under olika lagar.  Att samverka tillsammans med varandra blir 

därmed en tillgång i arbetet och är behövligt, då de arbetar gentemot samma fenomen; 

vårdtagaren.  Att denna samverkan fungerar bra blir därmed viktigt för båda parter, både för 

att skapa en god arbetsorganisering, men även för att säkerställa en säker tillvaro för 

vårdtagaren. 

I analysen beskriver vi hur det finns en konstruktion av det man enas kring, ett objekt i form 

av gränsobjekt (boundary objects) som finns bland sjuksköterskorna och hemtjänstpersonalen. 

För att en god samverkan skall äga rum krävs det att gränsobjektet är tydliggjort för båda 

parter, undersökningen visar på att det inte är så i detta fall. Det förefaller finnas två olika 

typer av gränsobjekt som de olika aktörerna samverkar kring, dels vårdprogram, en åtgärd 

som man kommunicerar om och dels ett ”ting”, vårdtagaren. Vi funderar över vad oklarheten 

kring dessa olika objekt medför vid samverkansprocessen. Om man utgår från att 

gränsobjektet är vårdtagaren, går man då in på djupet? Att samverka kring ett ”mänskligt 
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objekt” tycker vi är att försätta sig i en riskabel situation. Det blir svårare att avgränsa sig 

gentemot varandra då man arbetar mot ett mänskligt fenomen. Om man istället samverkar 

kring en åtgärd, som exempelvis vårdplanering, tenderar istället utgången bli en förenklad och 

genomarbetad avgränsning gentemot varandra. Här spelar inte den mänskliga faktorn in, och 

man behöver inte ta hänsyn till lika många känsliga variabler som människan innebär.  

 

Objektets betydelse för samverkan blir tydligare när vi läser om Danermarks maktperspektiv 

på samverkan. Utifrån hans funderingar vill vi koppla gränsobjektets betydelse till förståelsen 

av den egna professionen och den maktutövning som faktiskt pågår under en 

samverkansprocess. I analysen förklarar vi att vi tolkar det som att det föreligger en ojämn 

fördelning av makt i samverkansarbetet mellan hemsjukvård och hemtjänst. Detta visar sig 

främst i delegeringen av olika ansvarsuppgifter från sjuksköterska till hemtjänstpersonal. 

Makten, som vi upplever det, är ”enkelriktad” vilket innebär att det i undersökningen inte 

påvisas några situationer där hemtjänstpersonalen utövar makt i samma form gentemot 

sjuksköterskorna. Detta beskriver vi i analysen, skulle kunna bero på professionens status som 

formas genom en socialt förhandlad konstruktion.  

 

Menar vi att detta är bra eller dåligt? 

Vi lägger ingen vikt vid huruvida makt är bra respektive dåligt, eller hur den ska fördelas. 

Nackdelen, och det som vi vill belysa i denna diskussion, är att maktstrukturerna inte verkar 

vara klara eller belysta i arbetet med samverkan mellan dessa två parter. Detta tror vi skulle 

kunna leda till att makten blir personifierad. Risken finns att samverkan blir lidande på grund 

av att parterna missförstår maktutövningens bakomliggande syfte, att tydliggöra 

gränsdragningarna samt gränsobjektet i samverkan. Förtydliggörandet av maktstrukturer, tror 

vi, skulle underlätta förutsättningarna för en god samverkan. Brister detta arbete, tror vi, att 

tilliten mellan de två samverkande aktörerna påverkas. 

 

Vad händer med tilliten vid en samverkan där oklarhet kring gränsdragningar mellan olika 

yrkesgrupper och maktstrukturer föreligger? Den tillitsskapande loopen använder vi oss av 

när vi analyserar tillitens betydelse för samverkan. Vi funderar över hur man genererar tillit i 

en samverkan, som till stor del går ut på maktutövning. Om maktfördelningen mellan 

samverkansparterna är otydlig tror vi att detta kan leda till att den tillitsskapande loopen störs. 

Att ha ett oklart gemensamt syfte med samverkan, oklara samverkansparter, ett otydligt 

gränsobjekt samt oklara maktstrukturer förhindrar att tillit utvecklas. Om det nu blir så att 

tilliten inte utvecklas mellan de båda aktörerna, skulle detta påverka deras arbetsorganisering 

och kvalitén av arbetet? Om sjuksköterskan inte känner tillit till hemtjänstpersonalen så skulle 

detta kunna leda till att denne inte känner sig trygg i att delegera ut olika ansvarsuppgifter. 

