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  Abstract 

Hudiksvalls coordinating model - a model to make cooperation easier. 

Camilla Andersson and Åsa Gradin 

The purpose of this study was to examine the experience each one of the administrators have 

of their own new model in Hudiksvall to make cooperation easier for the three different 

administrations in Hudiksvalls municipality. This study will focus on the administrator’s 

experiences of Hudiksvalls coordinating design. Questions of the study were: How is the 

influence of the model on the rules? How is the influence of the model on expectations and 

parts? What kind of influence did the model have on the responsibility distribution? What 

kind of influence has the model on the responsibilities at the transfer of costs?  To answer the 

questions of the study we applied a qualitative method, it was made through a standardization 

interview guide and open questions, with six of the dealing officers who works with the 

model. Some of the results which can be discern are by an economic character, and for the 

clients that they won`t be passed around the administrations in the community, they get the 

right help, quick and safe. 

Key words: cooperation, coordination.  
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Abstrakt 

Hudiksvalls samordningsmodell – en modell för att underlätta samverkan. 

Camilla Andersson och Åsa Gradin 

Studiens syfte var att undersöka hur berörda handläggare upplever den nya egna 

Hudikmodellen för att underlätta samverkan bland tre olika förvaltningar i Hudiksvalls 

kommun. Det vill säga denna studie intresserar sig för handläggarnas upplevelse av 

Hudiksvalls samordningsmodell. Studiens frågeställning var: Hur har modellen påverkat 

reglerna? Hur har modellen påverkat förväntningar och roller? Vilken påverkan har modellen 

haft på ansvarsfördelningen? Vilken påverkan har modellen för kostnadsansvaret? För att 

besvara frågeställningen tillämpades en kvalitativ metod och utgjordes av en standardiserad 

intervjuguide med öppna frågor med sex handläggare som arbetar med modellen. Några 

resultat som kan skönjas är dels av ekonomisk karaktär, samt att klienterna inte längre slussas 

mellan förvaltningarna utan får rätt hjälp snabbt och tryggt. 

Nyckelord: samverkan, samordning. 
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Inledning 

 

Vi ser samverkan som en viktig del i det sociala arbetet, samt att det är en viktig process i 

välfärden, då målsättningen övergripande är att ge god omsorg till individer som är i behov av 

hjälp. Socialt arbete är ju trots allt ett relationsarbete. En hjälpbehövande har förväntningar 

och kanske använder sina sista krafter och mod till att söka hjälp, men slussas vidare på grund 

av att ett samarbete inte fungerar och tror kanske att det ingen hjälp finns att få.  Som det ser 

ut så är samverkan problematisk att genomföra på grund av regelverket, oklara roller och 

attityder. I Hudiksvalls kommun fungerade inte samverkan mellan förvaltningarna trots lagen 

om samverkan. Hudiksvalls kommun införde därför 2009 en egen modell för intern 

samordning för att skapa klarhet i ansvarsfördelning och betalningsansvar, samt för att skapa 

gemensamma värderingar och synsätt. Och på detta sätt förhindra att den hjälpsökande 

skickas mellan förvaltningarna. . Den hjälpsökande får rätt hjälp snabbt i stället för en massa 

insatser som kostar pengar och som ändå inte hjälper. I dessa budgettider måste man även 

finna ett sätt att spara tillsammans och samverkan kan vara en del av lösningen i detta. I 

samverkan kan man detaljplanera ett förändringsarbete enligt Leyman & Andersson (1990, s. 

6). 

Vi ser samverkan som viktigt och intressant och att samverkan har en stor betydelse för 

människan och samhälle och vi ville därför studera om Hudiksvallsmodellen var en lyckad 

konstruktion för att skapa en bra samverkan. 

 

Problemformulering 

 

För att funktionshindrade personer med social problematik skall få sina behov tillgodosedda 

och därigenom kunna leva som andra, enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) (Gregow, 2007, s. B997) kan hjälpbehov behövas från fler än en 

förvaltning. Samordning används för att individers möjligheter och förutsättningar ska 

tydliggöras när flera olika myndigheter samverkar om och med individen men även för en 
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effektivare resursanvändning. De tre förvaltningarna, omsorgsförvaltningen, social och 

fritidsförvaltningen och lärande och kulturförvaltningen i Hudiksvalls kommun utarbetade för 

ett år sedan en egen ny modell för samverkan, den benämns som samordningsmodellen. Detta 

för att försöka underlätta för hjälpsökande klienter. Personer med funktionsnedsättning och 

social problematik kan behöva hjälp och stöd från flera förvaltningar för att få hela sitt behov 

tillgodosett. Oklarheter i ansvarsfördelning och betalningsansvar har bland annat försvårat 

samordningen mellan de olika förvaltningarna. Ingen har haft någon kontroll över vart ärendet 

egentligen skall ha sin grundtillhörighet, någon eller några måste ”äga” ärendet och därmed 

inneha betalningsansvaret. Klienter har på grund av detta ”hamnat mellan stolarna” då flera 

nämnder har ansvaret (Hudiksvalls kommun, 2010, s. 5). Gemensamma värderingar och 

synsätt har saknats. Detta problem kan möjligen bero på att regelverket är oklart eller att 

ingen av förvaltningarna ville ta kostnaderna, men även på att handläggarna hade otydliga 

roller och förväntningar. För att förhindra detta upprättades därför riktlinjer, det vill säga 

Hudiksvallsmodellen, av respektive nämnd tillsammans för hur dessa tillämpningar ska 

tillämpas i praktiken. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka, hur berörda handläggare upplever den egna 

Hudiksvallsmodellen som avser att underlätta samverkan bland tre olika förvaltningar i 

Hudiksvalls kommun.  

 

Frågeställningar 

Hur har modellen påverkat reglerna?  

Hur har modellen påverkat förväntningar och roller? 

Vilken påverkan har modellen haft på ansvarsfördelningen? 

Vilken påverkan har modellen för kostnadsansvaret? 
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 Bakgrund 

       Definition av de centrala begreppen samverkan och samordning. 

Samverkan är egentligen en ide och en tanke som funnits länge och som vi alla förmodligen 

har stött på i någon form. Hälso och sjukvårdslagen (HSL,§89), Lag om stöd och service för 

vissa funktionshindrade (LSS, §15.7), Socialtjänstlagen (SOL, §15.7) samt Kommunallagen 

(§8) är några av de lagrum som talar om vad samverkan är och vad lagen säger om det. Med 

hjälp av en modell av samverkan kan man skapa en lärprocess som är betydelsefull för alla 

inblandade då de lär av varandra och får respekt för varandras utgångsperspektiv och 

kunnigheter. Lyckas man med detta så har man enligt HSO (2003) skapat en av processerna i 

en lärande organisation. 

 Man kan definiera själva ordet samverkan till att det beskriver en företeelse samt att det 

betecknar en metod som används av de olika samverkande förvaltningarna. Det är alltså en 

metod där frågor kan lösas genom samarbete. Det kan även definieras som en 

gränsöverskridande handling som förutsätter regler. Genom samverkan så kan fler problem bli 

”samarbetsbara” enligt Leymann & Andersson (1990, s. 5). Samverkan används i all sorts 

verksamhet och i stor omfattning och är en samverkansmodell. Det som krävs för att 

samverkan skall fungera, är en vilja att försöka förstå varandras ståndpunkter och det är 

komplicerat (Ibid). Samverkan ställer nya krav och det är inte alltid aktörerna är beredda på 

det och komplikationer som möjligen kan uppstå då, är på det psykologiska planet. Det vill 

säga samverkansproblemen reduceras till aktörernas personkemi, när det egentligen handlar 

om svårigheter i lagstiftning/ regelverk, kunskaps och förklaringsmodeller och organisation.   

Hudiksvalls samordningsmodell innebär att två samrådsgrupper utsågs, en handläggargrupp 

och en chefsgrupp bestående av en representant från vardera förvaltning, för att gemensamt ta 

fram tillämpningar för att klienter ska få de insatser de har rätt till, samt för att de inte skall 

skickas mellan förvaltningarna när flera nämnder har ansvaret. Handläggargruppen finns 

tillgänglig en gång i veckan för enskilda handläggare som inte kan lösa ärenden utifrån 

”gränsdragningsproblematiken”. Handläggargruppen är permanent, oberoende av vilket 

ärende det gäller och de utreder och beslutar, men lämnar även alternativ till beslut. När 

handläggargruppen/samrådsgruppen inte kan komma överens lyfts ärendet upp till 
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chefsgruppen. Chefsgruppen som består av förvaltningschefer arbetar med frågor av 

övergripande karaktär och framför allt med komplicerade ärenden. För att ta upp ett ärende i 

samrådsgruppen krävs ett samtycke från den enskilde. Handläggaren på den förvaltning som 

ett ärende aktualiseras samordnar på ett professionellt sätt i ett tidigt skede, för att den 

enskilde inte skall bli hänvisad runt. Även klienten kan närvara vid samrådsgruppen om denne 

så önskar. 

