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“Samverkan är ett magiskt ord” 
- Motstridiga ambitioner och ideal i nätverksorganisering 

Johan Hörnemalm 





”Samverkan är ju ett populärt ord, ett magiskt ord som alla anser att man ska ha, men i 
praktiken är det ganska svårt att genomföra. Speciellt på myndighetsområdet, det har vi 
ju märkt. Om du går och frågar en myndighet – eller vilka personer som helst – om 
man ska ha samverkan säger alla ja, men om du samtidigt frågar om man vill vara med 
och satsa pengar eller resurser så blir det ofta nej. Det vill säga att du har två olika 
nivåer. Du har den teoretiska biten där alla är överens, men i praktiken är det mycket 
svårare och fungerar ofta inte särskilt bra” (Samordnare, samverkansprojekt).





Abstract 

Network-organising has the last 15-20 years tended to become an increasingly 
influential ideal for how activities in the private as well as within the public sector 
are arranged. Collaboration over the boundaries of organisations’ and sectors’ has 
to a large extent also been initiated to promote activation and rehabilitation to 
work. From the political level, the boundaries between public authorities have 
continuously been critically reviewed when it comes to the sector-based division 
of resources and responsibilities. Political “push and pull strategies” based on 
moral, ideological and financial arguments have strongly emphasised the necessity 
of organising local collaboration projects between authority-offices. Such projects 
have also been formed across the country to facilitate adaptability to the complex 
support- and rehabilitation-needs of client-groups.  

As the employer-responsibilities in preventive work environment and 
rehabilitation efforts in a more obvious way have been stressed during recent 
years, collaboration in the form of “employer-rings” have indeed become a 
common phenomenon. Employers can through such collaboration exchange 
resources, extend employment-possibilities and provide each other with support 
in personnel-related matters. Although public authorities sometimes function as 
initiators to “employer-rings”, the basis is usually self-experienced needs among 
the employers themselves.  

The aim of this thesis is to explore and critically assess inherent sources of tension 
in interorganisational collaboration as a concept, change-strategy and organising-
principle. Five inter-organisational arrangements have been studied: three 
collaboration-projects between authority-offices and two “employer-rings”, 
organised in different municipalities within the county of Norrbotten. Focus is 
on the handling officers that constitute operative representatives and the 
conditions for their interplay, on the basis of how collaboration on a general level 
has been organised; especially referring to internal mobilisation and strategic 
support from managers for a diffusion of collaboration-experiences and project 
legitimacy. Semi-structured interviews have constituted the primary data 
collection method, but empirical material has also been gathered through 
observations, questionnaires and documents.  

The results show that inter-organisational goals or strategies for change rarely 
have been negotiated among the collaborating parties. Organisation-specific and 
informal collaboration-ambitions rather tend to take the upper hand. In spite of 
certain proactive approaches in the organising of collaboration, traditional “top-
down oriented” management-techniques are predominant. When the diffusion 
of collaboration-related information and experiences has been limited, the 
operative groups have over time developed into becoming more and more 



isolated from their parent-organisations. The arrangements have thus primarily 
constituted arenas for the development of handling officers’ occupational 
professionalism. On an inter-organisational level, however, the collaboration has 
been characterised by limited continuity and uncertain long-term sustainability.  



Förord

Att skriva en avhandling är en process som, på samma gång, både är oerhört 
kreativt stimulerande och tämligen tålamodskrävande. Under resans gång hinner 
man träffa många personer som på olika sätt bidrar med nya perspektiv, stöd och 
uppmuntran. Utan sådana möten och kontakter skulle avhandlingsskrivandet bli 
en övermäktig och långtifrån lika intressant och lärorik uppgift. Jag vill först och 
främst tacka min familj, Lina och William, för att de ställt upp och bidragit med 
stabilitet och värme i en vardag som varit tämligen kaotisk det senaste året. Vidare 
vill jag sända ett stort tack till mina handledare Dr. Lena Rantakyrö och Professor 
Håkan Ylinenpää. Min chef, Professor Jan Johansson, har också varit en 
stöttepelare. Doktorandkollegorna vid Arbetsvetenskap och Avdelningen för 
Industriell Produktionsmiljö har varit fantastiska och skapat trivsel i arbetet. Jag 
vill framförallt nämna Leif Berglund som har varit en god vän och ett bollplank 
som gett mig många nya idéer och impulser i avhandlingsskrivandet. Jag vill 
också tacka Mohammed Aminu-Sanda för alla intressanta vetenskapliga 
diskussioner och utbyten. Antoni Lindgren har på ett generöst sätt ställt upp och 
gett värdefull input när det gäller Habermas teorier. Tack också till Allen King 
för all hjälp med textöversättning. Lektor Mats Westerberg ska ha en stor eloge 
för all feedback vid pajseminariet. Jag vill även tacka Anders Bystedt, Johan 
Johansson, Joakim Wincent, Joakim Nilsson, Eva Källhammer, Tina Bäckström, 
Geza Fischl, Lars Laitila, Björn Jakobsson, Kristina Lundberg och Krister 
Rosendahl. Många andra förtjänar också att nämnas i detta sammanhang, men för 
att listan inte ska bli oändligt lång så slutar jag här. Tack alla ni som har funnits i 
min närhet och bidragit i avhandlingsarbetet!  
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund: myndighets- och arbetsgivarsamverkan 
Samverkan1 och nätverksorganisering har de senaste två decennierna alltmer 
kommit i fokus som viktiga utgångspunkter för utformningen av välfärdsstatliga 
verksamheter. Sökandet efter samverkansformer som överskrider organisations- 
och sektorsgränser utgör ett återkommande tema i politiska utredningar, 
propositioner och policyförklaringar. I de flesta fall handlar det om bildandet av 
nätverksgrupper och samverkansprojekt som, avgränsat från ordinarie aktiviteter, 
avses arbeta med att utveckla vissa specifika verksamhetsområden och/eller 
hantera särskilda klientgrupper.  

Formerna för välfärdsstatens organisering anses uppvisa en allt större variation och 
heterogenisering över landet, där verksamhetsansvar i grunden i ökande grad 
decentraliserats från central nivå (Lindqvist, 1998; Danermark & Kullberg, 1999). 
Gränsdragningen mellan myndigheter och det civila samhällets aktörer har också 
förändrats. Många forskare talar i det avseendet om en förskjutning av ansvar från 
offentliga myndigheter mot arbetsgivare såväl som arbetstagare och klienter – inte 
minst med avseende på rehabiliteringsarbete och aktivering till sysselsättning 
(Lindqvist & Marklund, 1995; Lindqvist, 2000; Grape, 2001; Larsson m.fl., 
2006). En sådan ansvarsförskjutning skapar behov hos arbetsgivare att finna nya 
vägar att hantera personalrelaterade frågor, där självorganiserade 
nätverkssammanslutningar i form av exempelvis arbetsgivarringar blivit ett allt 
vanligare fenomen sedan mitten av 1990-talet (se ATK, 2003a; ATK, 2003b). 
Företagshälsovårdens alltmer perifera roll som en stödjande instans på 
arbetsplatserna (Lindqvist, 1995) samt en dialog med myndigheter i arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsarbete som beskrivs vara bristfällig (Olsson, 2003), utgör också 
en bakgrund till framväxten av sådana samverkanskonstellationer.

Frågan om rehabiliterings- och aktiveringsinsatser för klienter med komplexa, 
sammansatta stödbehov har problematiserats utifrån en sektorsrelaterad 
ansvarsuppdelning mellan myndigheter där samverkan i projektform uppmuntrats 
och initierats (SOU 1996: 85; Lindqvist, 1997). Behovet av sådan 
myndighetssamverkan kan förstås mot bakgrund av en riktning mot renodlade 
gränser mellan samhällsaktörer med avseende på verksamheternas innehåll (se ex. 
Danermark & Kullberg, 1999; Lindberg, 2002). Samverkansprojekt mellan lokala 
myndighetskontor har i det sammanhanget setts som en strategi för att på ett 

1 Med ”samverkan” åsyftas i denna avhandling ett samspel som både inbegriper organisationer och 
individer/individuella representanter, där en fastare och mer varaktig relation över organisatoriska gränser 
etablerats och formaliserats för att uppnå ett överenskommet syfte (jfr. Mallander, 1998). Detta gör att 
samverkan, som förändrings- och utvecklingsstrategi betraktad, kan ses som mer komplex och 
hängivenhetskrävande jämfört med andra interorganisatoriska koncept såsom nätverkande, samordning och 
samarbete (jfr. Himmelman, 1996). Jag använder i föreliggande avhandling samverkan synonymt med det 
engelska begreppet ”collaboration”. 
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samordnat sätt kunna hantera individer som inte passar in i myndigheternas 
klientkategoriseringar och ansvarsområden.  

Den alltmer omfattande politiska fokuseringen på interorganisatorisk samverkan 
anses uppvisa finansiella såväl som ideologiska och moraliska dimensioner (se ex. 
Lindberg, 2002). Med avseende på finansiella utgångspunkter hävdas inriktningen 
mot att uppnå en tätare samordning och samverkan mellan myndigheter spegla 
intentioner där fler och fler grupper av samhällsmedborgare i riskzonen för 
marginalisering ska omfattas av arbetslinjens2 principer (Lindqvist & Marklund, 
1995; Grape, 2001; Junestav, 2004). Grunden till dessa intentioner anses till stor 
del bestå i statsfinansiella problem som ökat sedan början av 1990-talet, vilket 
föranlett nedskärningar i socialförsäkringen, striktare bedömningar av ekonomiskt 
bistånd och kritiska omvärderingar av traditionella rehabiliteringsansatser och 
åtgärder (se ex. Lindqvist & Marklund, 1995; Lindqvist, 2000). Från politiskt håll 
talas det också ofta om organisering av samverkansprojekt som ett sätt att mer 
effektivt kunna tillvarata och nyttja samhällsresurser (se kapitel 3). Ideologiskt 
präglade argument för samverkan handlar i de flesta fall om en ökad tillgänglighet 
och ett större medborgarinflytande i den service som ges av offentliga 
organisationer (Lindberg, 2002). Moraliska och ideologiska argument där vikten 
av en organisering av aktiviteter över organisatoriska (och ofta också 
sektorsrelaterade) gränser understryks, går i linje med den relativt omfattande 
debatten under senare tid om individer som ’hamnar i en rundgång’ mellan 
välfärdssystemets strukturer. Sådana debatter, som berör sårbara grupper i 
samhället, tenderar att föranleda strategiska gensvar av olika typer från utpekade 
organisationer där individuell anpassning, dvs. större flexibilitet, blir ett 
honnörsord. Det kan i det sammanhanget konstateras att modeller för 
nätverksorganisering som länge haft en stark ställning inom det privata 
näringslivet, alltmer även utgör ett inflytelserikt ideal vid organiseringen av den 
offentliga sektorns verksamheter (se Lindberg, 2002; Huxham & Vangen, 2005).  

1.2. Avhandlingens fokus
Argument som ofta presenteras när interorganisatorisk samverkan utgör ämnet för 
politisk diskussion är att samhället i stort, de involverade organisationerna såväl 
som klienterna eller “kunderna” vinner på att verksamheter organiseras utifrån 
nätverksidealet (se Loxley, 1997; Lindberg, 2002). Något tydligt fokus på vad 
enskilda anställda inom de berörda moderorganisationerna vinner på att 
interorganisatorisk samverkan initieras är dock svårt att spåra, åtminstone i statliga 

2 I denna avhandling förstås arbetslinjen som en aktiv del av de politiska idéer och det policyskapande som 
präglar arbetsmarknads- och socialpolitiken som förs (se Junestav, 2004). Dessa idéer anses påverka huruvida, 
och i vilken utsträckning, det går att urskilja en betoning på sociala rättigheter eller snarare på disciplinering och 
kontroll (se Grape, 2001) i debatten kring sysselsättning och arbete. Utifrån denna avhandlings tematik relateras 
ambitionerna att nå ökad samordning och samverkan i rehabiliteringsarbete till en utvecklingsriktning där flera 
forskare talar om en ny arbetslinje i socialpolitiken (Lindqvist & Marklund, 1995; Lindqvist, 1997; 2000; Grape, 
2001; Junestav, 2004) 
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utredningar och rapporter (se kapitel 3). De utgångspunkter och villkor som 
präglar de operativa representanternas deltagande i samverkan är varken belysta 
eller problematiserade i någon större utsträckning. Det finns därmed, menar jag, 
ett behov av större förståelse kring de dimensioner som influerar samspelet mellan 
dessa (handläggare och personalkonsulenter) som på operativ nivå ingår som 
företrädare i samverkansarrangemang3; hur de positionerar4 sig och förmår att 
samspela5 i gränsöverskridande processer. 

Med en sådan ansats till att studera interorganisatorisk samverkan, som 
förändringsstrategi6 och som organiseringsprincip7, är det relativt uppenbart att 
mycket krävs av de inblandade aktörerna. Om fokus läggs på de operativa 
representanterna och de villkor som deras representantfunktioner i dagligt 
gränsöverskridande samspel inrymmer, kan beteende i överensstämmelse med vad 
som förenar moderorganisationerna som samverkande parter inte tas för givet. 
Lojaliteten och koordineringen8 på operativ representantnivå kan exempelvis 
förväntas möta utmaningar när det gäller att uppnå: kompromisser i relation till 
den egna organisationens specifika mål och syften, ömsesidighet i 
utbytesprocesser samt symmetriska maktrelationer och påverkansmöjligheter 
(Huxham, 1996, se även: Hirschman, 1970; Mayntz, 1993). På basis av detta kan 
det hävdas att en koordinerad samverkan förutsätter aktiva diskussioner där 
utgångspunkter och positioner (om-) förhandlas mellan deltagarna och strategier 
utarbetas (jfr. Hofmaier, 1999).  

3 Jag använder “samverkansarrangemang” eller ”interorganisatoriska arrangemang” som samlingsbegrepp för de 
fall som studerats, vilka både grundar sig i myndighets- och arbetsgivarsamverkan. Fokus ligger just till stor del 
på ramverket; hur samverkan organiserats och arrangerats. Skillnaderna och likheterna mellan 
samverkansarrangemangen och hur de sammantaget kan bidra till en rik förståelse av forskningsproblemet 
utvecklas i kapitel 6.   
4 När jag talar om organisatoriska representanter som “positionerar sig” utgår jag från en syn på det individuella 
subjektet som en reflexiv, kompetent agerande (jfr. knowledgeable) och intentionell aktör (Giddens, 1984).  
5 Begreppen ”samspel” och ”samverkansbaserat samspel” används när det handlar om den interaktion som sker 
inom ramen för samverkan mellan representanter i operativa grupper såväl som ledningsgrupper.  
6 När interorganisatorisk samverkan som förändringsstrategi diskuteras, tillämpar jag ett perspektiv som på 
många sätt går i linje med Arthur T. Himmelmans (1996). Enligt Himmelman utgör interorganisatorisk 
samverkan den mest komplexa och hängivenhetskrävande förändrings- och utvecklingsstrategin längs en 
utvecklingslinje, som också inkluderar nätverkande, samordning och samarbete. Organiseringen av 
interorganisatorisk samverkan i avgränsade projekt problematiseras på basis av argument från bland andra Jesper 
Blomberg (1998; 2003) och Kerstin Sahlin-Andersson (1989).  
7 När begreppet “organiseringsprincip” används refererar jag till det perspektiv på interorganisatoriska 
arrangemang och nätverk där dessa ses som uppbyggda utifrån en specifik organiseringslogik, åtskild från den 
logik som vägleder organiseringen av marknader och hierarkier (se ex. Powell, 1991; Mayntz, 1993; Chisholm, 
1996). 
8 I denna avhandling görs en åtskillnad mellan begreppen ”koordinering” och ”samordning”. ”Koordinering” 
används framförallt på individuell och mellanmänsklig nivå när det handlar om handlingskoordinering. 
Begreppet ”samordning” förekommer på ett mer övergripande, strukturellt plan rörande exempelvis aktiviteter, 
verksamhetsområden och resurser.   
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Om ambitionerna att nå en mer anpassad ansats gentemot klientgrupper med 
komplexa rehabiliteringsbehov ska realiseras genom formeringen av 
interorganisatoriska arrangemang, kan en långtgående mellanmänsklig 
koordinering mellan operativa representanter ses som central. Det är också i detta 
samspel, där samverkansambitioner ska översättas i praktisk handling, de 
forskningsmässigt relativt förbisedda men likväl sociologiskt högintressanta 
aspekterna av nätverksorganisering kan återfinnas. Dessa aspekter berör på ett 
övergripande plan de utgångspunkter för organisering som används i samverkan 
och huruvida dessa underlättar eller motverkar samkörningsprocessen för att 
operativt arbeta med rehabilitering, åtskilt från moderorganisationerna. I detta 
avseende förefaller ett tillvägagångssätt i organiseringen inriktat på att 
framförhandla en gemensam tolkningsram för samverkan (se Sahlin-Andersson, 
1989; Habermas, 1995) skapa mer gynnsamma förutsättningar för att kombinera 
yrkesfunktioner och procedurer, kompetenser samt ansvarsområden. Det kan 
således förväntas att en sådan inriktning gör det möjligt att etablera en plattform 
där inomorganisatoriskt rotade olikheter ses som en presumtiv källa till 
synergifördelar snarare än en grogrund för relationella spänningar9 i 
samverkansprocessen. Som en motvikt till de entusiastiska, win-win-orienterade 
argument som cirkulerar i den offentliga debatten och i politiska 
avsiktsförklaringar, ämnar jag tillämpa ett problematiserande perspektiv på 
interorganisatorisk samverkan.10 Detta perspektiv inbegriper fokus på den 
organiseringsansats utifrån vilken samverkansaktiviteter och processer initieras 
samt de villkor som denna ansats föranleder för handläggarnas och 
personalkonsulenternas positionering när de avses att koordinera sig inom ramen 
för operativa projektgrupper. Viktigt att understryka i detta sammanhang är 
följaktligen att denna avhandling inte är inriktad på att studera det 
rehabiliteringsarbete som utförs av projektrepresentanter, utan de 
samverkansformer som ligger till grund för, och ramar in, detta arbete.  

När ansatser i organiseringen av samverkan är i blickfånget, utgör de individuella 
representanternas redogörelser kring existerande ambitioner för hur de å sin 
organisations vägnar (se Ahrne, 1994) ska nå fördelar och samverkansvinster i de 
respektive arrangemangen en central aspekt. Dessa mer eller mindre formaliserade 

9 När jag talar om spänningar inom ramen för denna avhandling avser jag den friktion som kan uppkomma i 
mellanmänskliga relationer mellan representanter utifrån användandet av ”olika botemedel för att lösa 
problematiska frågor i samverkanspraktik” (Huxham & Vangen, 2005: 110), vilka är rotade i medvetna eller 
omedvetna föreställningar (dvs. internaliserade strukturer) som karaktäriserar dagliga arbetsprocedurer inom 
moderorganisationerna.    
10 Detta betyder inte på något sätt att jag inte ser en stor potential i interorganisatorisk samverkan och 
nätverkskonstellationer som fenomen, eller mer specifikt; som en väg att samordna och nå 
utvecklingsmöjligheter i rehabiliteringsarbete. Det betyder dock att jag anser det vara påkallat att, med ett mer 
problematiserande perspektiv, belysa de balansgångar och spänningar som ett gränsöverskridande samspel ofta 
innefattar på operativ nivå. Att samverka förefaller i praktiken vara mycket svårare än vad som presenteras i 
teorin.  
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utgångspunkter och motiv, som förväntas se väldigt olika ut mellan de olika 
organisationerna och representanterna, påverkar sannolikt drivkraften att nå 
intressekompromisser och överenskommelser; således koordineringen inom de 
operativa grupperna i praktiken. När det gäller hur samverkansaktiviteter 
organiseras och planer för deltagande inom samverkansarrangemangen upprättas 
och kommuniceras har chefer, medlemmar i ledningsgrupper såväl som 
samordnare ett omfattande ansvar. Det betraktas därför som viktigt att kritiskt 
beakta deras roller – hur de, som (formella/informella) ledare, agerar och i vilken 
omfattning de tillämpar olika typer av tekniker för verksamhetsledning och 
styrning i samverkansprocessen. Utöver de lednings- och styrningstekniker som 
används av ansvariga chefer i samverkan, kan även villkoren för koordinering 
mellan operativa representanter antas påverkas av normer och koder för hur 
yrkesutövning ska ske. I det avseendet ses moderorganisationernas informella sida, 
kollektiva övertygelser och föreställningar om hur ‘saker ska göras’ på ett 
acceptabelt och professionellt sätt, som lagrad i form av internaliserade strukturer 
(se Giddens, 1984; Sewell, 1992), vilka kommer till ytan i representanternas 
gränsöverskridande positionering och samspel.   

1.3. Studerade fall och tidigare empiriska observationer 
Denna problematisering av interorganisatorisk samverkan som förändringsstrategi 
och organiseringsprincip utgår ifrån en probleminventeringsstudie (Ohlsson, 
2004; 2005) som genomförts inom ett tidigare forskningsprojekt11 finansierat av 
Verket för Innovationssystem. Detta projekt inkluderade studier av två 
samverkansarrangemang mellan lokala myndighetskontor (försäkringskasse-, 
arbetsförmedlings- och socialtjänstkontor) och ett interorganisatoriskt nätverk av 
arbetsgivare (ungefär tjugo organisationer från olika sektorer och branscher), 
organiserade i olika kommuner i Norrbotten. Alla dessa arrangemang hade 
formellt avslutats före datainsamlingen inleddes, vilket gjorde en retrospektiv 
forskningsansats nödvändig. Resultaten från de studier som genomfördes inom 
detta projekt har summerats i en forskningsrapport (Ohlsson, 2004) och ett 
konferenspaper (Ohlsson, 2005). När empirin från de tre 
samverkansarrangemangen på en mer övergripande nivå kontrasterades, 
framträdde tre teman som specifikt relevanta: hur olikheter mellan organisationer och 
individuella representanter (i lednings- och operativa funktioner) hanteras (tema 1), hur 
samverkan leds och stöds strategiskt (tema 2), och, hur erfarenheter från 
samverkansarrangemangen värdesätts och tillvaratas (tema 3). Dessa temaområden 
uppvisade var för sig inneboende relationella spänningar med avseende på 
möjligheterna att: överbrygga olikheter aktörerna emellan genom etablerandet av 
en gemensam plattform för samverkan, strategiskt organisera samverkan som 

11 Projektet baserades på en studie av olika exempel på lokal interorganisatorisk samverkan i 
rehabiliteringsarbete som initierats i Norrbottens län, och utfördes i samarbete med Avdelningen för Teknisk 
Psykologi vid LTU. Medan representanten från Psykologiavdelningen fokuserade på att spåra konsekvenserna av 
samverkan i rehabiliteringen av individuella klienter, var mitt deltagande inriktat på att studera 
samverkansmodellerna som sådana, hur de organiserats, deras potential och långsiktiga hållbarhet.   
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process med en inkluderande och horisontell ansats, samt; uppnå legitimitet inom 
moderorganisationerna där representanterna stöds i sina samverkansfunktioner.12

För att studera dessa teman har det empiriska materialet från de tre initiala fallen 
(fall 1, 2 och 4) analyserats fördjupat i denna avhandling tillsammans med två 
ytterligare fall (fall 3 och 5). De arrangemang som utgör fall 1, 2 och 3 bygger på 
samverkan mellan lokala myndighetskontor, medan fall 4 och 5 består av 
arbetsgivarringar där samverkan sker mellan ett bredare spektrum av aktörer från 
olika branscher och sektorer. Studierna av dessa två “nya” fall (fall 3 och 5) som, 
till skillnad från de “gamla” samverkanskonstellationerna från den initiala 
probleminventeringsstudien, baseras på arrangemang som fortfarande är 
verksamma, har även de finansierats av Verket för Innovationssystem. De 
samverkansarrangemang som utgör fall i föreliggande avhandling, deras respektive 
projektperioder13 och utgångspunkterna för hur de studerats och analyserats i 
detta specifika sammanhang, kan illustreras i nedanstående figur (figur 1). 

De teman som framträdde på basis av empiriska regelbundenheter mellan de tre 
fallen i den probleminventerande studien (fall 1, 2 och 4) uppvisade, som tidigare 
nämnts, intressanta inneboende spänningar (Ohlsson, 2004; 2005).   

12 Dessa tre teman presenteras i summerad form längre fram i detta kapitel. En mer utförlig presentation av de 
empiriska observationerna från den probleminventerande studien (Ohlsson, 2004; 2005) ges i kapitel 2.  
13 ”Projektperioder” avser de perioder då de interorganisatoriska arrangemangen drevs som formella projekt. 

1995 2007 
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Fall 3

Fall 4 
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Probleminventerings-
studie +
fördjupningsstudie i 
avhandling

Fördjupningsstudie i 
avhandling 

Fördjupningsstudie i 
avhandling 
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studie +
fördjupningsstudie i 
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samverkan

Projekt-
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Figur 1: Illustration av samverkans-
arrangemang som utgör studieobjekt.  

Fall 4-5: Arbetsgivar-
samverkan/ 
arbetsgivarringar
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En relationell distans på en organisatorisk såväl som en mellanmänsklig nivå 
grundad i erfarenheter och föreställningar kring organisationsspecifika villkor 
tenderade att göra det problematiskt för de operativa representanterna att 
koordinera sig i samverkan. De villkor som dessa representanter ansåg föranleda 
olika utgångspunkter för samverkan kan kopplas samman med skillnader i 
arbetsorganisatoriska strukturer (yrkesfunktioner, fördelning av positioner och 
mandat) och de formella ramverk som omger de respektive 
moderorganisationerna (politiska uppdrag, direktiv etc.), vilka anger riktningen 
för dagliga verksamhetsprocedurer. Vad som i den probleminventerande studien14

framförallt underströks som källor till svårhanterbara spänningar i 
samverkansprocessen var olikheter mellan inblandade organisationer när det gäller 
centralt formulerade riktlinjer och aspekter som sammanhänger med 
organisatorisk storlek och sektorstillhörighet. Sådana olikheter ansågs göra 
förhandlingen av representantfunktioner i samverkan till en komplex process, där 
ett långtgående och aktivt ansvarstagande från högre chefer framfördes som 
centralt för att stabilisera förutsättningarna för ett koordinerat operativt samspel. 
Detta är intressant då det vanligen är just olikheter mellan inblandade 
organisationer som ses som centralt för att nå en ökad samlad kapacitet och 
samverkansfördelar i interorganisatoriska processer (se Kanter, 1994; Huxham, 
1996).

Uppgiften att, som chef och ledare, lägga grunden för ett tillräckligt stödsystem 
för operativ koordinering i samverkan förefaller emellertid vara relativt svår att 
hantera. Fastän en liknande grundstruktur observerades i alla 
samverkansarrangemang i den probleminventerande studien, var de ansatser som 
tillämpades i hur samverkansmodeller utarbetades och projektledning utövades 
förhållandevis olikartade.15 Inom vissa arrangemang utövades ledning av operativa 
processer i samverkan på ett konventionellt sätt av ansvariga chefer, där reella 
skillnader i relation till ordinarie verksamheter är svåra att urskilja. I andra 
arrangemang, däremot, kan den huvudsakliga ledningen och stabiliseringen av 
samverkansprocesser spåras till en samordnare utan någon formell anknytning till 
de involverade organisationerna. Ingen av dessa ansatser har emellertid lett till 
villkor som varit tillräckligt stabila för att samverkan ska karaktäriseras av 
långsiktig kontinuitet och hållbarhet.  

I den probleminventerande studien framkom även andra påtagliga spänningar. 
Trots ambitioner att basera de interorganisatoriska arrangemangen på en 
inkluderande ansats där ytterligare kategorier av anställda (utöver dem med 
funktioner som operativa representanter) involveras i samverkan, har deltagandet 

14 Den probleminventerande studiens huvudresultat presenteras mer ingående i kapitel 2.  
15 Vissa “modeller” upprättades i en ”top-down orienterad” process där en stor del av drivkraften och 
fokuseringen i samverkan kan spåras till de chefer som utgjorde representanter i projektledningsgrupper, medan 
andra i högre grad processades fram av de operativa representanterna med utgångspunkt i deras specifika 
erfarenheter som handläggare i dagligt rehabiliteringsarbete (således mer av en ”bottom-up inriktning”).    
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avgränsats till specifika handläggargrupper som över tid isolerats alltmer från sina 
moderorganisationer. I det sammanhanget har en otillräcklig spridning av 
samverkansrelaterad information och erfarenheter från arrangemangen föranlett 
en situation där andra medarbetare inom moderorganisationerna tenderat att 
uttrycka misstänksamhet såväl som kritiska attityder gentemot den samverkan som 
organiserats.

1.4. Syfte och huvudfråga 
På basis av diskussionen ovan är syftet med föreliggande avhandling att med 
utgångspunkt i rehabiliteringsarbete illustrera och kritiskt problematisera inneboende 
källor till spänningar som finns i interorganisatorisk samverkan som koncept, 
förändringsstrategi och organiseringsprincip. Avhandlingens övergripande 
forskningsfråga kan därmed formuleras på följande sätt:  

- Vilken typ av plattform är nödvändig för att interorganisatorisk samverkan 
ska vara en koordinerad process mellan operativa representanter, där 
organiseringen både stödjer en organisatorisk mobilisering och tar 
individers intressen i beaktande?  

1.5. Avhandlingens disposition 
Denna avhandlings disposition speglar den abduktiva ansats som präglat 
forskningsprocessen, där jag över tid alternerat mellan insamling av empiriskt 
material och teoretisk begrundan och problematisering.  

I nästkommande kapitel (kapitel 2) redogör jag för den empiri som insamlats i 
den probleminventerande studien. Detta i form av tre problemområden som har 
identifierats som centrala och relevanta för fördjupad undersökning. I kapitel 3 
beskrivs sedan närmare det sammanhang inom vilket interorganisatorisk 
samverkan studerats i denna avhandling. Här berörs grunderna till varför 
samverkan organiseras i rehabiliterings- och personalarbete samt politiska 
ambitioner och motiv som denna organisering grundar sig på. I kapitel 4 
återknyter jag till de tre problemområdena från den initiala inventerande studien 
och gör en syntetiserande problematisering utifrån redogörelsen i kapitel 3. Sedan 
följer, i kapitel 5, en beskrivning av mina utgångspunkter kring samverkan och 
rehabilitering som begrepp samt den teoretiska referensram som vägleder 
empirisk analys. Kapitel 6 utgör en redovisning av den fallstudiebaserade 
forskningsdesignen samt de metoder och tekniker som legat till grund för 
datainsamlingen. I det efterföljande empirikapitlet (kapitel 7) redovisas utsagor 
från de representanter som intervjuats och material från frågeformulär samt 
projektdokumentation. I kapitel 8 och 9 analyserar och diskuterar jag sedan 
empiriska regelbundenheter utifrån en figur som knyter samman den teoretiska 
referensramen



9

2. Tre problemområden – den 
probleminventerande studien 

I den initiala probleminventerande studien som genomfördes under 2003 och 2004 
identifierades tre teman. I detta kapitel illustreras dessa tre teman och de relationella 
utmaningar och spänningar de var för sig inrymmer. Kapitlet startar med en beskrivning av 
hur den probleminventerande studien har genomförts. Därefter följer en summering av 
huvudresultaten från denna studie och förklaringar till varför de tre teman som identifierades 
kan ses som relevanta för en fördjupad analys.  

I den inledande delen av forskningsprocessen (under 2003 och 2004) 
genomfördes en probleminventerande studie (Ohlsson, 2004; 2005) för att få en 
ökad förståelse för processer och villkor i det kontinuerliga samspelet mellan 
representanterna i tre olika interorganisatoriska arrangemang. Denna studie 
inbegrep att retrospektivt insamla material från två lokala samverkansprojekt (fall 
1 och 2) och en arbetsgivarring (fall 4), vilka organiserades i olika delar av 
Norrbottens län. Genom de intervjuer som genomförts framkom erfarenheter av 
utmaningar och problem i samverkansprocessen, förmedlade av företrädare i 
projektledningsroller (framförallt kontorschefer) såväl som handläggare och 
personalkonsulenter med operativa samverkansfunktioner. När det gäller 
organiseringen av samverkan inom dessa tre arrangemang uppmärksammades 
empiriska regelbundenheter som kan kategoriseras som tillhörande tre specifika 
problemområden. Alla dessa områden uppvisar, på olika sätt, inneboende 
spänningar.   

De tre problemområdena handlar om: (1) hanteringen av relationella olikheter på 
organisatorisk nivå samt individuell/representantnivå i samverkansarrangemangen, 
(2) ledningen av och det organiserade stödet till operativ samverkan från ansvariga 
chefer, och, (3) spridningen och tillvaratagandet av samverkanserfarenheter inom 
moderorganisationerna. Dessa problemområden har utgjort utgångspunkten för 
en mer djupgående analys i avhandlingen med fokus på spänningar som 
uppkommer utifrån koordineringen av samverkansambitioner bland 
representanterna, förhandlingen av ”gamla/traditionella” och 
”nya/otraditionella” yrkesfunktioner och positioner, samt de stödstrukturer som 
organiserats från chefer och ledningsgrupper. Denna avhandling bygger således, 
vilket beskrevs i inledningskapitlet, på en fördjupad analys av data från de tre 
fallen i den probleminventerande studien (fall 1, 2 och 4) där resultat jämförts 
med empiriska observationer från två ”nya” fall16 (ett tredje samverkansprojekt: 
fall 3, samt ytterligare en arbetsgivarring: fall 5). De tre problemområdena 

16 En mer detaljerad redogörelse för vart och ett av fallen i avhandlingen och utgångspunkterna till varför de 
valts återfinns i kapitel 6.  
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kommer nu att presenteras kortfattat på basis av den probleminventerande 
studiens resultat (Ohlsson 2004; 2005).  

Det första av problemområdena berör hur olikheter mellan organisationer och 
individuella representanter (i lednings- och operativa funktioner) hanteras. Vad som 
framstod som särskilt problematiskt i detta avseende var processen för de 
operativa representanterna (handläggarna) att koordinera sig som en grupp 
utanför de respektive myndighetskontorens ordinarie verksamheter. I många 
sammanhang framkom tendenser där representanter föll tillbaka till gamla 
yrkesfunktioner och verksamhetsrutiner. Erfarenheter förmedlas också om en 
fragmentering när det gäller synsätt kring fördelningen av ansvar och vem som 
förväntas initiera och genomdriva olika åtgärder, och i vilken utsträckning, i 
operativa processer inom samverkansarrangemangen. Föreställningar såväl som 
attityder baserade på tidigare yrkeserfarenheter om olikartade 
samverkansmöjligheter och skilda behov utifrån moderorganisationernas storlek 
och sektorstillhörighet, utgjorde också aspekter som bidrog till komplexa 
förhandlingar för att nå en gemensam plattform för samverkan.   

I fall 4 utgjorde variationer i organiseringen av moderorganisationernas dagliga 
arbete en källa till spänningar framförallt med avseende på skillnader i den interna 
fördelningen av yrkespositioner och mandat. Svårigheter tenderade primärt att 
uppkomma i samverkansprocessen med anledning av hur anställda utsågs till 
operativa representanter (s.k. kontaktpersoner). Från stora offentliga 
organisationer deltog främst personalkonsulenter, medan verkställande direktörer 
utgjorde kontaktpersoner för små privata företag. Dessa olika yrkeskategorier 
hade i grunden olikartade beslutsmandat, vilket föranledde behov av att skapa 
förutsättningar för symmetriska påverkansmöjligheter i den samverkan som 
organiserades.

Drivkraften att överbrygga relationella olikheter som kom till ytan i samverkan 
och uppnå en tät koordinering föreföll i hög utsträckning vara sammanbunden 
med hur samverkansmodellerna17 framförhandlats bland de involverade operativa 
representanterna och den projektledning som väglett denna process. Fastän 
initiativ i startskedet i någon mån togs till diskussioner mellan handläggare 
beträffande yrkesfunktioner och verksamhetsutövning, var de strategier som 
tillämpades vid formeringen av projektgrupperna mer ”top-down” än ”bottom-
up inriktade”. De inledande diskussionerna bidrog likväl till att skapa viss 
ömsesidig förståelse mellan handläggarna och drivkraften att aktivt försöka 
fokusera på likheter snarare än skillnader växte sig starkare över tid. Någon djupt 
rotad koordinering mellan chefer och operativa representanter, för att skapa en 
grund för stabila och långsiktiga relationer, var dock komplex att uppnå då 

17 När jag pratar om “samverkansmodeller” menar jag de modeller för fortlöpande arbete och processer i 
samverkan som i de flesta sammanhang utarbetats och implementerats av kontorschefer och samordnare, men 
översätts i praktiskt arbete av operativa representanter (handläggare, personalkonsulenter).  
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distansen mellan myndighetskontoren och deras dagliga verksamhetsprocedurer 
ansågs för stor.  

Det är med andra ord tydligt att ansatserna för hur samverkan leds och stöds 
strategiskt (det andra problemområdet) är av stor betydelse – framförallt när det 
handlar om att skapa villkor för kontinuitet och långsiktig stabilitet i det 
samverkansbaserade samspelet.  

I en situation där många möjliga hinder och källor till spänningar identifierats av 
handläggarna inom samverkansarrangemangen som förutspås göra det svårt att 
koordinera funktioner och positioner i operativa processer, har ansvariga chefer 
tveklöst viktiga roller. Detta gäller inte bara ifråga om att bidra till att stabilisera 
projektarbetet i relation till de skilda arbetsorganisatoriska villkor som präglar 
moderorganisationerna, utan också i relation till omgivande formella ramverk 
(dvs. centralt sanktionerade uppdrag och direktiv). De positioner som de särskilt 
utsedda projektsamordnarna innehar, inom fall 1 och fall 4, ses också som centrala 
strategiska verktyg för att garantera ett visst mått av stabilitet och en struktur för 
samverkan som är hållbar över tid. Detta framkommer mest tydligt från de 
operativa representanterna (kontaktpersonerna) som intervjuats inom fall 4, vilka 
betonar samordnaren som viktig i att frammana ett ”helikopterperspektiv” i 
samverkan och att koordinera behov från de olika moderorganisationerna 
(Ohlsson, 2004: 75-81).   