Detta skulle i sin tur kunna påverka kvalitén på det utförda arbetet. För att utveckla den tillit 

som därmed krävs för att organiseringen av arbetet (samt delegeringen av ansvarsuppgifter) 

skall ske på ett effektivt sätt, skulle ett tillvägagångssätt därmed kunna vara att tydliggöra 

olika gränser av ansvarsfördelning, samverkansparter samt maktstrukturer. Detta gör man 

med hjälp av gränsobjektet, som i detta fall skulle kunna vara åtgärden vårdplanering. 

 

8.1 Slutsatser 
Avslutningsvis i denna uppsats vill vi tydligare formulera våra slutsatser utifrån vår analys 

och diskussion. Nedan beskrivs dessa i punktform. 

 

 Det finns olika upplevelser av samverkan, och det råder delade meningar kring syftet 

med samverkan. Detta leder till att varje sjuksköterska arbetar med samverkan på olika 

sätt. Det verkar saknas en tydligt uttalad gemensam definition av samverkan och dess 
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syfte på olika nivåer, både för den horisontella integreringen samt den vertikala 

integreringen. 

 

 Organiseringen av samverkan sker på olika sätt mellan sjuksköterskor och det råder 

viss förvirring och oklarhet i det egna uppdraget och ansvaret. Avsaknaden av ett 

gemensamt gränsobjekt och en tydlig ansvarsfördelning försvårar samverkan. 

 

 Det förefaller finnas en ojämn maktfördelning mellan de olika yrkesgrupperna. Dessa 

maktstrukturer är inte tydliggjorda, vilket riskerar att personifiering av makten 

uppstår. 

 

 Oklara maktstrukturer, tillsammans med ett oklart syfte samt gränsobjekt, riskerar att 

leda till en bristande tillit mellan de olika yrkesgrupperna. 

 

8.2 Förslag till åtgärder 
Denna undersökning visar ett antal saker som vi funnit intressanta och som gav oss inblick i 

arbetet av samverkan mellan de olika enheterna (hemsjukvård och hemtjänst). De erfarenheter 

och den data vi fått har lett till att vi möjligen kan formulera några förslag till åtgärder utifrån 

vårt perspektiv. Vi tror att det kan finnas åtgärder som skulle kunna främja utvecklingen av 

samverkan. Med detta sagt vill vi dock passa på att peka på betydelsen av tid som dessa 

åtgärder kräver. I skrivande stund finns det många förändringar som nalkas för 

sjuksköterskorna och deras arbetssituation. Tidsrapportering/besöksstatistik, omorganisering 

av arbetsrutiner, förändringar i samordnarfunktionen, chefsbyten, införing av nytt datasystem 

(pascal) etcetera, är några av de kommande förändringarna som verksamheten står inför. 

Därför skulle följande åtgärder kunna tas i beaktning för att sedan utvecklas under en längre 

tid. Detta för att skapa en långsiktig strategi för utvecklandet av samverkan. 

 

 Tydliggöra parterna och nivåerna i samverkan och vilket deras respektive ansvar och 

uppdrag är (både på politisk nivå, verksamhetsnivå, enhetsnivå samt individ nivå). 

 

 Skapa gemensamma diskussionsforum/mötesplatser för de olika nivåerna, både 

vertikalt och horisontellt, inom organisationen, för tydliggörandet av gränsobjekt och 

gränsdragningar. 

 

 Formulera en gemensam definition av samverkan och skapa rutiner och riktlinjer för 

ett gemensamt arbete med samverkan. Att skapa en gemensam plattform för vad 

samverkan skall syfta till. 

 Formulera inriktningsmål för samverkan samt säkerställa återkopplings- och 

uppföljningsrutinerna. 

 

 Genomföra en liknande undersökning med samtliga parter från olika nivåer som är 

inblandade i arbetet med samverkan, för att arbeta fram en gemensam plattform. 