 

Avgränsning 

 

Denna studie avgränsar sig till att studera handläggarnas upplevelse av modellen på de tre 

olika förvaltningarna och inte den enskilda klienten. Anledningen till vårt val av att endast 

studera handläggarnas upplevelser är att det kan vara svårgenomförbart och svårt etiskt att 

studera de enskilda klienternas upplevelser då dessa har funktionsnedsättningar och social 

problematik och en del är inte normalbegåvade. 

 

 Disposition  

 

Vi har lyft fram vad vi avser att studera i inledning samt i definitionen av begreppen 

samverkan och samordning. Vi vill med inledning och definitionen lyfta fram vad samverkan 

kan ha för betydelse i det sociala arbetet både för de professionella och för den hjälpsökande, 

samt förändringar. I syftet har vi presenterat att vi avser att studera om problemen som de 

hade på de tre lokala förvaltningarna, har minskat efter införandet av modellen. Med detta 

syfte vill vi fördjupa oss i handläggarnas upplevelse av modellens funktion i deras 

arbetssituation. Därefter presenterar vi metod, där valet av metod gjordes för att vi vill studera 

upplevelserna hos handläggarna och hur det tror sig påverka deras arbetssituation med de 

andra förvaltningarna. Vi lyfter även fram forskningsetiska aspekter, som är viktiga i intervju 

studier. Därefter tar vi upp tidigare forskning, där lyfter vi fram avhandlingar och rapporter 

som rör det ämnet som vi avsett studera. Med hjälp av den tidigare forskningen vill vi jämföra 
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om det överensstämmer med vårt empiriska material. Validiteten i studien ökar om det finns 

någorlunda likartade resultat från tidigare forskning (Kvale, 1997, s.222). I det teoretiska 

kapitlet presenterar vi två teorier som vi har använt oss av för att tolka vårt empiriska 

material. Rollteori (Payne, 2005) och systemteori (Öquist, 2010) är de som vi såg som mest 

användbara då vi avser att studera handläggarnas upplevelser av ett fenomen i ett system. De 

finns ett flertal olika förväntningar på en professionells hjälpande roll både ifrån andra 

förvaltningar samt från den hjälpsökande. Med hjälp av dessa teorier vill vi förklara om och 

hur samverkan kan skapa kvalité för både handläggaren och den hjälpsökande. Vi avslutar 

studien med en analysdel där de mest relevanta i vårt empiriska material lyfts fram samt våra 

egna tolkningar. Resultat som kommer att prioriteras är utförliga citat från intervjupersonerna 

styrkt av tidigare forskning. Studien inriktar sig på en induktiv strategi för att de 

professionella ska erbjudas goda möjligheter att med egna ord och begrepp beskriva sina 

upplevelser av samordningsmodellen (jmf. Larsson & Lilja & Mannheimer, 2008, s.22).       

  

Metod och urval 

 

Vi fick en förfrågan av Hudiksvalls kommun genom FOU om vi i vår c-uppsats ville 

undersöka hur handläggarna i de ovan nämnda om förvaltningarna upplever att 

samordningsmodellen har löst det den avsåg att lösa. 

För att uppnå studiens syfte genomfördes kvalitativa intervjuer för att undersöka 

handläggarnas upplevelser av regler, roller, förväntningar, ansvarsfördelning och kostnader 

efter införandet av samordningsmodellen. Ändamålet med studien var att endast intervjua 

handläggarna själva och utelämna chefsgruppen. Detta på grund av att det är chefsgruppen 

som har tagit fram tillämpningar på riktlinjer till samordningsmodellen men även för att det 

inte tidigare gjorts någon studie på handläggarnas upplevelse av modellen. Respondenterna 

söktes genom respektive förvaltnings representant i samrådsgruppen.  

Vi har valt av att använda oss av standardiserad intervjuguide med öppna frågor, detta för att 

vi skulle studera handläggarnas upplevelser av fenomenet. Eftersom öppna intervjuer ger 

direkta citat från intervjupersonernas attityder, tankar, känslor om modellen var detta den 

mest användbara strategin för denna studie, då vårt syfte är att förstå handläggarnas 
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upplevelse av fenomenet.  Det vill säga, intervjuns syfte är att få beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld med avsikt för att tolka det beskrivna fenomenet (Kvale, 1997,s13). 

Styrkan hos ett intervjusamtal är enligt Kvale (1997, s.14) att man kan fånga upp olika 

människors uppfattningar om ett tema och det ger en illustration av en mångsidig och 

kontroversiell värld. Vid intervjuerna var det av stor betydelse att vara lyhörd för både det 

som sades och inte sades för att vi skulle få relevanta svar på våra frågor. Intervjuerna var 

strukturerade och frågorna tydliga vilket gav oss rika beskrivningar från handläggarna. Vi 

lyssnade aktivt och hela tiden försökte vi att klargöra och tolka uttalandena och i vissa fall 

använde vi oss av spegling för att få handläggaren att inte sväva utanför frågans ram och 

tappa fokus. För att få ut så mycket som möjligt av den deskriptiva aspekten i intervjuerna, 

använde vi oss även av ”mellan – raderna - budskapet”, då vi sökte efter en omedelbar 

bekräftelse på vår tolkning (Olsson & Sörensen, 2008, s. 80-81). Enligt Olsson & Sörensen 

finns det risk för att felkällor kan förekomma vid intervjuer, det är inte alltid lätt att tolka vad 

intervjupersonen svarar på då frågorna kan innehålla underförstådda antaganden.  

Studiens vetenskapsfilosofiska design är hermeneutisk då själva begreppet förståelse spelar en 

stor roll i denna studie. Grunden inom hermeneutiken är att delarna skall förstås utifrån 

helheten och helheten tolkas som en inre harmoni mellan delarna (Allwood & Erikson, 

1999,s.78). Man måste alltså förstå alla delarna tillsammans för att förstå hela människans 

situation (Olsson & Sörensen, 2008, s.102). Det är handläggarnas upplevelse av modellens 

funktion och syfte som är intressant i vår studie. Vi ser att om vi använder oss av 

hermeneutiken för att förstå och analysera vår inkomna empiri så kommer vi att kunna få fram 

handläggarnas upplevelser och få en samständig analys.  

Genom det hermeneutiska tillvägagångssättet tolkar man delen mot helheten det vill säga att 

läsa mellan raderna. På så vis kunde vi tolka vad handläggaren egentligen menar med vad 

denne säger. Enligt Kvale (1997,s.49) är hermeneutiken dubbelt så relevant för tolkning av 

intervjuer, då den kan användas både vid skapandet av intervjutexter som skall tolkas samt 

genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas.  
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Validitet och reliabilitet 

 

Med validitet menas att man mäter det man avser att mäta. Om svaren på intervjufrågorna 

består av ”vet ej” så är sannolikt validiteten låg. Vid kvalitativ forskning är det av betydelse 

att innehålla en kritisk hållning då du som forskare både är ett mätinstrument och uttolkare av 

text vid analysen i det empiriska materialet (Larsson & Lilja & Mannheimer, 2008, s.115-

116). I studien utgår vi från en induktiv metod och vill undersöka handläggarnas upplevelse 

av modellen, men när det inte finns någon tidigare mätning är det svårt att diskutera validitet. 

Men hög validitet kan ändå bedömas genom att man gör en detaljerad och intensiv 

undersökning med små urval. Vi har i våra öppna intervjufrågor försökt att formulera 

utformandet så att de verkligen fångar in det som vi har för avsikt att studera (Ibid, s. 115-

117). Vi har alltså försökt att få informationsrika beskrivningar av handläggarnas uppfattning 

samt upplevelser av modellen. Larsson (Ibid) upplyser att validiteten i en kvalitativ studie är 

hög om läsaren kan skapa sig en tydlig bild av det fenomen som studeras. Validiteten är alltså 

kopplad till forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta samt att teoretiskt tolka det 

studerade fenomenet. För att studien skulle inneha en hög reliabilitet som innebär att måttet är 

stabilt, samt att det inte har störts av till exempel plats. Vi gav därför intervjupersonen valet 

att själv välja vilken plats de ville bli intervjuade, där de kände sig trygga. Telefoner stängdes 

av för att de skulle kunna svara på frågorna i lugn i och ro och inte bli störda. Vi har 

formulerat tydliga frågor i intervjuguiden för att minska risken för att frågorna skulle 

uppfattas olika av intervjupersonerna (Kvale, 1997, s. 213). En del av frågorna har vi 

disponerat ifrån tidigare forskning (Hjortsjö.M.2005), eftersom dessa redan var utarbetade och 

detta ger ett jämförelsematerial. När vi vid intervjutillfällena ansåg att vår temafråga inte var 

besvarad av underfrågorna så ställde vi temafrågan i stället. Enligt (Kvale,1997, s. 150) ger 

det en ökad reliabilitet om intervjuerna spelas in, så detta var något vi gjorde för att öka 

reliabiliteten. Vi hade förbestämt att transkriberingen skulle skrivas ner detaljerat, allt hörbart 

men även tvekanden, pauser, samt utfyllnadsord.  
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Tillvägagångssätt 