Ett tredje problemområde, nära relaterat till det förra ledningsinriktade området, 
har att göra med hur erfarenheter från samverkansarrangemangen värdesätts och tillvaratas 
inom moderorganisationerna. En spridning av samverkanserfarenheter 
återkommer som en central långsiktig ambition, i varierande grad explicit 
formulerad i projektdokument, i vart och ett av fallen. Likväl har denna 
dimension helt uppenbart utgjort ett problematiskt element i den 
interorganisatoriska samverkan som organiserats. Den begränsade spridning som 
förekommit mellan arrangemangen och moderorganisationerna utgjordes till 
större del av spontant utbyte mellan kollegor i specifika operativa frågor (ofta 
rehabiliteringsprocesser). Systematiken i informations- och erfarenhetsspridningen 
har varit begränsad. Detta har bidragit till en situation där representanter med 
operativa funktioner själva tvingats att aktivt legitimera sitt deltagande och arbete 
i samverkan gentemot kollegor, då de ofta mötts av misstänksamhet och kritiska 
frågor inom sina respektive hemmaorganisationer.  

En mer utvecklad genomgång av dessa tre problemområden följer i 
nästkommande avsnitt.  
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2.1. Problem 1: Hur olikheter mellan organisationer 
och individuella representanter (i lednings- och 
operativa funktioner) hanteras i samverkan 
När den probleminventerande studien (Ohlsson, 2004; 2005) genomfördes, 
tenderade frågan om inomorganisatoriskt rotade olikheter, från olika vinklar och 
med varierande betoning, att dyka upp i representanternas redogörelser för 
samspelet i samverkan. I många sammanhang var det tydligt att relationen mellan 
den ”gamla” yrkesrollen inom moderorganisationen och den ”nya”, mer 
gränsöverskridande funktionen i samverkansarrangemanget var långtifrån entydig 
och friktionsfri. Detta var framförallt påtagligt inom de två fall där samverkan 
initierats mellan lokala myndighetskontor (fall 1 och 2), men frågan beträffande 
relationella olikheter hade också relevans för arbetsgivarringen (fall 4), dock från 
ett annat perspektiv. Inom detta sistnämnda arrangemang problematiserades 
moderorganisationernas interna arbetsorganisatoriska strukturer på ett mer 
omfattande sätt; skillnader i beslutsnivåer och beslutsmandat.  

När teman som ”hinder för samverkan” och ”etablerandet av en gemensam 
plattform” diskuterades med intervjupersoner från fall 1 och 2, presenterades 
åtskilda ansvarsområden och ansatser i ordinarie rehabiliteringsarbete 
återkommande som problematiska att hantera. I linje med detta beskrevs 
moderorganisationernas olikartade formella regler och direktiv, som sätter 
villkoren för rehabiliteringsprocesser inom ursprunglig verksamhet, leda till 
koordineringsproblem även i det operativa projektarbetet. Sådana tendenser var 
synliga inom arrangemangen i en inriktning där kontorschefer med funktioner 
som ledningsgruppsrepresentanter inte förmått signalera en samsyn på 
ansvarsfördelningen i det gränsöverskridande arbetet. Detta trots att de som ledare 
förväntades att etablera, och själva fungera som, en stödstruktur i samverkan, 

Organiseringen av samverkan i avgränsade projektkontor, åtskilda från de 
respektive moderorganisationerna, föreföll påverka samverkansprocessen både i 
positiv och i negativ riktning. Inriktningen att organisera samverkan på detta sätt 
skapade å ena sidan svårigheter för handläggarna att hålla sig uppdaterade och 
uppmärksamma impulser från ordinarie verksamhet, men fungerade, å andra 
sidan, som en grogrund som befrämjade utvecklandet av en ny gruppidentitet 
(Ohlsson, 2004: 53). Det är i det sammanhanget tydligt att inga omfattande 
initiala diskussioner förekom mellan handläggarna inom projekten beträffande 
moderorganisationernas målinriktningar och de arbetsvillkor som präglar den 
dagliga verksamheten. De begränsade diskussioner som ägde rum gjorde det 
emellertid möjligt för de operativa representanterna att kritiskt granska sina 
organisationers formella uppdrag och identifiera alternativa, överensstämmande 
utgångspunkter för att samverka. I linje med detta gjordes också proaktiva försök, 
inte minst genom involverandet av samordnare utan koppling till deltagande 
verksamheter (i fall 1 och 4), att undvika en fokusering bland handläggarna på de 
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respektive moderorganisationernas regelsystem. I det avseendet ansåg många av 
intervjupersonerna att det var möjligt att utveckla ett mer helhetsinriktat 
perspektiv i samverkansprocessen i den mån som den huvudsakliga betoningen 
låg på den specifika klienten. Med primär fokusering på individen, snarare än det 
formella ramverket, lades grunden till en ansats där samtliga operativa 
representanter ”ägde fallet” och arbetade tillsammans för att främja återgång i 
arbete (Ohlsson, 2004: 50-51).  

Inom fall 4 (Rantakyrö, 1997b; Ohlsson, 2004) var relationella olikheter mellan 
operativa representanter från de olika moderorganisationerna, som var för sig 
också företrädde skilda sektorer och branscher, relativt synliga under det första 
året av samverkan. Processen att koordinera sig och finna ett huvudtema för 
interorganisatorisk samverkan underlättades emellertid av externt stöd med en 
initial behovsinventering, vilken föranledde diskussioner i mindre grupper om 
syftet med samverkansorganiseringen. Trots dessa aktiviteter inriktade på 
”sammansvetsning”, framkommer erfarenheter av spänningar relaterade till 
föreställningar om organisationsspecifika villkor och utgångspunkter, framförallt i 
relationen mellan företrädare för små privata företag och stora offentliga 
organisationer. Operativa representanter för de små privata företagen uttrycker i 
det sammanhanget att de emellanåt kände sig underlägsna i vad de kunde erbjuda 
i utbytesprocesser (se Ohlsson, 2004: 74). Dessa företrädare hade, till skillnad från 
dem i motsvarande funktioner vid större arbetsplatser, inte i grunden samma 
resurser till att hantera personalfrågor och ingen specifik enhet som kontinuerligt 
och fokuserat jobbar med exempelvis rehabilitering.  

De olikheter som betonas mellan de samverkande parterna när det gäller 
organisatorisk storlek, det antal anställda som avgränsat arbetar med 
personalrelaterade frågor, har gjort urvalet av operativa representanter 
problematiskt (se Ohlsson, 2004: 77). Medan vissa representanter på basis av sina 
inomorganisatoriska positioner hade långtgående mandat att ta beslut gällande 
inriktningen i samverkansaktiviteter och processer, var påverkansmöjligheterna 
för andra desto mer begränsade. Den övergripande tendensen var att verkställande 
direktörer eller personalchefer ingick som operativa företrädare för privata 
företag, medan framförallt personalkonsulenter utgjorde kontaktpersoner från 
större offentliga och statliga organisationer (Rantakyrö, 1997b; Ohlsson, 2004). 
Det betonas, trots allt, att stimulerande lärandeprocesser utvecklades där ”den 
store” lärde från ”den lille” (och vice versa), vilket gjorde det möjligt att få 
information kring hur andra arbetar och således nya perspektiv på arbetssätt i den 
egna moderorganisationen. Vad som presenteras av intervjupersonerna som en 
gemensam plattform för samspelet i samverkan är en allmän ambition att ”bli 
bättre på att hantera rehabiliteringsfrågor”, ”förmå att tala samma språk mellan 
försäkringskassan, kommuner, landsting och arbetsgivare” och, på det sättet, 
”bryta byråkratins krångliga vägar”. I det avseendet uppges det att erfarenheter av 
problem i personal- och rehabiliteringsarbetet de facto var likartade när väl ”de 
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yttre bitarna, epiteten för de här olika grupperna, hade skalats av” (Ohlsson, 
2004: 73). På basis av detta menar de allra flesta intervjupersonerna att de som 
operativa representanter, efter att ha arbetat intensivt tillsammans och diskuterat 
upplevda problembilder, faktiskt förmådde att vända de inomorganisatoriskt 
rotade olikheterna till något positivt och berikande.  

2.2. Problem 2: hur samverkan leds och stöds 
strategiskt
Från de handläggare som deltar i de arrangemang som kretsar kring 
myndighetssamverkan (fall 1 och 2) understryks samstämmigt en syn där 
kontorscheferna, som utgjorde ledningsgrupp, har en viktig funktion i att lägga 
grunden för koordineringen i operativt arbete, genom att skapa en känsla av 
stabilitet och ett ramverk för samspelet. Själva organiseringen skiljer sig dock åt 
mellan de tre samverkansarrangemangen. Ett av de arrangemang som bygger på 
samverkan mellan myndighetskontor (fall 1) och arbetsgivarringen (fall 4) 
inkluderade samordnare med funktioner att underlätta koordineringen i operativt 
projektarbete och att vara ”katalysatorer” för att frammana drivkraft i 
samverkansprocessen. Det andra arrangemanget inriktat på myndighetssamverkan 
(fall 2) baserades, till skillnad från dessa, bara på en ledningsgrupp som ansvarade 
för stöd och uppföljningsaktiviteter av det fortlöpande samspelet mellan operativa 
representanter. Trots dessa skillnader överensstämmer tillvägagångssättet vid 
utformningen av samverkansmodellerna och de arbetssätt som tillämpades i 
samverkan i hög grad mellan de respektive fallen.  

Inom samtliga tre arrangemang, utgjordes utgångspunkten för 
samverkansinitiativen av idé- och planeringsseminarier med relativt omfattande 
deltagande från de involverade organisationerna. På det sättet kan de ursprungliga 
tankar som satt sin prägel på inriktningen av de fortlöpande 
samverkansaktiviteterna visserligen sägas utgå från erfarenheter på operativ nivå. 
Kontorscheferna och samordnarna har dock haft nyckelroller i att sammanställa 
och analysera de idéer som kommit upp till ytan vid dessa seminarier och även 
skisserat själva utformningen av projekten. Mellan kontorscheferna inom fall 1 
och 2 har även diskrepanser när det gäller huvudsakliga utgångspunkter för, och 
inställningen till, deltagandet i samverkan synliggjorts. Dessa diskrepanser berör 
framförallt tendenser bland chefer att problematisera ansvaret att resursmässigt 
bidra i samverkansprocessen, baserat på den existerande ”katalogen” av åtgärder 
från var och en av moderorganisationernas ordinarie verksamheter. En 
återkommande problematik i alla samverkansarrangemang är också frustration 
bland de operativa representanterna över projektresurser som tilldelas på basis av 
ett kortsiktigt perspektiv; bara ett år i taget. Osäkerhet beträffande varaktigheten 
hos den samverkan som initierats framkommer framförallt i relation till 
budgetrelaterade prioriteringar, där handläggarna ger uttryck för en oro över de 
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framtida planerna för projekten och menar att kontinuiteten i det operativa 
samspelet påverkats negativt av oklara signaler.  

Inom den arbetsgivarring som utgör fall 4, är det uppenbart att samordnaren 
överlag har haft en central funktion i att stabilisera utbytesprocesserna i samverkan 
över tid. Rollen överskrider därmed uppgiften att bara samordna idéer och 
initiativ från moderorganisationerna och deras operativa representanter. 
Samordnaren, eller projektledaren som vissa intervjupersoner faktiskt väljer att 
benämna denne ”spindel i nätet”, har uppfattats som en ”katalysator” i samspelet 
inom arrangemanget i fråga. Denna katalysatorfunktion kopplas samman med 
samordnarens arbete med att betona gemensamma utgångspunkter i 
samverkansprocessen och att sammanställa önskemål som kommuniceras från 
moderorganisationerna. Samordnarens utomstående position i relation till de 
anslutna aktörerna understryks som något mycket positivt, då 
samverkansaktiviteter som anordnas ”inte går i linje med någon organisation” 
eller den dagliga verksamheten inom dessa (Ohlsson, 2004: 74). Ur det 
perspektivet anser de intervjuade operativa representanterna att det är nödvändigt 
med någon som har ett avgränsat uppdrag att ”skapa hängivenhet inom 
nätverket” då företrädarna själva ”har så många uppgifter att hantera på daglig 
basis” (Ohlsson, 2004: 81). Samordnaren ses således som central för skapa villkor 
för tydlighet och kontinuitet i samverkan, så som samspelet utvecklas och 
förändras över tid.  

2.3. Problem 3: Hur erfarenheter från 
samverkansarrangemangen värdesätts och tillvaratas 
Fastän motiv att nå metod- och kompetensutveckling inom involverade 
moderorganisationer varierar i formalisering (i projektplaner, 
projektbeskrivningar etc.) mellan samverkansarrangemangen, präglar sådana 
ambitioner på en övergripande nivå samtliga dessa fall. När projektrepresentanter, 
med lednings- såväl som operativa funktioner, beskriver hur erfarenheter och 
kunskap som utvecklats i det gränsöverskridande samspelet i praktiken spridits, 
tenderar de dock att karaktärisera denna dimension av samverkan som 
svårhanterbar. Inom fall 1, presenterar ledningsgruppsrepresentanterna 
återföringen av samverkanserfarenheter som en del i strategin att implementera 
projektbaserade ansatser och metoder i ordinarie verksamheter. 
Intervjupersonerna från ledningsgruppen konstaterar dock att fastän ”försök 
gjordes” så ”misslyckades vi mer eller mindre med det”, vilket gör det svårt att 
tala om någon reell förändring av arbetssätt i rehabiliteringsarbete inom 
moderorganisationerna (Ohlsson, 2004: 59).  

Slutsatserna som berör detta problemområde är liknande inom fall 2 där inte 
heller någon systematisk spridning av samverkanserfarenheter skett, även om viss 
årerföring förekom utan att någon fast agenda upprättats för att främja 
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spridningsprocesser. Det påpekas i anslutning till detta att ambitionen att sprida 
erfarenheter från samverkan inte utgjort någon primär aspekt; 
huvudprioriteringen var ”att komma vidare med den här särskilt utsatta gruppen 
[av klienter]” (Ohlsson, 2004: 59). Omorganisationer som under projektets gång 
vidtogs vid de respektive myndighetskontoren beskrivs också som en problematik 
som över tid förändrat förutsättningarna för ett strukturerat utbyte mellan 
samverkansprojektet och moderorganisationerna.

Inom fall 1, som avsåg myndighetssamverkan, har sporadiska initiativ för att 
uppnå spridningseffekter från projektet vidtagits i form av ett antal 
erfarenhetsseminarier och konferenser där samverkanserfarenheter presenterats 
och i någon mån diskuterats. Dessa aktiviteter har dock, enligt de operativa 
projektrepresentanterna, inte varit tillräckliga för att skapa villkor för en spridning 
som haft sådan kontinuitet och omfattning att procedurer inom ordinarie 
verksamheter påverkats. Liknande erfarenheter förmedlas från fall 2 där kollegor 
inom de respektive moderorganisationerna, under begränsade tidsperioder, har 
erbjudits att genom auskultation delta i projektet för att observera och ta lärdom 
av de operativa representanternas arbetssätt.  

Spridningen av samverkansbaserade erfarenheter mellan de som tillhört den 
operativa gruppen av kontaktpersoner inom fall 4 och deras kollegor har, som 
samordnaren uttrycker det “varit otillräcklig” (Ohlsson, 2004: 75); ingen reell 
struktur eller rutiner för återföring till moderorganisationerna har funnits. 
Samordnaren själv menar att dennes centrala roll som ”spindel i nätet” inte 
innefattat ett ansvar att initiera aktiviteter för erfarenhetsspridning till övriga 
medarbetare vid de respektive arbetsplatserna. Trots detta förefaller det inte som 
om de operativa representanterna på något aktivt eller systematiskt sätt försökt 
bidra till att sprida de erfarenheter som utvecklats när de samverkat över 
organisations- och sektorsgränser. Utöver viss spontan förmedling av information 
och lägesuppdateringar som vidarebefordrats vid personalmöten när det gäller 
aktiviteter som anordnats inom samverkansarrangemanget (seminarier, 
föreläsningar etc.), har någon mer omfattande spridning inte skett. Processen att 
försöka sprida uppdateringar om händelseutvecklingen i arrangemanget såväl som 
samverkanserfarenheter betonas vara mest problematisk inom offentliga 
organisationer och förvaltningar där “det är många steg som informationen måste 
passera” för att “nå igenom” till övriga personalkategorier (Ohlsson, 2004: 78).  
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3. Avhandlingens bakgrund och kontext

Med hänvisning till de många och relativt komplexa relationella spänningar i 
interorganisatorisk samverkan som illustrerades i det föregående kapitlet, kan det vara 
motiverat att fundera över vilka drivkrafter och problematiseringar som har lett fram till 
initiativen att organisera lokala samverkansprojekt för att underlätta rehabiliteringsarbete. I 
detta kapitel kontextualiseras formeringen av samverkansarrangemang inom 
rehabiliteringsområdet. Denna kontextualisering startar med en genomgång av hur idén om 
att samverka spridits och hur nätverksidealet således kommit att påverka organiseringen av 
den offentliga sektorn. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av själva problemområdet, för 
att ge en inblick i varför och på vilka grunder interorganisatorisk samverkan betonats som 
central i rehabiliteringsarbete. I detta avsnitt och det efterföljande, som fokuserar på 
arbetslinjens normativa principer, illustreras förändringar i ansvarsfördelning mellan 
offentliga aktörer, arbetsgivare och bidragsmottagare när det gäller rehabilitering och 
aktivering till arbete. Kapitlet avslutas med en presentation av hur interorganisatorisk 
samverkan skildras som koncept, förändringsstrategi och organiseringsprincip i politiska 
dokument.      

3.1. Varför all denna fokusering på samverkan? 
Samverkan har under de senaste tio-femton åren utvecklats till ett honnörsord 
som kontinuerligt används när aktörer från olika organisatoriska kontexter 
exempelvis avser att signalera; öppenhet att etablera externa relationer, en mer 
omfattande hängivenhet i frågor som överskrider organisationsspecifika intressen 
samt, inte minst, anpassningsförmåga till en föränderlig omgivning och 
oförutsägbara kundpreferenser (jfr. Huxham, 1996; Reitan, 1998; Longoria, 
2005). Beroende på det sammanhang där samverkan initieras såväl som den 
närhet och inriktning som de interorganisatoriska aktiviteterna bygger på, 
tenderar dock termerna för de arrangemang som organiseras att variera. Den 
totala menyn av interorganisatoriska koncept är, minst sagt, omfattande; strategisk 
allians, samarbetsbolag, partnerskap, service-integration, imaginär organisation (se 
Huxham, 1996; Waldfogel, 1997; Stenberg, 1999; Page, 2003) är några av de 
konstellationstyper som ofta nämns i litteraturen. När det handlar om samverkan, 
cirkulerar även många olika närbesläktade termer för interorganisatoriska 
relationer såsom samarbete och samordning (Himmelman, 1996; Lindberg, 
2002).

Fastän röster har höjts, framförallt från forskare som fokuserar på 
människobehandlande organisationer, som kritiskt pekar på att det finns få 
verktyg och referensramar för att utvärdera utfallet av samverkansprocesser 
(Provan & Milward, 2001; Longoria, 2005), förefaller det finnas en implicit 
enighet om användbarheten av interorganisatorisk samverkan som förändrings- 
och utvecklingsstrategi. Denna enighet inbegriper det privata näringslivet såväl 
som den offentliga och sociala sektorn (Huxham, 1996). Att interorganisatorisk 
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samverkan är ett så populärt fenomen trots att en tydlig konceptuell definition 
och otvetydigt bevis för positivt utfall i klientarbete saknas, indikerar enligt 
Richard Longoria (2005) att samverkan innefattar kraftfulla symboliska kvalitéer. 
Inte minst på det sättet att interorganisatorisk samverkan signalerar att involverade 
parter stödjer och befrämjar “rationalitet, effektivitet, legitimitet och socialt 
ansvarstagande” (Longoria, 2005: 123). Det vidsträckta intresset för att samverka 
sammanfaller, hävdar Therese C. Reitan (1998), med en förändring där 
organisationsteori har kommit att fokusera mer på interorganisatoriska än 
inomorganisatoriska frågor. Litteraturen kring interorganisatoriska relationer, som 
tenderar att skära över samhällsvetenskapernas disciplingränser, föranleder ofta på 
grund av sin komplexa karaktär och mångfalden av motstridiga definitioner, 
svårigheter för praktiker när dessa ska omsätta teori i praktisk handling (ibid.).

De många olika typerna av nätverks- och samverkansorienterade konstellationer 
(strategiska allianser, samarbetsbolag, imaginära organisationer etc.) uppvisar 
relativt långtgående skillnader när det gäller föremålet för samverkansaktiviteter 
(materiell produkt, teknisk innovation, gemensam klient ex.), de underliggande 
ambitionerna (utveckling av finansiella aktiviteter, professionell status, utökad 
serviceinriktning osv.), spännvidden av gränsöverskridandet (organisations-, 
bransch-, sektorsgränser) samt frekvensen i själva samverkansprocessen 
(samordnade dagliga aktiviteter eller mer utspridda, behovsbaserade 
nätverksträffar). På en mer allmän nivå har de dock ofta en utgångspunkt 
gemensam: den plattform utifrån vilken de utformas kan spåras tillbaka till en idé 
om en specifik logik och distinkta principer för nätverksorganisering. Dessa 
organiseringsprinciper hävdas vara åtskilda från motsvarande inom marknader och 
hierarkier (se ex. Powell, 1991; Mayntz, 1993; Chisholm, 1996).  

Modeller för nätverksorganisering från näringslivet har, som nämndes i kapitel 1, 
utgjort ett inflytelserikt ideal för hur den offentliga sektorns organisationer har 
strävat efter att organisera interorganisatoriska arrangemang av olika typer. Jan-
Erik Lane (1993) menar att det interorganisatoriska beroendet tveklöst har ökat i 
det komplexa moderna samhället som präglas av otaliga offentliga policys och 
riktlinjer av skiftande karaktär. Detta beroende mellan nationella, regionala och 
lokala institutioner, såväl som mellan myndigheter och näringsliv, gör enligt Lane 
(1993) att aspekter som kontroll och förutsägbarhet inom offentliga 
ledningsstrukturer blir mer svårhanterliga. Samtidigt finns, påpekar Lane (1993: 
142), möjligheten för det offentliga ledarskapet att kompensera denna bristande 
kontroll genom att ”utforma och implementera policys i samarbete med det 
privata ledarskapet”. Sådant samarbete anses inte minst relevant då det privata 
ledarskapet betraktas som ”mer mottagligt för kortsiktiga förändringar i 
kundbehov” och därigenom ökar förmågan att åstadkomma snabb anpassning till 
oväntade omsvängningar i efterfrågan (ibid., s. 144). Utvecklingen av ett sådant 
tätare interorganisatoriskt beroende över sektorsgränser berörs också av Kajsa 
Lindberg (2002: 19) som håller det för troligt att offentliga organisationer 
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påverkats och hämtat inspiration från den privata sektorn där ”fusioner, 
strategiska allianser och interorganisatoriska nätverk blivit allt vanligare”. 
Lindberg (2002) kopplar samman dessa utvecklingstendenser med de senaste 
årtiondenas förändringar inom offentlig sektor där aspekter som decentralisering 
och ekonomisk medvetenhet fått en alltmer framträdande roll. Detta är emellertid 
ingen entydig riktning. I grund och botten utskiljer Lindberg (2002) en 
paradoxliknande utvecklingstendens inom välfärdsstaten och den offentliga 
sektorn, där verksamheter definieras som organisationer med tydliga och 
urskiljbara gränser samtidigt som de ofta – för att bli mer framgångsrika – 
påverkas av föreställningen om betydelsen av att samverka.  

3.2. Problemet: individen (klienten) och 
rehabiliteringssystemets struktur – var ska anpassningen 
ske?
En stor del av den omfattande politiska fokuseringen på interorganisatorisk 
samverkan i rehabiliteringsarbete under senare år, utgår från vad som beskrivs 
som en ansvarsuppdelning mellan offentliga aktörer präglad av en ”internationellt 
sett relativt hög grad av sektorisering”; en sektorisering som gör samordnade 
rehabiliteringsinsatser komplexa (SOU 2000: 78, s. 209). När ansvaret att bidra 
med insatser och åtgärder i rehabiliteringsprocesser är uppdelat mellan åtskilliga 
offentliga myndigheter, tenderar dessa ofta att formulera sina egna mål på basis av 
sina respektive uppdrag snarare än att agera utifrån individuella klientbehov 
(Walenstrand, 2004). Fastän ett huvudtema utgörs just av en dylik 
problematisering av möjligheterna att uppnå samordnade processer i 
rehabiliteringsarbete då aktörerna har ”olika mål för sin verksamhet, olika 
regelsystem och skilda finansieringskällor” (Olsson, 2003: 34), betonas även andra 
underliggande problemområden. Problem i tjänsteutövningen gentemot den 
enskilde klienten uttrycks exempelvis föreligga på grund av onödiga väntetider 
och svaga kopplingar mellan olika insatser i rehabiliteringsverksamheten 
(Walenstrand, 2004). Sådana problem anses, åtminstone delvis, bero på tendenser 
bland offentliga myndigheter att inta en alltför passiv och defensiv roll för att 
möjliggöra en kontinuerlig dialog kring rehabiliteringsplaner och 
arbetsförhållanden vid enskilda arbetsplatser (Olsson, 2003). Problemförklaringar 
som dessa, kopplade till dålig tillgänglighet och långa processer av 
ärendehantering (dvs. otillräcklig service), gör att organiseringen av välfärdsstaten 
ofta ifrågasätts (Johansson, 1998). I det avseendet påpekar Roine Johansson (1998: 
34) att termen byråkrati ”ibland får beteckna såväl själva organisationsformen som 
de negativa resultaten av verksamheten”.  

I linje med vad som indikeras i rubriken för detta avsnitt, har frågan om 
överensstämmelsen mellan rehabiliteringssystemets struktur och klienten som 
individ figurerat som ett dominerande tema där ansvarsuppdelningen ofta 
problematiseras. I detta sammanhang talar Rafael Lindqvist (1997; 2000) om den 



20

komplexitet som det medför för offentliga myndighetsorganisationer att hantera 
mer långsiktiga och diffusa tillstånd av ohälsa hos samhällsmedborgare; tillstånd 
som inte passar in i de förbestämda klientkategoriseringar som ligger till grund för 
välfärdsbyråkratiernas dagliga verksamhet. På basis av detta menar Lindqvist 
(2000: 16) att ”rehabiliteringsaktörerna lever ofta i sina egna världar med egna 
planeringssystem och ekonomier, där var och en försöker optimera resultaten 
inom den egna verksamheten”. Villkoren för att samordna 
rehabiliteringsprocesser och samverka över organisatoriska och sektorsrelaterade 
gränser framstår i grunden som komplexa, på grund av skillnader mellan 
myndigheter i graden av regelstyrning och specialisering såväl som olika 
effektivitetskrav i den dagliga hanteringen av klienter (Lindqvist, 1997). Till 
denna komplexitet tillkommer också åtskilda kunskaps- och kompetensområden 
mellan aktörerna som innefattar olika ansatser och förhållningssätt till klienten 
och dennes situation (Danermark & Kullberg, 1999; Lindqvist, 2000).  

I en specifikt problematisk situation, i skärningspunkten mellan 
kontrollinstrument för att tillförsäkra organisatorisk effektivitet och klienters 
förväntningar om att få adekvat service och stöd, befinner sig de enskilda 
handläggarna som möter den här typen av svårhanterbara dilemman i dagligt 
arbete (se Lindqvist, 1995; 2000). Den sektorisering som framförallt har 
problematiserats utifrån ett klientperspektiv (en risk för rundgång i 
rehabiliteringssystemet) och ett övergripande samhällsperspektiv (effektivt 
nyttjande av samhällsresurser) har under senare år tenderat att växa sig starkare, 
med grund i politiska ambitioner att renodla funktioner och tydliggöra gränser (se 
Lindqvist, 1997; 2000). Villkoren för den enskilde anställde, där fokus ligger på 
hur sektoriseringen påverkar handläggarens situation i dagligt arbete, har endast 
uppmärksammats och belysts i begränsad utsträckning från den politiska nivån. 

En inriktning mot att särskilja roller och institutionalisera tydligare och mer 
explicita ramar för de respektive myndighetsaktörerna och deras insatser i 
rehabiliteringsarbete är, emellertid, inte den enda trend som kan skönjas på en 
samhällelig nivå. Åtskilliga forskare talar om två parallella utvecklingsriktningar18

inom välfärdsstaten, där en riktning handlar om att sätta och tydliggöra gränser 
medan den andra indikerar en ansats att befrämja diversifiering (Lindqvist & 
Borell, 1998; Danermark & Kullberg, 1999; Lindberg, 2002). Dessa riktningar, 
som har att göra med innehållet i de verksamheter som organisationerna 
företräder, måste förstås i relation till en mer allmän heterogeniseringstendens där 
formerna för välfärdspolitiken alltmer tenderar att variera mellan regionala enheter 
runtom i landet. Heterogeniseringstendensen beskrivs mer eller mindre som en 
konsekvens av en starkt betonad decentralisering inom välfärdsstaten, där centrala 
regleringar har ersatts av ramlagar och utökad frihet att regionalt och lokalt 

18 Att tala om urskiljbara “utvecklingsriktningar” kan i viss mån ses som kontroversiellt. Kajsa Lindberg (2002: 
15) poängterar exempelvis att båda dessa inriktningar på samma gång – men i olika kombinationer – kan spåras i 
specifika reformer.  
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organisera och styra operativa aktiviteter (Lindqvist & Borell, 1998; Brunsson & 
Sahlin-Andersson, 1998; Danermark & Kullberg, 1999).  

Riktningen att renodla och förtydliga gränser mellan välfärdsstatens aktörer 
illustreras i relation till utvecklingen inom många privata företag att fokusera 
organisatoriska aktiviteter och processer utifrån identifierade kärnverksamheter 
(Lindqvist & Borell, 1998). Inriktningen hos vissa organisationer att avgränsa 
ansvar i den egna verksamheten utmynnar emellertid i förändringar i den andra 
riktningen för andra välfärdsstatliga aktörer. Dessa måste i någon mån utöka och 
diversifiera sina inomorganisatoriska aktiviteter för att därigenom anpassa sig till 
den nya rollfördelningen (Danermark & Kullberg, 1999). Det framstår med andra 
ord som berättigat att tala om samtidiga processer där det ömsesidiga beroendet 
mellan välfärdsstatens aktörer synliggörs, och där samverkan ofta framträder som 
en absolut nödvändighet för att nå en enhetlig service till klienter (ibid.).  

Politiska reformer för att främja decentralisering där ökad lokal frihet i 
resursanvändning i linje med verksamhetsmål understryks samtidigt som 
tydliggjorda gränsdragningar mellan aktörer återkommer som ett centralt tema, 
har av Nils Brunsson & Kerstin Sahlin-Andersson (1998) tolkats som försök att 
göra organisationer av organisatoriska enheter. Detta då den offentliga sektorns 
enheter runtom i landet traditionellt sett inte ansetts utgöra fullständiga 
organisationer med sina egna lokalt rotade identiteter, utan snarare betraktats som 
”delar av en enda stor, statlig byråkrati” (ibid., s. 63). Detta synsätt har enligt 
Brunsson & Sahlin-Andersson (1998) under senare år problematiserats ur ett 
klient- och medborgarperspektiv, vilket föranlett ett initierande av 
organiseringsreformer. Tendensen bland välfärdsstatens aktörer att förtydliga 
ansvarsrelaterade gränser har kritiserats på basis av dess oförenlighet med de 
utgångspunkter i rehabiliteringsarbete som uppmuntrats i rehabiliteringsrelaterade 
utredningar (se ex. SOU 2000: 78), där ett helhetsperspektiv på den enskilde 
klientens situation och behov betonats. I det sammanhanget har kritik också 
framförts där den sanktionerade inriktningen från politisk nivå inte anses skapa 
förutsättningar för realistiska villkor att, i den konkreta rehabiliteringssituationen,
samordna resurser utifrån ett synsätt där klienten betraktas som en hel individ 
(Vahlne-Westerhäll, 2005). 

En annan riktning som urskiljts när det gäller de välfärdsstatliga aktörernas roller i 
rehabiliteringsarbete är en förskjutning av ansvar där, som Rafael Lindqvist (2000: 
77) uttrycker det; ”arbetsrehabiliteringen delvis lyfts ur välfärdsbyråkratiernas 
domän” för att istället i allt större omfattning hanteras inom arbetsgivarnas 
fortlöpande verksamhet. Med hänvisning till denna ansvarsförskjutning anses 
staten ha intagit en mer indirekt ansats till rehabiliteringsarbete som snarare än 
direkt involverande handlar om att formulera incitament, inrätta övergripande 
bestämmelser och föreskrifter samt följa upp verksamhetsresultat. Detta berörs 
även av Tor Larsson m.fl. (2006: 21) som liknar denna inriktning vid det 
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tillvägagångssätt som präglar många av näringslivets organisationer där en 
koncernledning styr sina dotterbolag, vilka var för sig driver sina verksamheter 
decentraliserat men inom vissa på förhand sanktionerade ramar.  

Detta indikerar en betydande förändring i fördelningen av roller och gränser, så 
som dessa traditionellt definierats, mellan myndighetsorganisationer och 
arbetsgivare. En av de största förändringarna präglar relationen mellan 
försäkringskassans personal och arbetsgivarföreträdare där en förskjutning av 
ansvar skett ifråga om den konkreta organiseringen och implementeringen av 
rehabiliteringsåtgärder. I det avseendet har arbetsgivare anvisats ett större ansvar 
för att ta initiativ och systematiskt (om-) organisera strukturer och procedurer i 
dagligt arbete på basis av de behov som signaleras av enskilda arbetstagare. På 
samma gång avses försäkringskassans personal arbeta mer proaktivt med 
attitydpåverkan för att motverka sjukfrånvaro och sjukskrivning, samt upprätta 
fler externa kontakter i dagligt arbete i syfte att säkerställa att nödvändig 
samordning sker i rehabiliteringsinsatser mellan inblandade aktörer (Lindqvist, 
1995; 2000; Grape, 2001).  

För att arbetsgivarna på ett realistiskt sätt ska förmå att leva upp till sitt utökade 
rehabiliteringsansvar, förväntas också handläggare vid försäkringskassan samarbeta 
mer med arbetsgivarföreträdare och bland annat kontinuerligt utföra 
arbetsplatsbesök (Lindqvist, 1995; Grape, 2001). Initialt, när förändringarna 
initierades från politisk nivå, var avsikten att företagshälsovården skulle inneha en 
nyckelroll som ett stödsystem till arbetsgivarna i arbetet med att inrätta 
systematiska rutiner i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet (Grape, 2001). Vid 
denna tid var emellertid företagshälsovården mitt inne i en omfattande process av 
organisatorisk förändring efter att ha fått utredningskritik för en bristande 
kundanpassning. Då företagshälsovården på grund av reducerade statsbidrag 
tvingades att ta steget ut på den öppna marknaden, blev heller inte denne aktörs 
tidigare dominanta position som ”en oberoende rådgivare och expertorgan” lika 
självklar (Prop. 1990/91: 140; Lindqvist, 1995: 192).  

3.3. Den nya arbetslinjen 
Den politik som förs och de policys som implementeras inom den svenska 
välfärdsstaten har sedan lång tid tillbaka haft en central utgångspunkt i den 
ideologiskt laddade och starkt normativa arbetslinjen. Själva inriktningen av, och 
betoningen i, arbetslinjen har emellertid genomgått många olika faser av 
förändring under de senaste 150 åren. Förändringar har bland annat skett under 
årens lopp när det gäller de ideologiska perspektiven på arbete som en skyldighet 
eller som en individuell rättighet, men även ifråga om ansvarsfördelningen mellan 
välfärdsstatens aktörer i säkerställandet av en hög grad av sysselsättning och 
arbetsetik. Sådana förändringar är på en övergripande nivå relaterade till den 
institutionella rättigheten att avskilja samhälleliga grupper som är berättigade till 
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bistånd, samt den allmänna politiskt sanktionerade attityden till att tillhandahålla 
sociala förmåner till medborgare med stödbehov (Lindqvist & Marklund, 1995). I 
detta sammanhang kan en utvecklingsriktning urskiljas i de ideologiska och 
normativa synsätt som präglar arbetslinjen där betoningen över tid förändrats från 
en tonvikt på tvånget att arbeta (fokus: individen) till rätten till arbete (fokus: 
samhället) och sedan tillbaka till en dominerande tvångsorienterad ansats – dock 
med en något annorlunda inriktning (fokus: arbetsgivaren och individen) (se 
Lindqvist, 1995; Vahlne-Westerhäll, 2005).  