Exempelvis; hemsjukvård, hemtjänst, samordnare, rehabilitering, sjukgymnast, 

arbetsterapeut, biståndshandläggare, enhetschefer etcetera. 
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Bilaga 1 - Organisationsschema 
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Bilaga 2 - Informationsbrev till sjuksköterskorna 
 

Hej! 
Åtta personer har nu valt att ställa upp på att delta i vår undersökning, och Du är en av dem. 

Som Du kanske redan har lagt märke till, mailas detta brev endast till Din adress. Vår 

ambition är att framöver bibehålla denna individuella kontakt för att skapa ett 

diskussionsforum för endast Dig och oss. 

 

Syfte med undersökningen 
Syftet med vår undersökning är att belysa Dina upplevelser av samverkan kring vårdtagaren 

inom hemvården. Vi vill dels ta reda på hur organiseringen av samverkan ser ut, med 

vem/vilka man samverkar, när man samverkar och vad man samverkar om. Vilka 

förutsättningar krävs för samverkan och vilka faktorer kan vara ett hinder för samverkan.  

 

Ovanstående syfte är fortfarande preliminärt, men det kan ändå ge Dig en riktning mot vad 

det är som vi vill titta på och undersöka. Antagligen kommer syftet att ändras samt omarbetas 

till viss del under undersökningens gång. 

 

Metod 
För vår undersökning har vi valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod. En 

kvalitativ forskningsmetod innebär att vi kommer att använda oss av deltagande observationer 

samt personliga intervjuer. 

Observation 

En deltagande observation innebär att man bibehåller den naturliga miljön vid 

observationstillfället. Den typ av deltagande observation som vi kommer utföra är en så kallad 

”deltagande observatör”. Denna typ av observation innebär att vår roll som observatör är 

öppet känd. En av oss kommer att följa Dig som en ”skugga” och samtidigt ställa frågor kring 

olika företeelser.  

Till vår hjälp vid observationerna kommer vi att använda oss av ett observationsschema. Detta 

kommer att innebära att ”skuggan” gör små anteckningar under tiden som denne går bredvid 

Dig. Dessa anteckningar kommer att handla om hur organisering av samverkan ser ut, med 

vem detta sker, när det sker och vad denna samverkan handlar om. 

Intervju 

I slutet av dagen (om och när Du har möjlighet) kommer vi utföra en mindre intervju, cirka 

30-40 minuter. Personliga intervjuer är en typ av intervjuer som ger respondenten (Dig) 

möjlighet att utveckla dina idéer inom de ämnen som intervjuaren tar upp. Till vår hjälp vid 

intervjuerna kommer vi att använda oss av en intervjuguide med frågor som rör dina 

relationer till Din närmaste omgivning. Genom intervjun kan den intervjuade förmedla sin 

situation till andra med egna ord och ur sitt eget perspektiv. Vi använder oss av denna metod 

för att fånga Dina erfarenheter och Dina upplevelser av samverkan kring vårdtagaren inom 

hemvården. 

 

Etiska aspekter gentemot Dig 

 
”Samhällsforskare skall vara etiska! Vid insamling av data, i analysprocessen 

och vid publiceringen av sina fynd förväntas de; dels respektera deltagarnas 

rättigheter och värdighet; dels undvika att deltagarna lider någon skada av att 
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delta i forskningsprojektet; och dels att arbeta på ett sätt som är ärligt och som 

respekterar deltagarnas integritet.”- Denscombe, M. 

 

För att vår undersökning skall gå rätt till vill vi tidigt klargöra för Dig att det finns tre etiska 

krav som vi vill uppfylla. Det första kravet är informationskravet. Detta innebär att deltagarna 

får information angående undersökningen, vem som utföra den, vad den går ut på, 

undersökningens syfte samt frågeställningar, var resultaten kommer att presenteras och även 

vem som kommer att ha tillgång till resultaten. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket 

innebär att deltagarna informeras om att deras deltagande i undersökningen är fullständigt 

frivilligt, samt att de har möjligheten att avbryta sitt deltagande närsomhelst under 

undersökningens gång. Exempelvis har Du som medverkar möjligheten att avbryta mitt i 

pågående intervju om Du skulle vilja det. Det sista kravet är nyttjandekravet vilket innebär att 

deltagarna skall vara informerade om att alla uppgifter vi samlar in under undersökningen 

kommer att behandlas konfidentiellt. De resultat vi får fram kommer att presenteras på ett sätt 

som gör att deltagarna förblir anonyma. 