 

Vi var först och träffade två ur chefsgruppen för att tala om att vi var intresserade av att skriva 

om Hudiksvallsmodellen i vår C-uppsats och vi kom överens om att vi skulle utföra 

undersökningen via intervjuer med ett litet antal berörda handläggare. För att komma i 

kontakt med berörda handläggare kontaktades verksamhetscheferna på lärande och kultur, 

omsorgen samt social och fritid och via dem får representanter från samrådsgruppen vårt 

informationsbrev om önskat deltagande. Eftersom vi blivit tillfrågade av chefsgruppen om att 

undersöka Hudik-modellen behövdes inget bekräftande på tillåtelse att genomföra våra 

intervjuer. Samrådsgruppen består av en representant från vardera förvaltning och de 

tillfrågade om intresse för att medverka bland sina medarbetare. Varje intervjuperson 

besvarade ett 20 tal frågor i en viss ordning och frågorna har samma ordalydelse. Frågorna 

hade en hög grad av strukturering för att de skulle uppfattas på likartat sätt av 

intervjupersonerna (Olsson & Sörensen, 2008, s. 80). Frågorna som vi har använt är skrivna 

för att ge oss svar på vår frågeställning och vi har sökt dessa i tidigare forskning. Sju aktörer 

intervjuades, och då minst två stycken handläggare från vardera förvaltning. Men endast fem 

intervjupersoner finns med i vårt arbete eftersom två intervjuer inte gick att lyssna av på 

grund av missljud i utrustningen. Detta urval av intervjupersoner från olika de förvaltningar 

gjordes för att få en bredare kunskap om helhetsintrycket av hur modellen upplevs fyllt sin 

funktion utifrån ett aktörsperspektiv. Det rör sig om ett stort antal variabler men på ett litet 

antal individer. Varje intervju tog 40-60 min eftersom vi gav den intervjuade utrymme för att 

reflektera och begrunda. Intervjuerna ägde rum på vardera handläggares kontor för att de 

skulle känna trygghet i sin egna miljö. Intervjuerna registrerades genom ljudbandspelare för 

att säkerställa datainsamlingen och för att vi skulle kunna använda oss utav utförliga och 

ordagranna citat från handläggarna. Vid intervjutillfällena tog en av oss rollen som intervjuare 

för att kunna fokusera på att lyssna och den andre skötte endast inspelningen och vid nästa 

tillfälle bytte vi roller. Den som skötte inspelningen var den som transkriberade texten då 

denne har en viss distans till intervjun och texten, samt för att det kan även vara svårt för två 

personer enligt Kvale, 1997, s. 150) att nå full enighet om vad som sagts i intervjun. 
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Intervjuerna bearbetades till text och sedan analyserades de. All text transkriberades, vilket 

innebär att allt tal från ljudinspelningarna bearbetades till text.  

 

Forskningsetik 

 

Vår information om önskat deltagande var lättförståligt och adekvat, för att handläggarna 

skulle kunna ta ställning till om de ville delta eller inte (Olsson & Sörensen, 2008, s. 57). 

Deras rätt att avbryta sin medverkan framstod tydligt i vår bilaga, men även vid själva 

intervjun informerades dem om detta. Vi fick samtycke ifrån handläggarnas chefer om att 

utföra intervjuerna. Men eftersom detta enligt Kvale (1997) eventuellt kan få konsekvensen 

till att det läggs ett subtilt tryck på handläggarna att delta, så bad vi även om handläggarnas 

muntliga samtycke vid intervjutillfället då vi informerade om undersökningens generella 

syfte. Vi spelade in våra intervjuer som vi kommit överens med handläggarna om. När vi 

analyserade intervjuerna behandlades handläggarna konfidentiellt, vilket innebär att all privat 

data som identifierar handläggaren inte kommer att redovisas. Detta ser vi som mycket viktigt 

då vi har i uppdrag av Hudiksvalls kommun att utföra denna undersökning och ansvariga i 

kommunen kommer att ta del av detta material. Intervjuerna användes enbart för vår 

forskning och raderades efter analysen.        

 

Tidigare forskning              

  

För att få en inblick om vad som skrivit i ämnet samverkan tidigare gjordes datasökningar på 

Socialvetenskap och Libris men även sökmotorn Google. Sökord som användes i databaserna 

var samverkan, samordning och modell för att få fram relevant litteratur. Annan relevant 

litteratur påträffades i referenslistor från närliggande kunskapsområde. Det finns en 

omfattande forskning inom detta område vad gäller samverkan/samordning. I vår utvalda 

tidigare forskning återfinns samverkan mellan andra förvaltningar och företag som t.ex. 

landsting, psykiatrin, familjecentraler, arbetsförmedlingen med flera och skiljer sig på så sätt 
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från våra uppdragsgivande förvaltningar (omsorgen, social och fritid, lärande och kultur).  

Men detta ser vi inte som något hinder eftersom all samverkan enligt Sörensdotter & 

Alexanderson (2007) utgår från individens behov och har genom detta samma utgångspunkt 

och det är att underlätta kontakten med aktuella förvaltningar för den hjälpsökande i alla 

kategorier. Detta gäller framför allt de som har insatser från flera olika förvaltningar. Syftet 

med samordning kan även ha en finansiell bakgrund. På grund av individer med behov av 

samordnad rehabilitering som skickades mellan myndigheter utan att få någon ordentlig hjälp, 

så skapades enligt Sörensensdotter & Alexanderson lagen om finansiell samordning (Lag 

2003:1210). Genom denna lag möjliggörs myndigheternas samarbete för att få en långsiktig, 

hållbar och kostnadseffektiv rehabilitering. Vi har för närvarande sju centrala studier som vi 

funnit vid datasökning som vi ser som relevanta att använda i vår studie. 

Den första studien ” Tillsammans i storstaden ” (Stadskontoret, 2002), och är författad av 

statskontoret i uppdrag av regeringen. Statskontoret genomför i denna studie en undersökning 

i samverkan mellan statliga myndigheter och de kommuner som staten har lokala 

utvecklingsavtal med. Resultatet visar att det råder stor enighet bland intervjupersonerna att 

samarbetet är positivt och att det har lett till en förbättrad måluppfyllelse. Det har givit bättre 

samordning mellan de olika medverkandens insatser och att det har lett till ett ändrat 

beteende, då de tar till vara på varandras kompetenser och arbetar gemensamt för individen. 

Det framkommer också att insatserna upplevs ha blivit effektivare genom gemensam analys 

av problem samt tydligare ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och samplanerade 

insatser. Många av intervjupersonerna berättar att kostnadsövervältring var något som var ett 

vanligt förekommande och omfattande innan satsningen, men detta är inte något som 

statskontoret har haft möjlighet att bedöma. Intervjupersonerna ser även att samverkan ger en 

vinst till den enskilde individen då denne får en medvetenhet om sina rättigheter och 

skyldigheter. Statskontorets slutbedömning är att mycket talar för att samarbete leder till 

bättre förutsättningar för att nå målen och att det är svårt att hitta faktorer som pekar på att det 

inte skulle leda till förbättringar. Men samtidigt menar de att det finns en risk för ofördelaktig 

vinkling i studien eftersom intervjupersonerna själva är involverade i samarbetet.            

Den andra studien ”Samverkan på spel” är en doktorsavhandling, författad av Nils Hertting 

statsvetare och verksam vid Institutet för bostads – och urbanforskning och Statsvetenskapliga 

institutionen vid Uppsala universitet. Avhandlingens övergripande syfte är att studera en lokal 

nätverksstyrning med en rationalistisk spelansats och pröva dess fruktbarhet genom en studie, 



15 

 

både teoretiskt och empiriskt, av lokal institutionell utveckling(samverkan) i upprepad 

frustration i svensk stadsförnyelse. Hertting har lagt sina studier till bland annat ett flertal 

olika stadsdelar i Stockholm där vi ser Hökarängen som ett exempel, där aktörerna trots brist 

på goda resultat och en ökad frustration samt stort missnöje fortsätter med 

samverkansrelationerna. Det finns fyra gemensamma punkter för dessa samverkansprocesser 

vilka är kontinuitet, att samverkansförsöken fortsätter trots frustration och så vidare, att 

samarbetet kännetecknas av konsultationer och informations utbyte och att 

samverkansformerna varierar. Denna avhandling finns i bokform. 

Rapporten ”Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa”är författad av 

Birgitta Berg Wikander. Familjecentralen som rapporten utvärderar är ett samarbete mellan 

mödra-barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Många av de intervjuvade uttrycker sig 

oerhört positivt om samverkan på denna familjecentral och den har lockat till sig många 

professionella som önskar jobba medvetet med helhetssyn. De tycker inte att deras yrkesroll 

har förändrats men den har fördjupats och fått en helt annan dimension och detta är 

mångfacetterat. Alla intervjuvade är övens om att samverkan är det viktiga inslaget därför att 

helheten är större än summan av delarna och flera ögon ser mer än en. De upplever att de har 

fått en bättre insyn och förståelse för varandras arbetsområden. Rapporten belyser även att 

man måste vara trygg i sin yrkesroll för att kunna lita på de andra samt att samverkan ger 

tydligare yreksroller på grund av att man arbetar nära andra professionella.      