Ur ett övergripande perspektiv kan två parallella dimensioner skönjas beträffande 
vad arbetslinjen står för. En dimension fokuserar möjligheterna som produktiv 
sysselsättning medför i att utjämna strukturella ojämlikheter och befrämja social 
välfärd, och en annan handlar snarare om arbetet som en moralisk förpliktelse där 
individen aktivt förväntas bidra till det gemensamma bästa (se ex. Grape, 2001). 
Malin Junestav (2004) menar att båda dessa dimensioner bygger på politiska 
föreställningar om hur marknaden och ekonomin fungerar samt om människors 
beteende. När tolkningsmöjligheter anses finnas vad gäller vilken dimension av 
arbetslinjen som framförallt betonas utifrån de politiska idéer som dominerar, 
hävdar Junestav (2004: 20) att det är välmotiverat med ett synsätt på arbetslinjen 
”som en aktiv komponent i policyskapandet, inte bara en praktisk konsekvens av 
den förda politiken”. I en publikation från Socialförsäkringsutredningen som 
benämns ”Samtal om socialförsäkring” (2005) framförs det att den huvudsakliga 
grunden till den ökade tonvikten på individens moraliska och etiska förpliktelser i 
arbetslivet består i statsfinansiella problem såväl som ideologiska tankegångar. 
Under senare tid menar utredarna att användandet av arbetslinjen vidgats och det 
konstateras att; ”framförallt de sjukskrivna har hamnat i centrum för 
diskussionerna om arbetslinjen och vad den betyder” 
(Socialförsäkringsutredningen, 2005: 63) 

I en analys av olika föreställningar som präglar den offentliga debatten om 
arbetslinjen och dess inriktning i relation till den förda arbetsmarknadspolitiken, 
har Göran Brulin och Henrik Bäckström (2006) spårat tre olika teorier som var 
och en avspeglar olikartade normativa värdebaser, empiriska grunder och 
teoretiska idéer (se figur 2).  Den första teorin (kallad Teori-X) bygger på 
föreställningar, idéer och antaganden som har att göra med icke-ekonomiska 
regionala och lokala utvecklingsfaktorer, så som sociala nätverk och 
samarbetsanda mellan företag och andra aktörer som skapar villkor för 
uppkomsten av dynamiska regioner19. Till skillnad från denna teori, som vägleds 
av idén att den primära styrkan ligger i regionala och lokala lösningar i det civila 
samhället, betonar den andra teorin (Teori-Y) betydelsen av den nationella 

19 Författarna menar att en utmärkande egenskap hos dynamiska regioner är att arbetskraften inte är ”inlåst” vid 
specifika arbetsplatser, utan snarare på ett flexibelt sätt kan förflytta sig mellan olika arbetsgivare och arbeten 
eller starta nya företag. Detta anses vara möjligt i regioner där det finns en regional anda av samarbete där 
nätverk etableras mellan företag och andra (samhälleliga) aktörer (Brulin & Bäckström, 2006: 113).  
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institutionella infrastrukturen; mellanhandsfunktioner som underlättar övergångar 
på arbetsmarknaden (exempelvis bemanningsföretag, omställningsbyråer/agenter). 
Ur ett annat perspektiv än både Teori-X och Y, baseras den tredje teorin, Teori-
Z, på en ansats där ekonomiska faktorer i form av löner, skatter och 
välfärdsbaserade försäkringar utgör de mest centrala medlen för att befrämja en 
utveckling i linje med arbetslinjens intentioner och öka incitamenten till att 
arbeta. När Brulin och Bäckström (2006: 103) relaterar dessa tre teorier till de 
villkor som i nuläget präglar den svenska arbetsmarknaden poängteras det att; ”Z-
teorin har idag ett väldigt stort utrymme, för att inte säga alltför stort utrymme 
med tanke på de enkla problemformuleringar och lösningar den lyckas prestera”. 
Författarna argumenterar snarare för en politisk riktning där mer fokus, i linje 
med Teori-X, ligger på skapandet av incitament för näringslivet att växa på basis 
av ”direkta relationer i aktörernas egna nära verklighet” (Brulin & Bäckström, 
2006: 121). Vad som behövs är en vilja och en inriktning från centrala aktörer att 
verka för en samordning av olika omställningsagenter som på regional och lokal 
nivå växer fram.  

Vad är problemet? Vem är nyckelaktör? Vad är lösningen?

Centraliserad 
arbetsmarknads-, 
utbildnings- och 
näringspolitik som inte 
stödjer lokal och regional 
utveckling.  

En mångfald aktörer 
bidrar till sociala 
nätverk, företagaranda, 
samarbetsmöjligheter i 
avgränsat geografiskt 
rum.   

Utgångspunkt i lokala 
och regionala 
förhållanden som utgör 
grunden för nya jobb 
och företag.  

Institutionell 
infrastruktur (kontrakt, 
avtal, regelsystem) som 
inte matchar arbets- och 
näringslivet.   

En mångfald aktörer 
tillåts och ges möjlighet 
att påverka 
samhällsutvecklingen.   

Mix av marknads-, 
myndighets-, 
arbetsplats- och parts-
lösningar som ger nya 
jobb, nya kontrakt och 
arbetsmarknads- 
rörlighet.  

Autonoma eliter dikterar 
utvecklingsagendan i 
ekonomin.   

X-teorin 

Y-teorin 

Z-teorin 

Figur 2: Samhällsutveckling ur tre olika 
teoretiska perspektiv.  
Källa: Brulin & Bäckström, 2006: 102.

Ekonomiska faktorer 
(löner, ersättningar, 
skatter) som inte matchar 
internationella 
förhållanden.  

Marknadslösningar, 
avregleringar som 
lägger grunden för en 
växande 
låglönemarknad.   
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När den samtida välfärdspolitiken analyserats i termer av policyskapande och 
initierande av reformer och åtgärder för att främja sysselsättning, har en ny 
socialpolitisk arbetslinje utskiljts i många olika publikationer (Lindqvist & 
Marklund, 1995; Lindqvist, 1997; 2000; Grape, 2001; Junestav, 2004; 
Socialförsäkringsutredningen, 2005). Den nya arbetslinjen hävdas bygga på 
förändringar som vidtagits med syftet att ”vitalisera den traditionella arbetsetiken” 
(Lindqvist & Marklund, 1995: 53) genom bland annat nedskärningar i sociala 
förmåner och en striktare tillämpning av villkoren för ekonomiskt stöd och 
bistånd (Lindqvist, 2000; Grape, 2001). Vidare bygger också denna nya arbetslinje 
på mer omfattande krav på arbetsgivare att ha en aktiv roll i rehabiliteringsinsatser 
och åtgärder på arbetsplatsen (Lindqvist & Marklund, 1995; Lindqvist, 2000; 
Grape, 2001). Myndighetsaktörernas mer indirekta involverande i 
rehabiliteringsarbete där klientens arbetsmarknadsstatus och 
anställningsförhållande hos arbetsgivaren tenderar att bli avgörande för de 
stödinsatser som initieras, gör att man kan hävda att rehabiliteringen alltmer ”dras 
in i marknadens kretslopp av köp- och försäljningstransaktioner” (Lindqvist, 
1995: 205).  

Utifrån dessa beskrivna förändringar hävdar Lindqvist (2000: 70) och Grape 
(2001: 55) att medan arbetslinjen under tidigare år karaktäriserats mer av 
“morötter” genom huvudsakligt fokus på den enskilde medborgarens rättigheter, 
är den numera snarare inriktad mot ”piskan” i form av alltmer uttalade 
förpliktelser för den anställde såväl som för arbetsgivaren. Som tidigare berörts 
anses denna utveckling sammanhänga med kumulativa statsfinansiella problem, 
men också ideologiska motiv inriktade mot att skapa en starkare arbetsetik bland 
dem som uppbär bidrag (Lindqvist & Marklund, 1995). På basis av dessa 
utgångspunkter, kan två parallella men nära sammankopplade politiska riktningar 
spåras. Medan den ena riktningen indikerar skärpta budgetkontroller i daglig 
verksamhet, berör den andra en avgränsning av resurser till otraditionella och 
flexibla former av samverkan mellan myndighetsaktörer med fokus på särskilt 
utsatta klientgrupper (Grape, 2001).  

3.4. Tre analytiska dimensioner av samverkan: politiska 
utgångspunkter och ambitioner 
I linje med vad som beskrivits i ett tidigare publicerat konferensbidrag (Ohlsson, 
2005), har åtskilliga olika statsfinansierade och politiskt grundade initiativ tagits 
under de senaste tio-femton åren för att främja samordning och samverkan 
mellan organisationer som arbetsmarknadsmyndigheter, försäkringskassa, 
socialtjänst och hälso- och sjukvården. Vissa av dessa initiativ har haft en mer 
pilotinriktad karaktär, medan andra, åtminstone i någon omfattning, 
implementerats inom det befintliga rehabiliteringssystemet. Den huvudsakliga 
ambitionen har emellertid varit att möjliggöra organiseringen av projekt och 
program för att testa nya ledningsformer, mer anpassade till regionala och lokala 



26

villkor, för att därigenom underlätta samordnade insatser i rehabilitering och 
myndighetssamverkan. Teman som samordnade rehabiliteringsinsatser, finansiell 
samordning, organiserat samarbete, nätverk och interorganisatorisk samverkan har 
således förekommit frekvent i statligt initierade utredningar och rapporter under 
senare år. Så, på basis av de empiriska observationer som tidigare sammanställts i 
kapitel 2, på vilket sätt har interorganisatorisk samverkan presenterats som en 
förändringsstrategi och hur ser utgångspunkterna ut för att organisera ett sådant 
”tätare samspel” som det flitigt talas om inom den politiska arenan? Dessa 
resonemang utvecklas i de följande avsnitten. För att förstå detta är det dock i ett 
första steg nödvändigt att belysa hur samverkan som koncept har introducerats 
som ett centralt tema på den politiska agendan när det gäller rehabiliteringsarbete. 
Det vill säga utifrån vilka grunder politiker talar om behovet av, och formerna 
för, samverkansorganisering.  

3.4.1. Samverkan… som koncept
Fastän samverkan återkommit som en central tematik i många statliga utredningar 
och rapporter sedan slutet av 1980-talet, är konceptuella klargöranden mycket 
sällsynta och samverkan används ofta synonymt med andra näraliggande koncept. 
Det är också sällsynt att den nivå som samverkan refererar till explicit tydliggörs; 
om det handlar om samverkan på individuell/representantnivå, organisatorisk 
nivå eller samhällsnivå. Beträffande konceptuella utgångspunkter som presenteras, 
talar utredare och kommittérepresentanter ofta om ”nära samråd”, ”ett väl 
fungerande samspel”, ”organiserat samarbete” och ”mer utvecklat samarbete” 
eller, på en mer grundläggande nivå om; ”samarbete” och ”samordning” i 
relation till ”samverkan” (se ex. SOU 1988: 41; SfU 1990/91: 16; SOU 1996: 
113). Hur ”samverkan” relaterar till dessa andra koncept är ofta en öppen fråga. 
Detta illustreras tydligt i enskilda utredningar, så som exempelvis ”Tidig och 
samordnad rehabilitering” som publicerades 1988 (SOU 1988: 41). Här används 
”samverkan” frekvent för att beskriva processer mellan rehabiliteringsaktörer när 
en rehabiliteringsplan ska upprättas, likväl som med avseende på samspelet mellan 
försäkringskassa och arbetsgivare när förändringar ska vidtas i arbetsvillkor för en 
enskild arbetstagare. Det är också vanligt att utredare utan närmare förklaringar 
talar om ”samarbete mellan myndigheter” (SOU 1996: 113, s. 195), ”de 
samverkande myndigheterna” eller ”samverkande institutioner” (SOU 1996: 113, 
s. 202-203). 

Observationen att få utgångspunkter anges för hur ”samverkan” ska tolkas i 
relation till andra vanligt förekommande koncept i riktlinjer och direktiv, berörs 
av utredarna inom den s.k. Storstadsutredningen (SOU 1995: 142). Dessa 
poängterar att koncepten ofta används synonymt och ibland med skiftande 
innebörder, vilket anses problematiskt. För att bringa ordning i denna 
konceptuella förvirring görs därför ett försök att definiera ”samverkan” i relation 
till ”samarbete” och ”samordning”. I detta sammanhang avgränsas ”samarbete” på 
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ett relativt långtgående sätt i relation till ”samverkan”, som i sig ges en 
förhållandevis vid innebörd.  

”Vi har utgått från att samarbete är det som sker mellan enskilda individer, alltså på 
individnivå. /… /. Samverkan är det som kan ske och sker mellan olika myndigheter, 
organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, men även mellan enskilda 
individer och myndigheter, organisationer och förvaltningar. /…/. Samverkan innebär 
att man handlar och fungerar gemensamt för visst syfte. Avgörande vid samverkan är 
alltså målet” (SOU 1995: 142, s. 31).

Utredarna bakom Storstadsutredningen menar att “i vissa fall” är det motiverat att 
tala om samordning när samverkan över tid formaliseras och blir permanent. Av 
avgörande betydelse när samordning initieras anses, precis som i fråga om 
samverkan, vara gemensamma mål mellan de involverade aktörerna. Skillnaden 
poängteras emellertid vara att när det gäller samordning, är grunden för 
organiseringen primärt styrd av ekonomiska principer. Samverkan som “lokalt 
processorienterat utvecklingsarbete” (SOU 1995: 142, s. 32) förstås av utredarna 
inbegripa fler dimensioner än så; exempelvis som ett verktyg för att förbättra 
service och/eller för att uppnå större demokrati genom ökade 
påverkansmöjligheter i verksamhetsutövningen.   

Den ovan presenterade definitionen av samverkan från Storstadsutredningen 
används också som utgångspunkt i en starkt samverkansinriktad utredning från 
1996 (“Egon Jönsson-utredningen”; SOU 1996: 85) som bygger på en 
omfattande kartläggning av lokala projekt runt om i landet. Trots denna 
utrednings starka samverkanstematik, återfinns få ytterligare klargöranden i 
relation till den definition som tillämpas. Det konstateras dock på en mer allmän 
nivå att samverkan avser “en process där man agerar för ett visst syfte, att uppnå 
gemensamma mål” (SOU 1996: 85, s. 26).  

Propositioner från 1996/1997 (Prop. 1996/97: 63) respektive 2002/2003 (Prop. 
2002/03: 132) innefattar relativt omfattande diskussioner om samverkan i 
rehabiliteringsarbete. Trots att dessa propositioner inte signalerar några försök till 
konceptuella klargöranden för hur samverkan ska översättas i praktiskt arbete, ger 
de viktiga inblickar i underliggande intentioner och motiv. Resonemangen i 
propositionen från 1996/1997 indikerar en syn där samverkan uppfattas som ett 
medel för mobilisering och utbyte för att uppnå ett effektivt nyttjande av samlade 
samhälleliga resurser. I detta avseende anses samverkan förutsätta att aktörer 
gemensamt tar ansvar och använder sig av andra arbetssätt än vad de traditionellt 
gör (Prop. 1996/97: 63, s. 61). Med hänvisning till denna syn, framförs att 
samverkan antingen kan ses som en strategi för att utveckla specifika aktiviteter
eller som ett permanent inslag i en helt ny organisatorisk struktur. I det 
sammanhanget förordas den förstnämnda inriktningen och det förklaras att 
samverkan förväntas bidra till att utveckla viss avgränsad verksamhet inom 
involverade organisationer.  
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I den andra nämnda propositionen, från 2002/2003, presenteras samverkan och 
samordning som viktiga medel för att motverka problem som uppstår kring olika 
klientgrupper på grund av den sektorsbaserade uppdelningen av samhällsresurser. 
Till skillnad från den inriktning som förespråkades i den tidigare refererade 
propositionen, talas det här om finansiell samordning (huvudtemat i 
propositionen) som ett mer långtgående och permanent institutionellt 
arrangemang mellan myndigheterna. Etablerandet av sådana arrangemang hävdas i 
ett längre perspektiv göra det möjligt att uppnå förbättrat samarbete mellan olika 
myndighetsaktörer då en plattform således kan utvecklas för fler och tätare 
kontakter i dagligt arbete. Det uttrycks vidare att;  

”Aktörerna måste se vinster med att samordna sig i denna form. De berörda aktörerna 
måste kunna identifiera gemensamma problem som inte kan lösas av aktörerna enskilt. 
För att finansiell samordning skall komma till stånd krävs också att aktörerna anser att 
just finansiell samordning ger vinster utöver vad andra samverkansformer kan ge” 
(Prop. 2002/03: 132, s. 44).

3.4.2. … Som förändringsstrategi
Diskussioner som berör den befintliga systemstrukturen och myndigheternas 
ansatser i rehabiliteringsarbete när det gäller hur uppdrag och mål är formulerade i 
relation till varandra, och hur detta påverkar möjligheterna att samordna 
aktiviteter och samverka på olika nivåer, har frekvent förekommit i statliga 
utredningar. Dessa diskussioner kring mål och målformuleringar tenderar primärt 
att beröra relationen mellan myndighetsorganisationer och specifika klientgrupper 
(klientdimension) och/eller mellan myndighetsaktörerna själva, organisatoriskt, så 
som de organiserar sina operativa verksamhetsprocesser (aktörsdimension). Med 
hänvisning till den första dimensionen har det betonats som nödvändigt med mer 
explicit definierade mål och ansvarsområden samt ökad tydlighet för hur 
gemensamma insatser kan genomföras, framförallt gentemot klientgrupper med 
komplexa rehabiliteringsbehov (se ex. RRV, 1996: 8). I ett sådant sammanhang 
har utredare framfört att en plattform som myndighetsrepresentanter kan samlas 
kring utgörs av gemensamt fokus på att sätta individen, snarare än de respektive 
organisationernas målformuleringar, i centrum för att således främja en återgång i 
arbete (SOU 1995: 142; 1996: 85; 2000: 78).  

Behovet av samverkan berördes tematiskt i utredningen “Tidig och samordnad 
rehabilitering” från 1988 (SOU 1988: 41) då utredarna uppmärksammade 
betydelsen av ett nära samråd mellan individen och involverade myndigheter, 
inom ramen för ett strukturerat samarbete eller lokala försök att samverka (s.k. 
“lokala samverkansgrupper”). Huvudproblemet som härvidlag skapar behov av 
närmare relationer mellan myndigheter beskrivs vara en bristande överblick över 
de totala rehabiliteringsresurserna i samhället, vilket skapar ett fragmenterat 
rehabiliteringsarbete och gör det svårt att tillgodose klientbehov. Det poängteras 
bland annat vara centralt att de många, ofta komplexa, faserna i en 
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rehabiliteringsprocess hänger samman, men att dessa “inte nödvändigtvis passar in 
i myndigheternas olika uppdelningar” (SOU 1988: 41, s. 166). Politiska signaler 
beträffande betydelsen av gynnsammare villkor för samarbete och gemensamt 
ekonomiskt ansvarstagande kom emellertid snart att på ett tydligare sätt lägga 
betoning på en förstärkt arbetsetik. Detta är exempelvis tydligt i ett betänkande 
från Socialförsäkringskommittén från mitten av 1990-talet (SfU 1993/94: 12). I 
detta betänkande uttrycks även en omfattande oro över utbredningen av ohälsan i 
arbetslivet och den negativa påverkan som lågkonjunkturen – vilken präglade den 
nationella ekonomin under den första delen av 1990-talet – haft på samarbetet 
mellan aktörer involverade i rehabiliteringsarbete.   

En stor del av de politiska intentioner som kommer till uttryck i statliga 
utredningar och rapporter följer i linje med de två parallella utvecklingsriktningar 
inom den svenska välfärdsstaten (renodling och diversifiering) som berörts av 
bland andra Lindqvist & Borell (1998), Danermark & Kullberg (1999) och 
Lindberg (2002). I en utredning från 1996 av Sjuk- och arbetsskadekommittén 
(SOU 1996: 113) diskuteras exempelvis de många initiativen till att organisera 
lokal samverkan (illustrerade i SOU 1996: 85) i relation till samtidiga ambitioner 
att “göra gränsdragningen mellan olika försäkringsgrenar tydlig” (SOU 1996: 
113, s. 183). Behovet av att samordna aktiviteter och insatser anses ha sin grund i 
aktörer som agerar inom sina respektive verksamhetsramar och således har olika 
incitament att bidra i rehabiliteringsprocesser, utan ”något tydligt ansvar över hur 
resurser totalt sett utnyttjas” (ibid., s. 193).  

De parallella politiska riktningarna att tydliggöra gränser och samtidigt befrämja 
en diversifiering mellan offentliga myndigheter illustreras på ett än tydligare sätt i 
en proposition från 1997/1998 (Prop. 1997/98: 136). I denna proposition 
kommer en ambition till uttryck att renodla gränser inom den centrala statliga 
förvaltningen, genom tydligare distinktioner mellan sektorsrepresentanter. Detta 
samtidigt som behovet av att utöka samverkan inom såväl som utanför 
statsförvaltningen (exempelvis med näringslivet och olika intresseorganisationer) 
påtalas. Även här uppmärksammas det att inriktningen mot gränsdragning kan 
föranleda svårigheter, framförallt då dessa gränser inte upplevs som relevanta för 
människors reella situation.  

Det är inte bara i relation till denna utvecklingsriktning som viss tvekan signaleras 
från den politiska nivån – sådan tvekan genomsyrar också till stor del ansatsen att 
främja regionala och lokala samverkansinitiativ. I ett betänkande från 1996/1997 
(SfU 1996/97: 12) konstateras utvecklingen av goda samverkansmodeller fylla en 
funktion och det uttrycks att det finns starka grunder bakom en sådan inriktning. 
Lokala samverkansprojekt anses dock enbart vara motiverade att organisera i den 
utsträckning som de lever upp till syftet att tillhandahålla integrerad service till 
personer med mer komplexa rehabiliteringsbehov, vilka är i riskzonen att hamna 
i en ”rundgång” mellan myndigheternas olika ansvarsområden och 
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ersättningssystem. Tveksamhet kommer emellertid till ytan i det avseendet att en 
utveckling av modeller för avgränsade samverkansaktiviteter bara understryks som 
möjlig och realistisk om sådana initiativ kombineras med noggrann, kontinuerlig 
statlig uppföljning.   

Samverkan ses mot denna bakgrund som viktigt och motiverat för att möta 
behov från vissa klientgrupper genom en tydligare överensstämmelse mellan 
myndigheters specialiseringar och krav på tillgänglighet, emellertid bara i en form 
som är avgränsad och begränsat formellt institutionaliserad. Detta framkommer 
tydligt i en proposition från 1997/1998:  

“Behovet av samverkan bör inte i första hand tillgodoses genom 
organisationsförändringar. Istället bör samverkan i olika former utvecklas. Tillfälliga 
organ för avgränsade uppgifter eller informella nätverk kan väljas” (Prop. 1997/98: 
136, s. 37). 

I en proposition publicerad några år senare (Prop. 2002/03: 132) presenteras en 
mer utvecklad problematisering av riktningen att eftersträva tydligare och mer 
klargjorda roller mellan myndighetsaktörer i rehabilitering. Parallellt uttalas också 
en omfattande entusiasm kring möjligheterna för en mer vidsträckt samverkan. 
Det påpekas att arbetet med att skapa effektivare organisationer som verkar 
utifrån tydliggjorda ansvarsområden och uppgifter som definierats mer avgränsat 
framkallar behov av, och ställer stora krav på, att samverkan initieras i operativt 
arbete. Mer konkret poängteras det att organiseringen av tydliga och överskådliga 
kedjor av insatser mellan olika rehabiliteringsaktörer skapar fördelar för den 
enskilde klienten såväl som för statsfinanserna.  

Viss tvekan präglar likväl ansatsen att åstadkomma och frammana en mer 
långtgående samverkan mellan offentliga aktörer. Sådan tvekan är i denna 
proposition (Prop. 2002/03: 132) primärt baserad på en oro att arbetsgivare ska 
uppfatta en inriktning mot samverkan från statligt håll som en signal att 
myndigheter, via aktiviteter som i större omfattning samordnas, åtar sig ett utökat 
ansvar för det dagliga arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Sådana 
förväntningar betraktas inte som rimliga. Utifrån den utgångspunkten ses 
formeringen av självorganiserade nätverk och arbetsgivarringar, där offentliga och 
privata arbetsgivare stödjer varandra i personalarbete, som ”en väldigt positiv 
utveckling” (SOU 2000: 78, s. 110). Detta då sådana nätverk minskar risken för 
vad som benämns som ett ”free-rider syndrom” där arbetsgivare vidarebefordrar 
personalrelaterade problem till statliga institutioner istället för att (pro-) aktivt 
själva försöka lösa dessa i den miljö där de uppstår (SOU 1998: 104, s. 176). 
Arbetsgivarringar uppfattas också som ”ett viktigt projekt” utifrån synsättet att de 
”utgör en ny modell för att utöka kontaktytorna och effektiviteten i utbytet 
mellan den offentliga sektorn och näringslivet” (SOU 1998: 104, s. 176, 183).  
Det understryks emellertid att;  
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”Även om en försäkringskassa, en länsarbetsnämnd, ett landsting och en kommun väljer 
att samverka inom ramen för finansiell samordning, behåller arbetsgivarna sitt ansvar för 
de anställdas arbetsmiljö och rehabilitering” (SOU 2000: 78, s. 110). 

3.4.3. … Som organiseringsprincip 
Redan i början av 1990-talet observerades behoven av en flexibel samverkan i 
lokalt rehabiliteringsarbete. I ett betänkande från Socialförsäkringskommittén 
(SfU 1990/91: 16) konstateras det exempelvis vara viktigt med en viss frekvens i 
samarbetet mellan offentliga myndigheter: kontakter över organisationsgränser 
bör, påpekas det, ske oftare än i specifika rehabiliteringsärenden. Att utveckla 
samverkansorgan ses dock som riskfyllt då sådana organ anses kunna leda till 
onödig byråkratisering och tidsslöseri. Istället påpekas en stabil grund redan finnas 
för flexibel, lokal samverkan i form av samverkansgrupper runtom i landet (se 
SOU 1988: 41). Frågan om institutionaliseringen av samverkan och huruvida 
samverkansinitiativ nödvändigtvis måste ta form via mobiliseringsprocesser 
underifrån har, som berördes i avsnittet om samverkan som koncept, kritiskt 
diskuterats i många utredningar och betänkanden. I sin utredning från 1995 
(SOU 1995: 142) förordar Storstadskommittén en ansats där samverkansprocesser 
som lokalt utvecklingsarbete bör stimuleras snarare än beordras från central, 
politisk nivå. Således handlar politikernas roll, enligt denna syn, primärt om att 
skapa incitament och en grogrund för lokal samverkan att växa fram på sina egna 
villkor.  

Ett synsätt på samverkan som ett lokalt processorienterat utvecklingsarbete präglar 
också Egon Jönsson-utredningen (SOU 1996: 85). I denna utredning talas det 
om samverkan som ett arbete som inbegriper en övergång från funktionsrelaterat 
ansvar – där var och en av aktörerna utför sitt arbete utan dialog – till en 
processinriktning. Detta processinriktade arbetssätt, som samverkan anses utgå 
ifrån, innebär att aktörerna arbetar tillsammans utifrån de behov som synliggörs i 
rehabiliteringsprocessen så att ”stödresurserna samlas runt individen” (ibid., s. 44). 
Genom att överbrygga gränser och etablera sammanbindande länkar i lokala 
samverkansprojekt, menar utredarna att avståndet minskar mellan myndigheterna. 
Detta poängteras leda till ökad flexibilitet och en högre grad av individuell 
anpassning i den dagliga rehabiliteringsverksamheten. För att lokal samverkan ska 
struktureras på ett sätt som fungerar och stöds av alla inblandade parter, är det av 
avgörande betydelse att det finns en drivkraft som utmynnar från en reell vilja 
bland representanterna att samverka (SOU 1996: 85, s. 50).  

Socialförsäkringskommittén poängterar vikten av tydlighet i de uppdrag som 
sanktioneras av regeringen till myndigheterna i fråga, för att ge stabilitet åt de 
samverkansprojekt som organiseras. Det uttrycks, till och med, att kontinuiteten i 
samverkan skulle underlättas avsevärt om uppdragen formulerades på ett liknande 
sätt för de inblandade parterna. Det är dock inte bara själva uppdragen och hur 
dessa är formulerade som bör ses över. Förändringar anses också behöva initieras i 
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budgetdokumenten; från mål och krav på redogörelser av aktiviteter som är 
myndighetsspecifika till gemensamma sådana (SfU 1996/97: 12).  

I fråga om själva organiseringen av samverkan förordas, som tidigare berörts, en 
projektform. Inom ramen för projektformen framförs det mer konkret att 
samverkansaktiviteter bör inriktas på aspekter som ”kartläggningsåtgärder, 
handlingsprogram och utvecklingen av professionalitet” (Prop. 1996/97: 63, s. 
61). I likhet med det budskap som givits i den statligt initierade kartläggningen av 
samverkansprojekt från 1996 (SOU 1996: 85) uttrycks legitimiteten bland andra 
personalgrupper inom myndighetsorganisationerna som en nyckelfråga för att nå 
långsiktigt hållbara villkor för lokal samverkan. Aktivt stöd från ledningsgrupper 
såväl som från lokala politiker och kontorschefer vid myndigheterna ses således 
som centralt: 

“Samverkansprojekt som är en del av ordinarie verksamhet och som involverar 
personal på olika nivåer och flera av de anställda inom respektive myndighet eller 
organisation har goda möjligheter att göra rehabiliteringen av människor med komplex 
problematik effektiv genom den breddning av kompetens och resurser som samverkan 
ger” (Prop. 1996/97: 63, s. 62). 

På ett allmänt plan har relationen mellan den centrala och den lokala nivån 
återkommande problematiserats i fråga om beredvilligheten bland politiker att 
acceptera diversifierade lokala lösningar i de former som etableras för 
samverkansprojekt runtom i landet (SOU 1995: 142; 1996: 85; 1996: 113). Det 
har följaktligen, exempelvis i SOU 1996: 113, förts fram att samverkan bör 
baseras på en lokal överenskommelse som inte behöver godkännas från statligt 
håll, utan regleras i ordinarie budgetdokument och i lokala budgetprocesser. 
Detta överensstämmer med argument som reses i andra utredningar (SOU 1995: 
142 och SOU 1996: 85) där det betonas att samverkan måste få utrymme och 
villkor att växa fram från de lokala aktörerna själva. Då behoven poängteras skilja 
sig åt på olika håll anses det också att skillnader i tillvägagångssätt och procedurer 
mellan samverkansprojekten måste accepteras på central nivå.  

I en proposition från 2002/2003 (Prop. 2002/03: 2, s. 8) uttrycks det att 
försäkringskassor får “träffa överenskommelser med kommuner, landsting och 
länsarbetsnämnder om samverkan som har till syfte att nå ett mer effektivt 
utnyttjande av tillgängliga resurser”. Detta kan förstås mot bakgrund av en äldre 
proposition (Prop. 1996/97: 63) där det understryks som centralt att involverade 
aktörer etablerar en gemensam ram för åtgärder och insatser. I det avseendet 
förväntas beslut om projektekonomin i samverkan tas av var och en av 
myndigheterna/förvaltningarna, där de resursmässiga bidragen från varje part ska 
stå i proportion till deras ansvarstagande för den målgrupp som identifierats.  Med 
anknytning till detta förmedlas en ambition att öka det finansiella utrymmet för 
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samverkan20 och på så sätt stimulera parterna till organisering av 
gränsöverskridande lokala projekt. För att nå ordning i detta ökade utrymme för 
lokalt projektarbete, föreslås försäkringskassan ha ett huvudansvar att svara för 
statens del av kostnaderna. Vidare framkommer förväntningar om upprättande av 
aktivitets- och handlingsplaner på regional nivå för de projekt som organiseras i 
syfte att ge samverkan nödvändigt stöd såväl som legitimitet. Kontroll och 
uppföljning av hur medlen för samverkan nyttjas och vilka resultat som uppnås 
avses också ske fortlöpande av berörda myndigheter, där systematiska rutiner för 
detta ska utarbetas.  

Trots en viss beredskap från den centrala nivån att acceptera friare arbetssätt i den 
samverkan som organiseras i de lokala kontexterna (Lindén, 1997) har 
balansgången mellan lokala behov och politiskt formulerade strategier och beslut 
problematiserats utifrån erfarenheter av ”dubbla budskap”, ”ökad detaljreglering” 
och stödstrukturer som anses otillräckliga (Lindén, 1999; Johansson & Lindén, 
2002: 16). Problem relaterade till hur den legitimerande rollen utövas och hur 
stöd tillhandahålls för samverkan från den centrala nivån har också 
uppmärksammats bland politiker, som menar att en gemensam politisk styrning 
skulle bringa större tydlighet (Prop. 2002/03: 132).   

Det är sammanfattningsvis tydligt att frågan om central kontroll och reglering och 
lokalt manöverutrymme utgör en svårhanterbar, i någon mån spänningsfylld, 
aspekt vid samverkansorganisering mellan myndigheter. Denna komplexitet 
omfattar politiska strategier för samverkan i relation till lokalt grundade behov, 
men även politisk styrning i relation till verksamhetsformer och arbetssätt för 
samverkan som varierar över landet.  

20 För att “utöka det finansiella utrymmet för samverkan” föreslogs det, i budgetpropositionen för 2003, att upp 
till 5 procent av de beräknade utgifterna för sjukersättning ska kunna användas för samverkan inom 
rehabiliteringsområdet.  
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4. Problematisering och forskningsfrågor

I detta kapitel diskuteras och problematiseras de empiriska regelbundenheter som tidigare 
presenterats, med stöd från utgångspunkter ur det föregående kapitlet. Föreliggande kapitel 
bygger på en syntes av de tre problemområdena samt de dimensioner av samverkan 
(samverkan som koncept, förändringsstrategi och organiseringsprincip) som fokuseras i denna 
avhandlings syfte och som legat till grund för genomgången av synen på samverkan från 
politisk nivå (i kapitel 3). Syntesen mellan de respektive problemområdena, dimensionerna 
av samverkan och relevant teoretisk input sker i tre separata avsnitt som vart och ett 
avslutas med formulerade forskningsfrågor. Kapitlet introducerar även koncept och ansatser 
som sedan utvecklas i efterkommande kapitel.  

När spänningar i försök att samordna rehabiliteringsinsatser över 
organisationsgränser diskuteras, handlar kritiska argument ofta om diskrepanser på 
systemnivån. Erfarenheter, vilka ligger till grund för dessa argument, pekar på att 
bristfälligt koordinerade systemstrukturer skapar ett organisatoriskt avstånd som är 
synnerligen komplext för operativa representanter från lokala myndighetskontor 
att överbrygga i samverkan. 

Empiriskt stöd för vidden av detta avstånd mellan moderorganisationerna 
återfinns ur flera olika perspektiv i det material som insamlats från de 
samverkansarrangemang som retrospektivt undersökts i den probleminventerande 
studien (Ohlsson 2004; 2005). Det mellanorganisatoriska avståndet framträder 
förhållandevis tydligt i svårigheter hos myndighetsrepresentanterna när det gäller 
processen att koordinera sig som samverkansgrupper utanför den ordinarie 
verksamheten. Denna process tenderar att betraktas som tidskrävande, förvirrande 
och initialt till och med frustrerande. Det förefaller emellertid finnas vägar att 
överbrygga de ofta starkt uppdelade positionerna och yrkesfunktionerna som 
genomsyrar dagliga operativa aktiviteter, genom en noggrant planerad och 
proaktiv organiseringsansats. Ett tillvägagångssätt där många timmar under en lång 
tidsperiod öronmärks för diskussioner mellan representanter, med 
projektlednings- såväl som operativa funktioner, kring samverkansintressen såväl 
som arbetsvillkor i daglig verksamhet tycks utgöra en fruktbar strategi (se 
Ohlsson, 2004: 74). Ett antagande bakom en sådan strategi förefaller vara att det, 
utifrån en plattform som baseras på en långtgående individuell förståelse om de 
respektive organisatoriska kontexterna, är mycket lättare att koordinera sig som 
ett kollektiv. Processer som dessa är i många sammanhang vägledda av en aktör 
av någon typ (ex. en projektsamordnare) som inte arbetar inom någon av 
moderorganisationerna, och därmed kan bistå med ett helhetsinriktat perspektiv 
på det gemensamma problemet eller utmaningen. I två av de tre 
interorganisatoriska arrangemangen (se Ohlsson, 2004), har organiseringen som 
sådan baserats på en ansats där en samordnare haft en permanent funktion som 
”katalysator” och koordinator i det samverkansbaserade samspelet.  
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Den arbetsgivarring som studerats inom ramen för den probleminventerande 
studien (fall 4) utgör det mest illustrativa exemplet på hur en proaktiv 
organiseringsansats, som bygger på involverandet av en externt positionerad 
samordnare, kan tillämpas för att främja koordineringen mellan parterna i 
samverkan. I detta samverkansarrangemang kunde olikheter i språkbruk och 
organisationskulturer mellan olika sektorer samt upplevda skillnader i 
samverkansvillkor, beroende på bland annat organisationsstorlek och intern 
mandatfördelning, till stor del de facto överbryggas. Det påpekas i det 
sammanhanget att ”yttre olikheter” och ”yttre epitet” över tid var möjliga att 
”skala av” och att fokus efter hand inriktades på gemensamma angelägenheter 
och utmaningar (se Ohlsson, 2004: 73). Således utvecklades en förhållandevis 
stark, om än avgränsad, relationell identifikation gradvis mellan de operativa 
representanterna. Denna mellanmänskliga koordinering möjliggjordes i stor 
utsträckning på grund av de initiala diskussionerna kring målen och inriktningen i 
samverkan där samordnaren hade en central roll att betona gemensamma 
beröringspunkter. Allt eftersom närmare relationer och samverkan utvecklades 
mellan de operativa representanterna vändes olikheter till något presumtivt 
berikande snarare än ett försvårande faktum.  

Dessa slutsatser från den probleminventerande studien antyder att upplevda 
relationella olikheter som är sammanbundna med distanserade positioner mellan 
moderorganisationerna inte nödvändigtvis behöver skapa fragmentering. 
Inomorganisatoriskt rotade skillnader kan snarare, om de uppmärksammas och 
diskuteras mellan inblandade grupper och individer, utgöra något att samlas kring 
och använda som en källa till resursutbyte och lärande. Möjligheterna att nå en 
sådan koordinering förefaller i det avseendet till stor del bero på det 
tillvägagångssätt som vägleder förhandlingen av samverkansidén21 och 
projektutformningen i moderorganisationerna och, i ett andra steg, bland 
representanterna inom arrangemanget som sådant. Beroende på sådana 
förhandlingsprocesser kan det följaktligen hävdas att en koordinering är möjlig att 
uppnå som gör att olikheter utifrån skilda uppdrag, riktlinjer och 
kompetensområden i ordinarie verksamhet närmast framstår som något 
fördelaktigt.  

Utifrån den summerande problematisering som just har presenterats avser jag nu 
att relatera de tre problemområdena till de dimensioner av samverkan som 
kategoriserades i det föregående kapitlet (samverkan som koncept, 
förändringsstrategi och organiseringsprincip). Fokus kommer dock att avgränsas 

21 När begreppet samverkansidé används i denna avhandling avses den kapacitetsdimension som anses central 
för strävanden bland många organisationer att samverka (se Bardach, 1998; Huxham & Eden, 2001) och den 
omfattning enligt vilken aktörerna i de studerade arrangemangen har diskuterat och kommit överens om 
interorganisatorisk samverkan som ett verktyg att utveckla varandras kapacitet i daglig verksamhet. 
Samverkansidén kan därmed ses som en övergripande idé som ligger till grund för logiken att initiera samverkan 
och vad som på en grundläggande nivå förenar de olika moderorganisationerna. På basis av en sådan ”idé” kan 
en mer detaljerad och explicit strategi för förändring sedan framförhandlas.  
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till två av dessa dimensioner: samverkan som förändringsstrategi samt som 
organiseringsprincip, vilka har närmare tematiska band till de empiriska 
regelbundenheter som identifierats i den probleminventerande studien.  