 

Etiska aspekter gentemot vårdtagaren 
Vissa frågor har dykt upp angående etiska aspekter gentemot vårdtagaren/patienten. Vi vill 

därför klargöra att vi dels har skrivit på en sekretessförbindelse, samt att Du när som helst 

under observationstillfället kan be oss att vänta i bilen. Vi som undersökare måste ha Ditt 

tillstånd innan vi gör observationer i vårdtagarens närvaro. Beskrivningar av vad som gäller 

vårdtagarrelationen är inte av intresse för oss, utan vår förhoppning av observationerna är att 

få en uppfattning av hur Er vardag ser ut.  

 

Kommande information 
Framöver kommer vi att höra av oss till de individer som respektive av oss skall följa med och 

intervjua. Dels kommer information om tid och plats (detta bestämdes vid informationsmötet 

den 28/3 då intervjuerna bokades), dels kommer observationsmallen att synliggöras för Dig 

för att förbereda Dig på vad vi kommer att titta på.  

 

Kontaktuppgifter: 

XXX 
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Bilaga 3 - Observationsschema  

 

Kategorier och gradering 

 

Kategori: Vilken typ av omvårdnadspersonal möter/samtalar SSK med under en vanlig 

dag? 

Gradering:  1. Annan sjuksköterska 

2. Undersköterska/Vårdbiträde 

3. Rehabilitering 

4. Enhetchef/verksamhetschef 

5. MAS 

6. Annan kategori 

 

Kategori: Var sker dessa möten/samtal med övrig omvårdnadspersonal? 

Gradering: 1. Eget kontor (fax och dator – mail, telefon) 

2. Konferens/mötesrum (planerat möte) 

3. Transport/utomhus (telefon) 

4. Hemma hos vårdtagare, korridor eller liknande utrymme (oplanerade möten) 

 5. Annan kategori 

 

Kategori: Vad pratar man om under mötena? 

Gradering: 1. Remissinsatserna/beslutandeunderlag 

2. Vårdplanering (planering av vård för kund + platser att åka till under dagen) 

3. Medicinska insatser 

4. Förtydligande av ansvarsuppgifter och övermannaskap 

5. Framtida utveckling av samarbete 

6. Annan kategori 

 

Tid Vilken typ av 

omvårdnadspersonal 

möter/samtalar SSK med 

under en vanlig dag? 

Var sker dessa möten/samtal 

med övrig 

omvårdnadspersonal? 

Vad pratar man 

om under 

mötena? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide 

 

Samverkan 
1. Kan du definiera hur samverkan ser ut inom hemtjänsten?  

2. Vilka samverkar du med inom hemtjänsten? Kan du ge exempel på situationer där du 

måste samverka? 

3. Vad finns det för syfte med att samverka inom hemtjänsten? Vad anser du? 

4. Hur samordnar ni era vårdinsatser och medicinska insatser med övrig 

omvårdnadspersonal inom hemtjänsten? Hur upplever du att detta arbete fungerar? 

5. Om du skulle nämna de tre viktigaste orden för samverkan, vilka skulle de bli då? 

 

Makt/Profession 
6. Hur fattas beslut vid en samverkansprocess inom hemtjänsten, vem fattar besluten? 

Varför är det så? 

7. Får ni någon typ av handledning eller kompetensutveckling när det gäller samverkan? 

8. Finns det en tydlig struktur för samverkan hos er (d.v.s. avtal, riktlinjer, 

handlingsplaner, samordnarfunktioner etc.)? 

9. Hur upplever du att tid och resurser fördelas mellan SSK och övrig 

omvårdnadspersonal inom hemtjänsten? 

10. Upplever du att du har tillräcklig kännedom om den lagstiftning (SoL) och 

organisation som övrig omvårdnadspersonal inom hemtjänsten hör till, för att 

samverkan skall fungera? 
 

Förtroende/Tillit 
11. Anser du att samverkansarbetet mellan sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal 

fungera bra? Varför? Varför inte? 

12. Hur viktigt anser du att det är med personkemi i en samverkansprocess? 

13. Upplever du att det under samverkansrelationer finns respekt för varandras åsikter och 

kompetenser inom hemtjänsten?  

 

Övrigt 
14. Är det något du tycker vi missat att fråga om som du vill berätta eller vill skall komma 

fram? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