Rapporten ”Finasiell samordning för individens bästa” författad av Sörensdotter & 

Alexanderson. I denna rapport studeras Södra Dalarnas samordning som bildats för individer 

som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. De ser att männsikor med medicinska, 

psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem är särskilt problematiskt och det är 

lätt att de skickas mellan myndigheter utan att få någon direkt hjälp. För att få till stånd en 

hållbar och kostnadseffektiv rehabilitering behövs myndigheters samarbete och detta 

möjliggörs genom lagen om finasiell samordning. Rapporten upplyser genom samordning kan 

problem lösas tidigare med mer flexibilitet och detta kan då ge samhällsekonomiska vinster 

och detta är ett utav målen med finasiell samordning. Av de intervjuvade i denna rapport ses 

samordningen som någonting bra och de flesta är nöjda. Framgångarna i samordningen menas 

bero på att de har varit lyhörda och ödmjuka och att de har försökt satt sig in i varandras 

myndighets verklighet. De har fått en gemensam plattform och ideologi och de kan sitta 

tillsammans och bolla ideer och lösa problem kontunerligt. De ser helheten och sedan 
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försöker de finna lösningar. Samtliga intervjuvade ser att samordningen fångar upp individer 

som behöver mer flexibel hjälp än det som en enda myndighet kan ge.  

Studien ”Mellan människor och dokument” en rapport författad av Lisbeth Lindahl på 

uppdrag genom FoU i Väst/Gr. Den här rapporten är baserad på en utvärdering av ett 

samverkansprojekt baserad på kvalitativ metod som genomfördes av Kommuner och sjukvård 

i samverkan (KOSAM), projektet pågick i två år och finansierades genom bidrag av Nationell 

psykiatrisamordning. På grund av ständigt återkommande samhällsförändringar har en väl 

fungerande samverkan blivit en nödvändig arbetsform både i samhällsutvecklingen och över 

myndighetsgränser. Ett område som är i behov av en sådan väl fungerande samverkan ligger 

inom psykiatrins område, där förändringar behövs för att bättre möta de behov som finns för 

dessa människor. I det utvärderade projektet framkom att ett nyskapande av en 

samverkansmodell har bidragit till förändringar som håller på sikt och ökad tydlighet i 

gemensamma arbetsuppgifter. 

Studien ”Vård och omsorg i samverkan mellan huvudmännen” är en rapport författad av Sven 

Erik Wånell chef för Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Det är en sammanställning av 

erfarenheter från olika modellers uppföljningar, i syfte att få bra kunskaper för ett fortsatt 

arbete i att forma helhetslösningar där individen, äldre med stora och åtskilliga behov sätts i 

fokus. Tre modeller ligger som grund för denna översikt och dessa är samverkansavtal, där 

landstinget är huvudman för verksamheter och gemensamt drivna verksamheter. I rapportens 

slutsatser påvisar Wånell att samverkan inte behöver föregås av några 

huvudmannaskapsförändringar och att den enklaste generella formen utav samverkan är att 

avtala om den, skapa ett regelverk där personal kan mötas från verksamheten och dess 

huvudmän.  

”Med samarbete i sikte - Om samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler” är 

en avhandling av Maria Hjortsjö doktorand vid Lunds universitet, Socialhögskolan. 

Avhandlingens syfte är att konkret försöka förstå innebörden av samarbetets villkor för 

personal från olika organisationer i en samlokaliserad verksamhet och belysa detta. För att 

närmare exemplifiera har en familjecentral valts ut som studieobjekt för att det är en allt 

vanligare förekommande form av verksamhet i offentliga sektorn. Hjortsjö har funnit en 

bristande forskning inom området, men trots detta återkommer samma bild, att vad man än 

tror är det svårt att samarbeta. I en avslutande reflektion nämns bland annat att samarbetet vid 
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en familjecentral ses en möjlig vinst för besökarna i att de snabbt kan få rätt hjälp och bli 

hänvisade till rätt enhet. Denna reflektion inkluderar även barnen då de kan få sitt hjälpbehov 

snabbt tillgodosett och därigenom ett ökat skydd. 

 I ovan nämnda studier analyseras vikten av samverkans/samordningens betydelse utifrån 

olika respondenters definition av samverkan/samordning. De ovan nämnda modellerna utgår 

från olika förvaltningar med utgångspunkt i samverkan/samordning. Samtliga är överens om 

att samverkan/samordning minskar risken för att hjälpsökande skall ”hamna mellan stolarna”. 

Det vill säga, att individen skickas mellan olika myndigheter utan att få någon ordentlig hjälp. 

Detta är något som Hudiksvalls kommun vill undvika. Samt att fördelen med samverkan är att 

personalen arbetar åt samma håll och samma mål, de har en gemensam plattform och 

ideologi. Förändringar behövs för att föra en verksamhet framåt i samverkan och det är en 

färskvara som ständigt måste regleras utifrån behov. Det diskuteras även i en utav studierna 

om risken för att en ökad offentlig samverkan kan försvaga individens ställning samt att den 

kan påverka den personliga integriteten.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Som professionell hjälpare har du en makt över andra personer som är i beroendeställning och 

det är därför viktigt att individen får rätt hjälp. Enligt Hudiksvalls kommun kan till exempel 

människor med dubbeldiagnoser vara mycket komplicerade och det behövs då mer än en 

förvaltnings insatser. Problematiken blir då att individen hamnar i en grå zon mellan olika 

förvaltningar som gör att de får kortsiktig och bristfällig hjälp får hjälp från flera 

förvaltningar. Den professionella hjälparen kan systemet och lagar i sin egna förvaltning men 

kan i sin roll inte sätta sig in i de andra förvaltningarnas roller och system och det är då som 

den enskilde individen riskeras att skickas mellan myndigheterna. Likaväl kan det vara så att 

individen får hjälp från fel förvaltning. I och med införanden av samordning och samverkan 

kan förvaltningarna med dess handläggare få klarare roller för vad var och en kan hjälpa till 

med för insatser och att de jobbar i ett system tillsammans för att hjälpa individen på bästa 

möjliga sätt. Då vi i studien ämnar undersöka de professionellas upplevelser av samverkan i 

form av relationer i ett system så kommer förmodligen rollteori samt systemteori vara av 
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betydelse. I ett samspel mellan människor där det kan uppstå mänskliga problem kan 

systemteorin vara användbar för att få en helhet och eventuellt svar på hur individerna ser på 

varandra i det sociala systemet och kommunikationen i samverkan. Vi har även valt rollteorin 

där det poängteras att de sociala rollerna påverkar det individuella beteendet. Genom andras 

förväntningar och uppfattning av våra roller påverkas vår självbild.    

 

Rollteori 

 

Människor innehar olika positioner i olika sociala stukturer enligt Payne (2005, s.221-227) 

som alla är förknippad med olika roller. I varje roll som man har innehar uppstår en mängd 

förväntningar och därefter spelar individen sin tilldelade roll och dessa måste förstås mot 

bakgrund av det större sociala system som de ingår i (Svensson, 1992, s.79-89). Men det 

menar vi att andra människor reagerar på oss utifrån deras uppfattning om våra roller och 

detta påverkar vår egen bild av oss själva i den roll vi innehar. Ett exempel på detta är att: om 

det kommer en hjälpsökande, så förväntar han sig att handläggaren hjälper honom oavsett 

problem och oavsett om denne söker hjälpen på fel förvaltning. Han har redan en uppfattning 

och specifika förväntningar på vad denne handläggare kan göra för honom och han har kanske 

inte insett sitt ursprungsproblem. Handläggaren har då en roll som hjälpare och det riktas ett 

antal beteendeförväntningar och normer på denna handläggare. Individen kanske ställer 

svårförenliga krav på handläggaren och detta påverkar då dennes sätt att spela sin roll. Den 

förvaltning som individen vänder sig till har inte den typ av insatser som denne individ 

behöver, men handläggaren som hjälpare har ändå förväntningar från den enskilde individen, 

man kan då tala om en intrarollkonflikt, alltså en konflikt inom en och samma roll. 

 En roll är enligt Svensson (2002, s. 81) ett knippe beteendeförväntningar och regler/normer. 

Payne (2005, s. 224) upplyser om att, hur vi uppfattar våra roller påverkar vår förmåga att 

hantera förändringar. Åsikten om en och samma roll kan skiljas åt av olika individer, samt att 

vi ibland kan vara osäker på vad en roll egentligen kräver av oss. En svårighet för den 

professionella kan vara är att denne skiljer mellan sina personliga attityder och beteendet som 

dennes professionella roll kräver, detta för att bibehålla sitt professionella förhållningssätt. 