Den kritiska ansatsen till samverkan som koncept kommer emellertid att ingå som 
en viktig underliggande dimension i analysen av de strategiska tillvägagångssätten 
och organiseringen av samverkan inom de aktuella arrangemangen. Mitt 
perspektiv är i detta sammanhang influerat av Chris Huxhams (1996) och 
Richard Longorias (2005) observationer kring den mångtydighet som ofta präglar 
samverkan som koncept. De många liknande termerna för interorganisatoriska 
strukturer (samarbete, samordning etc.) tenderar att användas synonymt och utan 
att konceptuellt klargöras, vilket kan föranleda komplexitet i den praktiska 
organiseringen av gränsöverskridande aktiviteter och processer. Med hänvisning 
till denna konceptuella mångtydighet är det också viktigt att notera att 
interorganisatorisk samverkan i många sammanhang presenteras som ett verktyg 
som på samma gång skapar fördelar på en mängd olika nivåer och bland många 
olika målgrupper; exempelvis för klienter och bidragsmottagare (en individuellt 
anpassad service), medborgarna i det stora hela (påverkansmöjligheter i 
verksamhetsutövning) såväl som för det omgivande samhället (mer effektivt 
nyttjande av samhälleliga resurser) (se Himmelman, 1996; Lindberg, 2002). I det 
avseendet finns många likheter mellan samverkan och moderna 
managementkoncept som introduceras i vitt skilda organisatoriska kontexter som 
en slags universalverktyg som gör nytta i alla organisationer, på alla nivåer och för 
alla grupper22 (jfr. Furusten, 1999; Rövik, 2000) 

Vart och ett av de avsnitt som följer där jag syntetiserar problemområdena och 
dimensionerna av samverkan kommer att avslutas med en presentation av två 
tematiskt baserade forskningsfrågor: en övergripande och en underliggande 
frågeställning.

Före presentationen av varje tematiskt avsnitt och de nära relaterade 
forskningsfrågorna är det dock nödvändigt att kortfattat påminna om huvudfrågan 
(presenterad i kapitel 1) som binder denna avhandling samman. Huvudfrågan är: 
Vilken typ av plattform är nödvändig för att interorganisatorisk samverkan ska vara en 
koordinerad process mellan operativa representanter, där organiseringen både stödjer en 
organisatorisk mobilisering och tar individers intressen i beaktande? I denna frågeställning 
framgår att fokus ligger på den operativa nivån och de villkor som präglar 
situationen för dem som avses samverka i fortlöpande (dagliga, månatliga) 
aktiviteter och processer. Av specifikt intresse är den plattform som behövs från 
moderorganisationerna från ett förändringsstrategi- och organiseringsperspektiv 
för att ambitioner från olika organisatoriska kontexter flexibelt ska absorberas i 

22 Fastän dessa managementkoncept presenteras som identifierbara och möjliga att använda i de mest varierande 
organisatoriska kontexter, uppvisar de, i praktiken, ofta motstridiga inneboende krafter och tenderar att leda till 
motsägelsefulla konsekvenser där de implementeras (se Furusten, 1999; Rövik, 2000; Abrahamsson, 2003). 
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samverkansprocessen, men där samverkan likväl präglas av en tillräcklig stabilitet 
för att möjliggöra kollektivt mobiliserade insatser.   

Det dubbelsidiga perspektivet på individuella och organisatoriska 
samverkansambitioner är till stor del baserat på Ahrnes (1994) synsätt på 
organisatoriska representanter där dessa delvis handlar å organisationens vägnar 
och delvis utifrån egna förmågor och intressen. Etzionis (1969) och Lipskys 
(1980) observationer om att en överensstämmelse mellan formella anvisningar 
(exempelvis riktlinjer och policyförklaringar) och dagligt yrkesbeteende bland 
personal ”i frontlinjen” (Sandfort, 1999) inte kan förutsättas, har också influerat 
ansatsen i denna avhandling. Argument som dessa förefaller lika logiska att ta i 
beaktande i interorganisatoriska som i inomorganisatoriska sammanhang. Om 
denna dimension inte uppmärksammas så försummas lätt den mänskliga sidan av 
organisatoriskt beteende och den analytiska ansatsen blir, menar jag, för 
förenklad.  

De tematiska avsnitten och de relaterade forskningsfrågorna är nära 
sammanbundna till huvudfrågan i denna avhandling på flera olika sätt. Tre 
aspekter är framförallt viktiga att nämna i detta sammanhang, vilka betonar:  

De operativa representanternas (handläggares, personalkonsulenters) 
situation och villkor i samverkan, utifrån det strategiska stöd som 
tillhandahålls av högre chefer. 
De långt ifrån okomplicerade balansgångar det inbegriper från ett 
organiseringsperspektiv att förhandla såväl som att bibehålla ömsesidigt 
fördelaktig och givande samverkan. Dessa balansgångar omfattar;  

- Samverkansambitioner som är sammanlänkade mellan involverade 
parter snarare än organisationsspecifika.  

- Representanternas positionering inom en interorganisatorisk kontext 
i relation till ”gamla”, traditionella yrkesfunktioner. 

- Proaktiv organisering och anpassning av ansatser för projektledning 
för att främja koordinering inom samverkansarrangemangen och 
legitimitet för samverkan i moderorganisationerna. 

Den allt annat än entydiga relationen mellan de individuella 
representanternas beteende och deras moderorganisationers utgångspunkter 
för samverkan, där representantfunktionen problematiseras.   
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4.1. Framförhandlade samverkansmotiv och ambitioner 
som en grund för överbryggande av olikheter
Det första problemområdet som handlar om hur olikheter mellan organisationer och 
individuella representanter (i lednings- och operativa funktioner) hanteras kommer att 
studeras mer fördjupat ur ett förändringsstrategiskt perspektiv. Det som primärt 
fokuseras är huruvida olikheterna mellan moderorganisationerna – på olika nivåer 
och av en formell såväl som informell natur – skapar fragmenterade ambitioner 
till att samverka. Som en underliggande viktig problematisering studeras de 
överenskomna samverkansambitionerna (i den grad sådana ambitioner finns) 
bland moderorganisationerna, så som dessa presenteras och influerar riktningen i 
samverkansprocessen. I det avseendet ligger fokus mer specifikt på hur 
viljeriktningar från moderorganisationerna och de enskilda representanterna 
överensstämmer med den inriktning och/eller de mål som framförhandlats för 
samverkansarrangemangen. Det huvudsakliga antagandet är att tydliga 
organisatoriska ambitioner som ingående diskuterats bland många olika 
personalgrupper inom moderorganisationerna, borde skapa en mer stabil grund 
för tät koordinering kring samverkan som en förändringsstrategi på en 
interorganisatorisk nivå.  

Denna ansats till att studera det första problemområdet i ljuset av den 
förändringsstrategiska dimensionen bygger även på ett annat antagande; att den 
primära intentionen (eller snarare: den primära logiken) bakom aktörers strävan 
att samverka är att vinna synergifördelar på basis av existerande organisatoriska 
olikheter.23 En sådan inriktning är synlig inom de arrangemang som studerats 
genom en övergripande viljeriktning att kombinera organisationsspecifika 
kompetenser och resurser för att uppnå ett rehabiliteringsarbete som är mer 
anpassat till den enskilde klienten. De erfarenheter som dras från att kombinera 
kompetenser och resurser i samverkan förväntas sedan, i ett andra steg, leda till 
utvecklandet av metoder som kan implementeras i ordinarie verksamheter. Med 
avseende på detta förefaller den samverkan som organiserats ha avgränsats till 
problem eller problemområden som delas mellan moderorganisationerna. Om 
aktörerna i realiteten ska förmå att mobilisera sig för att motverka eller försöka 
lösa ett identifierat problem är det emellertid nödvändigt att enas om en strategi 
för förändring, som ger ett mått av stabilitet och en riktning i samverkan (jfr. 
Hofmaier, 1999: 22-23).  

Hur de relationella olikheterna mellan parterna hanteras i 
strategiformuleringsprocessen blir därför en högst relevant aspekt; inriktningen i 
denna process kan antingen fragmentera organisationerna och deras 
representanter eller bidra till att skapa en plattform som främjar ett ömsesidigt 

23 Fastän den stora betoningen således ligger på att spåra strategiska ambitioner och intentioner från 
moderorganisationerna, lämnar jag dock möjligheten öppen att osäkerhet och mångtydighet utgör grunddragen 
när organisationer ska samverka – snarare än tydlighet och stabilitet (se ex. Sahlin-Andersson, 1989) 
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berikande utbyte. I denna process tycks det vara av central betydelse att 
representanterna uppvisar en ansats som baseras på en performativ, 
förståelseinriktad attityd och ett kommunikativt handlande (Habermas, 1984; 
1995).

Utgångspunkten är alltså att spåra huruvida det finns framförhandlade motiv med 
avseende på organisationers och individuella representanters 
samverkansambitioner, samt hur dessa motiv relaterar till en eventuell 
övergripande interorganisatorisk målsättning. Detta betyder att betoningen ligger 
på intentionellt beteende (jfr. Giddens, 1984; Sewell, 1992) så som det synliggörs 
i överväganden och avvägningar som präglar representanternas deltagande i 
samverkan. Förekomsten av ambitioner för samverkan på de tre nivåerna 
(individuell, organisatorisk och interorganisatorisk nivå) tas dock inte på något 
sätt för given. När det gäller drivkrafter till att överbrygga relationella olikheter 
utanför ordinarie organisatoriska kontexter är oreflekterat deltagande minst lika 
intressant, då detta mycket väl indirekt kan indikera utgångspunkter till att 
samverka på basis av exempelvis normativa politiska signaler (jfr. Huxham & 
Vangen, 2005: 7), snarare än egna behov inom och mellan deltagande 
organisationer.

Utifrån detta kan följande frågor ställas;  

- Finns det en gemensam syn mellan samverkansrepresentanter (i lednings- 
och operativa funktioner) om vad som ska uppnås genom 
interorganisatorisk samverkan? 

o Har ambitionerna bakom samverkan diskuterats inom 
moderorganisationerna i en sådan omfattning att en tydlig riktning 
manifesteras i deltagandet? 

4.2. Samverkan över organisatoriska gränser – en 
balansakt som stöds av ansvariga chefer? 
Det andra problemområdet som berör hur samverkan leds och stöds strategiskt tas i 
denna avhandling upp ur ett organiseringsperspektiv, där villkoren på den 
operativa nivån är i fokus. Det strategiska stödet refererar i detta avseende till den 
omfattning enligt vilken högre chefer och ledningsgrupper, på basis av hur 
samverkan organiserats, i praktiken utgör stödsystem för representanterna med 
operativa funktioner. Betoningen ligger således på förutsättningarna för dessa 
representanter (handläggare och personalkonsulenter) att positionera och 
koordinera sig i samverkan, så att inomorganisatoriskt rotade olikheter i realiteten 
kan leda till synergifördelar. Den dimension av samverkan som fokuserar 
samverkan som organiseringsprincip berörs således indirekt utifrån de villkor som 
föreligger för positionering bland representanter i operativt samverkansarbete.  
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När löst sammansatta interorganisatoriska grupper ska organiseras utanför 
traditionell verksamhet är det viktigt att beakta att gruppmedlemmarna inte i 
grunden har en delad historia eller en gemensam kunskapsbas (jfr. Sahlin-
Andersson, 1989). Detta gör att strategier för att begränsa antalet möjliga 
tolkningar och reducera komplexitet, genom etablerandet av en gemensam 
tolkningsram för samverkan, blir mycket centrala (ibid., s. 50). Således förefaller 
det var av stor betydelse att ansvariga chefer aktivt strävar efter att skapa så stabila 
villkor som möjligt för de operativa representanterna i deras otraditionella 
gränsöverskridande samspel. En sådan aktiv ansats kan ses som angelägen om 
operativ personal i representantfunktion förväntas positionera sig i linje med en 
överenskommen interorganisatorisk strategi. Kanske framförallt om denna strategi 
bygger på att samverkan ska leda till utvecklingsprocesser på organisatorisk nivå 
inom moderorganisationerna. För att en gemensam tolkningsram ska kunna 
etableras är det dock, naturligtvis, en absolut förutsättning att ansvariga chefer 
själva förmår att agera på ett koordinerat sätt på basis av den övergripande 
samverkansidén.  

Även om ansvariga chefer aktivt strävar efter att etablera en gemensam 
tolkningsram som överbryggar organisationsgränser kan icke-formaliserade 
inriktningar bland anställda förväntas existera inom moderorganisationerna, vilket 
i sin tur kan skapa element av fragmentering i samverkan. Exempelvis kan 
skillnader mellan operativa representanter beträffande i vilken omfattning de 
internaliserat sin organisations mål och utgångspunkter (Jonsson, 1997: 34) och 
deras manöverutrymme i den dagliga kontakten med klienter (Lindqvist, 2000: 
128) mycket väl ge upphov till spänningar i samverkansprocessen. Nära relaterat 
till detta går det också att urskilja riktningar inom offentliga myndigheter där en 
ökad professionalism i dagligt arbete eftersträvas. Sådana riktningar utgår både 
från ambitioner från central nivå24 och, i viss omfattning, från strävanden 
underifrån där vissa personalkategorier själva signalerar en viljeriktning att 
erkännas för sin yrkesprofessionalism25.

Den drivkraft som de operativa representanterna uppvisar att överbrygga gränser 
mellan ansvars- och kompetensområden när samverkanspositioner 
framförhandlas, utgår till stor del från gemensamma erfarenheter kring nackdelar 
med specialiserade ansatser i rehabiliteringsarbete. Denna förhandlingsprocess kan 

24 Detta exemplifieras inom de svenska arbetsmarknadsmyndigheterna och – mer specifikt – arbetsförmedlingen 
i metodrelaterade dokument så som “Det professionella arbetssättet” som Lundin (2004: 14-15) närmare 
beskriver. Ett utvecklande av professionalitet och kompetens i dagligt arbete framhålls också som ett ledord i 
utredningen ”Den nya myndigheten” som behandlar försäkringskassans framtida organisering (SOU 2003: 106, 
s. 34-35).   
25 I relation till försäkringskassans handläggare i allmänhet, beskrivs myndighetens rehabiliteringssamordnare 
arbeta på basis av mångsidiga uppdrag i dagligt arbete. Denna roll anses kräva flexibilitet, förmåga att ge stöd så 
väl som att analysera och kreativt lösa problem som uppstår i rehabiliteringsprocessen (Ekblad, 2002: 142). 
Argumentet är således att denna personalkategori besitter en omfattande tyst yrkeskunskap. 
Rehabiliteringssamordnarna poängteras befinna sig i en startfas av en professionaliseringsprocess där de strävar 
efter att få ett mer utbrett erkännande för sin professionalism (Ekblad, 2002).
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dock i sig uppfattas som svårhanterbar då den av nödvändighet involverar 
introspektion (”vem är jag i förhållande till dem?”) och beredskap att göra 
kompromisser relaterade till den egna initiala positionen. Föreställningar om 
varandras professionalism och funktioner i rehabiliteringsarbete, som kommer till 
ytan i positionsförhandlingen, kan också skapa spänningar utifrån handlingar som 
bygger på utestängning eller intrång i varandras kompetensområden (jfr. 
Hellberg, 1991).  

På en mer allmän nivå kan det hävdas att representanterna, när de agerar å sin 
organisations vägnar, inte bara handlar på basis av formellt sanktionerade och 
explicita riktlinjer för vad som avses med samverkan. När de representerar sin 
organisation bär de med sig internaliserade strukturer (Giddens, 1984) som 
utvecklats utifrån kollektiva övertygelser och normer samt tillgängliga resurser 
som genomsyrar verksamheten inom de moderorganisationer de tillhör (jfr. 
Sandfort, 1999). Dessa kulturellt rotade ramverk (se Sewell, 1992) för hur arbetet 
ska utföras på ett acceptabelt och legitimt sätt införlivas utifrån socialt definierade 
yrkespositioner hemmavid. Den tillgång till resurser likväl som de 
handlingsrestriktioner som dessa positioner innefattar möjliggör, på olika sätt och 
i varierande grad, koordinering mellan handlingar utanför det traditionella 
organisatoriska sammanhanget. Det tidigare nämnda avståndet mellan 
moderorganisationerna i daglig verksamhet blir följaktligen intressant att studera 
för att undersöka huruvida detta, när representanter överskrider sin organisations 
gränser, föranleder distansering eller identifikation i samverkansprocessen.  

Frågan om att balansera den “gamla” organisatoriska funktionen i relation till den 
“nya” som operativ representant framstår som särskilt central inom de 
arrangemang där myndighetskontor (försäkringskasse-, arbetsförmedlings- och 
socialtjänstkontor) utgör samverkande parter.26 Introspektion och aktiv 
förhandling kring yrkesfunktioner och ansvar i rehabiliteringsarbete kan i det 
avseendet ses som nödvändiga aspekter inom de operativa grupperna, för att 
uppnå en viss grad av stabilitet i det gränsöverskridande samspelet över tid. Detta 
kan inte minst hävdas då dessa grupper av handläggare utgör kärnan av de 
aktiviteter och processer som organiseras inom samverkansarrangemangen i fråga.  

Huruvida det operativa samspelet i samverkan präglas av betonade likheter 
snarare än olikheter vad gäller yrkesfunktioner och positioner i 
rehabiliteringsarbete kan, utifrån vad som diskuterats i detta avsnitt, således sägas 
vara beroende av både intra- och interorganisatoriska processer, där organiseringen 

26 Fastän liknande processer av självreflektion och rollförhandling onekligen även kan ses som viktigt inom 
arbetsgivarnätverket som studerats (Ohlsson, 2004), kan inte kraven att uppnå mellanmänsklig koordinering 
förväntas vara lika långtgående. Detta motiveras av observationen att de operativa representanterna 
(personalkonsulenterna) i denna samverkanskonstellation bara sammanstrålar för att arbeta med olikartade 
personalrelaterade teman en och eller ett par gånger varje/varannan månad, med bibehållet oberoende i den 
dagliga yrkesutövningen. 
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av aktiviteter i ett sammanhang kan förväntas influera det andra. På basis av de 
tidigare nämnda observationerna om olikheter mellan moderorganisationerna i 
fråga om internalisering av organisatoriska mål, manöverutrymme i dagligt arbete 
och strävanden mot yrkesprofessionalism, är det sannolikt att plattformarna för 
identitetsskapande skiljer sig åt och skapar skilda utgångspunkter för att samverka. 
Det är i det sammanhanget som ansvariga chefer kan anses ha ett centralt ansvar 
att stabilisera villkoren för samverkan genom strategier för att etablera en 
gemensam tolkningsram. Utöver det har också cheferna, inte minst dem med 
olika typer av ledningsfunktioner inom arrangemangen, en viktig roll i att 
tillhandahålla resurser och stöd för den operativa personalen i att fokusera på vad 
som i grunden förenar moderorganisationerna i samverkan.   

Diskussionen i detta avsnitt utgör grunden för att formulera följande frågor;  

- Präglas förhandlingen av positioner i samverkan av betonade 
organisationsspecifika riktningar och distansering eller identifikation i linje 
med samverkansidén? 

o Hur influeras positioneringen bland operativa representanter av 
eventuella olikheter mellan moderorganisationerna i dagliga 
arbetsprocedurer och ansatser? 

4.3. Anpassningen av ledningstekniker i samverkan för 
att främja organisatorisk utveckling
Temat beträffande hur erfarenheter från samverkansarrangemangen värdesätts och 
tillvaratas, som utgör det tredje problemområdet, utgår från 
moderorganisationernas uttalade intentioner att använda interorganisatorisk 
samverkan som en källa till organisatorisk utveckling. Detta genom att 
individuella erfarenheter bland operativa representanter förmedlas till övriga 
personalgrupper för att utveckla metoder och arbetssätt i ordinarie verksamhet. 
Utifrån organiseringsdimensionen av samverkan blir frågan därmed central; hur 
anpassas utgångspunkter för verksamhetsledning inom de interorganisatoriska 
arrangemangen för att underlätta och systematisera en spridning av 
samverkanserfarenheter? Min utgångspunkt i det sammanhanget är att en 
överensstämmelse i utgångspunkter mellan vad som interorganisatoriskt ska 
uppnås och den konkreta organiseringen, skapar mer gynnsamma villkor för 
långsiktig kontinuitet och hållbarhet i samverkan.  

Förutsättningarna för en långtgående spridning förefaller i hög utsträckning vara 
kopplade till huruvida organiseringen av interorganisatorisk samverkan följer i 
linje med eller särskiljer sig från traditionella utgångspunkter för 
verksamhetsledning och styrning inom moderorganisationerna. Om 
ledningsansatser i samverkan utgår från vertikalt orienterade ledningsstrukturer 
inom ordinarie verksamhet, kan detta förväntas göra en spridning med operativa 
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representanter som aktiva budbärare svår att uppnå. Det är med en sådan 
utgångspunkt i samverkan sannolikt att ansvariga chefer blir centrala 
mellanhänder, eller till och med ”filter”, i spridningen av samverkansrelaterad 
information och erfarenheter. En sådan inriktning i ledningstekniker skiljer sig 
också markant från det perspektiv som förespråkas av inflytelserika 
nätverksteoretiker (t.ex. Powell, 1991; Mayntz, 1993; Chisholm, 1996), vilka ser 
samverkan som organiserad utifrån principer som står i motsats till centraliserade 
maktkällor och hierarkiskt grundade tillvägagångssätt. Om det å andra sidan 
existerar stora skillnader mellan de respektive kontexterna (intra- och 
interorganisatoriska sammanhang) i detta avseende, föreligger en annan risk: att 
legitimiteten bland kollegor inom moderorganisationerna undermineras, vilket i 
sin tur gör öppenheten att absorbera samverkanserfarenheter begränsad.  

Detta gör det relevant att fokusera på huruvida organiseringen av de 
interorganisatoriska arrangemangen bygger på ledningstekniker som dessa 
praktiseras inom moderorganisationerna, eller snarare uppvisar element av mer 
horisontella och ”bottom-up inriktade” utgångspunkter till verksamhetsledning i 
samverkan. Avsikten är följaktligen att studera om ledningstekniker anpassas till 
de specifika villkor som anses prägla samverkan som process. Vidare också hur 
ansatser till verksamhetsledning som tillämpas kan förstås i relation till avsikterna 
att använda arrangemangen som en källa till utveckling på organisatorisk nivå.  

Det är i de allra flesta sammanhang tämligen uppenbart att processen att uppnå 
långsiktighet i interorganisatorisk samverkan är komplex och att många hinder 
måste överbryggas över tid. Det är inte bara en fråga om att konstruktivt 
förhandla positioner inom de specifika samverkansarrangemangen. De socialt 
framförhandlade positionerna i samverkan måste också uppfattas som legitima 
utifrån de informella spelregler som existerar bland kollegor i 
moderorganisationernas dagliga verksamheter. Synsätt återkommer inom alla de 
arrangemang som studerats i den probleminventerande studien (Ohlsson 2004; 
2005) där de operativa representanterna anser det vara viktigt med chefer som 
aktivt arbetar för att skapa långsiktig stabilitet och struktur i samverkan. 
Förväntningar förekommer emellertid också bland de operativa representanterna 
om delegerade mandat och omfattande manöverutrymme i samverkansprocessen. 
Utövandet av verksamhetsledning i samverkan, utifrån hur arrangemangen på en 
mer övergripande nivå organiseras, förefaller följaktligen vara relativt 
kontroversiell och präglas av mångtydighet.  

I den omfattning som de operativa representanterna kan anses tillhöra en 
semiprofession (Etzioni, 1969), en personalgrupp som strävar efter 
yrkesprofessionalism och/eller, helt enkelt, besitter diskretionsgrundad makt 
utifrån funktionen som gräsrotsbyråkrat (Lipsky, 1980), kan en inneboende 
spänning förväntas föreligga mellan professionell och administrativ auktoritet i 
daglig verksamhet. Utifrån detta kan en diskrepans där manöverutrymmet i 
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yrkesutövningen är mer omfattande för handläggarna inom arrangemangen än för 
motsvarande yrkeskategorier i ordinarie verksamheter, föranleda tendenser där 
legitimiteten för samverkan ifrågasätts. Å andra sidan visar empiriska erfarenheter 
från den probleminventerande studien att vertikalt inriktade ledningsstrukturer 
som påverkar organiseringen av samverkan kan komplicera koordineringen och 
stabiliteten i ett interorganisatoriskt sammanhang. Detta har framförallt framgått i 
de arrangemang som studerats när det gäller aspekter som brist på strategiska 
verktyg för att främja horisontell spridning av samverkansrelaterad information 
och erfarenheter samt instrument för uppföljning av samverkansresultat.    

Just frågan om hur ansvariga chefer tar ansvar i att balansera 
moderorganisationernas aktiviteter i relation till de mer lösligt och horisontellt 
inriktade samverkansarrangemangen framstår som intressant. Deras ansvarstagande 
och beteenden som chefer kan inte bara förväntas ha konsekvenser för hur 
samverkan organiseras, utan också för själva drivkraften och kontinuiteten i 
samverkansprocessen som sådan (se Hofmaier, 1999: 26). Med grund i detta kan 
kontorscheferna från de tre myndighetskontoren (försäkringskasse-, 
arbetsförmedlings- och socialtjänstkontor) som utgör samverkande parter inom 
två av de arrangemang som initialt studerats ses som specifikt relevanta 
informationskällor. Detta då dessa chefer inte bara har en inflytelserik 
inomorganisatorisk ledarskapsfunktion, utan också är involverade som 
medlemmar i projektledningsgrupper. 

Om intentionen att använda samverkansarrangemangen som källor till 
organisatorisk utveckling ska realiseras i praktiken, blir tillvägagångssätt för att 
främja deltagande bland många olika yrkeskategorier på åtskilliga nivåer inom 
moderorganisationerna viktigt för att skapa en grund för bred spridning av 
samverkanserfarenheter (jfr. Huxham & Vangen, 2005: 210). Möjligheterna att 
uppnå sådan spridning förefaller också till stor del, framförallt inom större 
organisationer, bero på huruvida informations- och erfarenhetsspridning från 
arrangemangen systematiseras genom rutiner för återföring och inrättande av 
inomorganisatoriska forum för samverkansrelaterade diskussioner.  

Sett ur de operativa representanternas perspektiv framstår 
samverkansarrangemangen som arenor för fortlöpande utbyte av arbetsrelaterade 
erfarenheter där dessa, genom sina centrala representantroller, har möjligheten att 
vidareutveckla yrkeskunskaper och etablera personliga direktkontakter med andra 
i motsvarande funktioner. I det perspektivet gör de relativt fristående positioner 
som dessa handläggare innehar i samverkan det möjligt att upparbeta unika 
kompetenser (“T-kompetens”27, se SOU 1996: 85) och nå nyckelfunktioner som 

27 T-kompetens beskrivs i Egon Jönsson-utredningen (SOU 1996: 85) bestå i en fördjupad såväl som breddad 
kunskap bland handläggare som kan uppnås när dessa bedriver klientarbete i samverkansprojekt. Det handlar 
både om en djupare kunskap i och kring den egna yrkesfunktionen och en bredare omvärldskunskap, där det är 
möjligt att få en insyn i andra myndigheters verksamhetsutövning.  



46

mellanhänder i kontaktskapandet mellan kollegor inom de respektive 
moderorganisationerna. Om ytterligare interorganisatoriska länkar och en 
systematik för mer omfattande och kontinuerlig spridning av dessa kompetenser 
etableras, kan en del av statusen i handläggarnas representantfunktioner 
undergrävas. Detta gör det rimligt att hävda att initiativ och åtgärder för att 
systematisera spridning av information och samverkanserfarenheter från 
arrangemangen kan utgöra ett utmanande arbete ur ett chefsperspektiv. Denna 
balansakt för att göra samverkan till en inkluderande snarare än en exklusiv 
process är likväl central att ta i beaktande (jfr. Schuman, 1996). Det framstår med 
andra ord som viktigt att de operativa representanterna har en beredskap, och ges 
tillräckliga resurser för, att involvera kollegor i samverkan och fortlöpande dela 
med sig av kunskaper som utvecklas i samverkansprocessen. En sådan spridning 
ter sig inte minst som grundläggande om legitimitet ska finnas i ett långsiktigt 
perspektiv för den samverkan som organiseras.  

Om organisatorisk utveckling ska kunna nås genom samverkan när det gäller 
metoder och procedurer i daglig verksamhet kan det emellertid också ses som 
viktigt att kollegorna inom moderorganisationerna uppvisar en öppenhet att 
absorbera samverkanserfarenheter. I det sammanhanget har ansvariga chefer 
viktiga roller; inte bara i att skapa tillräckliga villkor i form av arenor för 
omfattande utbytesprocesser, utan också när det gäller att i sina ledarfunktioner 
signalera samverkan som en prioriterad verksamhet. Det framstår därmed som 
relevant att dessa, i sitt ledarskap, aktivt strävar efter att stärka erfarenhetsspridning 
och skapa möjligheter för vittgående lärandeprocesser.  

Mer konkret kan, utifrån denna problematisering, följande frågeställningar ses 
som specifikt intressanta;  

- Stödjer eller motverkar organiseringen av de interorganisatoriska 
arrangemangen och de ledningstekniker som tillämpas en långsiktig 
kontinuitet i samverkan? 

o Hur påverkar organiseringen och ledningsansatserna i samverkan 
erfarenhetsspridningen och legitimiteten hos interorganisatorisk 
samverkan som förändringsstrategi? 
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Hur forskningsfrågorna som presenteras på ett övergripande plan sammanhänger 
med de diskuterade dimensionerna av samverkan (samverkan som koncept, 
förändringsstrategi och organiseringsprincip) kan därmed illustreras på följande 
sätt (se figur 3):  

- Finns det en gemensam syn mellan samverkansrepresentanter 
(i lednings- och operativa funktioner) om vad som ska uppnås 
genom interorganisatorisk samverkan? 

- Har ambitionerna bakom samverkan 
diskuterats inom moderorganisationerna i 
en sådan omfattning att en tydlig riktning 
manifesteras i deltagandet? 

- Präglas förhandlingen av positioner i samverkan av betonade 
organisationsspecifika riktningar och distansering eller
identifikation i linje med samverkansidén? 

Hur influeras positioneringen bland 
operativa representanter av eventuella 
olikheter mellan moderorganisationerna i 
dagliga arbetsprocedurer och ansatser?  

- Stödjer eller motverkar organiseringen av de interorganisatoriska 
arrangemangen och de ledningstekniker som tillämpas en 
långsiktig kontinuitet i samverkan? 

Hur påverkar organiseringen och 
ledningsansatserna i samverkan 
erfarenhetsspridningen och legitimiteten 
hos interorganisatorisk samverkan som 
förändringsstrategi? 

Fokus:
Samverkan 
som 
förändrings-
strategi 

Fokus:
Samverkan 
som 
organiserings
princip 

Fokus:
Samverkan 
som 
organiserings
princip och
som 
förändrings-
strategi 

- Vilken typ av plattform är nödvändig för att interorganisatorisk 
samverkan ska vara en koordinerad process mellan operativa 
representanter, där organiseringen både stödjer en organisatorisk 
mobilisering och tar individers intressen i beaktande?  

Fokus: 
Koncept-
utell
förståelse 
av
samverkan 

Figur 3: Forskningsfrågorna i relation till 
urskiljda dimensioner av samverkan (fokus).  
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5. Teoretiska utgångspunkter och positionering 

Föreliggande teorikapitel startar med två avsnitt där samverkan och rehabilitering som 
koncept och begrepp kritiskt diskuteras, där det konceptuella perspektivet i denna 
avhandling tydliggörs. Efter detta presenteras mitt teoretiska ramverk. Detta görs genom att 
jag inledningsvis på ett mer övergripande plan redogör för de teoretiska utgångspunkterna 
när det gäller individen som organisationsmedlem och arbetstagare där frågan om lojalitet 
problematiseras. Därefter följer en presentation av teori kring internaliserade strukturer och 
handlingslogiker, som kopplas samman med de operativa representanternas positionering i 
de samverkansarrangemang som studerats. Kapitlet fortsätter med en reflekterande 
genomgång av olika ambitioner och ideal som förväntas prägla aktörernas (organisationers 
såväl som enskilda representanters) utgångspunkter för att samverka. Dessa ideal summeras 
sedan i en fyrfältsfigur som utgör grunden för senare analys av empiriska mönster (se kapitel 
8).

5.1. Konceptuella klargöranden 

5.1.1. Samverkan i teori och praktik – konceptuell ansats 
Som tidigare berörts i denna avhandling (se kapitel 3) är det idag mycket populärt 
att delta i interorganisatoriska samverkanskonstellationer av olika slag. Den privata 
sektorn är, som Huxham (1996: 2) uttrycker det; ”full av arrangemang mellan 
företag” för att främja aktiviteter så som marknadsföring, forskning och 
leverantörskedjeavtal. Fastän en stor del av dessa arrangemang frivilligt 
organiserats mellan privata aktörer för att kombinera företagsintressen som anses 
komplementära, initieras samverkan också alltmer inom den offentliga och icke 
vinstdrivande sektorn som ett gensvar till ”push och pull strategier” från 
regeringshåll (Huxham, 1996; Huxham & Vangen, 2005: 7). När 
människobehandlande organisationer avser att samverka grundas detta ofta i 
entusiastiska och starkt normativa uppmaningar till förbättrad samordning och 
serviceintegrering. Sådana uppmaningar hörs, poängterar Therese C Reitan 
(1998: 285) ”från vänster, höger, och mitten och har kommit att likna ett 
mantra”, underbyggt av en påtaglig enighet kring användbarheten av 
interorganisatorisk samverkan som strategi. Fastän instruktionsgivande guider från 
konsulter har tenderat att bli förhållandevis vanliga för att tillhandahålla 
anvisningar kring hur samverkan i praktiken ska organiseras (Huxham & Vangen, 
2005), är interorganisatorisk samverkan som koncept mångtydigt och har sällan 
en klar och identifierbar innebörd (Longoria, 2005). Denna konceptrelaterade 
förvirring beror åtminstone delvis på den mångfald av nära relaterade koncept 
som existerar, vilka ofta används synonymt för att beskriva interorganisatoriska 
strukturer (Huxham, 1996; Reitan, 1998; Lindberg, 2002).  
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Att det idag, trots bristen på tydliga konceptuella utgångspunkter och reella 
ramverk för samverkansorganisering i praktiskt arbete, är så populärt att samverka 
och ”anta att positiva effekter kommer att nås”, har föranlett Richard Longoria 
(2005: 128) att hävda att den huvudsakliga tilldragande kraften ligger i 
symboliken i att arbeta tillsammans. En omfattande sådan betoning bland samtida 
organisationer och institutioner kan i hög grad förklara den begränsade 
fokuseringen på att förhandla mål och att göra förväntningar på 
interorganisatorisk samverkan explicita (jfr. Mallander, 1998). Dragningskraften 
som symboliken i att arbeta tillsammans inrymmer, är också synlig i en paradoxal 
tendens där organisationer ”strävar efter samverkan och är beredda att försöka om 
och om igen”, fastän ambitioner sällan infrias och ”samverkan nästan aldrig blir 
vad organisationerna tänkt sig” (Mallander, 1998: 152). Kanske ligger det därmed 
viss sanning i Keith G. Provans och H. Brinton Milvards (2001) argument att 
lockelsen i interorganisatorisk samverkan har varit särskilt stark hos 
människobehandlande organisationer, eftersom konkurrensrelaterade normer där 
inte är ett hot mot organisatorisk överlevnad på samma sätt som inom den 
vinstdrivande företagssektorn.  

Under de senaste åren har flertalet alternativa teoretiska ansatser till nätverksteori 
utvecklats för att studera dimensioner i organiseringen av interorganisatorisk 
samverkan utifrån delvis andra utgångspunkter än de konventionella. Två sådana 
intressanta exempel är ”Action-net teorin” (Lindberg, 2002; Lindberg & 
Czarniawska, 2006) och ”Craftmanship-teorin” (Bardach, 1998). Båda dessa 
teorier bygger på en kritik gentemot de antaganden som nätverksteori utgår från 
och tillhandahåller alternativa vägar att analysera processer och beteenden i 
samverkan. Teorin om handlingsnät (”Action-net teorin”; Lindberg & 
Czarniawska, 2006) fokuserar på samverkansorganisering som ett aktivt 
etablerande av kopplingar mellan handlingar vilka sammanlänkar flertalet 
organisationer, eller snarare; där organisatoriska aktiviteter översätts in i varandra 
”enligt ett mönster som är institutionaliserat vid en given tidpunkt och plats” 
(Lindberg & Czarniawska, 2006: 293). Detta skiljer sig från nätverksteori där 
grunden utgörs av ett antal förbindelser mellan aktörer, vilket antyder att ”det först 
måste finnas aktörer innan nätverk kan formeras” (ibid., s. 294). Teorin om 
handlingsnät vägleds snarare av en utgångspunkt där kopplingar mellan handlingar 
skildras som den initiala beståndsdel i nätverk som kontinuerligt bidrar till att 
”skapa” aktörer (Lindberg, 2002: 61).  

”Craftmanship-teorin” (Bardach, 1998) ifrågasätter användbarheten hos 
konventionella samhällsvetenskapliga ansatser som fokuserar på interorganisatorisk 
samverkan ur ett aktivitets- och aktörsperspektiv och framhåller 
samverkanskapacitet som den mest relevanta analytiska utgångspunkten. 
Plattformen för denna teori utgörs således av den kapacitetspotential som det 
medför att samverka och inte, som i de konventionella ansatserna, 
”samverkansaktiviteterna i sig själva” (Bardach, 1998: 20). Kapacitetskonceptet är 
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enligt Eugene Bardach (1998) applicerbart i många olika sammanhang och kan 
användas på ett flexibelt sätt, samtidigt som det är analytiskt användbart för att 
illustrera utvecklingsprocesser i samverkan såväl som auktoritetsgrundad styrning i 
hur samverkansresurser tillvaratas. Bardach (1998: 23) understryker dock att det 
viktigaste med kapacitetskonceptet är att ”kapacitet antyder både kvantitet och 
kvalitet; man kan fråga både hur mycket? och hur bra?”. I en kritik gentemot den 
i litteraturen vanligen förekommande nätverksteoriansatsen hävdar Bardach också 
att28;

“Någon form av ledarskapsroll är ofta central. Det är också kontrollerande och 
samordnande roller. Nätverkslitteraturen säger inte mycket om en sådan 
rolldifferentiering inom ett nätverk. Den är generellt så entusiastisk om nätverk som 
fungerar som ett alternativ till hierarkier såväl som till marknader” (Bardach, 1998: 28). 