Det är då lätt att den professionella missförstås som att vara avståndstagande gentemot klient 
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(Ibid, s 237). De roller som vi spelar har vi blivit tilldelade och möjligheten att påverka eller 

förändra dessa är mycket små. Rollkonflikter är speciellt intressanta i denna studie, då vi i 

intervjuerna hörts berättas om tiden innan modellen. Det har varit mycket störningar i 

förvaltningarna då deras roller varit otydliga för varandra. De har hänvisat hjälpsökande fram 

och åter till varandra då de inte vetat och det har skapat avsevärda störningar och inte minst 

för den hjälpsökande.  I samverkan och samordning får de olika handläggarna ett socialt 

samspel och de utbyter information om varandra. ”Detta gör det möjligt för oss att påverka 

andras uppfattning om oss själva genom en styrning av den information de kan få av oss” 

(Ibid,s. 225).  

 

Systemteori 

 

För att åstadkomma förändringar och hitta lösningar på olika störningar som kan vara orsaken 

till ett problem, kanske man behöver se sig omkring i organisationen med andra glasögon. Vi 

vet att i en organisation rör sig flera olika system där man faktiskt kan se människan som ett 

system i sig, men som i organisationen även ses som en del i en helhet och det är vad 

systemteorin i grova drag handlar om. Att kunna se helheten och inte enbart skilda delar, detta 

behövs i ett systemtänkande och som man därmed kan tillämpa på vilken organisation som 

helst (Öquist, 2010 s.15-39).  

”Systemtänkandet handlar om att förstå världen i termer av helheter, relationer, funktioner, 

sammanhang och mönster” (Öquist, 2010, s. 27).  

Inom systemteorin talas det vidare om begrepp och ett av de viktigaste och mest 

grundläggande är att kunna tänka i logiska nivåer. Detta kan jämföras med Hudikmodellen 

där handläggarna ser vad de kan göra i samrådsgruppen för att underlätta så att klienten inte 

skall ”hamna mellan stolarna”. När vissa hjälpbehov eventuellt överskrider de ekonomiska 

ramarna finns det möjlighet att lyfta ärendet till högre nivåer, det vill säga chefsnivå och 

därefter även därefter även till nämnden. Detta är naturliga led i ett systemiskt tänkande. Detta 

kan även liknas vid en hierarkisk stege där politikerna är de absolut högsta i systemet och på 

den nivå som de rör sig har de andra regler och villkor. Där måste varje beslut vara grundat på 
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vad hela systemet behöver, vilket gör det omöjligt att hålla sig ajour om människors enskilda 

förhållanden. Men detta borde ändå inte ses som ett hinder enligt Öquist (Ibid.). Att det inte 

sågs som ett hinder i Hudiksvalls kommun kan beslutet att införa samordningsmodellen stå 

för. I och med att det kom från politikernivå och att själva idén aldrig har omsatts i praktiken. 

Politikerna har anammat en viktig aspekt med systemtänkandet, det vill säga: att det ständigt 

finns ett ömsesidigt behov mellan individen och dess omvärld en struktur som är i ständig 

förnyelse. Detta kan också ses som en förklaring till en av systemteorins viktigaste lagar, 

lagen om den nödvändiga variationen (Ibid.). 

 

Resultat och analys 

 

Sju personer som arbetar inom förvaltningarna lärande och kultur, omsorg samt social och 

fritid deltog i våra intervjuer. Samtliga av dessa har varit i kontakt med samrådsgruppen och 

använt sig utav Hudikmodellens funktioner. Men endast fem av dem var användbara, då vår 

elektroniska utrustning inte fungerade som den skulle vid dessa två tillfällen. Vi tog kontakt 

med dessa två handläggare men ingen av dem hade tid att delta i ytterligare en intervju. Vi 

kommer nedan att presentera och analysera delar av vårt insamlade material med hjälp av 

studiens frågeställning, teorier samt tidigare forskning. Vårt första tema innehåller en 

frågeställning på hur modellen har påverkat reglerna. Med det ämnar vi undersöka om 

handläggarna upplever att reglerna för vad var och en av förvaltningarna enligt lag är skyldig 

att göra för den enskilde individen. Tema två innefattar om handläggarna upplever att 

modellen har påverkat förväntningar och roller. Är roller och förväntningar klarare nu, både 

för dem själva och andra handläggare i hela systemet och vad detta gör för nytta. I tema tre 

avser vi att undersöka om modellen påverkat ansvarsfördelningen. Då detta har en stor 

betydelse för handläggarna tidsmässigt, samt för den enskilde klienten för att denne skall få 

rätt och snabb hjälp på rätt ställe. Det sista temat handlar om modellen påverkat att någon tar 

ansvar för kostnaderna.  

Förutom förståelsen som skapades med hjälp av den hermeneutiska tolkningen så hade vi en 

viss förförståelse som förmodligen präglar det vi tolkade. Detta var genom den tidigare 

forskning som vi tagit del av, det vill säga, hur samverkan och samordning fungerar i olika 
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förvaltningar och att större delen av respondenterna upplever det som mycket positivt, men 

även det som inte fungerade så bra. Vi vet även att samverkan och samordnings modeller 

behöver utvecklas för att enskilda individer skall få snabb och effektiv hjälp. Har vi inte haft 

denna förförståelse så skulle vi inte ha haft en chans till att bilda oss en uppfattning av 

helheten. Efter att vi läst intervjuerna fick vi en klar bild över hur handläggarna upplever 

samordningsmodellen och hur förvaltningarna påverkats efter införandet av modellen och vi 

fick på så vis ett helhetsomdöme. Därefter gick vi vidare till vissa teman för att utveckla deras 

mening och därefter tillbaka till delarna för att sätta in dessa delar i helheten (Olsson & 

Sörensen, 2008, s.101).            

 

Lagar och regel 

 

Enligt stadskontoret (2002) är det svårt att peka på tydliga hinder i form av lagstiftning. Större 

delen utav tidigare observerande hinder har genom förändringar i lagstiftning och regelverk 

tagits bort. Ett hinder som tidigare observerades för samverkan var sekretesslagstiftningen. 

Detta löser man i modellen i och med inhämtat samtycke från klienten. De kan då prata 

obehindrat om klienten i samrådsgruppen, vilket man tidigare inte kunde. 

”Ja vissa lagar jobbar ju inte vi med, LVU, LVM och nu förstår man lite mer vad det handlar 

om. Så, ja det har blivit mycket tydligare. Sedan i och med att vi har ett medgivande från 

klienten att ta upp ärendet så öppnas det enorma möjligheter, vi kan prata med varandra, vi 

kan bjuda in andra, vi kan bjuda in BUP, ja alla som har med ärendet att göra. Vi på 

tjänstemannanivån kan göra upp en plan.” 

 Är reglerna otydliga så blir de olika rollerna i förvaltningarna också otydliga vilket skapar en 

obalans i hela systemet. När ingen vet vad den andre kan bistå med och vart deras 

begränsningar går. Människors samspel med andra och deras förväntningar och tolkningar på 

varandra gör att dem reagerar på ett karakteristiskt sätt enligt Payne (2005, s. 221). Enligt 

informanterna rymmer modellen tydliga råd och konkret vägledning. 

”Det som blivit tydligare för mig är i alla fall, för jag har nog bara haft en liten luddig 

uppfattning av vad till exempel omsorgen kan göra, det är mycket omsorgen och om vad dom 
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kan göra. Det har jag lärt mig mycket om på bara den här korta tiden faktiskt. Och 

förmodligen dom också om våran förvaltning kan jag tänka mig. Allt det är ömsesidigt. Ja, ett 

led i det här är ju att det blivit tydligare.”  

Intervjupersonerna beskriver hur de har satt sig in i de andra förvaltningarnas lagar, regler och 

begränsningar och de har fått ett ansikte på varandra, ett samspel. De beskriver även att 

ärendena handläggs på ett helt annat vis i dag, det går fortare samt att klienten får rätt hjälp 

direkt. Det handlar ju om att ge god omsorg och det är något som har underlättats i och med 

modellen. 

”Ja och man kommer framåt snabbare i ett ärende än att man ska sitta och dra det på ett 

ställe först och så kommer man fram till att det inte är vårat bord, så lämnar man det vidare. 

Nu blir det mer på en gång, man kanske inte beslutar där i första mötet, men man kommer 

snabbare fram till dit ärendet hör.”  

 Inställningar och attityder för varandra i de olika förvaltningarna påverkar naturligtvis också 

den hjälpsökande. När man som professionell är trygg i systemet om vad som gäller är det 

lättare att bemöta en klient professionellt. Obalans i systemet skapar osäkerhet.  Man kan se 

det som att regelverket tidigare hindrade handläggarna från att ändra sitt beteende.  Men dessa 

minus symtom kan man se som ett positivt ljus enligt Öquist (2010, s. 126), då det bör ses 

som faktorer som jagar systemet framåt mot ett nytt och mer funktionellt tillstånd. 

Intervjupersonerna beskriver att det har skapats balans i systemet då de nu genom modellen 

fått kunskaper om varandras förvaltningar. Det framgår av intervjupersonerna att de numera 

har kännedom om varandras ekonomiska ramar och behovsområden.  

”Ja det som blivit så tydligt tycker jag, det är ju det här att man som tjänsteman, när man 

sitter där, så kan man se att – Ja men det här kan socialtjänsten göra och ja det här kan LSS 

göra och det här kan skolan göra, det blir klart” 

”Det är ju lite grann så att vi har det yttersta ansvaret för det som man inte vet någonting om 

var man skall vända sig med och det kommer alltid till socialtjänsten, så är det ju. Så för oss 

på socialtjänsten skapar detta bara möjligheter att få hjälp från olika håll. Jag tycker 

härifrån är det väldigt positivt. Den här modellen har passat oss.”  

Delanalys 
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Utifrån systemteorin och rollteorin kan man tolka intervjupersonernas upplevelse av hur 

modellen har påverkat reglerna till att de har blivit tydligare. Tydliga regelverk har gett ett 

helhetstänkande, som innebär att de nu kan se på varandra i de olika förvaltningarna i en 

helhet och som har gemensamma egenskaper. De har lyckats med att kombinera allt på rätt 

sätt och skapat ett stabilt system. Hela intervjugruppen har beskrivit att de har stärkt sina 

relationer i det gemensamma systemet genom att lagar och regler har blivit tydligare. 

Systemet har tagits i beaktande och detta är en bra grundför att bygga upp rationalistiska 

modeller enligt Öquist (2010, 11).   

 

Rollförväntningar 

Oklara roller kan vara ett hinder för samverkan och detta är något som uppstod innan 

modellens införande. De visste inte mycket om varandras områden och roller beskriver de 

intervjuade och de var mer ett revirtänkande. De kunde sitt område men hade ingen inblick 

och förståelse alls för de andra förvaltningarna och hur de jobbade men efter modellens 

införande har de fått satt sig in i detta. Den intervjuade beskriver att denne inte har tagit sig 

för och satt sig in i det heller. Detta kan bero på att det var obalans i systemets befintliga 

regelverk. 

”Ja, mycket. Jag har mycket mer inblick i hur de jobbar och det har man ju inte haft någon 

direkt koll på förut och inte så man har tagit sig för och satt sig in i det förut heller, så då får 

man ju det lite på köpet nu då. Vad de gör. Det är bra, så man har full förståelse”. 

Kulturella faktorer, revirtänkande, personkemi och intresse påverkar samverkan. 

Intervjupersonerna beskriver hur de tidigare skickade över den hjälpsökande dit de trodde 

denne hörde hemma, kortsiktiga lösningar med mera. Det tog lång tid att ringa hit och dit för 

att få kontakt med handläggare i de andra förvaltningarna och resultatet blev att den 

hjälpsökande skickades mellan förvaltningarna utan att få någon riktig hjälp. Intervjupersonen 

beskriver att numera vet man vart man skall vända sig i och med tydligheten och klarare 

roller.  

”Det som har blivit tydligare är ju bara runt samverkan i så fall, sen har vi ju en massa andra 

förväntningar på oss också som är dom samma. Men det som är tydligare är att när man har 



24 

 

någon som är i behov av andra insatser så vet man vart man skall gå i alla fall. Man behöver 

inte hålla på och jaga handläggare på LSS. Jag känner väl att allt som är tydligt i 

förvaltningen när man skall göra saker gör så att jag blir tryggare i min yrkesroll. Ja det är 

ju just det att man fått klarare roller”.      

 Det fanns mycket förutfattade meningar om varandra och detta kallas rollkonflikt enligt 

Payne (2005, s. 222-225). Förutfattade meningar och skvaller leder till negativa 

föreställningar. Detta är något intervjupersonerna beskriver då mycket utav tiden i början av 

införandet av modellen, gick åt till att reda ut alla förutfattade meningar som också är ett sätt 

att utvecklas som grupp.  

”Ja, absolut. Utvecklats mycket som grupp, första tiden så var det till att reda ut alla 

förutfattade meningar. Såsom socialtjänsten gör ju ingenting och omsorgen gör ju ännu 

mindre. Men så var det för oss allihop. Förståelse för regelverk, avgränsningar, vi kan 

varandras områden nu”.  

I och med förståelsen för varandras olikheter och roller i professionen kan detta skapa ett 

stabilare system. Om en handläggares förväntning på en annan stämmer inte överens med 

dennes egen uppfattning om sig själv och då skapas konflikter. Detta kan då resultera i oklara 

roller om handläggaren accepterar dessa aspekter på den tillgivna roll och blir då osäker på 

hur denne egentligen borde bete sig. Den intervjuade beskriver att deras förväntningar på 

varandra numera stämmer överens i och med deras förståelse för varandras roller. Detta ger en 

större trygghet i arbetslaget när man kan bolla med respektive förvaltning och dess 

handläggare. 

”Jaaa, ja det tycker jag. Det har blivit mycket tydligare. Var sak är där den hör hemma. Man 

känner sig inte heller lika ensam. Det känns jättebra att kunna bolla med andra. Det känns att 

allt blivit mycket klarare. Jag kan bara säga att det känns mycket tryggare. Det har öppnat 

upp för någonting som blir bättre som det känns”. 

Modellens syfte var att förändra den samverkan som redan fanns för att handläggarna skulle 

förstå och övergå i ett allmänt accepterande av varandras spelregler och normer. Att kunna 

sätta sig in i varandras roller ger förståelse och detta är något intervjupersonen beskriver att de 

har fått efter modellens införande.   
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”Ja, absolut. Just att vi sätter oss in i varandras roller på ett helt annat sätt och förstår 

varandra, sen så är det ju att man är engagerad och försöker samverka till det bästa för 

brukaren. Sen när man vet att det är uppdelat så här och så här och dom jobbar på det här 

viset, då blir det klarare för oss också vem man skall kontakta”. 

 

Delanalys 

Det går att tolka studiens resultat som att samtliga intervjuade i och med modellen upplever 

att de förstår varandras roller och har fått en klarare uppfattning om varandra. Att tänka i 

helhet och uppmärksamma hela strukturen är en chans till förändring. Samspel, 

kommunikation och beroenden mellan människor leder till en snabb framgång enligt 

systemtänkandet. Handläggarna vet nu mera vad som krävs av dem och deras egen 

rollförväntning av dem själva har blivit tydligare. Men även deras rollförväntningar på de 

andra handläggarna i de andra förvaltningarna har blivit klarare.” Ett sunt system kräver, 

förutom en mängd flexibilitet, också en lämplig fördelning av variabiliteten mellan dess olika 

delar” (Öquist, 2010, s. 45).     

 

 Ansvarsfördelning 

I och med modellens införande så har ett förnyat försök till helhetstänkande skapats mellan de 

olika nivåerna och professionerna i systemet. Tidigare kan problemet tänkas bottna i glappet 

mellan uppgiftssystemet, normsystemet samt yrkesidentiteten. I det sociala samspelet mellan 

handläggarna i de olika förvaltningarna får de information om varandra och dess ansvar, 

regler och paragrafer och detta gör det möjligt för dem att ändra uppfattning om sig själv och 

andra. Detta kan ses som att spelreglarna har förändrats i en redan given spelplan(Öquist, 

2010 s.22-25). Intervjupersonen säger sig uppleva att man tidigare inte visste om varandra på 

samma vis och detta kan man höra berättas om i hur de uppfattade varandra och dess ansvar. 

Nu finns ett förnyat sätt att tänka och detta bidrar till ett helhetstänk. 

”Ja, nog tror jag att det är stor skillnad, man visste inte om varandra på samma vis då, förr 

var det kanske lättare att bara lämna över emellan sig och så kanske man bollade hit och dit 
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ett ärende då. Nu måste någon ta ansvar för det och då måste det vara lättare att komma 

någonstans då”.  

Egentligen har ingenting i grunden förändrats utan det har endast skapats klarhet i 

ansvarsfördelningen för betydelsen av det omgivande systemet. Intervjupersonerna beskriver 

att efter införlivandet av modellen så har systemets arbetssätt snabbt ändrat riktning och 

skapat en önskad balans.  

”Ja! Det tycker jag. Ansvarsfördelningen har blivit tydligare. Och kanske just för att man kan 

bidra med sin del. Det är ju lätt att tro att alla kan det jag kan, men så är det ju inte. Just när 

man delar upp och vet att den här biten ligger på vår förvaltning”.      

Enligt Öquist måste man rucka på de värden, normer och attityder som utgår från systemets 

helhet för att i grunden och på längre sikt förändra någonting. För att nå framgång i 

samverkan krävs åtgärder i form av en annan förändringsfilosofi/politik än det som hittills har 

varit gällande, detta är paradoxen i allt förändringsarbete (Ibid). Det är intressant att höra 

handläggarnas beskrivelse hur strukturen och funktionen i systemet har förändrats och 

förnyats i deras samspel med varandra. 