Arthur T. Himmelman (1996) utgör ett exempel på en forskare som, när han 
definierar interorganisatorisk samverkan och dess fördelar som en förändrings- 
och utvecklingsstrategi, beaktar både de kapacitetsambitioner som samverkan 
baseras på och de samverkansaktiviteter som i praktiken organiseras. I det 
avseendet utgår han alltså från ett dubbelinriktat perspektiv som omfattar den 
logiska grunden för initierandet av interorganisatorisk samverkan såväl som det 
konkreta innehållet som samverkansinitiativet, i praktisk handling, innefattar. I 
Himmelmans (1996: 27-28) perspektiv är samverkan den mest komplexa och 
hängivenhetskrävande strategin längs en utvecklingslinje som också inkluderar 
nätverkande, samordning och samarbete. Denna utvecklingslinje sträcker sig från 
(1) löst strukturerat mellanmänskligt nätverkande där information utbyts för 
ömsesidig nytta, till (2) samordning som också (utöver informationsutbyte) 
omfattar förändring av organisatoriska aktiviteter på basis av ett gemensamt syfte, 
(3) samarbete där kontinuerligt utbyte av mänskliga, finansiella och tekniska 
resurser utgör ett ytterligare inslag, samt (4); den utvecklade process som 
samverkan omfattar som en väg att ”förhöja varandras kapacitet genom ett delande 
av risker, ansvar, resurser och belöningar” (ibid., s. 22).  

Det hävdas i linje med detta att interorganisatorisk samverkan, som den mest 
hängivenhetskrävande strategin, förutsätter en hög grad av mognad mellan 
involverade organisationer. Mognad kan i detta sammanhang förstås med 
hänvisning till de aspekter som Steve Cropper (1996) anser utgöra 
huvudingredienser för att nå fördelar i samverkan: en intensiv form av ömsesidig 
hängivenhet och delad övertygelse om den långsiktiga nyttan av 
samverkansprocesser, vilket skapar en grund för hållbarhet och fortlevnad. I 
relation till Himmelmans (1996) konceptuella definition framstår det också som 
viktigt att belysa den frivillighets- och självständighetsrelaterade dimension som 
interorganisatorisk samverkan ofta utgår från. Denna dimension understryker 
vikten av en ”bibehållen autonomi, integritet och distinkt identitet” för de 

28 Författarens egen översättning.  
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organisationer som utgör samverkande parter samt möjligheten för var och en av 
dessa att frivilligt dra sig ur det samverkansarrangemang som organiserats 
(Cropper, 1996: 82).  

Om utgångspunkten är att förstå drivkrafterna bakom samverkansinitiativ och vad 
som i realiteten håller dessa samman över tid är det, som jag ser det, nödvändigt 
att ta kapacitetsdimensionen i beaktande som en viktig plattform för 
interorganisatorisk samverkan. Detta hävdas utifrån Bardachs (1998: 8) perspektiv 
på samverkan som uppbyggd på basis av intentioner att öka organisationens 
samhälleliga värde eller anseende ”genom att arbeta tillsammans snarare än 
åtskilt”. Detta går även i linje med det synsätt på samverkan som förespråkas av 
Huxham & Eden (2001) där det poängteras att siktet i samverkan bland 
deltagande parter, oavsett det specifikt formulerade syftet, är inställt på att nå 
samverkansfördelar – utfall som ingen enskild aktör på egen hand förmår att 
uppnå.

Det framstår emellertid som riskfyllt att utgå från ett avgränsat perspektiv enbart 
på den samverkanskapacitet som involverade parter siktar mot att uppnå i 
kollektiv handling. Min utgångspunkt i det avseendet är att inriktningen av 
handlingar och aktiviteter i samverkan reflekterar styrkan av aktörernas 
övertygelse kring den samlade samverkanskapaciteten samt, på ett motsvarande 
sätt, att den bibehållna kapacitetsgrundade övertygelsen speglas i aktörernas 
handlingar och organiserade aktiviteter. Om det konceptuella perspektivet på 
interorganisatorisk samverkan avgränsas till att omfatta endast en av dessa 
dimensioner vill jag hävda att en dynamisk förståelse av den mångsidiga process 
som samverkan utgör är svår att nå.  

I likhet med Himmelman (1996) menar jag att samverkan kan ses som den mest 
komplexa och hängivenhetskrävande förändrings- och utvecklingsstrategin, i 
relation till nätverkande, samordning och samarbete. Samverkan som process 
karaktäriseras av komplexitet och kräver en hög grad av engagemang och 
övertygelse på det sättet att ”samverkan snarare än samarbete bär med sig 
implikationer av fienden, av den andre, att betrakta med viss misstänksamhet” 
(Loxley, 1997: 1). Samverkan kan vidare också ses som komplex då 
utgångspunkten är att etablera en mer stabil relation med viss fasthet och 
formalisering över tid där ett överenskommet syfte i grunden framförhandlats (jfr. 
Mallander, 1998). På samma gång förutsätter de ramverk som fastslås för 
samverkansprocesser i många fall en balansgång mellan gamla och nya uppgifter, 
roller och funktioner då den långsiktiga avsikten sällan är en total 
sammansmältning (dvs. integration) mellan organisationer (se ex. Danermark & 
Kullberg, 1999: 35; Grape, 2001: 163-164). Denna balansakt förekommer ofta i 
gränslandet mellan en avskild projektorganisation, där samverkan avgränsats från 
ordinarie verksamhet i vissa specificerade operativa frågor, och omgivande 
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moderorganisationer med bibehållna separata identiteter och 
verksamhetsprocedurer (Sahlin-Andersson, 1989; Blomberg, 1998).  

För att kunna använda mig av Himmelmans (1996) definition av samverkan är 
det emellertid, som jag ser det, nödvändigt att göra några tillägg och 
klargöranden. Det finns en risk att läsaren får intrycket av Himmelmans 
processuella mognadsinriktade definition att samverkan är den enda förändrings- 
och utvecklingsstrategin som är värd att sträva efter, och att de andra mindre 
hängivenhetskrävande strategierna (ex. samordning och samarbete) inte är lika 
raffinerade. Detta är inte fallet då, som Himmelman (1996: 27) själv skriver; ”var 
och en av de fyra strategierna kan vara lämpliga för särskilda omständigheter”. 
Det är följaktligen nödvändigt att beakta aktörernas framförhandlade avsikter och 
de villkor som präglar det specifika sammanhang där samverkan initieras, före en 
bedömning görs om huruvida de olika strategierna är mer eller mindre 
eftersträvansvärda.  

Hur nära och utvecklingsinriktat det är möjligt att samverka är likväl i viss 
utsträckning beroende av de typer av investeringar som de involverade aktörerna 
är villiga att göra för att etablera ett stödjande ramverk i form av visioner, mål, 
fördelning av ansvar osv. Mot den bakgrunden hävdar jag att samverkan, i 
relation till de mer spontana och mindre ambitiösa förändrings- och 
utvecklingsstrategier som nämnts, kräver omfattande entusiasm, tid och energi av 
de samverkande aktörerna för att förhandla bakgrundsvillkor och spelregler. Till 
Himmelmans definition skulle jag vilja tillägga följande: när sådan mognad 
karaktäriserar relationerna mellan parterna att ett ramverk etablerats för att 
solidariskt dela risker, ansvar, resurser och belöningar i samverkan, finns också i 
grunden en plattform för att, inom ramen för samverkan, initiera exempelvis 
nätverkande eller samordningsorienterade aktiviteter. Inom ett samverkansbaserat 
ramverk är det följaktligen möjligt, ofta också välmotiverat, att till exempel 
inrätta en nätverkssammanslutning där information fortlöpande utbyts kring 
marknadsföringsstrategier, en projektgrupp som arbetar med rutiner för 
samordnad service till gemensamma klienter, eller liknande.  

När det gäller interorganisatorisk samverkan som en förändrings- och 
utvecklingsstrategi är det också viktigt att balansera det teoretiska och 
konceptuella perspektiv som nyttjas i vissa avseenden. Då idén om 
nödvändigheten av att samverka till stor del kan spåras till den privata sektorn, 
domineras också litteraturen inom området av ett synsätt på samverkan över 
organisatoriska gränser som ett strategiskt gensvar från näringslivets aktörer (se 
Huxham & Vangen, 2005). Detta är emellertid en alltför begränsad fokusering då 
grunden för organiseringen av samverkanskonstellationer i många sammanhang 
utgörs av politiska riktlinjer och signaler (Huxham, 1996; Huxham & Vangen, 
2005). Det är med andra ord långtifrån alltid motiverat att anta att initiativen till 
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att samverka bygger på strategier som på frivillig grund har framförhandlats bland 
involverade parter för att uppnå samverkansfördelar.  

Den samtidiga funktionen av samverkan som den mest komplexa, 
hängivenhetskrävande strategin längs en utvecklingslinje och som ett ramverk för 
andra förändrings- och utvecklingsstrategier illustreras i följande figur (figur 4);  

Denna konceptuella figur avses att illustrera att samverkan ofta utgör det 
långsiktiga mål som eftersträvas när aktörer initierar nätverkande, samordning och 
samarbete. Det handlar då om att skapa mer långsiktiga relationer med viss 
varaktighet där exempelvis ansvar, resurser och risker diskuteras och fördelas 
mellan parterna. Inom ett sådant ramverk kan sedan vissa aktiviteter samordnas, 
enskilda representanter eller grupper samarbeta i något avgränsat projekt osv. Då 
någon av dessa förändrings- och utvecklingsstrategier (nätverkande, samordning 
och samarbete) initieras utan ett framförhandlat ramverk som syftar till 
samverkan, framstår de i regel som sporadiska initiativ utan någon bredare 
förankring i berörda verksamheter. Själva processen kan, menar jag, beskrivas 
som ett processuellt, spiralbetonat förlopp där det sker en viss överlappning 
mellan de olika strategierna. Ofta måste en ”mognad” utvecklas mellan aktörerna 
där komplementära utgångspunkter genom samordnings- och samarbetspräglade 
aktiviteter över tid identifieras, innan komplexiteten i samverkan, utifrån ett 
upparbetat förtroende aktörerna emellan, kan hanteras.  

Nätverkande Samordning Samarbete Samverkan 

Komplexitet och hängivenhet 

Figur 4: Konceptuell figur av 
samverkan som förändrings- och 
utvecklingsstrategi.   
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5.1.2. Rehabilitering till arbete – en mångfacetterad process
Rehabilitering ses som en process som drivs utifrån utgångspunkten att uppnå en 
förändring i den enskilde klientens livssituation. Denna förändring anses i sig själv 
av nödvändighet utgå från individen, men kontinuerliga och samordnade 
stödinsatser från omgivande aktörer utgör en förutsättning för att skapa rimliga 
villkor i form av struktur och långsiktighet i förloppet (Kerz m.fl., 1995; Grape, 
2001).

Rehabiliteringsprocessen kan således beskrivas som mångfacetterad och komplex 
då framåtskridandet beror på hur ömsesidigt influerande individuella psykologiska 
och fysiska faktorer hanteras i relation till sociala sådana, exempelvis det sociala 
nätverket, där det är viktigt att underlätta en balans mellan individens 
förutsättningar och den omgivande miljön (Kerz m.fl., 1995). Fastän olika 
aktörers skiftande roll- och funktionsrelaterade ansatser till rehabiliteringsarbete
tenderar att resultera i olika karaktäriseringar av individen finns det, enligt Kerz 
m.fl. (1995), en gemensam utgångspunkt för alla riktningar i uppfattningen att;  

“En individ, i och med att rehabiliteringsbehov har uppstått, befinner sig i en helt ny 
situation skild från det tidigare livet. I denna nya situation medvetandegörs vissa 
aspekter av tillvaron på ett nytt sätt, vilket inverkar på rehabiliteringssituationen” (Kerz 
m.fl., 1995: 94). 

Normann m.fl. (2004) uttrycker ett liknande synsätt på rehabiliteringsarbete där 
betydelsen av individens aktiva deltagande betonas och stödinsatser som 
tillhandahålls av rehabiliteringsaktörer kontinuerligt förväntas anpassas utifrån de 
mål som formulerats av klienten själv. I det sammanhanget presenteras 
rehabilitering som ett ”holistiskt paket” som nödvändigtvis måste utformas på 
olika sätt för varje individ (Normann m.fl., 2004: 30). Rehabiliteringsarbetet som 
sådant innefattar enligt Normann m.fl. (2004) en förändringsprocess som är 
övergripande och framåtblickande, men likväl målinriktad i relation till en 
tidsram som i idealfallet är tydlig och realistisk. Utifrån denna tidsram kan den 
framförhandlade rehabiliteringsplanen och de metoder som används fortlöpande 
utvärderas. Utöver detta hävdas rehabilitering förutsätta kontinuerliga insatser 
präglade av samarbete och samordning; mellan klienten och dem som 
tillhandahåller rehabiliteringsinsatser samt sinsemellan dessa rehabiliteringsaktörer 
själva (ibid.).  

Som påpekats av Kerz m.fl. (1995) är begreppet rehabilitering i sig föränderligt 
och många olika grupper som representerar skiftande organisationer med 
olikartade utgångspunkter medverkar till att fylla begreppet med en innebörd. 
Den innebörd som tillskrivs rehabilitering poängteras emellertid ha genomgått 
tämligen omfattande förändringar under senare tid; delvis på grund av 
uppkomsten av nya discipliner och professionella grupper som har börjat arbeta 
med rehabilitering, men också genom ett intensifierat fokus från staten på 
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särskilda frågor som sammanhänger med rehabiliteringsarbete (Kerz et al, 1995; 
Grape, 2001). Marte Feiring (1999) gör en djupare problematisering av 
rehabilitering som begrepp när hon pekar på att detta fylls med en innebörd i ett 
samspel mellan individen och samhället; mellan den politiska arena som staten 
utgör, inblandade professioner och klienter.   

Statens och professionernas interaktion med klienten kan enligt Feiring (1999) 
beskrivas i form av en kollektiviserings- och en civiliseringsprocess, två till viss del 
sammankopplade processer som lägger grunden för rehabilitering som ett socialt 
fenomen. Den förstnämnda processen hänvisar till åtgärder som genomförs av 
välfärdsbyråkratier och offentliga organ i form av storskaliga, kollektiva 
arrangemang för att åstadkomma kapacitetsförhöjning bland medborgare i en 
nationell kontext. Till skillnad från denna process, äger civiliseringsprocessen rum 
på en individuell nivå bland dem som utgör mottagare av statsinitierade insatser 
för att befrämja arbetsdisciplin och självkontroll. I det avseendet menar Feiring 
(1999) att en alltmer rationaliserad politisk förvaltning, förknippad med en 
förändringsriktning från lekmanna- till expertkunskap i rehabiliteringsarbete,
bidrar till att förskjuta gränserna mellan kollektiviserings- och 
civiliseringsprocesser. Detta anses exempelvis vara synligt i kontinuerliga försök 
att renodla kategoriseringar av klienter och deras rehabiliteringsbehov. Sådana 
renodlade kategoriseringar möjliggörs genom den akademiska arenans agenters 
alltmer centrala positionering som mellanhänder mellan enskilda klienter och 
samhället, mellan kollektiviserings- och civiliseringsinriktade processer.  

En viss kritik framförs av Normann m.fl. (2004: 32) mot det konventionella 
användandet av rehabiliteringsbegreppet då rehabilitering ”i de flesta 
uppslagsböcker definieras som återställandet av något som tidigare har existerat”. 
Denna definition anser Normann m.fl. (2004) vara något missledande då 
rehabilitering sällan handlar om att hjälpa individer tillbaka till en initial situation 
som förknippas med en olycka, sjukdom eller kris, utan snarare i de flesta fall är 
inriktad mot att främja anpassningen till en ny och alternativ livsbana.  

Lindqvist & Hetzler (2004) för fram en liknande kritik rörande 
rehabiliteringsbegreppet, där utgångspunkterna för hur rehabilitering diskuteras i 
den offentliga och socialpolitiska debatten problematiseras. Den politiska och 
offentliga debatten anses uppvisa en hängiven attityd till rehabiliteringsbegreppets 
initiala innebörd då den dominerande inriktningen är att ”återskapa den 
ursprungliga förmågan/situationen” (ibid., s. 9). En sådan attityd ses av Lindqvist 
& Hetzler (2004) som tämligen paradoxal då tydligheten i hur insatser kan eller 
bör genomföras är begränsad och åtgärder som initieras, i praktiken, tenderar att 
utvärderas isolerade från varandra med liten hänsyn till det övergripande 
samhälleliga ramverket. Den riktning som präglar diskussionen kring 
rehabilitering och rehabiliteringsarbete i debatten, där begränsad uppmärksamhet 
ges till enskilda klienters förutsättningar och huvudtemat är att hitta bättre och 
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mer effektiva verktyg för att återskapa arbetsförmåga, kopplar Hetzler (2004) 
samman med en spridning av arbetslinjen till långt fler grupper än de arbetslösa. I 
det sammanhanget menar Hetzler att:

”I dagens samhälle tycks aktivering ha blivit ett självändamål; avståndet till att återskapa 
arbetsförmågan är avsevärt, och ännu längre bort ligger en plats på arbetsmarknaden” 
(Hetzler, 2004: 92).

I linje med detta uttrycks det att inriktningen hos åtgärder som vidtas för att 
främja rehabilitering till arbete delvis har förändrats då bidragsmottagare inte bara 
förväntas vara motiverade till att arbeta, utan också till att aktivt delta i 
”intensifierade tester, träning och omplacering” (Lindqvist & Grape, 1999: 5). 
Denna betoning på aktivering i rehabiliteringsarbete är emellertid först och 
främst riktad mot personer med en förhållandevis stabil positionering på 
arbetsmarknaden, som har möjlighet att återgå till sitt tidigare arbete. Detta utgör 
en bakgrundsförklaring till varför tjänstemän inom den statliga förvaltningens 
organisationer, så som försäkringskassan, i sitt arbete alltmer verkar för att förmå 
arbetsgivare att på ett aktivare sätt använda den kompetens och de resurser som 
de innehar för att utveckla rehabiliteringsprocedurer (Gard & Söderberg, 2004). 
Om en reell förändring ska komma till stånd i det avseendet har det dock 
observerats att ett närmare samarbete och informationsutbyte mellan alla
rehabiliteringsaktörer är nödvändigt (Gard & Söderberg, 2004: 303, 304). I 
denna riktning har också vissa försök initierats för att uppnå en närmare
samordning av rehabiliteringsinsatser för klienter (i sjukskrivning) med 
anställning, bland annat genom mer strukturerade och kontinuerliga 
rehabiliteringsmöten (se ex. Jakobsson m.fl., 2002; Kärrholm m.fl., 2006). 

Att aktivering i rehabiliteringsarbete framförallt inriktar sig mot dem som i 
grunden har en anställning berörs av Lindqvist & Grape (1999: 6) som menar att 
personer med en osäker arbetsmarknadsposition – med långvariga 
sjukdomssymptom som anses svårkategoriserade av välfärdsstatens aktörer – inte 
har första prioritet. Det noteras emellertid ändå att välfärdsmyndigheters 
involverande tenderar att öka gentemot klienter i en sådan livssituation, där ett 
samarbete mellan dessa omgivande aktörer i rehabiliteringsprocessen blir centralt 
(ibid.). I detta sammanhang menar Lindqvist & Grape (1999) att den stora 
utmaningen är att i högre utsträckning etablera horisontella förbindelser mellan 
myndigheter, i form av förenliga mål och en delad medvetenhet om 
gemensamma klientrelaterade problem, utan att fördelarna med ett 
sektorsuppdelat välfärdssystem går förlorade.  

I linje med Feirings (1999) beskrivning av det samspel och de spänningar som 
ligger till grund för rehabiliteringsarbete, pekar Danermark & Kullberg (1999: 61) 
på vikten av att göra en åtskillnad mellan olika ”domäner” när 
människobehandlande organisationers rehabiliteringsarbete ska studeras och 
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analyseras. De urskiljer fyra olika domäner: politiska domäner (politiskt initierade 
specifikationer av uppgifter, sektorsuppdelningar); professionella domäner 
(kunskapsrelaterade yrkesgränser och anspråk); administrativa domäner 
(distinktioner mellan organisatoriska enheter), samt; klientdomäner 
(avgränsningar och kategoriseringar som gäller klienten). Det är viktigt, hävdar 
Danermark & Kullberg, att i någon mån beakta samtliga dessa domäner när 
organisationsstudier ska genomföras inom rehabiliteringsområdet;   

”Ett skeende som vid en första anblick t.ex. uppfattas röra två eller fler professioners 
eller yrkesgruppers skilda sätt att definiera och förklara ett visst problem, kan vid en 
närmare penetrering även visa sig gälla frågor som rör de skilda sätt som de 
organisationer som företrädarna är verksamma inom arbetar, de politiska mål som finns 
uppställda för dessa sektorer av samhället, eller det inflytande som klienter har över den 
behandling de erhåller i de aktuella organisationerna” (Danermark & Kullberg, 1999: 
61).

Som jag har försökt att illustrera tidigare i avhandlingen är idén om 
interorganisatorisk samverkan långt ifrån avgränsad till människobehandlande 
organisationer eller rehabiliteringsaktörer; samverkan förekommer inom och 
mellan en mångfald av olika sektorer, utifrån vitt skilda syften och 
intresseområden. Interorganisatorisk samverkan i rehabilitering till arbete kan 
emellertid betraktas som präglad av speciella förutsättningar och utgångspunkter 
med hänvisning till ett antal olika aspekter.  

För det första utgörs grunden ofta av mångfacetterade mänskliga behov där 
samordnade insatser från flera olika rehabiliteringsaktörer som tillhör skilda 
organisatoriska kontexter framstår som en nödvändighet, för att tillräckliga 
resurser och stöd ska kunna mobiliseras för en återgång i arbete.  Detta hänvisar 
på en grundläggande nivå till den svårhanterbara frågan om hur komplexa 
individuella omständigheter och standardiserade organisatoriska procedurer 
överensstämmer. Själva resultatet av en rehabiliteringsprocess speglar i hög 
utsträckning huruvida överensstämmelsen och samordningen av insatser har varit 
tillräcklig eller inte. Detta betyder att det inom rehabiliteringsområdet, till 
skillnad från många andra områden där interorganisatorisk samverkan organiseras, 
redan finns ett antal skäl att samverka som nästan kan karaktäriseras som moraliska 
och etiska; för att kunna möta en klients eller klientgrupps specifika behov.  

För det andra kan det samspel som interorganisatorisk samverkan inom 
rehabiliteringsområdet inbegriper i sig själv ses som särskilt svårhanterbart då detta 
äger rum inom ett ”kraftfält” (se Lindqvist, 2000: 81) mellan ett brett spektrum 
av yrkesgrupper och professioner som grundar sitt arbete på tämligen olikartade 
ansatser. Detta gör frågor som relaterar till uppbackning och legitimitet för 
samverkan såväl som spridning av samverkanserfarenheter centrala, men också i 
grunden komplexa.  
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I denna avhandling utgår jag från ett perspektiv på rehabiliteringsbegreppet som 
föränderligt och till stor del baserat på ett socialt samspel där dess innebörd, och 
de associationer det väcker, har sin grund i hur politiker, berörda yrkesgrupper 
och klienter över tid interagerar (jfr. Feiring, 1999). Kopplat till den 
socialpolitiska utvecklingen i Sverige under senare tid, kan det noteras att 
politiska intressen har drivit fram en utveckling mot större klientaktivering i 
rehabilitering. Sett över en längre tidsperiod, har en förskjutning skett från ett 
kollektivt ansvarstagande från offentliga organ till ett utökat individansvar hos 
enskilda klienter att själva utgöra den aktiva drivkraften i sina egna 
rehabiliteringsprocesser (se ex. Grape, 2001: 65-68). En ansvarsförskjutning har 
också, vilket poängterats i tidigare kapitel (se kapitel 3), ägt rum där arbetsgivare 
förväntas vara mer aktiva i att planera och ta initiativ i rehabiliteringsarbete. I det 
avseendet förefaller det motiverat att lägga till en marknadsdomän till de domäner 
som urskiljts av Danermark & Kullberg (1999). En sådan domän ter sig som 
viktig att beakta då privata rehabiliteringskonsulter har tenderat att inta en mer 
och mer central position som rehabiliteringsaktörer under de senaste tio-femton 
åren.

Utifrån Feirings (1999) diskussion kring rehabiliteringsarbete i termer av en 
kollektiviserings- och civiliseringsprocess kan det, med hänsyn till de resonemang 
som förs av många olika forskare kring den nya arbetslinjen i socialpolitiken (ex. 
Lindqvist & Marklund, 1995; Lindqvist, 1997; 2000; Grape, 2001; Junestav, 
2004), vara berättigat att tala om förskjutna gränser mot en allt större betoning på 
självdisciplin och djupare internaliserad arbetsetik bland medborgarna (dvs. en 
riktning mot civilisering i rehabilitering). Kollektiviseringsinriktade 
tillvägagångssätt, i form av storskaligt baserade och starkt standardiserade 
procedurer, tycks emellertid fortfarande utgöra betydande inslag i den operativa 
verksamheten när välfärdsstatens aktörer hanterar rehabiliteringsprocesser.

I likhet med Danermark & Kullberg (1999) ser jag det som viktigt att betrakta 
rehabiliteringsarbete som en process som förutsätter samordnade insatser; där 
många aktörer och domäner är involverade och fortlöpande försöker samspela 
utifrån individens förutsättningar. Som en konsekvens av detta kan det ses som 
riskfyllt att studera någon enskild domän som en isolerad enhet. Fokus är 
emellertid nödvändigt och i denna avhandling ligger betoningen framförallt på 
administrativa domäner. Detta då ambitionen, som denna avhandlings 
forskningsfrågor indikerar, är att närmare illustrera situationen för handläggare då 
lokala försök i form av organisations- och sektorsöverskridande samverkan 
initieras för att bryta administrativa uppdelningar mellan framförallt myndigheter. 
Att politiska, professionella eller klientrelaterade domäner inte huvudsakligen 
fokuseras betyder inte på något sätt att dessa domäner anses vara mindre 
intressanta eller relevanta att djupare studera. Fokuseringen på 
handläggarsituationen motiveras av observationen att denna har undersökts i 
mycket begränsad utsträckning när det gäller rehabiliteringssamverkan; något som 
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i sig kan ses som förvånande då ett framgångsrikt samspel mellan personal ”i 
frontlinjen” (Sandfort, 1999) i samverkansprojekt utgör en definitiv förutsättning 
för en god service gentemot klienterna.  

5.2. Teoretisk referensram 

5.2.1. Organisation, arbete och individ - utgångspunkter 
Organisationer, förstådda som strukturella kombinationer av tillhörighet, 
kollektiva resurser, kontroll och utbytbarhet av individuella aktörer (Ahrne, 
1994), skapas genom kontinuerliga processer av avgränsning och samordning 
(Abrahamsson, 2000; Jaffee, 2001) där organisatoriska gränser förhandlas. Den 
aktiva förhandlaren är i grunden den enskilda medlemmen som i sitt dagliga 
handlande, i olika grader och i olika riktningar, koordinerar sig med andra 
medlemmar. Även om organisationens överlevnad sällan står och faller med en 
individuell medlem, kan den långsiktiga lojaliteten med organisationens värden 
och sanktionerade inriktning sägas utgöra en viktig förutsättning för att 
eftersträvade organisatoriska mål ska uppnås och legitimitet bibehållas. Det 
organisatoriska livet karaktäriseras av en mångfald samtidiga och relativt flytande 
gränsdragningar som skapar en utgångspunkt för grupptillhörighet och att urskilja 
vad ”vi”, som medlemmar av ett kollektiv, är i förhållande till icke-medlemmar 
(och vice versa) (se ex. Jenkins, 2004). Samordningen av individuella positioner 
samt de uttalade och icke uttalade förväntningar och krav som positionerna i sig 
inbegriper kan, ur ett organisatoriskt perspektiv, sägas utgöra utgångspunkten för 
att tillförsäkra stabilitet och kollektiv handlingskapacitet (Ahrne, 1994). Från 
individens synvinkel bygger hängivenheten till en organisation primärt på den 
tillgång till resurser som organisatoriskt medlemskap medför; en tillgång som gör 
det möjligt att utföra handlingar som annars, utan medlemsstatus, inte skulle 
kunna genomföras (ibid.). Som Ahrne (1994: 35) påpekat kan denna tillgång till 
resurser dock bara uppnås på bekostnad av att det egna oberoendet som individ i 
någon mån kompromissas och kringskärs.  

Denna grundläggande komplexitet i det organisatoriska livet berörs också av 
Jaffee (2001) som betonar att incitamenten för att samarbeta och handla i 
överensstämmelse med organisatoriska riktlinjer ofta utgår från individuella 
intressen, vilket gör att mänskligt beteende alltid medför en viss osäkerhet och är 
svårt att styra i en kollektiv riktning. Även om särskilda rekryteringsprocedurer 
och tränings- och utbildningsinsatser initieras för att säkerställa individens lojala 
handlande, har denne en relativt omfattande handlingsfrihet som inte sällan 
grundas i det dagliga arbetets diskretion (ibid.). Det kan i det sammanhanget, som 
Nils Brunsson & Johan P. Olsen (1993) understryker, inte tas för givet att den 
enskilde organisationsmedlemmen inte har andra lojaliteter än till den organisation 
han/hon i grunden som arbetstagare tillhör. I många fall kan handlandet påverkas 
minst lika mycket av hängivenheten till en professionell sammanslutning, 
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fackförening eller liknande. På en mer övergripande nivå kan således det ofta 
förekommande antagandet om en definitiv riktning och ett enkelriktat beroende 
mellan ledare och de ledda, som anses utgöra grunden för en rationell 
beslutsmodell, ifrågasättas (ibid.). Detta kan enligt Brunsson och Olsen (1993) 
konstateras då de ledda i praktiken kan motsätta sig kontroll från överordnade 
och dessutom innehar maktmedel i form av kunskaper, som de i formell 
organisatorisk maktställning är beroende av att kunna tillvarata för att 
verksamheten ska flyta i önskad riktning.  

När det gäller organisatoriskt medlemskap har arbetet en central betydelse, både 
för den enskilde individen ur ett socialt perspektiv och för samhället i ett mer 
funktionellt hänseende. Arbetets betydelse för individen har bland annat berörts 
av Marie Jahoda (1971; 1982) som pekat på att arbetet tillhandahåller mening, 
regularitet i vardagen och social positionering. Sådana latenta funktioner som ger 
individen en känsla av samhörighet och välbefinnande har i kombination med 
manifesta sådana för individen (ex. en stadig inkomst) och för samhället i stort (en 
stabil produktion av varor och tjänster, bibehållen social välfärd) ansetts göra 
arbetet till en betydande institution. Michael Allvin (1997) menar att arbetet 
håller samhället och individen samman och att det således inbegriper både en 
funktionell och en social praktik. Sedd som en funktionell praktik anses arbetet 
utgöra den primära komponent som förser systemet som helhet såväl som den 
egna organisationen med dess ”strukturella kännetecken” (Allvin, 1997: 160). 
Dessa ”kännetecken” uppstår när individen utifrån en schematisk förståelse av sin 
roll i det organisatoriska systemet, i det dagliga arbetets rutiner och procedurer, 
handlar utifrån systemets sanktionerade regler och nyttjar de resurser som står till 
buds (Allvin, 1997). När det talas om arbetet som en social praktik är 
utgångspunkten snarare att individen, genom arbetet, inkluderas i en social 
kontext där denne bidrar utifrån en viljeriktning som formulerats på basis av 
individuella preferenser och överväganden (ibid.). Dessa båda dimensioner av 
arbetet är intressanta i detta sammanhang då frågan om den enskilde medlemmens 
lojalitet med organisationen hamnar i ett nytt ljus.  

Utvecklingen under de senaste två-tre decennierna mot en alltmer 
individualiserad och självreglerad arbetsmarknad har enligt Allvin (1997: 182) lett 
till en gradvis löskoppling mellan arbetet som funktionell och som social praktik, 
där den enskilde anställdes viljeriktning inte på samma omfattande sätt omgärdas 
och kringskärs av konstitutiva systemfunktionella regleringar. Detta har, menar 
Allvin (1997), föranlett en situation där arbetslivet, snarare än att bestämma 
förutsättningarna för individens intresseinriktning, kommit att underordnas 
viljeformeringens sociala villkor. Det unikt nya i det avseendet anses vara att den 
moderna människan fått lära sig arbetets funktionella och sociala dimensioner som 
två separata praktiker (ibid., s. 135). Med hänvisning till Habermas (1992) anser 
Allvin (1997: 71) det vara meningsfullt att tala om dessa separata praktiker som 
”rationaliteter” eller ”handlingslogiker”, vilka gör det möjligt att förstå 
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intentionellt handlande procedurellt snarare än strukturellt. I grunden urskiljer 
Allvin (1997) en teknisk respektive en moralisk rationalitet. Medan den 
förstnämnda skildrar en instrumentell relation till naturen och avser hur världen 
uppfattas och hanteras som ett medel för vår vilja, betonar den senare 
rationalitetstypen den moraliskt respektfulla relation som vi har till våra 
medmänniskor i socialt handlande som ett eftersträvansvärt mål i sig själv (ibid.).  

Frågan om att få saker gjorda genom att underordna sig organisatoriska 
regleringar och följa systemets formellt sanktionerade procedurer eller att tillämpa 
en ansats i dagligt arbete på basis av en ”moralisk relation till våra medmänniskor” 
(Allvin, 1997: 71), kan förväntas vara särskilt problematisk för handläggare som 
jobbar ”i frontlinjen” (Sandfort, 1999) vid offentliga myndigheter. Dessa 
myndighetsföreträdare som förväntas möta medborgarna i en miljö präglad av 
omfattande ärendevolymer såväl som tvetydighet när det gäller målformuleringar 
och utvärderingar av arbetsinsatser, tvingas ofta hantera komplexa balansgångar i 
daglig verksamhet när de ska hantera individuella klientbehov (Lipsky, 1980). 
Om klienter visar sig ha behov som överskrider de formella 
målgruppsdefinitionerna uppstår en spänning i relation till de principer som 
vägleder operativa arbetsprocedurer inom välfärdsstatens organisationer, där den 
enskilda medborgaren ”måste stöpas om till ett format som organisationen kan 
hantera” (Johansson, 1998: 50).  

Fastän denna komplexa position mellan anvisade systemfunktionella regleringar 
(teknisk rationalitet) och sociala kommunikativa praktiker med klienter i dagligt 
arbete (moralisk rationalitet) kan förväntas vara särskilt synlig för handläggare 
inom den offentliga sektorns arena är den även, menar jag, framträdande för en 
yrkeskategori så som personalkonsulenter. För att bibehålla legitimiteten i sina 
yrkesfunktioner tvingas dessa konsulenter balansera ökande krav som kretsar 
kring deras organisationers företagsstrategier och konkurrenskraft, i relation till 
förväntningar att utgöra professionella stödsystem för linjechefer och personal i 
dagligt operativt arbete (se ex. Söderström, 1997; Granberg, 2003).  

Med hänvisning till Allvins (1997) observation om ett alltmer självreglerat och 
individualiserat arbetsliv29 och von Otters (1987) resonemang30 kring 
förekomsten av åtskilliga olika lojaliteter bland anställda inom offentlig sektor, 
förefaller det relevant att poängtera att ett handlande utifrån organisatoriska 
intressen och riktlinjer aldrig kan tas för givet. Organisationsmedlemmarna själva 
utgör individer och förfogar över specifika typer av kunskaper, vilka i hög grad, i 

29 Allvin (1997) talar om en övergång från ett konstitutivt till ett självreglerat arbetsliv, där individen förväntas 
agera självständigt och ansvarstagande i ökad grad men som i viss mån också bygger på att denne internaliserar 
systemets krav och övergripande målsättningar. Således finns ett större utrymme för individen att handla fritt, 
men inom vissa på förhand sanktionerade ramar.  
30 von Otters (1987) resonemang kring dessa lojaliteter, deras inriktning och påverkan på den offentliga sektorns 
verksamhet redovisas och diskuteras mer utförligt i nästa avsnitt i detta kapitel.  
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många situationer, används utifrån personlig kreativitet och individuella beslut. I 
det sammanhanget betonar Etzioni (1969) att det inte finns någon garanti för att 
individuella och organisatoriska principer för hur verksamhetsutövning ska ske 
överensstämmer. Detta betyder att enskilda anställdas intressen, som sätter sin 
prägel på den dagliga interaktionen med klienter, inte nödvändigtvis behöver gå i 
linje med officiella policyförklaringar (Lipsky, 1980: 17).   

Om vi betraktar interorganisatorisk samverkan, som denna organiserats inom de 
olika arrangemang som ligger till grund för denna avhandling, utifrån perspektivet 
av dessa dimensioner beträffande organisatorisk samordning och individuell 
handlingskapacitet, framstår processen att nå koordinering på operativ nivå som 
tämligen komplex. Detta mot bakgrund av att de representanter som förväntas 
dela med sig och bidra i samspelet på ett aktivt och ömsesidigt sätt inom de 
avgränsade samverkansarrangemangen tillhör moderorganisationer som präglas av 
mångtydiga och i någon mån motsägelsefulla rollförväntningar (se Lipsky, 1980). 
I det avseendet förefaller det rimligt att representanternas inomorganisatoriska 
positioner och de resurser, såväl som restriktioner, som dessa innefattar influerar 
hur funktioner framförhandlas i ett samverkansprojekt eller inom en 
nätverksgrupp. Eller, som Reitan (1998: 291) formulerar det; ”de interna 
strukturerna och relationerna, inklusive sammansättningen av professionella 
grupper, kommer att påverka organisationens externa policys”.  