”Det blir väl tydligare i vem som har ärendet då, många ärenden har man ju tillsammans 

också. Eller delar av det. Kanske blir det så att man har mer ärenden tillsammans också än 

förut”. 

 Det finns numera system som utför ett arbete mot ett mål som är utrustat med kopplingar 

mellan de olika nivåerna och delarna i systemet, en sådan koppling kan vara gemensamma 

riktlinjer och värden. Kopplingarna inom och mellan systemet är betydelsefulla för 

handläggarnas kunskaps och kompetensuppbyggnad samt förståelsen av helheten. De 

intervjuade beskriver hur nätverk och kulturkretsar har kopplats samman med varandra och 

det har skett en tillväxt av samlade kompetenser.     

.”Mmm, jaaa, absolut! Det är ju för att man har mer kunskap nu är tidigare, mycket kunskap 

tycker jag”. 

”Ja, om man ska tänka så att vi förstår varandras områden, så tänker jag, ja, då blir det 

tydligare för mig, absolut. Det har blivit klarare”.  

Delanalys 
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I och med att handläggarna har fått mer insikt och kunskap i de andra förvaltningarna genom 

modellen, så har deras ansvarsbild på dem själv samt de andra handläggarna blivit klarare. De 

har nu kunskap om att även om det är en förvaltning som handlägger ett ärende så har ändå de 

andra förvaltningarna ett delat ansvar. Ansvaret för ett ärende är tydligare nu och då man vet 

att det ligger på sin egen förvaltning så är det dennes ansvar. Deras yrkesroll har stärkts 

genom att de har kunskap om vad de andra förvaltningarna gör för att på bästa sätt hjälpa den 

enskilde individen. Och det är ju det som är Hudiksvall kommuns främsta syfte med denna 

modell enligt handläggarna. 

Kostnadsansvar  

Enligt intervjupersonerna förekom tidigare en kostnads övervältring mellan förvaltningarna 

det vill säga ingen visste vem som skulle inneha betalningsansvaret för klienten. Detta kan 

bero på oklarheter i hur insatserna skulle fördelas därmed också kostnaderna. 

Intervjupersonen berättar att i dag delar man på kostnaderna och tar ett gemensamt ansvar allt 

utifrån modellen. De samarbetar och delar på de kostnader som tillhör respektive förvaltning. 

”Förut försökte man ju skicka ett ärende hit och dit, det var en övervältring. I dag tas ett 

mera gemensamt ansvar. När man inser att det här ärendet kan vi inte ta själv, då måste man 

samarbeta och dela på den kostnaden”.  

Efter införandet av modellen finns numera en större förståelse för vilken som ska betala och 

varför. En handläggare på socialtjänsten upplever stora skillnader, då de förr hade stora 

kostnader eftersom de hjälpsökande ofta hamnade hos den förvaltningen, därför har modellen 

även bidragit till en ekonomisk vinst på den förvaltningen. 

”Jag upplever det i alla fall som att vi delar, kostnader som vi hade själv förr, delas nu med 

de andra. Vi samarbetade inte förr med omsorgen som i den befattning vi gör i dag. Näe, det 

gjorde vi inte. Man ser bättre resultat. Men för vår förvaltning har det nog blivit en 

ekonomisk fördel med modellen också”. 

Genom modellen får klienten rätt insats från rätt förvaltning med rätt kompetens och resultatet 

av detta är att ansvarig förvaltning tar ansvar för kostnaderna. Vid tillfällen där oenighet råder 

lämnas ärendet vidare till chefsgruppen, på så vis slipper handläggare och samrådsgrupp 

hamna i större dilemman och detta bidrar till en ökad trygghet.  Intervjupersonen beskriver 

hur de nu har större förståelse för varandra och därigenom är det enklare när de olika 
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förvaltningarna skall dela på kostnader och ärenden. Detta gäller även när ärenden lämnas 

vidare till chefsgruppen. 

”Ja. Det är ju också så att vi har större förståelse för varandra, det är ju framförallt säg när 

man delar familjehem, nåt enkelt, att man kanske betalar hälften var, så har man större 

förståelse för varför man gör den här uppdelningen”. 

”Jag tror att betalningsansvaret uppifrån är väldigt tydligt vem som skall betala. Vilken 

förvaltning som ska betala vad. Alltid när det är frågan om mycket pengar så måste det ju upp 

till nämnden”.   

Utifrån Öquist och systemteorin måste handläggarna ha samma känsla för uppdraget för att 

kunna förenas. De har då införskaffat sig en medvetenhet om hur allt hänger ihop till en helhet 

och till att de själva aktivt medverkar till måluppfyllelsen. Detta bidrar till att var och en av 

förvaltningarna tar ansvar för de kostnader som de ska ta. Intervjupersonen beskriver att innan 

införandet av modellen uppstod konflikter om betalningsansvar och detta gav upphov till 

dåliga insatser för den enskilde.   

”Det är tydligare vem som tar ansvar för olika områden, den tar den kostnaden och den 

förvaltningen tar den kostnaden. Mer klart tycker jag. Förut kanske det var bråkigt emellan, 

varför man faktiskt skulle betala, så det är också större förståelse tycker jag”. 

 

Delanalys 

Tidigare förekom kostnads-övervältring och detta bottnade i okunskap enligt de intervjuade. 

De hade inte kunskap om varandras områden och vem som skulle göra vad och klienterna fick 

kortsiktiga och ibland felaktiga insatser. Misstag och osäkerhet kan lätt förstoras och snabbt 

leda till kaos. De intervjuade berättar att numera är det mycket tydligt vem som tar kostnaden 

i systemet och man vet varför man betalar och ingen kostnadsövervältrning sker längre. Man 

kan kalla Hudikmodellen ett öppet system eftersom den tagit emot ny information utifrån och 

den har provat egna föreställningar.  

 

Helhetsanalys 
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Studiens resultat kan tolkas så att Hudikmodellen tycks ha förändrat flera variabler i 

förvaltningarnas handläggning av ärenden. Resultatet visar på stor förändring hos 

handläggarna. Vi har i vår studie specificerat dessa olika områden genom våra teman: 

handläggarnas upplevelse av modellens påverkan på lagar och regler, rollförväntningar, 

ansvarsfördelning och kostnadsansvar. Modellen tycks ha väckt och lett till ett ökat 

engagemang och struktur i handläggarnas grund till en bättre samverkan. De bästa resultaten 

uppnås enligt (Öquist,2010, s.41) om man ger handläggarna maximalt med utrymme inom 

ramen för de mål som är uppställda. Modellen har under rätta betingelser snabbt vuxit och 

förändrat handläggarnas upplevelse på sättet att hantera ärenden i en helhet i systemet och kan 

ses som mycket hoppfull. Förvaltningarna har blivit medveta om vikten om att samarbeta med 

varandra. Vidare kan det förmodligen vara så att handläggarnas personliga engagemang är en 

faktor av betydelse för modellens framgång. De var alla positiva till den och uttryckte att den 

öppnat upp för mycket och gett handlingsutrymme för det som tidigare var mycket 

trögarbetat.  Resultatet i denna studie visar att modellen innehåller flera delar som samspelar 

med varandra så som att klara regler ger en tydligare ansvarsfördelning. Det går alltså att se 

utifrån studiens resultat vilka faktorer som påverkar vilka och i vilken ordning.  Samverkan är 

en förutsättning för att bedöma den enskildes behov av hjälp och insatser under samma 

förutsättningar.  

  

   

  Diskussion 

 

Genom vår standardiserade intervjuguide med öppna frågor fick vi en bild över upplevelserna 

av modellen och vilken funktion den fyllde i olika perspektiv samt hur den påverkat 

samarbetet mellan handläggarna på de olika förvaltningarna. Studien har fångat in det som vi 

hade för avsikt att studera och intervjuerna bidrog till informationsrika beskrivningar. Genom 

att tolka och försöka läsa mellan rader på den transkriberade texten hade vi för avsikt att 

genom ett hermeneutiskt tillvägagångssätt fördjupa oss i texterna för att få ut mer av 

intervjuerna.  
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Förutom förståelsen som skapades med hjälp av den hermeneutiska tolkningen så hade vi en 

viss förförståelse som förmodligen präglar det vi tolkade. Detta var genom den tidigare 

forskning som vi tagit del av, det vill säga, hur samverkan och samordning fungerar i olika 

förvaltningar och att större delen av respondenterna upplever det som mycket positivt, men 

även det som inte fungerade så bra. Vi vet även att samverkan och samordnings modeller 

behöver utvecklas för att enskilda individer skall få snabb och effektiv hjälp. Har vi inte haft 

denna förförståelse så skulle vi inte ha haft en chans till att bilda oss en uppfattning av 

helheten. Efter att vi läst intervjuerna fick vi en klar bild över hur handläggarna upplever 

samordningsmodellen och hur förvaltningarna påverkats efter införandet av modellen och vi 

fick på så vis ett helhetsomdöme. Därefter gick vi vidare till vissa teman för att utveckla deras 

mening och därefter tillbaka till delarna för att sätta in dessa delar i helheten (Olsson & 

Sörensen, 2008, s.101).            