5.2.2. Internaliserade strukturer: handlingslogiker och 
rationaliteter
När Allvin (1997: 135) diskuterar arbetets funktionella praktik baserad på teknisk 
rationalitet och dess sociala praktik som sammankopplas med moralisk 
rationalitet, hänvisar han till Habermas ”systemvärld”31 och ”livsvärld”32 som de 
bakomliggande formerna för dessa handlingslogiker, vilka manifesterar sig i 
attityder och beteendemönster i social interaktion. Enligt Habermas (1992) bör 
rationalitet förstås procedurellt, som rationaliteter, där specifika ansatser och 
procedurer som tillämpas för problemlösning ses som mer eller mindre rationella 
utifrån den normativa reglering som i det aktuella (kommunikativa) 
sammanhanget dominerar för hur eftersträvansvärda och tillförlitliga resultat ska 
nås.

31 “Systemvärlden” baseras på opersonliga och anonyma koordineringsmekanismer för handlande, där 
marknaden och den administrativa byråkratin nämns som exempel (se Eriksen & Weigård, 2000: 129). Inom 
sådana arenor bygger handlingskoordineringen på systemintegration på basis av premisser som inte 
kommunikativt framförhandlats, där handlandet instrumentellt är inriktat på förväntade konsekvenser och utfall.  
32 “Livsvärlden” beskrivs som en rörlig horisont som gör det möjligt att avgränsa en handlingssituation (eller i 
Habermas terminologi: ett tema) för att initiera kommunikativa processer (Habermas, 1990). I mer konkreta 
termer presenteras livsvärlden som ett förråd av kulturellt vetande som alltid finns tillgängligt och är välbekant: 
”en reservoar” av förgivettagna övertygelser som interaktionsdeltagare utgår ifrån i kommunikativa och 
samarbetsorienterade processer av tolkning (Habermas, 1987).  
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Denna syn på rationaliteter kopplas i denna avhandling samman med Giddens 
(1984) utgångspunkter där strukturer inte anses existera som enheter isolerade 
från individers dagliga aktiviteter, utan hela tiden, i internaliserad form, ligger till 
grund för och förändras i vardagligt mellanmänskligt samspel. Detta betyder att 
ett perspektiv används där strukturer, som både beskrivs som begränsande och 
möjliggörande, ses som grundade i aktiviteter som utförs av aktörer när de i olika 
institutionella sammanhang nyttjar existerande regler och resurser i social 
interaktion med andra. Dessa regler och resurser som Giddens (1984: 25) kallar 
”Structural properties” utgör således både ett medium och ett utfall av de 
aktiviteter som återkommande utförs, vilket gör det logiskt att hävda att 
relationen mellan den enskilde aktören och strukturen synliggörs som en dualitet. 
Fastän dessa två ansikten hos den sociala verkligheten, föränderligheten i dagliga 
sociala processer och stabiliteten i strukturer, inte framstår som förenliga, kan de 
paradoxalt nog ses som nära sammanbundna (Bradley, 1996). Detta då samhällen i 
realiteten är kaotiska och genomsyras av omdaningar i olika riktningar, men på 
samma gång också omfattar relations- och handlingsmönster som är bestående 
över tid (ibid., s. 6-7).  

När det gäller de strukturella egenskaper (”structural properties”) som Giddens 
(1984) talar om förefaller det dock motiverat, framförallt i ett sammanhang där 
handlingslogiker är i fokus, att snarare tala om ”scheman” (se Sewell, 1992: 8) än 
regler. Detta då regler i Giddens terminologi beskrivs som ”generaliserade 
procedurer” (Giddens, 1984: 21) eller tolkningsramar som är virtuella snarare än 
reellt framträdande i praktisk handling och, menar jag, inte alltid behöver 
tillämpas medvetet. Detta gör det motiverat att i förstone förstå regler som 
kulturellt präglade scheman, dvs. kodifieringar av regler. Resurser å andra sidan 
tenderar ofta att ha en mer reell och framträdande karaktär, eller som Sewell 
(1992: 10) påpekar; ”resurser är observerbara karaktäristika av faktiska personer 
som lever i särskilda tider och samlas i särskilda sammanhang”. Regler såväl som 
resurser får dock en högst verklig karaktär när det gäller förändringsmakten eller 
den ”transformativa kapaciteten” (Giddens, 1984: 15) i dagligt arbete för en 
yrkesgrupp så som handläggare (gräsrotsbyråkrater), vilka verkar i ett starkt 
byråkratiskt institutionellt sammanhang där den formella regleringen är 
långtgående. Min utgångspunkt är emellertid, utifrån Etzionis (1969) och Lipskys 
(1980) resonemang, att dessa i de flesta situationer ändå har en informell 
maktställning på grund av tolkningsmöjligheter och diskretion i arbetets 
utförande.  
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Även om det i praktiken är omöjligt att ha en heltäckande kunskap om 
konsekvenserna av olika handlingsalternativ och traditionella föreställningar och 
rutiner, som internaliserade strukturer, mer eller mindre omedvetet influerar 
socialt samspel i olika riktningar, utgår denna avhandling från en syn på det 
individuella subjektet som intentionellt. Detta betyder att subjektet i regel inte 
agerar oreflekterat, utan interagerar med andra utifrån mål och intressen som i 
någon mån systematiserats på basis av tidigare erfarenheter av handlande i 
likartade situationer. Trots att Giddens ifrågasätter Jürgen Habermas fokusering på 
kommunikativa intentioner och hans övertygelse om kraften av det rationella 
argumentet i skapandet och återskapandet av sociala strukturer, har de, på en 
grundläggande nivå, liknande utgångspunkter i synen på den individuella 
interaktionsdeltagaren som intentionell och aktivt reflekterande. I detta 
sammanhang bör det dock tilläggas att kommunikativa processer inramas och, i 
olika utsträckning beroende på det aktuella sammanhanget, influeras av latenta 
och ofta dolda inslag av makt (Flyvbjerg, 1998). Detta betyder att individens 
relativa frihet i relation till arbetslivets systemfunktionella villkor inte befriar 
individen från styrning eller kontroll; relationer av dominans påverkar fortfarande 
modern politik, förvaltning och policyskapande (ibid.). På en mer grundläggande 
nivå kan det inte heller ses som oproblematiskt att anta att socialt handlande 
initieras på basis av, och styrs med utgångspunkt i, den enskilda individens vilja 
och intentioner. Detta då vi som individer inte deltar i social interaktion med 
hela vårt väsen och inte heller kan ha full kunskap om de praktiska 
konsekvenserna av vårt handlande med andra (Simmel, 1981).  

De ovan diskuterade utgångspunkterna utgör också grunden när jag studerar 
villkoren i samverkan för de handläggare och personalkonsulenter som ingår som 
operativa representanter inom de aktuella samverkansarrangemangen.   

När deras handlingsvillkor och förutsättningar för att uppnå ett samverkansbaserat 
samspel undersöks ligger det nära till hands att tala om rollförväntningar och 
formellt sanktionerade yrkesroller. Att använda begreppet ”roller” kan i viss mån 
vara berättigat i institutionella sammanhang, exempelvis en välfärdsstatlig 
byråkrati, där manöverutrymmet är starkt begränsat och formella regelverk sätter 
relativt uppenbara gränser för det dagliga handlandet. Det framstår emellertid som 
viktigt att använda rollbegreppet med viss försiktighet då det ger intrycket av en 
determinism i social interaktion. En sådan determinism i social interaktion 
kritiseras av Giddens (1984: 84) på ett relativt skarpt sätt, när han med hänvisning 
till rollkonceptet påpekar att: ”manuset är skrivet, scenen iordningsställd, och 
aktörerna gör det bästa de kan med de roller som utarbetats för dem.” På det 
sättet håller jag med Giddens (1984) när han beskriver aktörers sociala identiteter 
och positionering som en viktigare idé.  
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När det gäller identiteter och identitetsskapande förefaller det dock som centralt 
att ta den alltmer utbredda fragmentiseringen av samhällslivet och traditionella 
strukturer i beaktande. Detta gör Bradleys (1996) resonemang kring förekomsten 
av olika typer av sociala identiteter relevant och välgrundat. Här urskiljer Bradley 
(1996) nämligen potentiella ”latenta” och ofta omedvetna identiteter som inte 
aktivt utgör en grund för handlingar i social interaktion (”passiva identiteter”), 
medvetna identiteter som kontinuerligt fungerar som en bas för individuellt 
handlande (”aktiva identiteter”) samt identiteter formade genom politisk handling 
som föranleder kollektiv organisering av defensiv eller offensiv karaktär 
(”politiserade identiteter”). Politiserade identiteter kan enligt Bradley (1996) 
betraktas som en förlängning av aktiva identiteter och dessa tar form när identitet 
på ett mer omfattande och varaktigt sätt ligger till grund för tankesätt och 
handlande bland involverade aktörer. Sammantaget ger en sådan syn på 
identitetsskapande en förhållandevis dynamisk bild av subjektet där det specifika 
sammanhang som individen befinner sig i tas i beaktande. För som Jenkins (2004: 
4) konstaterat är alla mänskliga identiteter grundade i meningsskapande och 
interaktion, varför de således per definition kan sägas vara just sociala. 

Detta betyder sammanfattningsvis att de handlingslogiker som tidigare diskuterats 
anses ha sin grund i strukturella egenskaper (scheman och resurser) som utmärker 
specifika positioner i särskilda institutionella sammanhang. Inom dessa 
sammanhang specificeras vissa identiteter och sociala förväntningar, som individer 
bär med sig i socialt samspel som internaliserade strukturer. Dessa strukturer kan 
den enskilde aktören ha en större eller mindre medvetenhet och självreflexivitet 
kring, vilket sätter sin prägel på handlandet.  

I en situation där arbetslivet alltmer genomsyras av vad Allvin (1997: 189) kallar 
”regulativ reglering”, finns många exempel där organisatoriskt beteende influeras 
av åtskilliga olika handlingslogiker och ideal där det inte finns någon garanti för 
att den enskilde anställdes lojalitet primärt inriktas mot en särskild arbetsgivare 
eller arbetsplats.  

I det sammanhanget förefaller det relevant att nämna Marte Feirings (1999) 
observationer om en offentlig förvaltning som mer och mer präglas av 
rationalisering och professionalisering, där gränser förskjuts i det sociala 
arrangemang som rehabilitering utgör. Redan 1987 noterade Casten von Otter 
att organiseringen av den svenska offentliga sektorn tenderade att karaktäriseras av 
en mångfald olikartade lojaliteter, vilka var för sig utgår från olika synsätt på hur 
effektivitet kan och bör nås. Bland dessa riktningar skönjer von Otter (1987: 104) 
ett byråkratiskt förvaltningsideal (fokus: objektiva handläggningsrutiner baserade 
på standardiserade regler, tillämpade på medborgare kategoriserade som ärenden); 
ett professionellt ideal (fokus: individualiserad hjälp och stöd i klientarbete som 
utgår från etisk kompetens och yrkeskunskap), samt; ett produktionstekniskt ideal 
(fokus: maximal produktivitet genom specialisering, detaljerade regleringar och 
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tekniskt utvecklade instrument i verksamhetsutövningen). Lojaliteten hos 
enskilda anställda är i den första typen av ideal (det byråkratiska 
förvaltningsidealet) inriktad mot systemet, medan yrkesetiken betonas i det 
professionella idealet och effektiviteten i processen som sådan står i fokus när det 
gäller det produktionstekniska idealet (von Otter, 1987). Spänningar som dessa, 
där det byråkratiska förvaltningsidealet traditionellt sett dominerat verksamheten, 
har tenderat att bli mer komplexa på grund av en ökad implementering av 
marknadsbaserade modeller för att främja effektivitet inom den offentliga sektorn 
(se ex. Lane, 1993; Pollitt & Bouckaert, 2000).  

Utifrån de resonemang som förts ovan kring handlingslogiker som, mer eller 
mindre omedvetet, påverkar handlingsmönster i ett inomorganisatoriskt 
perspektiv kommer jag nu att närmare illustrera hur sådana synliggörs i daglig 
verksamhet för handläggare och personalkonsulenter, dvs. de som utgör operativa 
representanter inom de samverkansarrangemang som studerats. Sådana 
handlingslogiker föranleder, menar jag, olika ideal för hur man på individuell 
såväl som på organisatorisk nivå går in i samverkan; vad man är inriktad på att 
uppnå och utgångspunkter för organisering.  

5.2.3. Byråkratiskt förvaltningsideal – professionellt ideal 
Som tidigare diskuterats tvingas handläggare inom välfärdsstatens organisationer 
ofta hantera komplexa balansgångar mellan formella, institutionaliserade 
regleringar och servicebehov som starkt varierar mellan enskilda klienter (se ex. 
Lindqvist, 1995; 2000). I dagligt arbete avses handläggarna anpassa sig till 
organisatoriska principer som betonar likabehandling och standardiserade 
handläggningsrutiner och samtidigt leva upp till mellanmänskligt grundade 
förväntningar om ett individuellt klientbemötande. Som gräsrotsbyråkrater har 
handläggarna hävdats kunna använda diskretionen i sitt dagliga arbete som en 
källa till viss autonomi från organisatorisk auktoritet, där ett gensvar i situationer 
som karaktäriseras av mänskliga dimensioner möjliggörs (se Lipsky, 1980). 
Handläggare hänvisar i det avseendet ofta till tolkningsmöjligheter när beslut ska 
tas i enskilda ärenden, där vägledning i huvudsak bygger på en tyst kunskap 
baserad på yrkeserfarenhet som gradvis utvecklas och sprids mellan kollegor 
(Ekblad, 2002).  

På basis av detta kan antagandet om att anställda på lägre nivåer delar de mål som 
formulerats av överordnade och betraktar den formella auktoritetsstrukturen som 
legitim ifrågasättas. Intressen såväl som utgångspunkter som präglar daglig 
verksamhetsutövning kan förväntas variera mellan olika organisatoriska nivåer 
och mellan olika yrkesgrupper, vilket ofta föranleder ”diskrepanser mellan 
policyförklaringar och faktisk policy” (Lipsky, 1980: 17). Som Etzioni (1969) och 
Lipsky (1980) noterat finns, i arbeten inriktade på offentlig service som utförs av 
anställda på gräsrotsnivå inom byråkratiska organisationsstrukturer, betydande 
resurser och förmågor att handla på basis av egna viljeriktningar utifrån 
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diskretionsbaserad makt. De riktlinjer och procedurer som omger 
gräsrotsbyråkraten utgör, enligt detta perspektiv, bara löst hållna restriktioner 
rörande bedömningar. Beslutet om hur dessa ska tillämpas i individuella fall vilar 
på den enskilde handläggaren i en process där diskretion tenderar att segra i 
relation till regelformuleringar (Maynard-Moody & Musheno, 2000). På en mer 
övergripande nivå innebär detta att gräsrotsbyråkrater har vissa anspråk på 
professionell status där ett strävande efter att utöka autonomin i yrkesutövningen 
står i fokus, men att deras i grunden byråkratiska status fordrar eftergivenhet till 
direktiv formulerade av överordnade (Lipsky, 1980: 19).  

För att lägga större fokus på yrkeskategorier med professionaliseringsambitioner 
som på daglig basis balanserar organisatoriska krav och formellt sanktionerade 
procedurer utifrån en diskretionsgrundad autonomi, har Amitai Etzioni (1969) 
försökt att vidga perspektivet i professionsinriktad forskning genom att använda 
begreppet semiprofessioner. Sådana försök har dock erhållit kritik med 
utgångspunkt i att de gör konceptet profession meningslöst och oanvändbart 
(Brante, 1988: 125) och tar tid och energi från ”den viktigare diskussionen om 
teoretiska perspektiv och paradigm” (Hellberg, 1991: 11). Stina Johansson (1997) 
framför i det sammanhanget en viktig poäng när hon menar att konceptet 
profession och de professionsteorier som utvecklats i hög grad har åsidosatt 
kvinnoyrken och också värderar generalistkunskap, uppbyggd på yrkeserfarenhet, 
lägre än specialistkunskap som förvärvats via formell utbildning. Utifrån 
utvecklingen under senare år inom den svenska välfärdsstaten menar Johansson 
(1997) att man kan skönja en alltmer framträdande professionsbunden rationalitet. 
Denna rationalitet har sin grund i en inriktning mot professionalisering bland 
yrkesgrupper inom den offentliga arenan. Även om utvecklingen av en 
professionsbunden rationalitet uppvisar likheter med utvecklingsriktningar inom 
andra arenor, menar Johansson (1997) att denna präglas av en annan anda och 
andra utgångspunkter. Den professionsbundna rationalitet som kan urskiljas inom 
offentliga verksamheter innefattar omsorgs- och rättviserelaterade aspekter och 
baseras till stor del på en tyst förtrogenhetskunskap som förvärvas via långtgående 
erfarenhet i yrket (ibid.).  

Utifrån detta framstår det som logiskt att tala om ett spänningsförhållande i daglig 
verksamhet där ett byråkratiskt förvaltningsideal konkurrerar med, och ständigt 
måste balanseras i relation till, ett professionellt ideal (jfr. von Otter, 1987: 104). 
Om det byråkratiska förvaltningsidealet blir en alltför dominerande utgångspunkt 
när verksamhetsområden ska samordnas i organisations- och sektorsöverskridande 
projekt blir, som Lindqvist (1997; 2000) tidigare påpekat, villkoren för samverkan 
komplexa. Moderorganisationerna går enligt det perspektivet in i samverkan 
specialiserat utifrån sina egna sanktionerade byråkratiskt administrativa 
procedurer, vilket kan förväntas skapa en fragmenterad plattform för 
samverkansbaserat samspel.  
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Att uppnå tätare och fler horisontella förbindelser mellan myndigheter utan att 
förlora fördelarna med ett sektorsuppdelat välfärdssystem (Lindqvist & Grape, 
1999) framträder i det perspektivet som en stor utmaning. Tendensen att 
problematisera politiska strategier för samverkan och understryka nödvändigheten 
av friare arbetssätt (Lindén, 1997) samt att samverkan måste få växa fram 
underifrån som ett processinriktat utvecklingsarbete (se ex. SOU 1996: 85) är 
intressant i det sammanhanget. Detta då de utgångspunkter som betonas utifrån 
dessa synsätt primärt handlar om lokala behov och handläggares drivkraft och 
självständighet som operativa representanter. Att de metoder som används i lokala 
samverkansprojekt tenderar att utgå från arbetslinjens biståndsprincip33 och en 
primärt solidaritetsinriktad ansats till den enskilde klienten (Grape, 2001: 199), 
kan tyda på att ett professionellt ideal sätter sin prägel på hur samverkan i 
praktiken organiseras och utförs.   

5.2.4. Effektivitetsideal – professionellt ideal 
I likhet med handläggare vid offentliga myndigheter, präglas också 
arbetssituationen för de personalkonsulenter som utgör operativa representanter 
inom de arbetsgivarringar som studerats (fall 4 och 5) av samtidiga och ofta också 
motstridiga förväntningar i dagligt arbete, dock från ett något annorlunda 
perspektiv. Denna yrkesgrupp förväntas utgöra ett professionellt stöd för 
linjechefer i det operativa personalarbetet samtidigt som krav ställs på att de aktivt 
och offensivt ska bidra till att främja organisationens kostnadseffektivitet och 
marknadspositionering (Söderström, 1997). Detta förutsätter en balansgång 
mellan å ena sidan stödbehoven från de närmast underställda cheferna samt 
enskilda anställda och, å andra sidan, krav från överordnade där organisationens 
konkurrenskraft står i fokus. Att policyfrågor med koppling till personalarbete ur 
ett strategiskt perspektiv blir allt viktigare, kan delvis förstås mot bakgrund av den 
ansvarsförskjutning som skett från välfärdsstatens aktörer gentemot den enskilde 
arbetsgivaren och arbetsplatsens kontext när det gäller arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsprocesser (Lindqvist & Marklund, 1995; Lindqvist, 2000; Grape, 
2001). I det avseendet betraktas det som centralt att vara den goda arbetsgivaren 
för att tillmötesgå krav från politisk nivå beträffande proaktiv och systematisk 
organisering av personalarbete, men även för att stärka den organisatoriska 
legitimiteten (se ex. Edlund, 2001).  

Under senare år har “Human Resources Management” (förkortat HRM) använts 
flitigt för att understryka en moderniserad ansats till personalfrågor, där 
personalarbete integreras som en central del i organisationens övergripande 
ledningsstrategi (Söderström, 1997). Även om det kritiskt ifrågasatts huruvida den 
starka betoningen på HRM har föranlett några konkreta förändringar i operativa 

33 33 Owe Grape (2001: 49, 50) talar om en “biståndsprincip” där arbetslinjen har en viktig funktion som en del 
av en etablerad välfärdspolicy där staten förväntas omfördela statliga resurser för att skapa villkor för jämbördiga 
livschanser och sociala rättigheter bland medborgarna. 
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metoder i personalarbetet i praktiken (Granberg, 2003), ses konceptet som sådant 
som ett logiskt steg i utvecklingen med hänvisning till ”tankegångar i tiden som 
affärsidé, decentralisering, resultatstyrning och marknadsorientering” (Söderström, 
1997: 257). Magnus Söderström (1997) talar således om en alltmer synlig 
ekonomisering av personalarbetet, där personalrelaterade frågor tenderar att ha en 
tydlig strategisk inriktning och attraherar ett starkare affärsintresse för att utveckla 
know-how och kompetens i verksamheten. Denna inriktning där fokus på ett 
tydligare sätt ligger på ledning via kompetens bygger till stor del, enligt Margareta 
Damm (1993), på idéer om management som har spridits från ledningsnivå i 
yrkeslivet där debatten kring personalarbete kommit att domineras av en tonvikt 
på företagsstrategier och företagskoncept. Samtidigt med utvecklingen där 
personalarbetet inom många organisationer mer och mer integrerats som en 
konkurrensfaktor i övergripande ledningsstrategier, har ansvaret för den 
fortlöpande hanteringen av personal- såväl som budgetrelaterade frågor i ökad 
utsträckning delegerats till linjechefer (se ex. Damm, 1993; Söderström, 1997; 
Kjellberg m.fl., 1998; Granberg, 2003).  

Vad innebär då detta när det gäller villkoren och inriktningen i dagligt arbete för 
en yrkeskategori så som personalkonsulenter? Dessa förväntas både att i någon 
mån fungera som interna personalkonsulter gentemot linjechefer och arbetsledare 
i dagliga processer som gäller arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor och att med en 
extern inriktning, i sitt arbete med personalstrategier, kommunicera 
organisationens ledningskoncept och utvecklingsplaner (Damm, 1993). Detta 
berörs också av Otto Granberg (2003: 51) när han diskuterar 
personalavdelningens dubbla roll som en ”broms” och en ”motor” för 
organisationens utveckling. I rollen som organisationens broms är den primära 
funktionen enligt Granberg (2003) att utarbeta detaljerade formella rutiner för att, 
i perioder av snabba och omvälvande omgivande förändringar, minska risken för 
störningar i dagligt arbete så att verksamheten snabbt och smidigt kan återgå till 
normalläge. Detta skiljer sig distinkt från rollen som organisationens motor, där 
fokus ligger på att offensivt arbeta för att nyttja förändringar i omgivningen som 
naturliga lärandesituationer som möjliggör organisatorisk utveckling (ibid.). 
Denna dubbla roll anses ställa stora krav på ett professionellt förhållningssätt bland 
personalkonsulenterna; att vara en offensiv kraft som skapar organisatoriska 
utvecklingsmöjligheter och samtidigt fungera som ett stabiliserande stödsystem i 
operativt arbete involverar en komplex balansgång (ibid., s. 52). Magnus 
Söderström (1997) berör detta när han skönjer utmaningar i personalarbetet som 
handlar om att utgöra ett professionellt stöd och verka för ett konstruktivt 
samspel med linjechefer, utan att för den skull tumma på det aktiva bidraget för 
att utveckla kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga arbetssätt.   
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Utifrån de beskrivna villkoren i personalarbetets utförande kan det konstateras att 
spänningar föreligger i daglig verksamhet där personalkonsulenter förväntas bidra 
strategiskt såväl som operativt, till flexibilitet såväl som stabilitet, för att stärka 
organisationen i externt såväl som internt avseende. I detta sammanhang menar 
jag att man kan tala om deras situation som präglad av ett effektivitetsideal som 
primärt utgår från organisationen och dess strävan efter konkurrenskraft. Detta 
ideal innefattar ett bredare och mer marknadsrelaterat sökande efter vägar att öka 
verksamhetens effektivitet jämfört med det produktionstekniska idealet (jfr. von 
Otter, 1987: 105). Effektivitetsidealet präglas således av en riktning där det gäller 
att ”ligga på framkant”, läsa av externa impulser och utveckla ledningsstrategier 
för att nyttja de resurser som finns, inte minst kompetenser, på ett 
kostnadseffektivt sätt. Vidare också att snabbt åtgärda eventuella resurs- och 
kompetensbrister för att bibehålla och vidareutveckla organisationens 
konkurrensförmåga. Det går dock också att urskilja ett professionellt ideal (jfr. 
von Otter, 1987: 104) där konsulenternas utveckling av yrkesprofessionalism och 
yrkeslegitimitet, som organisationens specialister i personalfrågor, står i fokus. I 
likhet med gräsrotsbyråkraten tvingas personalkonsulenten i stor utsträckning i 
dagligt arbete balansera organisatoriskt inriktade formella krav från överordnade i 
relation till reella stödbehov av mänsklig karaktär som signaleras från 
verksamheten. På ett liknande sätt som ifråga om myndighetshandläggarna skulle 
man på en grundläggande nivå kunna hävda att detta handlar om en balansgång 
mellan en systemfunktionell teknisk rationalitet och en socialt grundad, moralisk 
rationalitet som betonar mänskliga värden (jfr. Allvin, 1997). Att som 
personalkonsulent hantera kraven på kostnadseffektivitet och organisationens 
konkurrenskraft och samtidigt bibehålla ett konstruktivt samspel (Söderström, 
1997) med linjechefer och medarbetare internt, betraktas erfordra ett 
professionellt förhållningssätt i yrkesutövningen.  

Mot bakgrund av detta kan ett deltagande i nätverkskonstellationer så som 
arbetsgivarringar ses som ett led i att leva upp till organisatoriskt sanktionerade 
krav på att vara offensiv för att proaktivt uppmärksamma omgivande 
förändringar. Ett sådant deltagande kan också betraktas som en väg för 
personalkonsulenten att nå yrkesutveckling genom utbyte av erfarenheter och 
kunskaper från operativ verksamhet. En ansats som den sistnämnda kan förklara 
varför det noterats att arbetsgivarringar i många fall uppvisar en primär inriktning 
mot att ”samla kompetenser och resurser inom rehabiliterings- och 
preventionsområdet, vilket leder till en ökad professionalism” (Markides & 
Ribbing, 2006: 4). Det vill säga att arbetsgivarringarna snarare i många fall 
fungerar som en sorts kompetenscentra än reella mellanhänder för att främja 
rörlighet genom arbetsbyten mellan olika organisationer och branscher på den 
lokala och/eller regionala arbetsmarknaden (Markides & Ribbing, 2006). Som en 
slags ”Communities of practice” (CoP’s) kan arbetsgivarringarna i det avseendet 
utgöra arenor för utbyte av information och samordning av resurser, framförallt 
kompetensresurser, över arbetsplatsgränser som gör det möjligt att finna lösningar 
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på gemensamma problem och nå utvecklingsmöjligheter (se von Otter, 2003: 
109). Det som håller CoP’s samman är gemensamma aktiviteter och uppbyggda 
relationer mellan specifika yrkesgrupper eller professioner (Wenger, 1998; 
Hildreth & Kimble, 2004). Grupperingarnas gränser och inriktning omförhandlas 
kontinuerligt, deltagandet är frivilligt och ofta är dessa ”communities” inte heller 
organiserade i formell mening (Wenger, 1998).  

Från organisationens synvinkel kan också en orientering mot interorganisatorisk 
samverkan förstås som ett steg i att nå kostnadseffektivitet och öka 
konkurrensförmågan. Som bland andra Himmelman (1996) och Lindberg (2002) 
noterat finns det ofta, även om detta inte alltid i första hand är synligt, en 
utgångspunkt till etablerandet av interorganisatoriska relationer där samverkan 
med externa parter avses möjliggöra ett mer effektivt nyttjande av befintliga 
resurser. Det handlar då om att parter i maktställning tar initiativ till samverkan 
för att åstadkomma ett klimat och en inriktning där anställda inom inblandade 
organisationer lär sig att producera mer med mindre resurser (Himmelman, 
1996). Samverkan kan med den utgångspunkten initieras för att ingjuta en större 
medvetenhet om kostnader och utgifter, där det gäller att så effektivt som möjligt 
nyttja de samlade resurser som står till buds (ibid.).  

Utöver detta finns också en dimension av samverkan där mobilisering över 
organisatoriska gränser ökar de inblandade organisationernas möjligheter att bli 
konkurrenskraftiga arbetsgivare, där interorganisatoriskt samspel kan göra det 
lättare att ”läsa av” och proaktivt möta förändringar i omgivningen. Framförallt 
med koppling till personalarbete och personalhantering utgör s.k. intermediärer 
(”Labour Market Intermediaries”, eller LMI’s) ett allt vanligare verktyg på många 
arbetsmarknader för att stärka kontaktvägar över organisationsgränser och skapa 
nya anställningsmöjligheter (Benner, 2003: 625). Dessa intermediärer syftar inte 
minst till att underlätta kommunikations- och informationsflöden mellan 
arbetsplatser, för att hjälpa arbetsmarknadens aktörer att möta vad som beskrivs 
som ökade krav på flexibilitet genom att göra marknadsrelaterade risker mer 
hanterbara (Benner, 2003; Gore, 2005; Hallqvist, 2005). Intermediärer har blivit 
ett allt vanligare inslag de senaste åren med USA och området kring Silicon 
Valley som det tydligaste exemplet, men liknande sammanslutningar finns också i 
framförallt Holland och Danmark. Casten von Otter (2003) har med hänvisning 
till förekomsten av tidigare nämnda CoP’s och LMI’s diskuterat framväxten av 
arbetsgivarringar på den svenska arbetsmarknaden. Sådana ringar anses av von 
Otter (2003) fylla funktionen att korta karriärvägar och underlätta övergångar 
mellan samverkande organisationer, men främjar även utbyte av företagsspecifika 
kompetenser. Detta kan, åtminstone delvis, förstås mot bakgrund av att 
organisering av samverkansallianser mellan organisationer presenteras som ett 
alternativ som allt oftare väljs och anses eftersträvansvärt för att nå privilegierad 
information och tillgång till nya marknader (Castells, 1999).  
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Det kan alltså sammantaget sägas finnas en grund för drivkrafter till samverkan 
både från de enskilda personalkonsulenternas strävan att stärka sin positionering i 
yrkesfunktionen (professionellt ideal) och från deras organisationers sida, för att 
uppnå ökad kostnadseffektivitet och konkurrenskraft som arbetsgivare 
(effektivitetsideal). Det kan tänkas att dessa ideal samtidigt, mer eller mindre 
uttalat, föreligger från en enskild aktörs sida inom ett samverkansarrangemang, 
men det kan också mycket väl vara så att de skapar motstridiga förväntningar och 
utgångspunkter i deltagandet och gör representantfunktionen svårhanterbar. 

5.2.5. Legitimitetsideal (organisatorisk legitimitet) 
Det har noterats att samverkan och interorganisatoriska arrangemang av olika slag 
blivit ett allt vanligare inslag inom såväl näringsliv som offentlig, statlig och social 
sektor, utifrån affärsintressen likväl som utifrån politiska signaler om 
kostnadseffektivitet och en legitimitetsinriktad strävan efter det allmänna bästa (se 
ex. Huxham, 1996). Många forskare skönjer en diskrepans mellan retorik och 
praktik där samverkan återkommande signaleras som det enda rationella 
alternativet i en alltmer komplex och föränderlig värld, men där 
utgångspunkterna för praktiskt samverkansarbete är högst diffusa (Mallander, 
1998; Reitan, 1998; Longoria, 2005). Utifrån detta har det förts fram att den 
huvudsakliga drivkraften bakom interorganisatorisk samverkan ligger i den 
symbolik som signaleras till det omgivande samhället (medborgare, klienter etc.) 
där den deltagande aktören, genom sitt engagemang över organisatoriska gränser 
ses som mer ansvarstagande och legitim i sin verksamhetsutövning (Reitan, 1998; 
Longoria, 2005). Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori har Mallander (1998: 
149) talat om samverkan som en ”rationaliserad myt” där bedömningen av 
huruvida projekt når framgång i första hand utgår från om samverkan leder till 
förhöjd legitimitet för inblandade parter, inte det reella utfallet i konkret 
verksamhet.

Sådana perspektiv på interorganisatorisk samverkan ger också en bakgrund till 
varför renodling mellan myndigheters verksamheter i praktiskt arbete ofta 
motsvaras av åtgärder och incitament i den andra riktningen, där nödvändigheten 
av gränsöverskridande aktiviteter framhålls (jfr. Lindberg, 2002). Man kan i det 
avseendet tala om en balansgång där reformer för tydliggjorda gränsdragningar 
föranleder en betoning på samverkan där moraliska och ideologiska argument, 
exempelvis tillgänglighet och inflytandemöjligheter i verksamheternas 
utformning, kommer i förgrunden (ibid.). Grunden när samverkan initieras på 
basis av moraliska och ideologiska argument är ofta en problematisering av en 
sektorsbaserad uppdelning av ansvar och resurser mellan offentliga myndigheter, i 
relation till klientbehov hos grupper med komplexa stödbehov (se ex. SOU 
1996: 85, Lindqvist, 1997: Lindqvist & Grape, 1999). Det finns också andra 
utgångspunkter som inte lika explicit uttrycks; bland annat relaterade till 
nödvändigheten av att utveckla nya arbetsmetoder och organisatoriska 
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kompetenser samt förändringar i hur myndigheter styrs och leds (se Fridolf, 
2001a).  

Den kritik som framförts mot att man från politisk nivå och ledningshåll inte i 
tillräcklig utsträckning arbetat fram ett gemensamt synsätt och en reell 
stödstruktur för att stimulera samverkan mellan myndighetskontor på lokal nivå 
(se ex. Lindqvist, 1997; Lindén, 1997) kan ses som en indikation på att dessa 
samverkansprojekt, framförallt, har en viktig symbolisk betydelse. I ett sådant 
sammanhang kan projektformen göra det möjligt att, vid sidan av den avgränsade 
samverkan som organiseras, bibehålla ursprungliga uppdelningar mellan 
organisationer och grupper i daglig verksamhet (se Sahlin-Andersson, 1989). 
Något som ofta, enligt Sahlin-Andersson (1989), görs när en viss verksamhet 
identifierats som central att lyfta fram och utveckla genom 
organisationsöverskridande samverkan för att främja organisationens legitimitet. 
Frågan om enskilda klienter som, på grund av sektoriseringen av samhällsaktörers 
ansvar och resurser, ’snurrar runt i systemet’ eller ’faller mellan stolarna’ kan ses 
som angelägen att hantera genom projektorganisering just för att den sätter 
frågetecken kring verksamheternas ”kundanpassning” och tillgänglighet ur ett 
medborgarperspektiv.   

Även om det noterats att arbetsgivarringar, i de lokala miljöer där de formats, 
tenderar att vara mycket olikartade inriktningsmässigt, ses de som viktiga verktyg 
för att utveckla de ingående organisationernas personalpolitik och utgör ofta ett 
stöd för dessa att agera som goda arbetsgivare (ATK, 2003a). Eller, som det har 
uttryckts av Curt Edlund (2001: 63): ”en god rehabiliteringsverksamhet 
upprätthåller företagens legitimitet och stärker möjligheterna till att en positiv 
image skapas och vidmakthålls”. En sådan legitimitet från det enskilda företagets 
sida anses, menar Edlund (2001), inte minst som viktig för att främja den framtida 
möjligheten till rekrytering och kompetensförsörjning. Utifrån en uppföljning av 
34 arbetsgivarringar runtom i landet menar man från ATK Arbetslivs (2003a) sida 
att det visserligen finns långtgående skillnader i strukturer som etablerats för 
samverkan och i formulerade ambitioner, men att det går att skilja mellan ringar 
som initierats utifrån interna drivkrafter och de som har en grund i externa 
drivkrafter. Inom den första typen av ringar utgörs plattformen, enligt ATK-
utredarna (2003a), av en mobilisering av resurser i en formeringsprocess som 
vägleds av självupplevda behov bland arbetsgivarna. Detta skiljer sig från den 
andra typen där initiativtagandet utgår från offentliga myndigheter som har 
drivande roller i att uppmuntra och organisera fram interorganisatoriska relationer 
(ibid.). Oavsett var själva den initiala drivkraften ligger bedrivs arbetsgivarringarna 
i regel som övergångsarbetsmarknader i gränslandet mellan det privata näringslivet 
och offentliga institutioner (ATK, 2003b). I det avseendet utgår de inblandade 
parternas användning av ringarna framförallt från intentioner att minska kostnader 
för rehabilitering och ohälsa, men också att signalera ett aktivt socialt 
ansvarstagande som arbetsgivare (ibid.). 
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Då utgångspunkten ligger i externa drivkrafter kan detta i någon mån förstås som 
ett strategiskt gensvar där samhällsaktörer och myndigheter tar ansvar att verka för 
lokal och regional samverkan i linje med politiska signaler. Detta kan också ses 
som en reaktion på den kritik som framförts om att myndigheter intar en alltför 
passiv hållning i relationen till arbetsgivare, för att dessa systematiskt ska kunna ta 
ansvar för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete enligt det utökade lagstadgade 
ansvaret under senare år (se ex. Olsson, 2003). Även när initiativtagandet och 
drivkraften ligger i interna drivkrafter kan den dimension som handlar om socialt 
ansvarstagande ses som central. Frågan om företagens värdegrund när det gäller 
näringslivets ansvar för kollektiva nyttigheter och att humanistiska aspekter 
inkluderas i relationen mellan ledarskap och medarbetare har, enligt von Otter 
(2003: 105), på ett tydligare sätt kommit med på den formella dagordningen. 
Mot den bakgrunden kan just öppnare gränser mot andra sektorers aktörer och 
samverkan i interorganisatoriska arrangemang av olika slag betraktas som ett 
naturligt steg i att förstärka en etisk policy i personalarbete och signalera en aktiv 
strävan efter att bli den goda arbetsgivaren.  

5.2.6. Synergistiskt ideal (nätverksorganisering) 
Som tidigare indikerats har kapacitetsdimensionen av många forskare (t.ex. 
Bardach, 1998; Huxham & Vangen, 2005) beskrivits som en viktig utgångspunkt 
i organisationers strävan efter att organisera interorganisatorisk samverkan. Med 
detta avses att aktörer genom att samordna resurser av olika slag kan uppnå en 
samlad kapacitet som möjliggör skapandet av ett samhälleligt värde och/eller 
förändringsförmåga, som vida överskrider vad de ingående parterna enskilt skulle 
förmå att mobilisera. Man kan i det sammanhanget, menar jag, tala om 
förekomsten av ett synergistiskt ideal som vägleder en stark strävan inom och 
mellan många branscher och sektorer att samverka över organisationsgränser.  

Detta ideal inrymmer också en optimistisk syn på ”nätverkande” där 
interorganisatoriska samverkansarrangemang ses som arenor fria från dominans, 
där utgångspunkterna för organisering, framförhandlade intressekompromisser 
och självreglering, står i skarp kontrast gentemot de principer som präglar 
hierarki- och marknadsrelationer. Enligt den s.k. ”Governance-skolan” (se 
Börzel, 1998), som företräds av nätverksteoretiker som Mayntz (1993) och 
Chisholm (1996), utgår handlande i samverkan inte från centraliserade maktkällor 
utan från medlemmarnas ömsesidiga anpassning till ett framförhandlat gemensamt 
intresse.

Marknader, hierarkier och nätverk har presenterats som distinkt olikartade former 
av koordinerat utbyte som var för sig bygger på olika normativa baser, 
kommunikationsmedel, metoder för konfliktlösning, grader av flexibilitet, 
hängivenhet bland aktörer, interaktionsklimat och aktörspreferenser (Powell, 
1991). Walter W. Powell (1991) menar att sådana skillnader i huvudsakliga 
kännetecken för organisering skapar en grund för olika interaktionsmönster och 
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ramverk för utbytesprocesser mellan enskilda aktörer. Det framförs i det 
avseendet att nätverk skiljer sig från hierarkins administrativa ordergivning såväl 
som från marknadens anonyma och avskilda transaktioner, då organiseringen 
utgår från ”individer som är sysselsatta i ömsesidigt stödjande handlingar” (ibid., s. 
271).

Mayntz (1993) och Chisholm (1996) förespråkar ett liknande synsätt då nätverk 
framställs som baserade på horisontella relationer och symmetriska 
handlingsmöjligheter där de samverkande parterna själva solidariskt reglerar sitt 
beteende, med vägledning utifrån ett framförhandlat mål. Då regleringen och 
kontrollen av nätverket, dess aktiviteter och inriktning, på det sättet hanteras av 
de ingående aktörerna som medlemmar inom arrangemanget betraktas samspelet i 
samverkan som självreglerande (Chisholm, 1996: 219). I grunden finns i regel ett 
ömsesidigt beroende mellan aktörerna på basis av det gemensamma intresset och 
målet, men en grundläggande tanke är att dessa ändå bibehåller en hög grad av 
självständighet och utan sanktioner frivilligt kan lämna nätverket (Jones m.fl., 
1997). Logiken bakom nätverksorganisering anses vara förhandling och 
ömsesidigt utbyte, vilket skiljer sig från den oreglerade konkurrens som präglar 
organiseringen av marknader och de auktoritets- och lydnadsgrundade relationer 
som utgör grunden för hierarkier (Mayntz, 1993: 7).  

När det gäller den solidaritet och hängivenhet som tidigare nämndes som en 
koordinerande grund för samverkansarrangemang, kan en stor del av det 
perspektiv som används av ”Governance-skolans” företrädare spåras till 
Hirschmans (1970) inflytelserika teori om Exit, Voice och Loyalty. Grunden för 
denna teori är att kommunikationsmöjligheterna och flexibiliteten inom en 
sammanslutning måste vara så pass omfattande att var och en av aktörerna, när de 
försöker kommunicera förändringsförslag och/eller missnöje, ser det som 
realistiskt att påverka verksamhetens inriktning. Om möjligheter till inflytande 
existerar, skapas också en grundläggande lojalitet (”Loyalty”) till 
sammanslutningen som gör att medlemmarna stannar även om de inte alltid till 
fullo sympatiserar med riktningen i de aktiviteter som organiseras. Utan en sådan 
upplevelse av möjligheter att göra sin röst hörd och kommunicera intressen och 
preferenser (”Voice”), begränsas plattformen av entusiasm och steget till att 
utträda (”Exit”) blir kort och ses snabbt som det mest logiska alternativet.   

I litteratur som primärt fokuserar på den privata sektorn är det tydligt att 
nätverksorganisering och en hållning baserad på ett synergistiskt ideal präglar 
synen på interorganisatorisk samverkan som en eftersträvansvärd strategi, för att 
orientera sig i ett alltmer konkurrensinriktat och föränderligt företagsklimat. 
Utgångspunkter som förs fram för en mer horisontell och samverkansinriktad 
organisering tenderar att belysa betydelsen av att: öppna upp organisatoriska 
gränser för att underlätta ett större flöde av information, resurser och idéer 
(Ashkenas, 1997); omforma traditionella hierarkiska mekanismer så att kunskap på 
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ett snabbare och effektivare sätt kan översättas till företagsspecifika kompetenser 
(Pralahad & Hamel, 1990; Miles m.fl., 1998); befria medarbetare från den 
kedjeinriktade organisationsstrukturens begränsningar och istället främja 
informella interaktionsnät, för att stödja innovationer (Mintzberg, 2002). Aktivt 
deltagande från företag i strategiska allianser, samarbetsbolag och partnerskap av 
olika slag betraktas, i linje med detta, som en väg att reducera 
transaktionskostnader, öka konkurrensförmåga och få tillgång till kritisk kunskap 
(Kogut, 1998; Gulati, 1998). Enligt Manuel Castells (1999: 198) pekar detta 
nödvändigtvis i en riktning där organisationen, för att kunna internalisera 
nätverksflexibilitetens fördelar, ”måste bli ett nätverk i sig själv och dynamisera 
varje element i sin interna struktur”.  

Detta ger en bakgrund till utvecklingen inom den svenska välfärdspolitiken och 
den offentliga sektorn. Denna utveckling speglar en inriktning där tyngdpunkten 
har förskjutits från central styrning till decentraliserat ansvar i operativt arbete och 
lokal samverkan i nätverksgrupper och projekt (Lindqvist & Borell, 1998). 
Förändringar som dessa kan i någon mån, enligt Lindberg (2002), härledas till 
föreställningar om framgång och konkurrenskraft som utflödar från den privata 
sektorn där samverkan flitigt initieras i olika former. Valérie Fournier (1999) och 
Johan P. Olsen (2005) urskiljer i det sammanhanget en alltmer dominerande 
nätverkskritik av byråkrati där den offentliga förvaltningens förmåga att hantera 
de uppgifter och omständigheter som den möter ständigt ifrågasätts. I det 
avseendet föredras samarbete och konsensussökande i plattare och mer mottagliga 
organisationer, i överensstämmelse med ett perspektiv på medborgare som 
kunder i en kommersiell förbindelse med myndighetsföreträdare, snarare än 
traditionella ”ineffektiva, kostsamma och rigida” verksamhetsstrukturer (Olsen, 
2005: 6).

Med utgångspunkt i detta kan det förväntas finnas en omfattande drivkraft i ett 
synergistiskt ideal där aktörer ser en lockelse och uppenbar logik i att koordinera 
sig, via horisontella och symmetriska utbytesförbindelser, över 
organisationsgränser för att uppnå en ökad samlad kapacitet. En sådan inriktning i 
att kombinera resurser för att förhöja varandras förmåga i vissa överenskomna 
avseenden kan ofta förstås som den huvudsakliga samverkansidén bakom många 
interorganisatoriska arrangemang. Hur denna idé sedan realiseras i praktiken är en 
annan, betydligt mer komplex, fråga. Det kan i det sammanhanget tänkas vara så 
att många av de tidigare redovisade mer organisations- och individspecifika 
idealen gör det svårt för de involverade aktörerna att på en mer övergripande 
nivå sträva i samma riktning.   
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5.2.7. Kan idealen förenas i samverkan? – kommunikativt 
handlande som utgångspunkt
För att det synergistiska idealet ska kunna omsättas i praktisk handling, i reellt 
samverkansbeteende, menar jag att en framgångsrik kommunikativ process där en 
ömsesidig förståelse etableras mellan parterna är en nödvändighet. Arrangemang 
grundade på interorganisatorisk samverkan, som särskiljs från marknads- och 
hierarkibaserad handlingskoordinering, kan på en övergripande nivå ses som 
kommunikativa sammanslutningar, där enskilda aktörers framgångsorienterade 
nyttokalkyler och centraliserade maktkällor utgör kontroversiella inslag. 
Åtminstone så länge grunden inte utgörs av en gemensam överenskommelse där 
den uttalade strävan är att förhöja varandras effektivitet och främja 
marknadspositionering, så som exempelvis är fallet inom många strategiska 
allianser. I sådana samverkanskonstellationer hamnar handlande utifrån strategiska 
förtecken i ett annat ljus. Detta är dock inte fallet inom de 
samverkansarrangemang som studerats i denna avhandling. 

Vidare kan också organisationsspecifika riktningar som utgår från en 
systemfunktionell praktik och teknisk, snarare än kommunikativ, rationalitet 
skapa komplexitet i samverkan. Detta är min ansats då jag, med utgångspunkt i 
Habermas teori om kommunikativt handlande (1984; 1990; 1995), diskuterar 
möjligheterna att förena de tidigare redovisade idealen i samverkan. Teorin 
används således när det gäller handlingskoordinering mellan samverkande 
representanter ur ett mer övergripande perspektiv och inte på talhandlingsnivå för 
att illustrera samspel och spänningar i språklig kommunikativ praktik. Även om 
jag i grunden till stor del instämmer i de invändningar som från olika håll – inte 
minst från Antony Giddens34 och Michel Foucault35, rests mot Habermas teori 
om kommunikativt handlande, menar jag att hans utgångspunkter har relevans 
och är högst användbara i detta specifika sammanhang.  

Initierandet av de samverkansarrangemang som studerats kan anses vara baserad 
på ett gemensamt tema som noterats av interaktionsdeltagarna (dvs. 
representanterna för de involverade moderorganisationerna) utifrån den 
horisontgivande och kontextbildande funktion som livsvärlden har för 
förståelseinriktat handlande. På basis av de projektbeskrivningar som upprättats 
för de aktuella arrangemangen kan ett sådant tema skönjas i ambitionen att 
utveckla metoder och ansatser i rehabiliteringsarbete, där gemensamma 
erfarenheter av inomorganisatoriska problem utgör en plattform. Detta tema 

34 Giddens (1984) ifrågasätter tanken om förekomsten av arenor som präglas av ett kommunikativt samspel där 
dominans och makt inte utgör djupt rotade inslag, och sätter de grundläggande villkoren för socialt beteende som 
sådant och på det sättet påverkar mellanmänskliga utbytesprocesser. I detta avseende menar Giddens (ibid.) att 
dominans och makt inte kan likställas med förvrängd kommunikation eller en asymmetri i fördelning mellan 
interaktionsdeltagare, utan snarare utgör ett inneboende element i sociala förbindelser som sådana.  
35 Michel Foucault (1997) ser Habermas teori som utopisk och uttrycker att han har svårt att föreställa sig ett 
tillstånd eller ett samhälle där kommunikation fritt kan försiggå, utan restriktioner eller inslag av makt och tvång.  
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fungerar sedan i Habermas (1995) perspektiv som en grund för att rama in ett 
relevansområde där utrymmet för handlingsalternativ, i form av möjligheter och 
begränsningar för att realisera individuella mål och handlingsplaner, avgränsas 
utifrån ömsesidig förståelse. Man kan följaktligen säga att det samförstånd som 
etableras kring relevansområdet binder interaktionsdeltagarna samman 
intersubjektivt.  

För att uppnå samförstånd och åstadkomma en koordinering av handlande måste 
deltagarna, genom processer av ömsesidig tolkning, förhandla sina definitioner av 
den aktuella situationen och nå en överlappning mellan dessa (Habermas, 1984; 
1995). I själva interaktionen förhåller sig dock inte interaktionsdeltagarna bara till 
något i den objektiva världen, utan även till den omgivande sociala världen och 
deras egen subjektiva inre värld (Habermas, 1995). Det är med andra ord möjligt 
att tala om processer som överlappar varandra, vilka sammantaget skapar en 
plattform för förståelse. Det samförstånd som etableras lägger grunden för en 
teoretisk diskurs där anspråk kan resas och kritiseras på ett öppet sätt (Habermas, 
1984; 1995) och där deltagarna förväntas inta en performativ attityd36 och 
fortlöpande inrikta sitt beteende efter intersubjektivt erkända normer om 
förståelseinriktat handlande (Habermas, 1984). Denna förståelseinriktning är också 
vad som i grunden skiljer kommunikativt handlande från framgångsorienterat, 
strategiskt handlande. Således uttrycker Habermas (1995: 99) att; ”om 
kommunikativa handlingar talar jag, när de delaktiga aktörernas handlingar inte 
koordineras via egocentriska framgångskalkyler utan via uppnåendet av ömsesidig 
förståelse”.  

Genom en närmare beskrivning av vad Habermas (1990: 176) kallar ”mekanismer 
för handlingskoordinering” blir det än tydligare hur kommunikativt handlande 
relaterar till de samverkansarrangemang som studerats samt hur denna 
koordinering skiljer sig från strategiskt inriktat och instrumentellt handlande. I 
Habermas (1990; 1995) perspektiv måste ett särskiljande göras mellan samförstånd
och påverkan. Grunden för detta är att kommunikativa handlingar från en part 
bara kan lyckas under förutsättning att de accepteras och verifieras som giltiga av 
en annan part inom det ramverk av intersubjektivt bindande normer som 
etablerats, där förpliktelser om ömsesidig anpassning anges (Habermas, 1995). På 
det sättet kan samförstånd och påverkan i ett kommunikativt sammanhang inte gå 
hand i hand, utan är snarare ömsesidigt uteslutande då ”kommunikationsprocesser 
inte samtidigt kan företas i avsikt att nå samförstånd med en deltagare och att 
utöva inflytande på honom” (Habermas, 1995: 114). Vidare måste samförstånd 
enligt Habermas (1990) av nödvändighet uppnås genom ett interaktivt samspel 
(dvs. en förhandlingsprocess) mellan de involverade deltagarna. Om extern 
påverkan, genom exempelvis hot eller belöningar, utgör den huvudsakliga 

36 En performativ attityd definieras som en attityd där “interaktionsdeltagarna företar en reglerad, dvs. en 
rationellt kontrollerad, övergång från en attityd – objektiverande, expressiv eller normkonform – till en annan” 
(Habermas, 1995: 105).  
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utgångspunkten går det inte att tala om kommunikativt handlande i reell mening 
(ibid.). I en sådan situation förlorar samförståndet sin handlingskoordinerande 
verkan.

Om inriktningen från en representant inte signalerar ömsesidig förståelse och en 
övertygelse om behovet av att uppnå acceptans av andra aktörer, utan primärt 
präglas av strategiskt egenintresse, kan det kommunikativa handlandet förvrängas 
(Habermas, 1995). Sådant framgångsorienterat, instrumentellt beteende kan 
inträda i kommunikativa processer i form av medvetet eller omedvetet strategiskt 
handlande. I det första fallet talar Habermas (1984: 333; 1995: 101) om 
”manipulation” och i det andra om ”systematiskt förvrängd kommunikation”. 
Vid ”manipulation” är interaktionsdeltagaren medveten om att 
handlingsvillkoren i det kommunikativa sammanhanget inte efterlevs och döljer 
detta för de övriga (Habermas, 1995). ”Systematiskt förvrängd kommunikation” å 
andra sidan förekommer då deltagaren för sig själv döljer sina strategiska 
utgångspunkter och i sin interaktion med andra omedvetet, genom en ansats som 
inte i grunden är genuint förståelseinriktad, stör eller förvränger den 
kommunikativa processen (ibid.).  

Habermas teori om kommunikativt handlande belyser på ett illustrativt sätt de 
många balansgångar som det kan innebära att översätta det synergistiska idealet för 
nätverksorganisering i praktiskt samverkansbeteende. Om samverkansidén ska 
vara möjlig att realisera menar jag att de inblandade representanterna måste nå en 
gemensam situationstolkning, inta en förståelseinriktad, performativ attityd och 
sträva efter att uppnå samförstånd. Detta samförstånd kan dock tänkas vara 
bräckligt då mer eller mindre omedvetna handlingslogiker från ordinarie 
verksamheter kan påverka inriktningen i samverkan och, i värsta fall, skapa 
spänningar i det samverkansbaserade samspelet. De många ideal och 
viljeriktningar som präglar de operativa representanternas moderorganisationer 
kan förväntas föranleda olikartade ingångar i samverkan, där koordineringen av 
relationer på organisatorisk såväl som på mellanmänsklig nivå påverkas. Jag vill 
följaktligen mena att en koordinering i samverkan i linje med det synergistiska 
idealet inte är någon självklarhet, utan att andra ideal som det professionella 
idealet (individuell yrkeslegitimitet) eller legitimitetsidealet (organisatorisk 
legitimitet) mycket väl kan stå i förgrunden i den organisering som sker. I 
grunden handlar detta om med vilka ambitioner man går in i ett 
samverkansarrangemang. De olikartade riktningar som dessa ideal sätter i det 
samverkansbaserade samspelet kan dock i förlängningen förväntas påverka de 
olika arrangemangen även ur ett organiseringsmässigt perspektiv. Det vill säga, 
huruvida samverkan över tid utvecklas till att bli en fragmenterad eller en 
sammanhållen process. Om det synergistiska idealet avses realiseras i praktiken 
och samverkansambitioner i hög grad ska vara möjliga att koordinera på 
organisatorisk nivå såväl som på representantnivå krävs ett kommunikativt 
handlande av inblandade parter. Det förefaller därför påkallat att hävda att en 
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förståelseinriktad kommunikation är central som ett medel för att koordinera 
utgångspunkter och positioner i samverkan. För att illustrera utgångspunkterna 
för de olika ideal som presenterats i detta kapitel har följande fyrfältsfigur 
konstruerats (se figur 5).  

Ovanstående fyrfältsfigur fungerar i denna avhandling som ett analysverktyg, där 
ambitionen är att i senare kapitel (kapitel 8) illustrera de huvudsakliga empiriska 
resultaten i form av rörelser och spänningar mellan de olika fälten. Genom 
användandet av denna figur är tanken att synliggöra omfattningen av de 
inblandade individernas och organisationernas samverkansambitioner, samt vilket 
eller vilka ideal som står i förgrunden i den reella samverkansorganiseringen. 
Vidare också de spänningsförhållanden som kan uppstå med anledning av dessa 
rörelser.

Hög grad av 
ambitioner 

Hög grad av 
ambitioner 

Låg grad av 
ambitioner 

Låg grad av 
ambitioner 

Figur 5: Fyrdimensionell figur av 
graden av individuella och 
organisatoriska ambitioner i samverkan. 

Organisatoriska ambitioner 

Individuella 
ambitioner 

’Synergistiskt ideal’ 
= Samförstånd, 
ömsesidigt beroende 

‘Professionellt ideal’ 
= Legitimitet 
(individuell) 

‘Byråkratiskt 
förvaltningsideal’  

‘Effektivitetsideal’ 

= Hierarki och/eller 
marknad 

‘Legitimitetsideal’  
= Legitimitet 
(organisatorisk)
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6. Forskningsprocessen och metodologiska 
överväganden 

Detta metodkapitel startar med en reflekterande diskussion om bakgrunden till varför en 
fallstudiebaserad ansats och forskningsdesign valts. Diskussionen följs av ett klargörande av 
de olika fallen och analysenheterna i denna avhandling, med specifikt fokus på 
överväganden i urvalsprocessen och hur likheter och skillnader mellan fallen bidrar till en 
övergripande förståelse av problemområdet. Därefter presenteras en kritisk genomgång av 
den historiskt spänningsfyllda relationen mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, med 
betoning på röster som höjts om behovet av att överbrygga distanserade positioner. Detta 
leder till en presentation av utgångspunkterna för en abduktiv inriktning där den 
övergripande ansats som väglett forskningsprocessen illustreras. De efterföljande avsnitten 
fokuserar primärt på datainsamlingsprocessen; de tekniker och instrument som använts, där 
övervägningar som relaterar till den huvudsakliga metoden för datainsamling – 
semistrukturerade intervjuer – framförallt diskuteras. Den sista delen av kapitlet kretsar 
kring trovärdigheten, validiteten och reliabiliteten, i det empiriska material som insamlats.  

6.1. Varför en fallstudiebaserad forskningsdesign? 
När en passande forskningsdesign ska väljas är det viktigt att inte bara reflektera 
över de ambitioner som den specifika studien baseras på, utan också över 
undersökningsfenomenets karaktär och de villkor som kan tänkas prägla framtida, 
mer eller mindre planerade, resor till fältet. Underliggande och normativt 
sanktionerade synsätt om möjligheterna för vetenskaplig kunskap, inom det 
paradigm37 där forskaren är positionerad, influerar också i viss mån denna typ av 
beslut.  

Så, på vilka grunder framstod en fallstudiebaserad design som det mest rimliga 
alternativet för mig? Denna forskningsdesign gör det möjligt att primärt, med en 
hög grad av frihet i valet av teoretisk input och datainsamlingsmetoder, vägledas 
av fokus på det specifika fenomenet och möjligheterna att fördjupa empiriska 
regelbundenheter under resans gång. Grunden utgörs således av ett långtgående 
intresse av att förstå fallet som sådant, dess särskilda egenskaper och komplexitet, 
inom viktiga omständigheter (Stake, 1995). Med en fallstudiebaserad ansats finns 
det ett omfattande utrymme för flexibilitet i val av teoretiska utgångspunkter och 
empiriska beviskällor i relation till den verklighetskontext som studeras, samtidigt 
som forskarens positionering på fältet kan systematiseras av en noggrant planerad 
forskningsdesign såväl som en inriktning mot datatriangulering. Att använda en 
mångfald av beviskällor är logiskt i fallstudier då det finns en betoning på att 

37 Den teoretiker som vanligen brukar sammankopplas med “paradigm” och “paradigm-teori” är Thomas S. 
Kuhn (se Kuhn, 1981). Kuhn har diskuterat den revolutionära karaktären hos vetenskapliga framsteg inom 
forskarsamhället då en teoretisk struktur (paradigm) överges för en annan, oförenlig med den första. Ett 
paradigm utgörs av formulerade lagar och antaganden såväl som mer eller mindre standardiserade metoder och 
instrument som används för att applicera paradigmets lagar på den verkliga världen (Chalmers, 1995).  
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maximera förståelsen av de fall som valts, som studeras intensivt och utförligt (se 
Stake, 1995: 7).   

En hög grad av manöverutrymme i forskningsprocessen, baserad på ett 
explorativt tillvägagångssätt, har setts som nödvändigt vid studierna av de 
samverkansarrangemang som utgör fall i denna avhandling. Detta har sin grund i 
en initial observation där få undersökningar inom samma område, vilka tog sin 
utgångspunkt i likartade teman och en liknande fokusering, kunde återfinnas. 
Samverkansarrangemangen som sådana präglas också av lösliga och komplexa 
gränser. I det sammanhanget har det varit svårt att se dessa arrangemang som 
”avgränsade system” som på ett enkelt sätt kan definieras i relation till den 
omgivande miljön (se Stake, 1995: 2). I likhet med Yins (1994: 8-9) resonemang 
beträffande när en fallstudiemetodik är särskilt användbar, är min utgångspunkt att 
en sådan forskningsinriktning ofta är central och påkallad när fokus ligger på ett 
socialt fenomen vars gränser till omgivningen är svåra att på förhand lokalisera.   

Fastän Yin (1994: 13) uttryckligen poängterar att fallstudieforskning inte blott 
kännetecknas av specifika särdrag när det gäller designen, hävdar jag att det som i 
grunden håller en fallstudie samman just är en noggrant systematiserad 
forskningsdesign utifrån vilken forskaren kontinuerligt kan relatera empiriska 
observationer. Detta betyder att det är förståelsen av fenomenet som sådant, inte 
disciplingränser länkade till specifika metodologiska principer, som sätter 
riktningen i datainsamlingen och analysen. En reflekterande ansats är emellertid 
viktig då fallstudiestrategin, precis som andra forskningsstrategier, i viss grad 
”sätter tolkningsparadigm i rörelse” (Denzin & Lincoln, 1994: 14). Sådana 
paradigm existerar enligt Denzin och Lincoln (1994) på basis av viss litteratur och 
exemplariska arbeten som uppvisar särskilda antaganden i fråga om de vägar som 
föredras när en forskningsstrategi ska omsättas i praktik i en verklighetskontext. 
Mot denna bakgrund har den forskningsinriktning som Alvesson & Sköldberg 
(1994) kallar ”reflekterande empirisk forskning” utgjort ett viktigt ideal. 
Framförallt därför att denna inriktning med emfas understryker att vad som kan 
anses vara god och trovärdig forskning inte primärt beror på specifika metoder, 
utan på den systematiska reflektionen kring kunskapsutvecklingen och dess 
villkor.  

Varför har då jag ansett det nödvändigt med en hög grad av manöverutrymme i 
relation till de samverkansarrangemang som studerats, för att på ett relativt öppet 
sätt utforska empiriska regelbundenheter? Som diskuterats i tidigare kapitel i 
denna avhandling finns många föreställningar där användbarheten av 
interorganisatorisk samverkan, utan tydliga konceptuella definitioner, tas för 
given och de inneboende spänningar som denna form av organisering kan 
medföra sällan problematiseras. Detta betyder att omfattande processer av 
fältstudier och kontinuerliga omgångar av teoretiskt underbyggda 
problematiseringar är nödvändiga, i syfte att spåra regelbundenheter som gradvis 
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kan sammanställas för att avtäcka underliggande mönster. Vidare betyder detta 
även att det mycket väl kan vara påkallat att kombinera metoder och 
datainsamlingstekniker som traditionellt har kopplats samman med andra specifika 
forskningsstrategier. Fallstudieforskning är särskilt relevant i detta sammanhang då 
utgångspunkten är en kontextkänslig hållning till forskningsfenomenet i fokus 
och således till den sociala verklighetens komplexitet. På det sättet gör en 
fallstudiestrategi det möjligt att steg för steg reducera det stora antalet 
intressevariabler på ett flexibelt och samtidigt systematiskt sätt, genom 
användandet av åtskilliga olika instrument, metoder och källor för att insamla 
empiri.  

Vad som skapar en plattform för ett systematiskt tillvägagångssätt är i det 
avseendet fallstudieforskningens särskilda designlogik, som främjar en gradvis 
inramning av fenomenet och skapar struktur i det nyfikna sökandet efter 
empiriska regelbundenheter. På det sättet överensstämmer min syn till stor del 
med Adrian Hollidays (2002) då han påpekar att fallstudier inte definieras av 
specifika undersökningsmetoder, utan snarare av forskarens intresse för 
individuella fall.  

Observationerna som initialt gjordes, att det inte fanns någon stabil teoretisk bas 
att stå på samt att gränserna mellan samverkansarrangemangen och 
moderorganisationerna var svåra att på förhand lokalisera, gjorde det logiskt att 
formulera frågor av en explorativ natur (”hur” och ”varför” frågor). Genom att 
tänka i termer av en fallstudiestrategi var det emellertid möjligt att utarbeta en 
forskningsdesign där primära och sekundära (inbäddade) analysenheter kunde 
identifieras. På grund av forskningsinriktningen som, av nödvändighet, följer en 
explorativ riktning ansågs det dock som centralt att bibehålla en kontextkänslig 
ansats vid datainsamling och analys; en ansats där jag hela tiden öppet försökt att 
problematisera och ompröva tentativa slutsatser. Med tanke på de många 
förgivettagna konceptuella föreställningar som präglar interorganisatorisk 
samverkan som forskningsområde samt forskningsfenomenets komplexitet, har 
jag utgått från ett abduktivt förhållningssätt som överbryggar disciplingränser och 
gör det möjligt att undvika en a-priori-betonad tillgivenhet till idéer (Andersson, 
2005). Följaktligen har min utgångspunkt varit att, utifrån de explorativa 
forskningsfrågorna, gradvis avgränsa de mest kännetecknande dragen hos 
samverkansarrangemangen via en hög grad av ”sociologisk fantasi” (Denzin, 
1989: 5) i reflekterandet kring den empiriska och teoretiska input som över tid 
genererats.
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6.2. Fallen i denna avhandling

6.2.1. Klargörande av fall och analysenheter  
Yins (1994: 13) synsätt att fallstudieforskning är orienterad gentemot empiriska 
undersökningar av fenomen i sina verkliga sociala förhållanden där studieobjektets 
gränser är svåra att fastställa före undersökningens genomförande, gör ett noggrant 
urval av fall och välgrundade definitioner av analysenheter centrala.  

Då fallstudier ofta kretsar kring sociala processer där mänskligt handlande är i 
fokus framstår det logiskt att säga att urvalet av fall är ändamålsenligt och inte 
slumpmässigt grundat; således konceptuellt snarare än statistiskt motiverat. Vidare 
är det också ofta av grundläggande betydelse med en öppenhet i denna 
urvalsprocess över tid, så att ytterligare fall kan tillkomma under 
forskningsprocessens gång utifrån input som nås via fältstudier (se Miles & 
Huberman, 1994: 27).  

Fastän sociala fenomen initialt kan te sig svåra att avgränsa framstår det som 
mycket centralt att försöka fokusera ansatsen genom att identifiera de relevanta 
analysenheterna. En sådan avgränsning grundar sig naturligtvis till viss del på den 
tid och de resurser som står till buds i den forskning som ska genomföras, men 
härrör primärt från den riktning som de formulerade forskningsfrågorna anvisar. 
Viktigt när ramen som vägleder urvalet av analysenheter ska upprättas är 
framförallt att tydliggöra den logik som sammanlänkar de grundläggande 
”tankeskapelserna” – i min ansats; spårhundsbegrepp (jfr. ”sensitizing concepts”; 
Denzin, 1989) – med de fenomen och processer som avgränsas som relevanta (se 
Yin, 1994: 25; Miles & Huberman, 1994: 27). Det ska dock i det sammanhanget 
också betonas att den huvudsakliga utgångspunkten i en sådan urvalsprocess i 
fallstudieforskning är förståelsen av komplexiteten i fallet som sådant och 
huruvida analysenheter som väljs främjar en ökad balans och variation i forskarens 
lärande (Stake, 1995).  

Det första steget för mig, innan en urvalsprocess kunde komma ifråga, utgjordes 
av ett insamlande av uppföljningar samt i någon mån även projektbeskrivningar 
rörande olika samverkansprojekt som bedrevs runtom i Norrbotten. I 
initialskedet, när ansökan till forskningsfinansiären (Verket för Innovationssystem) 
formulerades, utarbetades summeringar av åtta olika samverkanskonstellationer 
som organiserats i olika delar av länet. Bland dessa konstellationer framstod tre 
som särskilt relevanta. Framförallt därför att dessa tre, till skillnad från merparten 
av de andra arrangemangen, hade förmått att organisera en konkret löpande 
verksamhet i sin samverkan. Samtliga dessa tre hade tidigare utvärderats i 
uppföljningar, men med begränsat fokus på grunderna för organisering och 
samspelet mellan operativa representanter. Det faktum att alla tre av dessa 
samverkansarrangemang hade initierats av offentliga myndigheter men 
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organiserats utifrån varierande ansatser, väckte intresse. Beträffande ansatserna vid 
organisering inbegrep två av dessa arrangemang samma typer av aktörer 
(försäkringskasse-, arbetsförmedlings- och socialtjänstkontor) och ledningsgrupper 
som utgjordes av kontorschefer, men de skiljde sig emellertid åt på det sättet att i 
ett av dem deltog (initialt) en fristående samordnare som projektledare. I det 
tredje arrangemanget grundade sig samverkan inte bara på myndighetsaktörer, 
utan ett större antal arbetsgivare från olika sektorer och branscher och således en 
annan utgångspunkt för organisering. Trots det hade samverkan organiserats 
utifrån en inriktning som liknade de andra två arrangemangen; med grund i en 
samordnare och en ledningsgrupp. De fortlöpande processerna i samtliga tre 
samverkansarrangemang var till stor del uppbyggda kring grupper av operativa 
representanter i form av handläggare och personalkonsulenter. Gradvis, allt 
eftersom forskningsprocessen fortskridit, inkluderades två ytterligare fall: ett 
arrangemang inriktat på myndighetssamverkan (med samma tre aktörer som de 
tidigare två fallen), samt, ytterligare en konstellation av arbetsgivare 
(”arbetsgivarring”). Dessa fem arrangemang och deras huvudsakliga kännetecken, 
likheter och skillnader, kan övergripande illustreras på följande sätt (se tabell 1):  
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Fall  Projektperiod Involverade 
aktörer

Övergripande 
struktur 

Utgångspunkter 

F1 1998-2001 Det lokala 
försäkringskasse-, 
arbetsförmedlings-, 
och socialtjänst-
kontoret 

- En operativ grupp 
av handläggare 
- En ledningsgrupp 
bestående av 
kontorschefer 
- En samordnare 
(det initiala året).  

- Motverka klienters 
“rundgång” mellan 
myndigheter 
- Metodutveckling i 
rehabiliteringsarbete 

F2 1998-2003 Det lokala 
försäkringskasse-, 
arbetsförmedlings-, 
och socialtjänst-
kontoret 

- En operativ grupp 
av handläggare 
- En ledningsgrupp 
bestående av 
kontorschefer 

- Motverka klienters 
“rundgång” mellan 
myndigheter 
- Metodutveckling i 
rehabiliteringsarbete 

F3 1997-fortfarande 
aktivt

Det lokala 
försäkringskasse-, 
arbetsförmedlings-, 
och socialtjänst-
kontoret 

- En operativ grupp 
av handläggare  
- En ledningsgrupp 
bestående av 
kontorschefer 

- Motverka klienters 
“rundgång” mellan 
myndigheter 
- Metodutveckling i 
rehabiliteringsarbete 

F4 1995-2002 20-23 (har varierat 
under åren) 
organisationer av 
olika storlek, från 
olika branscher, 
sektorer etc.  

- En samordnare 
med rollen som 
projektledare  
- En nätverks-
styrelse: 6-7 
representanter från 
olika moder-
organisationer 
- En berednings-
grupp 
- 1-5 kontakt-
personer från varje 
moderorganisation  

- Utveckla 
försäkringskassans 
samordningsansvar 
- Motverka 
marginalisering av 
personer med 
särskilda stödbehov  
- Metodutveckling i 
rehabiliteringsarbete 

F5 2003-fortfarande 
aktivt

17-21 (har varierat 
under åren) 
organisationer av 
olika storlek, från 
olika branscher, 
sektorer etc.  

- En samordnare  
- En nätverks-
styrelse: 6-7 
representanter från 
olika moder-
organisationer 
- 1-5 kontakt-
personer från varje 
moderorganisation  

- Skapa 
samarbetsmöjligheter 
mellan arbetsgivare 
- Erbjuda stöd och 
skapa hälsosamma 
företag 
- Metodutveckling i 
rehabiliteringsarbete 

Dessa samverkansarrangemang har samtliga organiserats för att utveckla metoder 
och ansatser i rehabiliteringsarbete utifrån upplevelser av problem och utmaningar 
som, i någon mån, delas i den dagliga verksamhetsutövningen. Som 
samverkansinitiativ betraktade bygger också dessa arrangemang på en sådan 
hängivenhet från involverade parter att försök har gjorts för att förhandla fram 
övergripande ramverk för ett samspel och utbytesprocesser med viss varaktighet 
över tid (se definition av samverkan, kapitel 5). Utöver dessa gemensamma 
egenskaper har också samverkan i samtliga konstellationer byggts upp kring 
avgränsade yrkesgrupper i form av handläggare (fall 1, 2 och 3) samt 

Tabell 1: Illustration av de fem 
arrangemangen som utgör fall i denna 
avhandling.  
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personalkonsulenter (fall 4 och 5) som utgör representanter i operativa grupper. 
Inom de undersökningsfall som de interorganisatoriska arrangemangen utgör, 
definieras dessa representanter som inbäddade analysenheter. Den övergripande 
designen av denna avhandling och de konceptuella utgångspunkter som har 
väglett forskningsprocessen inriktar sig på de operativa representanterna och de 
villkor och handlingsmöjligheter som deras representantfunktioner innefattar. 
Detta betyder att när empiriskt material har insamlats från andra typer av aktörer 
inom samverkansarrangemangen – ledningsgruppsrepresentanter, samordnare och 
så vidare – har fokus legat på dessa operativa representanters arbetssituation.  

Utifrån de likheter och skillnader hos fallen som tidigare presenterats (tabell 1), 
har jag tillämpat en flerfallsdesign i syfte att maximera lärandet och explorativt 
kunna nå en mer dynamisk förståelse för interorganisatorisk samverkan som 
förändringsstrategi och organiseringsprincip. Trots att vissa skillnader observerades 
mellan de arrangemang som studerades i den probleminventerande studien (fall 1, 
2 och 4), delar de också ett antal grundläggande kännetecken:  

- Initiativet till samverkan kom i samtliga fall från myndighetskontor och 
myndighetsrepresentanter har utgjort centrala aktörer i 
samverkansorganiseringen.  

- De har alla mobiliserats runt det gemensamma intresset att utveckla 
metoder och ansatser i rehabilitering till arbete.  

- Samverkansprocesser och aktiviteter inom alla arrangemang har ägt rum i 
organisatoriska kontexter som avgränsats från moderorganisationernas 
ordinarie verksamheter.  

- Den interorganisatoriska samverkan som organiserades inriktades primärt 
på ett fortlöpande utbyte mellan handläggare (operativa representanter) 
som fungerat som kärngrupper. 

- De är samtliga uppbyggda utifrån en optimism kring möjligheterna att 
överbrygga relationella (mellanmänskliga, organisatoriska och 
sektorsrelaterade) skillnader och uppnå symmetriska, horisontella processer 
av ömsesidigt utbyte. 