Vi vet att det förut förekom kostnadsövervältring, det vill säga kortsiktiga och felaktiga 

insatser för den enskilde klienten som sedan bollades vidare till en annan förvaltning som 

hoppades kunna ta kostnaden och ansvaret. I intervjuerna framkom det att handläggarna inte 

upplever detta problem längre. Vad gäller valet av metod så passade den i detta syfte eftersom 

vi fick djupa beskrivningar av fenomenet. Naturalistisk generaliserbarhet är fullt möjlig i 

kvalitativa studier eftersom den vilar på personlig erfarenhet. Skulle vi ha använt en 

kvantitativ metod som kanske är den vanligaste metoden när man som i vår studie vill veta 

vad de professionella anser om ett fenomen, så skulle vi ha nått ut till ett större urval. Och vi 

hade genom samma enkät i de olika förvaltningarna kunnat jämföra resultatet. Detta skulle ha 

stärkt studiens generaliserbarhet men även reliabiliteten. Då det inte finns någon tidigare 

forskning om Hudiksvallsmodellen är det svårt att diskutera validitet. Det finns dock tidigare 

forskning om samverkan med någorlunda likartade resultat, som stödjer studiens validitet. Vi 

har gjort en detaljerad och intensiv undersökning med ett litet urval och detta kan enligt 

Larsson & Lilja & Mannheimer (2005, s. 115) ge en hög validitet. För att få en ökad 

reliabilitet så spelades intervjuerna in.  

Det vi blev överraskad av var att införandet av modellen kom från politikerna, då polit ikerna 

enligt systemteorin (Öquist, 2010, s.15) inte ska ha någon insikt om den egne individen. Men 

politikerna i Hudiksvall har tydligen rört sig på andra nivåer i systemet. Modellen har tydligen 

varit en stor hjälp i förvaltningarnas samverkan och den har förändrat mycket i de 

professionellas arbete då de har fått stor kunskap och förståelse för varandra och om varandra. 
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Vi upplever handläggarnas positiva beskrivning av modellen, i långt större utsträckning än 

vad vi hade förväntat oss. Modellen har öppnat upp för en lyckad konstruktion för samverkan. 

Men enligt vår uppfattning har den även sparat på kostnader, även om arbetet i modellen tar 

mycket tid och kostar pengar. Den metod vi valde i vår studie får oss att fundera på om 

studien skulle ha fått högre validitet och reliabilitet och ett tillförlitligare resultat med en 

kvantitativ metod, då handläggarna fått varit helt anonyma. Det som skulle ha varit riktigt 

intressant är att studera vad klienterna har för upplevelser, vad hade vi fått för resultat då?    

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

En kvantitativ studie för att nå ut till fler handläggare. Det skulle då framgå ur ett större 

perspektiv vad modellen gör för nytta, samt om alla känner till den i de olika förvaltningarna. 

Kvantitativa och kvalitativa studier för att få kunskap om vad klienterna har för uppfattning 

efter införandet av modellen. Tycker dom fortfarande att de skickas mellan förvaltningarna? 

Får de en snabb, effektiv och trygg hjälp? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

Referenslista 

Allwood.C.M & Erikson.M. (1999) Vetenskapsteori för psykologi och andra 

samhällsvetenskaper. Lund. Studentlitteratur  

Berg Wikander.B. (2006) Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. 

Stiftelsen Allmäna barnhuset. Stockholm 

Gregow.T. (2007) Sveriges Rikes Lag. Stockholm. Nordstedts juridik förlag. 

Hertting.N. (2003). Samverkan på spel. Växsjö. Égalité. 

Hjortsjö.M.(2005). Med samarbete i sikte- Om samordnade insatser och samlokaliserade 

familjecentraler. Lund, Socialhögskolan. Social Vetenskap 

Hudiksvalls kommun. (2009). Samordning, lärande och kultur, omsorgen, social och fritid. 

Hudiksvall. 

Kvale.S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. 

Kvale.S. & Brinkman.S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. 

Larsson.S. & Lilja.J. & Mannheimer.K. (2008). Forskningsmetoder i socialt arbete. Malmö. 

Studentlitteratur. 

Lindahl. L. (2009). Mellan människor och dokument- att skapa långsiktig samverkan mellan 

kommuner och psykiatri. Göteborg, FoU i Väst. Social Vetenskap. 

Leyman.H. & Andersson.K. (1990) Förändring i samverkan. Lund. Studentlitteratur 

Olsson.H. & Sörensen.S. (2008). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Falköping, Liber. 

Olsson.H. & Sörensen.S. (2002). Forskningsprocessen, kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Falköping. Liber 



33 

 

Payne.M. (2005). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm. Natur och kultur 

Payne.M. (2008). Modern teoribildning i socialt arbete. Stockholm. Natur och kultur 

Svensson.T. (1992) människa, interaktion och social omgivning. Värnamo  

Sörensdotter.R. & Alexanderson.K. (2007). Finansiell samordning för individens bästa. 

Dalarnas forskningsråd. SocialVetenskap. 

Wånell.S E. (2007). Vård och omsorg i samverkan mellan huvudmännen. Stockholm, 

Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum. Social Vetenskap.  

Öquist.O. (2010). Systemteori i praktiken, konsten att lösa problem och nå resultat. 

Stockholm.  

 

Elektroniska  källor 

 Statskontoret (2002). Tillsammans i storstaden. Stockholm. Hämtad från WWW 2010-09-15 

http://www.statskontoret.se/Statskontoret/Templates/PublicationPage____1003.aspx 

                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     Hudiksvall 101103 

                       Hudiksvalls samordningsmodell 

                           Information om önskat deltagande 

                              

 Vi är två studenter på Gävle högskola som blev tillfrågad genom FOU om vi i vår c-uppsats ville skriva om 

Hudiksvalls samordningsmodell. Syftet med studien är att undersöka hur de olika professionerna i de tre olika 

förvaltningarna omsorgsförvaltningen, social och fritid samt lärande och kultur upplever modellens funktion. Är 

samordningen ett bra verktyg? Fyller den sitt syfte? 

Undersökningen kommer att ske genom intervjuer, två personer från vardera förvaltning är önskvärt för att få 

en helhet. Om det finns möjlighet för dig att delta, vänlig kontakta oss omgående, dock senast 19 November. Vi 

planerar att genomföra intervjuerna under vecka 47 och 48. Samtliga deltagare kommer att vara anonyma, inga 

personliga uppgifter kommer att nämnas och de uppgifter du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när du vill bryta ditt deltagande.  

 

                                 Camilla Andersson                                                                         Åsa Gradin 

                                 millananders@hotmail.com                                                        jerrykatt@hotmail.com 

                                 073/8479315                                                                                 070/5279332 

                                Gävle Högskola                                                                               Gävle Högskola 

mailto:millananders@hotmail.com
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Lagar och regler                                                                                       

I vilken omfattning har dina tjänstebeskrivningar förändrats genom modellen för att 

möjliggöra förväntningar som finns på dig som handläggare samt organisationen?  

På vilket sätt är samordningsmodellen viktig i det sociala arbetet? 

Vilka möjligheter upplever du att samverkan ger? 

Hur upplever du handläggarnas intresse och attityd inför samordningsmodellen på din 

förvaltning? 

Känner du att något behöver förbättras eller utvecklas för att effektivisera förutsättningarna 

för er som arbetar med modellen? 

Upplever du att samordningsmodellen bidrar till önskad förändring och i så fall hur och 

varför? 

 

Rollförväntningar  

Upplever du att ni är engagerad och har lyhördhet för varandra, för vad ni som olika 

samverkanspartner kan bidra med? 

Känner du att uppsättningarna av förväntningar av dig i din yrkesroll är klarare nu? Hur? 

Ser du att din yrkesroll har fördjupats och fått en annan dimension i och med samordningen, 

tex. ökad förståelse för professioner i de andra förvaltningarna? 

Hur reflekterar du över betydelsen av samordningen och era roller i din verksamhet? 

Känner du dig tryggare i din yrkesroll i och med införandet av modellen, om ja, nej hur? 

 

Ansvarsfördelning 

Upplever du att din yrkeskompetens framstår som tydligare nu när du arbetar nära andra 

professionella?  

Kan du beskriva hur du ser på ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna efter modellens 

införande? 

Upplever du att du vågar vidga din yrkesroll? 
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Kostnadsansvar 

Upplever du någon kostnadsövervältring mellan förvaltningarna nu? 

Kan du beskriva hur du upplever din förvaltnings betalningsansvar nu i jämförelse med innan 

modellens införande? 

Känner du att modellen har gett en tydligare fördelning av betalningsansvaret mellan 

förvaltningarna?   

Känner du att det finns någon vinst med samordningsmodellen? Hur? För vem? Varför? 

 

 

 

 

 

 