Som tidigare nämnts finns emellertid också en del viktiga skillnader mellan fallen 
som kan förväntas skapa variationer i resultat och, därigenom, kontextualisera den 
övergripande förståelsen. En skiljelinje kan framförallt urskiljas mellan den 
samverkan som organiserats mellan lokala myndighetskontor (fall 1 och 2) och 
konstellationen som bygger på arbetsgivarsamverkan (fall 4). Detta då 
metodutvecklingen i samverkan i de två första fallen var inriktad på personer i 
sjukskrivning och arbetslöshet, medan sjukfrånvarande anställda var i fokus i det 
tredje. Vidare kan man jämförelsevis också tala om arrangemangen som handlar 
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om myndighetssamverkan som präglade av ett tätare38 samspel mellan operativa 
representanter, där dagliga yrkesprocedurer i någon mån samordnats.  

Det material som insamlats från fall 1, 2 och 4 och redovisats i en 
forskningsrapport (Ohlsson, 2004), uppvisade empiriska regelbundenheter som 
kategoriserats som tillhörande tre huvudsakliga temaområden (se kapitel 2). För 
att ytterligare studera dessa regelbundenheter och undersöka om de indikerade 
något eller några mer djupgående mönster, identifierades två ytterligare fall (fall 3 
och 5) som relevanta att fördjupat studera. Till skillnad från de tre fallen som 
undersöktes i den probleminventerande studien, byggde dessa arrangemang på en 
pågående samverkansprocess. Det samverkansarrangemang som utgör fall 3 
uppvisar stora likheter med fall 1 och 2 och dessa har organiserats utifrån en 
liknande övergripande struktur och med likartade utgångspunkter (se tabell 1). 
Detsamma gäller fall 5 i relation till fall 4, med den skillnaden att samordnaren 
inom fall 5 inte har någon koppling till ett myndighetskontor. Medan de tre 
initiala fallen (fall 1, 2 och 4) studerades tämligen förutsättningslöst utifrån löst 
formulerade spårhundsbegrepp (Denzin, 1989; Starrin m.fl., 1991), har de 
fördjupade studierna av de två verksamma fallen utgått från en analysstrategi som i 
stor utsträckning handlat om att ”matcha mönster” (se ”pattern-matching”; Yin, 
1994: 106).  

För att få en mer nyanserad bild av den situation som präglar de operativa 
representanternas deltagande i samverkan och kontextualisera resultaten från den 
probleminventerande studien, har undersökningen av dessa ”nya” fall omfattat en 
design där moderorganisationerna studerats. Inom det arrangemang som är 
grundat på myndighetssamverkan (fall 3) har empiriskt material således insamlats 
från samtliga tre myndighetskontor för att nå en djupare förståelse för 
handläggarrepresentanternas förutsättningar i samverkan. Inom fall 5 valdes, på 
grund av det stora antalet moderorganisationer som är involverade, dock fyra 
organisationer strategiskt ut för att studeras fördjupat med samma inriktning (se 
tabell 2).  

38 En större täthet kan hävdas prägla samverkan inom fall 1 och 2 där de operativa representanterna har arbetat 
sida vid sida på daglig basis i klientarbete, medan de motsvarande representanterna inom fall 4 bara har träffats 
månadsvis för att utbyta idéer, kompetenser och resurser. Den samverkan som organiserats inom fall 1 och 2 har 
således en tydligare inriktning mot ett fortlöpande operativt arbete med rehabiliteringsärenden.   
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Litet privat 
företag 

Stort privat 
företag 

Medelstor 
statlig 
organisation 

Stor offentlig 
förvaltning 

Organisatorisk 
storlek  

25 anställda. 710 anställda. 63 anställda. 2800 anställda. 

Ny/gammal aktör 
i nätverket 

Gammal, medlem 
sedan starten. 

Ny medlem. Ny medlem. Gammal, medlem 
sedan starten. 

Primärt fokus i 
deltagandet 

Att använda andra 
medlemmars 
kompetenser. 

Möjligheten att 
placera personal 
för arbetsprövning 
inom ringen. 

Att utbyta 
erfarenheter, få 
hjälp och stöd i 
hanteringen av 
långtidssjukskriven 
personal och 
rehabiliterings-
ärenden.

Att utbyta 
erfarenheter för 
att finna nya 
arbetsområden för 
arbetsträning, 
“intern arbets-
marknad”. 

Dessa fyra organisationer valdes ut på basis av fyra kriterier; organisationsform 
(privat, statligt, offentligt), organisatorisk storlek (antal anställda), huruvida 
organisationen utgör en ny eller gammal aktör i samverkansarrangemanget, samt, 
det primära fokus som karaktäriserar deltagandet. Informationen kring dessa 
kriterier, som lagt grunden för det strategiska urvalet, har insamlats inom ramarna 
för en inventeringsenkät som beskrivs mer utförligt i en projektrapport från förra 
året (se Ohlsson, 2007). Ambitionen bakom formuleringen av dessa kriterier var 
inte att möjliggöra generalisering av resultaten till en större population (statistisk 
generalisering), utan att uppnå en rikare förståelse av fenomenet 
interorganisatorisk samverkan utifrån erfarenheter från olika organisatoriska 
kontexter. Intentionen har följaktligen varit att insamla ett mer mångfacetterat 
empiriskt material som illustrerar situationen för de operativa representanterna i 
samverkan på ett dynamiskt sätt. 

Med en utvidgad fallstudiedesign som denna är det dock viktigt att ha i åtanke att 
en sådan ansats medför vissa risker, inte minst i det avseendet att forskaren kan 
misslyckas med att återvända till den större analysenheten (Yin, 1994). För att 
försöka undvika en sådan situation från att uppstå har jag hela tiden aktivt strävat 
efter att ha de tre övergripande forskningsfrågorna i åtanke, vilka var och en 
hänvisar till fallnivån utifrån olika perspektiv.39 Med andra ord; när material har 
insamlats och analyserats från de moderorganisationer som omger fall 3 respektive 

39 Dessa övergripande forskningsfrågor berör förekomsten av en gemensam syn på vad som ska uppnås genom 
interorganisatorisk samverkan som förändrings- och utvecklingsstrategi, positioneringen och identifikationen 
mellan operativa representanter, samt, de ledningstekniker som nyttjas i samverkan i relation till strategiska 
ambitioner. För en mer detaljerad redogörelse av dessa forskningsfrågor och deras koppling till avhandlingens 
syfte och huvudfråga, se kapitel 4. 

Tabell 2: Presentation av de fyra 
moderorganisationer (fallkontexter) som 
valts ut för fördjupade studier.  
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fall 5, har kopplingen till samverkansarrangemangen varit i fokus. Detta har gjort 
en avgränsning möjlig.

På en övergripande nivå kan samtliga arrangemang sägas vara präglade av en 
samverkansinriktad ansats där försök initierats att etablera ramverk, av varierande 
tydlighet och omfattning i implementering, för att uppnå mer långsiktiga 
gränsöverskridande relationer. Som tidigare berörts, finns emellertid också en del 
viktiga skillnader mellan fallen när det gäller utgångspunkterna och inriktningen i 
samverkan.  

Exempelvis skiljer sig de konstellationer som bygger på myndighetssamverkan 
(fall 1-3) från dem som utgår från en bredare arbetsgivarsamverkan (fall 4 och 5) 
på det sättet att de förstnämnda inbegriper ett tätare samspel i daglig 
verksamhetsutövning. En annan dimension där samverkansarrangemangen 
uppvisar skillnader är utgångspunkterna i användandet av interorganisatorisk 
samverkan som ett verktyg för att utveckla metoder i rehabiliteringsarbete. 
Medan metodutvecklingen i de första tre fallen är inriktad mot personer som har 
komplexa rehabiliteringsbehov och är både arbetslösa och sjukskrivna, är anställda 
i sjukfrånvaro i fokus inom de sistnämnda två arrangemangen. Utifrån detta kan 
det hävdas att samverkan i grund och botten äger rum inom olika kontaktytor, 
där olika typer av aktörer har nyckelroller i rehabiliteringsprocessen beroende på 
om individen har anställning eller inte. Detta kan visualiseras utifrån Rafael 
Lindqvists (2000: 132) figur som presenterar ”rehabiliteringens organisatoriska 
nätverk” (se figur 6).  

Företagshälsovård 

Arbetsgivare Arbetslivstjänster

Vården

Försäkringskassa

Arbetsförmedling

Arbetsmarknadsinstitut 

Socialtjänst 

Anställda 
personer 

Arbetslösa 
personer 

Fall 4 & 5 

Figur 6: Inriktning i samverkansaktiviteter i 
de fall som studerats, utifrån Lindqvists 
”rehabiliteringens organisatoriska nätverk”.   
Källa: Lindqvist (2000: 132), bearbetad. 

Fall 1, 2 & 3
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Med dessa fallrelaterade skillnader i åtanke kan arrangemangen förväntas bidra till 
en dynamisk övergripande förståelse av interorganisatorisk samverkan som 
förändringsstrategi och organiseringsprincip, där många olika nyanser i de villkor 
som präglar de operativa representanternas samspel kan nås. 
Samverkansarrangemangen har emellertid det gemensamt att de alla initierats 
utifrån ett optimistiskt förhandla-kombinera-och-lär perspektiv på relationella 
olikheter, som understöds av en entusiasm kring möjligheterna att, som jag 
tidigare formulerade det, uppnå symmetriska, horisontella processer av ömsesidigt 
utbyte. Detta för att, genom samverkan, på sikt utveckla metoder i ordinarie 
verksamheter vad gäller rehabiliteringsarbete. När jag beskrivit arrangemangen 
som fall vilka illustrerar samma grundläggande fenomen är avsikten inte att 
generalisera till ett större verklighetssammanhang, utan urvalet av fall baseras på 
konceptuella och inte statistiska grunder. När fallen jämförs och kontrasteras 
inom det ramverk som denna avhandling bygger på är utgångspunkten att 
fördjupa och utveckla den samtida förståelsen inom området (se Stake, 1995).  

6.3. En historisk motsättning mellan kvalitativ och 
kvantitativ forskning – varför en “antingen/eller” 
inriktning?
Kvalitativ och kvantitativ forskning har traditionellt sett tenderat att betraktas stå i 
ett motsatsförhållande till varandra; underbyggda av skilda baser i form av olika 
antaganden, utgångspunkter, inriktningar och forskningsintressen. Mot den 
bakgrunden har åtskilliga observationer förmedlats om starka relationella krafter 
av kritisk argumentation mellan förespråkare för de respektive ”tankeskolorna”. 
Denzin & Lincoln (1994: 4) exempelvis talar om den inbäddade politiken inom 
kvalitativ forskning och menar att denna genomsyras av ett spänningsfyllt 
förhållande till den positivistiska ansatsen som vägleder merparten av de 
kvantitativa forskarna; detta genom en ständigt återkommande ”kritik av 
positivismens politik och metoder”. Det finns emellertid, som dessa författare 
noterar, även inneboende källor av spänning inom den kvalitativa skolan i sig 
själv där kvalitativ forskning ständigt omvärderas. Detta förklarar varför kritiken 
mot den kvantitativa forskningens utgångspunkter sällan kraftfullt pekar i en 
tydligt urskiljbar riktning. För att förstå den inbäddade politiken och således det 
spänningsfyllda förhållandet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är det 
dock, enligt Denzin & Lincoln (1994), viktigt att notera att spänningarna inte 
bara handlar om kontinuerliga försök att introducera och bibehålla distinktioner 
mellan vad som är, och inte är, vetenskapligt. En stor del av friktionen kan 
snarare spåras till ett synsätt där kvalitativ forskning betraktas som något av ett 
angrepp på den traditionella objektivistiska ansatsen och dess inriktning mot att 
blottlägga värdefria lagar och mönster av sanning (ibid.). 

Med utgångspunkt i detta perspektiv har det hävdats vara centralt att ta hänsyn till 
den historiska utvecklingen av den akademiska modellen, enligt vilken normer 
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och kriterier för hur vetenskaplig kunskap kan och bör utvecklas primärt har 
definierats utifrån det positivistiska paradigmet (Gummesson, 2000). Det rätta 
vetenskapliga paradigmet har av många, till och med inom 
samhällsvetenskaperna, under en lång tid ansetts vara det positivistiska präglat av 
en objektivistisk syn på forskning (Rubenowitz, 1980; Gummesson, 2000). 
Rötterna till denna syn på kunskapsutveckling, som ett objekt isolerat från 
mänsklig aktivitet, kan spåras tillbaka till det antika Grekland där en inflytelserik 
grupp av tänkare sett ”praxis” (handling) och ”theoria” (kontemplation) som 
olika och motstridiga levnadssätt (Hammersley, 2004: 167). Platon och hans 
anhängare betraktade enligt Hammersley (2004) ”theoria” som överordnad; 
”theoria” ansågs göra det möjligt för människor att närma sig det gudomliga och 
från en fristående position, avskild från mänskligt handlande, begrunda världen. 
Mot denna bakgrund är det ganska enkelt att förstå Donald E. Polkinghornes 
(1989) perspektiv när han urskiljer en dominerande epistemologisk konversation 
om verkligheten och dess grunder, vilken tenderar att avbilda det vardagliga livet 
som uppbyggt på universella lagar som existerar bortom företeelser som är 
iakttagbara i dagliga sociala händelseförlopp.  

Under de senaste 20 åren har emellertid ökande strömmar av kritik kunnat iakttas 
gentemot den historiskt dominanta positivistiska modellen för vetenskapligt 
undersökande och forskning. Polkinghorne själv (1989) exemplifierar detta när 
han hävdar att det förtroliga vardagliga vetandet under lång tid har degraderats. 
Således presenterar Polkinghorne (1989) ett kritiskt synsätt på sökandet efter 
oföränderliga och permanenta mönster i mänskliga kontexter, där han menar att 
sociala företeelsers föränderlighet ofta förbises.   

Med utgångspunkt i ett liknande resonemang skönjer Guba & Lincoln (1994: 
106) “utmaningar för den konventionella visdomen” (dvs. antagandena utifrån 
det dominerande positivistiska paradigmet) som synliggörs i uppkomsten av 
strömningar som vill motverka kvantifiering. Sådana motverkande strömningar 
hävdas, av Guba & Lincoln (1994), vara särskilt synliga i kritiska synsätt gentemot 
avskrapandet av kontextuella nyanser i empiriskt material och försummelsen av 
det mänskliga handlandets meningsskapande. Vidare också, på ett mer 
övergripande plan, den begränsade hänsynen som ges till den kreativa 
dimensionen av upptäckter i en forskningsprocess (ibid.). På en sådan mer allmän 
nivå framförs också ofta en kritik mot tendensen bland många kvantitativa 
forskare att inta en distanserad position till fältet som studeras, vilket gör det 
synnerligen komplext att ”se världen i handling och inbädda resultaten i den” 
(Denzin & Lincoln, 1994: 5).  
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För att motverka den antingen/eller inriktning som genomsyrar relationen mellan 
kvalitativ och kvantitativ forskning, betonar fler och fler forskare behovet av att 
överbrygga gränser mellan discipliner och forskningstraditioner. Röster har 
exempelvis höjts för större fokusering på forskningsproblemet, dess specifika 
karaktär och de förutsättningar det medger. En sådan inriktning hävdas 
möjliggöra en mer öppensinnad ansats när metoder för datainsamling ska väljas 
(Yin, 1994; Denzin, 1995) och att kombinera eller integrera forskningsansatser 
för att främja utvecklingen av ny kunskap (Ylinenpää, 1987; Starrin m.fl., 1991). 
I det avseendet bidrar de två dimensioner av forskningsprocessen som diskuteras 
av Starrin m.fl. (1991: 21), ”upptäcktens väg” och ”bevisets väg”, till att belysa 
möjligheterna för att nå en kretsloppsinriktad (abduktiv) forskningsprocess.40

Högintressant är också Alvesson & Sköldbergs (1994) argumentation för vad som 
kallas reflekterande empirisk forskning. Denna ansats gör det möjligt att komma 
vidare från den spänningsfyllda relationen mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning på basis av en mer långtgående reflektionsprocess kring ontologiska och 
epistemologiska antaganden. Betoningen ligger alltså på att förhålla sig reflexivt 
till föreställningar av a-priorikaraktär om tillvarons grunder samt om kunskapens 
natur, giltighet och tillförlitlighet (Åsberg, 2000). 

En reflekterande inriktning till sådana antaganden anses som mer avgörande för 
att kunna bedriva god forskning och komma till vetenskapligt välgrundade 
slutsatser än de konkreta metoder som nyttjas. I reflekterande empirisk forskning 
reflekterar forskaren enligt Alvesson & Sköldberg (1994: 12-14) systematiskt 
kring de villkor och den kontext som präglar kunskapsutvecklingen. Detta 
innebär att det ses som centralt med en eftertänksamhet kring lingvistiska, sociala, 
politiska och teoretiska omgivande element som kan tänkas påverka forskningen. 
Det innebär vidare också en självreflektion där forskaren kritiskt ifrågasätter sin 
egen positionering och förförståelse. Detta betyder inte, poängterar Alvesson & 
Sköldberg (1994), att empirisk forskning inte är viktig i sig själv. Vad det däremot 
betyder är att en entydig och enkelriktad reflektionstes mellan verkligheten och 
empiriska fakta ses som problematisk (ibid.). Detta framkommer inte minst tydligt 
i Alvesson & Sköldbergs (1994) betoning av processen med att tolka och 
rekonstruera den sociala verkligheten, där ett självprövande tillvägagångssätt är 
centralt i relation till den bakgrundskontext som kan tänkas påverka inriktningen 
i forskningsprocessen.  

Den vetenskapliga debatten om vilken forskningsinriktning som kan anses vara 
den rätta eller den mer vetenskapliga, som tenderar att initieras på metodologisk 
nivå, förefaller sannerligen ha en långtgående historia och berör ofta djupt rotade 
antaganden och övertygelser. Mot den bakgrunden är det måhända inte så 
konstigt att metodologiska diskussioner mellan förespråkare av kvalitativ och 

40 En mer ingående redogörelse kring dessa dimensioner som diskuteras av Starrin m.fl. (1991) följer i det 
nästkommande avsnittet i detta kapitel.  
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kvantitativ forskning emellanåt uppvisar omfattande spänningar. Vad jag skulle 
vilja betona är behovet av en ansats som snarare utgår från en större 
metodologisk öppenhet med hänvisning till karaktären av det forskningsproblem 
som avsikten är att studera. I mitt perspektiv har både kvalitativ och kvantitativ 
forskning sina särskilda styrkor och svagheter och om utvecklingen av ny och 
robust kunskap är av högsta prioritet, kan det ses som viktigt att möjligheten att 
kombinera metoder och tekniker inte per se förkastas. Om en 
gränsöverskridande ansats och forskningsdesign väljs förefaller det emellertid vara 
viktigt att forskaren har en medvetenhet om de många paradigmrelaterade 
föreställningar, inneboende i metodologiska procedurer och verktyg som 
normativa föreskrifter, som kan tänkas vägleda forskningsprocessen i vissa 
riktningar. För att nå en sådan medvetenhet kan den ansats som förespråkas i 
Alvesson & Sköldbergs (1994) reflekterande empiriska forskning sägas ha ett 
viktigt budskap och en central roll att spela. Med en sådan reflexiv inriktning är 
det, skulle jag vilja hävda, av stor vikt att lokalisera de metoder och tekniker som 
väljs i de sammanhang där de traditionellt tillämpats; att vara medveten om deras 
plats inom ett paradigm och de ontologiska och epistemologiska antaganden de 
därmed är sammanbundna med.   

I denna avhandling har jag aktivt och så förutsättningslöst som möjligt försökt att 
explorativt spåra empiriska regelbundenheter och, i förlängningen, mer 
djupgående mönster inom de samverkansarrangemang som studerats. Sökandet 
efter regelbundenheter och mönster har vägletts av ett synsätt på den sociala 
verkligheten, där denna setts som komplex och nyckfull till sådan grad att en 
tämligen öppen instrumentering använts för att göra det möjligt att beakta 
”oförutsedda områden av möjligheter” (jfr. ”the qualitative belief”; Holliday, 
2002: 5). Detta ger en bakgrund till varför semistrukturerade intervjuer utgör 
den primära metoden i denna avhandling. För att komplettera materialet från 
dessa intervjuer har emellertid även frågeformulär distribuerats inom de 
moderorganisationer som omger fall 3 och 5. Viktigt att betona i detta 
sammanhang är att denna avhandling inte präglas av ambitioner att generalisera 
empiriska resultat till någon bredare population (statistisk generalisering), utan till 
relevant teori. Utskick av frågeformulär har ansetts som nödvändigt och 
meningsfullt för att spåra attityd- och positioneringsmönster, beträffande 
legitimiteten för samverkan och spridningen av samverkanserfarenheter, på 
bredare basis kring de olika konstellationer som studerats. Som tidigare betonats 
utgörs dock plattformen för forskningsinriktningen av en explorativ och 
förståelseinriktad ansats där situationen inom samverkansarrangemangen för 
handläggare och personalkonsulenter (operativ personal), först och främst via 
intervjuer, står i fokus. Detta betyder, och det är viktigt att understryka, att min 
ansats i avhandlingen har en primärt kvalitativ inriktning där tonvikten ligger på 
att förstå och skapa en övergripande bild av dessa företrädares vardagliga villkor 
som representanter inom de sammanhang som studerats. Mitt huvudintresse har 
således legat på representanternas upplevelser och meningsskapande i de miljöer 
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där de ingår, vilket betyder att jag i grunden positionerar mig närmare den 
kvalitativa ”tankeskolans” utgångspunkter. Den bild som gradvis framträtt via 
intervjumaterialet har, närhelst det ansetts nödvändigt, kompletterats och 
fördjupats med stöd av andra datainsamlingsmetoder så som frågeformulär, 
observationer samt skriftlig projektdokumentation. Sökandet efter empiriska 
regelbundenheter och mönster har således utgjort den primära drivkraften som 
väglett inriktningen av aktiviteter och valet av källor för att insamla 
fallstudiebevis.  

6.4. En abduktiv forskningsprocess 
Då ambitionen har varit att urskilja och fördjupat studera empiriska 
regelbundenheter för att över tid identifiera mer långtgående underliggande 
mönster, har forskningsprocessen präglats av en abduktiv inriktning. Den 
abduktiva ansatsen utgår från en kritisk hållning där de induktiva och deduktiva 
formerna för slutledning var för sig ses som ofärdiga, då fakta som nås induktivt 
anses vara teoriberoende och den deduktiva användningen av teorier påverkas av 
empiriskt grundad förförståelse (se Samuels, 2000). Denna kritiska positionering 
kan kontextualiseras i relation till bredare strömmar av ”extraparadigmkritik” (se 
Guba & Lincoln, 1994: 107), dvs. kritik riktad mot grundantaganden som 
vägleder forskning i ett övergripande perspektiv. I det sammanhanget menar 
Guba & Lincoln (1994) att framförallt oberoendet mellan teori- och 
hypotesformulering i relation till observationer tenderar att problematiseras. Såväl 
Guba & Lincoln (1994) som Alvesson & Sköldberg (1994) pekar i det avseendet 
på att teoretiskt laddade ramverk i någon mån alltid föreligger när empiriska 
observationer kategoriseras och att observationsgrundade intryck, på motsvarande 
sätt, även influerar teoretiska utgångspunkter.   

Alvesson & Sköldberg (1994) hävdar att de deduktiva och induktiva 
slutledningsformerna, när de används var för sig, präglas av inneboende svagheter. 
Författarna pekar på detta när de menar att deduktionen framstår som spekulativ 
då utgångspunkten för att deducera giltiga slutsatser utgår från vad som ter sig 
som gissningar, inte empiriska erfarenheter, samtidigt som induktionen inte kan 
leda längre än till empiriska summeringar (ibid.). Varken teori eller fakta kan 
således förekomma i ett forskningssammanhang i ren form utan att i någon mån, 
genom implicita processer av empiriskt grundad teoretisering och teoretiskt 
underbyggd faktaformering, påverkas av varandra.  

Trots att deduktion och induktion visserligen i teorin kan konceptualiseras som 
urskiljbara, påverkar de således varandra i praktiken på ett ömsesidigt reviderande 
sätt (Samuels, 2000). På basis av den kritik som refererats ses abduktion som en 
slutledningstyp som inbegriper ett kombinerande av deduktiva och induktiva 
förfaringssätt, vilken vägleds av en övertygelse om att en sådan syntes skapar 
utökade möjligheter att identifiera underliggande mönster (Alvesson & 



98

Sköldberg, 1994). Sådana utökade möjligheter nås, menar Alvesson & Sköldberg 
(1994), när forskaren kontinuerligt reser fram och tillbaka mellan teoretiska 
begrundanden och empiriska observationer och reflexivt omtolkar teori i ljuset av 
fältstudieresultat (och vice versa). I denna omtolkning utvidgas de empiriska 
tillämpningsområdena successivt och den föreslagna teorin förfinas, vilket anses 
leda till en förståelse som är mer djuprotad än om deduktion eller induktion 
åtskilt tillämpats (ibid.). 

Det finns ett stort antal forskare som utan att explicit tala om abduktion 
uttrycker ambitioner eller idéer som har stora likheter med den abuktiva ansats 
som förespråkas av exempelvis Alvesson & Sköldberg (1994) och Samuels 
(2000). Så tidigt som 1991 diskuterade Starrin m.fl. två olika dimensioner inom 
vetenskapligt arbete och begreppskonstruktion: ett där den intuitiva processen av 
teoriformering hävdas vara i fokus och ett annat där betoningen ligger på det 
systematiska testandet av hypoteser eller teorier enligt bestämda principer. Den 
första av dessa dimensioner benämner Starrin m.fl. (1991: 21) ”upptäcktens väg”. 
Denna präglas av ett tillvägagångssätt där s.k. ”spårhundsbegrepp” (jfr. 
”sensitizing concepts”; Denzin, 1989: 14), mottagliga för input från empiriskt 
material, vägleder resan från löst formulerade frågor till konstruktionen av nya 
teorier och/eller hypoteser. Den andra dimensionen kallas ”bevisets väg” (Starrin 
m.fl., 1991: 21); en dimension där processen från hypotesformulering till det att 
denna styrks eller förkastas tar sin utgångspunkt och riktning i noggrant 
operationaliserade begrepp. När ”upptäcktens väg” och ”bevisets väg” 
kombineras blir en kretsloppsbetonad, cirkulär forskningsprocess möjlig. Detta 
då det finns en utgångspunkt på fältet i form av spårhundsbegrepp, och när resan 
gått halva varvet runt kan nya teoretiska ramverk och påståenden formuleras som 
sedan är möjliga att operationalisera och testa genom ”bevisets väg”. Något som 
sedan kan föranleda ett förfinande av ursprungliga spårhundsbegrepp, varpå en 
ny cirkulär process inleds. Starrin m.fl. (1991) presenterar följaktligen också en 
problematisering av begreppskonstruktion i vetenskapligt arbete, där de belyser 
det ömsesidiga beroendet mellan deduktion och induktion. 

I en forskningsprocess som tillåter ett kretsloppsinriktat förlopp att utvecklas 
mellan teoriernas värld och det empiriska fältet, finns också utrymme för viss 
spontanitet och en “sociologisk fantasi” (Denzin, 1989: 5) som föranleder 
självreflexivitiet och ger kreativ input i sökandet efter regelbundenheter och 
mönster. Abduktion har i det sammanhanget presenterats som den ansats som i 
verklig mening utvidgar vår kunskap, då det kontinuerliga alternerandet mellan 
teoretisk problematisering och empirisk input leder till kreativt förkastande och 
omformulering av tentativa slutsatser, vilket gör att undersökningsprocessen hela 
tiden drivs framåt mot en ökad förståelse (Habermas, 1987). 
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Forskningsprocessen som underbygger denna avhandling har inte primärt varit 
inriktad på att utveckla nya hypoteser eller teori. Utgångspunkten har snarare 
varit att utifrån empiriska observationer problematisera och tillföra nya 
dimensioner inom existerande teoririktningar, varför processen som sådan präglats 
av en explorativ och kritiskt reflekterande hållning. Denna kritiskt reflekterande 
hållning i sökandet efter regelbundenheter och mönster synliggörs i de åtskilliga 
resorna som initierats över tid mellan fältstudier och teoretisk begrundan. I linje 
med Habermas (1987), Alvesson & Sköldberg (1994) och Samuels (2000) anser 
jag att en sådan alternering är en nödvändig förutsättning för att nå en djupare 
förståelse för sociala fenomen och företeelser; framförallt utifrån observationen att 
det finns en allmänt utbredd inställning att ta användbarheten i interorganisatorisk 
samverkan som strategi för given, utan att närmare problematisera 
samverkansformer och grunder för organisering (jfr. Lindberg, 2002; Longoria, 
2005). I ett sådant sammanhang framstår en abduktiv ansats som ett logiskt 
alternativ för att kunna belysa återkommande spänningar som har en mer 
underliggande karaktär, genom en inriktning där det är naturligt att hela tiden 
gräva djupare och kontinuerligt vidareförädla tentativa slutsatser.  

Sedan min forskning inom området inleddes under hösten 2003 och fram till och 
med sommaren 2006, kan inte mindre än fem resor till fältet och lika många 
omgångar av teoretisk begrundan och problematisering urskiljas (se figur 7). 
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De första tre av dessa resor i båda riktningarna kan något schematiskt sägas 
sammanhänga med en process som handlat om att spåra regelbundenheter på 
fallnivå, medan de två sista resorna präglats av en inriktning mot att 
problematisera och jämföra regelbundenheter på basis av material även från 
moderorganisationer. I den första övergripande processen som kretsat kring att 
spåra regelbundenheter har empiri insamlats från en mängd olika källor för att 
dokumentera och analysera den strategiska plattform som samverkan bygger på: 
formulerade och framförhandlade strategier, organiseringen av stödstrukturer för 
operativa representanter, ledningstekniker som används av ansvariga chefer osv. 
Regelbundenheter som framkommit i dessa avseenden har sedan i en andra 
process problematiserats och analyserats fördjupat utifrån samverkanserfarenheter 
från de två verksamma fallen (fall 3 och 5) så som de förmedlats på bred basis 
inom de moderorganisationer som omger dessa respektive arrangemang. 

F1 + F2 +F4:
17 intervjuer + 
insamling av 
sekundärdata  

F3: 4 intervjuer + 
insamling av 
sekundärdata, 
observationer 

F5: Inventerings-
enkät, social 
nätverksanalys + 
observationer 

Analys: urval 
av ytterligare 
fall (fall 5) 

Analys: 
urval av 
moder-
organ-
isationer 

Analys: 
Forsknings-
rapport + urval 
av ytterligare 
fall (fall 3)  

F5: 29 
intervjuer (17 
djupintervjuer) 
i fyra moder-
organisationer 

F3 + F5:
8 intervjuer med 
nätverksstyrelse 
+ social nätverks- 
analys (fall 5), 
enkät i moder-
organisationer 
(fall 3) 

Analys: 
Problematisering 
av legitimitet  
och kunskaps-
spridning  

Syntes av 
regelbundenheter 
från alla fall; 
förståelse av 
djupare mönster 

Teori 
(Djup-
struktur) 

Empiriska 
regel-
bundenheter 
(ytstruktur) 

Empiri 

Problematisera och jämföra 
regelbundenheter (fallnivå + 
moderorganisationer) Spåra regelbundenheter (fallnivå) 

Figur 7: En illustration av den abduktiva 
forskningsprocessen.   
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Processen som har varit inriktad på att spåra regelbundenheter genomsyrade de 
aktiviteter som genomfördes mellan augusti 2003 och februari/mars 2005, medan 
fasen av fördjupad problematisering ägt rum under perioden från juni 2005 fram 
till april/juni 2006. Under den sena hösten 2006 summerades och syntetiserades 
empiriska regelbundenheter från alla samverkansarrangemang för att urskilja och 
tydliggöra mer djupliggande mönster.  

6.5. Utgångspunkter och inriktning i datainsamlingen 
När jag närmat mig fältet har jag, som tidigare nämnts, sett forskningsproblemet 
som sådant och möjligheterna att nå en dynamisk förståelse kring 
samverkansorganisering som de vägledande utgångspunkterna i valet av specifika 
datainsamlingsmetoder. Denzins (1989) och Yins (1994) rekommendation att 
använda multipla beviskällor (dvs. datatriangulering) har också utgjort ett viktigt 
ideal. Utöver de metoder som inriktar sig på att fånga sociala processer och 
attitydmönster (intervjuer, observationer), har även datakällor som ger en inblick 
i den formella organiseringen (t.ex. sekundärdata, projekdokument) använts i stor 
utsträckning. Detta då de ramverk som etablerats för interorganisatorisk 
samverkan har ansetts som viktiga att beakta för att förstå samspelet bland 
operativa representanter. Då den primära fokuseringen legat på den operativa 
personalen och deras villkor och positionering i samverkan, har utgångspunkten 
varit att använda en huvudsaklig datainsamlingsmetod som är sensibel nog för att 
fånga upp deras erfarenheter på ett nyansrikt sätt. Detta har gjort det logiskt att 
utgå från en explorativ ansats där intervjuer utgör huvudmetoden, till vilken 
andra metoder adderats för att insamla ytterligare fallinformation och nå en mer 
mångdimensionell förståelse.  

Före det att datainsamlingsprocessen beskrivs mer i detalj är det emellertid viktigt 
att diskutera en faktor som har begränsat valet av metoder och tekniker för att 
insamla empiriskt material. Det faktum att tre av samverkansarrangemangen (fall 
1, 2 och 4) avvecklats före datainsamlingen påbörjades utgör en uppenbart 
begränsande faktor i detta sammanhang, som gjorde en retrospektiv studie 
nödvändig. Samverkansprocessen fick således i dessa fall rekonstrueras på basis av 
intervjuer samt projektmaterial som upprättats under arrangemangens aktiva 
perioder (Ohlsson, 2004). Observationer, som annars skulle ha utgjort ett 
uppenbart relevant alternativ för att fånga ytterligare nyanser i det 
samverkansbaserade samspelet, var följaktligen omöjliga att utföra. Användandet 
av en sådan metod för att få en fördjupad insyn i dolda element och strömningar i 
pågående processer har dock varit möjligt inom de två verksamma fallen (fall 3 
och 5) i denna avhandling.  
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6.5.1. Intervjuer som huvudsaklig metod för datainsamling
Forskningsintervjun kan ur många olika perspektiv ses som en speciell 
datainsamlingsmetod. Den process som intervjuande innebär är i relation till 
andra metoder, t.ex. utdelning av enkäter eller frågeformulär, långt ifrån anonym 
(Kvale, 1997). Detta är berättigat att hävda när arenan för datainsamling är en 
mellanmänsklig situation och ett samspel mellan två parter kring ett tema av 
ömsesidigt intresse (Denzin, 1989; Kvale, 1997). När intervjuaren själv fungerar 
som det huvudsakliga instrumentet och interaktionen i intervjusituationen följer 
ett förlopp där diskussionsfrågorna bestäms och introduceras av en part, dvs. ett 
asymmetriskt samspel, är en självreflekterande hållning synnerligen viktig 
(Denzin, 1989; Kvale, 1997). En sådan hållning i kombination med en noggrann 
förberedelse före intervjuns genomförande framstår som betydelsefullt, inte minst 
utifrån observationen att ”varje intervju är en unik social interaktion som 
inkluderar en förhandling av sociala roller och referensramar mellan företrädesvis 
främlingar” (Starrin & Renck, 1996: 52). Forskningsintervjun kan således på en 
grundläggande nivå sägas innefatta en balansakt från intervjuarens sida mellan det 
nyfikna sökandet efter kunskap och etiska hållpunkter som ligger till grund för 
mänsklig interaktion (Kvale, 1997). Samtidigt som intervjun i stor utsträckning 
bygger på att frambringa privata perspektiv kring det forskningsområde som är i 
fokus, är en uppmärksam hänsyn till etikettregler central (Denzin, 1989). En 
primär uppgift för intervjuaren är följaktligen att skapa en atmosfär präglad av 
öppenhet, uppmärksamt lyssnande och ömsesidig förståelse (ibid.).  

Som ett medium för mellanmänsklig kommunikation och det basala verktyget för 
intervjuande är språket och de diskurser detta sammanhänger med avgörande 
faktorer. Antingen bidrar språket till att underlätta ömsesidig förståelse eller till att 
missuppfattningar och missförstånd uppstår (Bruhn Jensen, 1989). 
Forskningsintervjun skiljer sig från de flesta andra datainsamlingsmetoder på det 
sättet att språket och kommunikationen utgör ofrånkomliga villkor som i hög 
grad bestämmer förutsättningarna för insamlingen av empiriskt material (ibid.). 
Det kan således förväntas att valet av intervjuer som en central beviskälla medför 
möjligheter och fördelar likväl som vissa risker. Medan intervjuer ofta 
tillhandahåller värdefulla insikter kring mänskliga angelägenheter, förmedlade och 
tolkade med stor närhet till den situation och specifika kontext som studeras, 
tenderar intervjuutsagor, som muntliga redogörelser, att präglas av problem 
kopplade till förutfattade meningar, bristande erinran och/eller artikulering (Yin, 
1994). Dessa tänkbara problem har dock ansetts som möjliga att förhindra genom 
en inriktning där intervjuerna i sin helhet bandats och där jag, i den mån det varit 
möjligt, strävat efter ”respondentvalidering” av intervjuresultat (se Bryman, 1997: 
97; Kvale, 1997: 196). En mer utvecklad diskussion kring detta följer i kapitlets 
avslutande kapitel   
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6.5.2. Den typ av intervju som har valts - reflektioner 
När det gäller processen att välja intervjuform är valet inte så enkelt som det vid 
en första anblick kan framstå. Valet måste i grunden överensstämma med den 
övergripande forskningsdesignen och studiens inriktning och dessutom har den 
form eller typ av intervju som väljs konsekvenser för den framtida 
analysprocessen. På en forskningsdesignnivå har den valda typen av intervju – 
huruvida en strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad/djupintervju 
används – nära koppling till frågan om hur omfattande instrumentering som kan 
och bör ske före datainsamling. Enligt Miles & Huberman (1994) finns vissa 
risker såväl med en begränsad som med en omfattande instrumentering. 
Huvudrisken om instrumenteringen hålls begränsad är att forskaren snarare än 
empirin i sig själv, som en representation av verkligheten, kommer i förgrunden, 
medan risken i det sistnämnda fallet snarare är att instrumentet eller instrumenten 
tar överhanden och förblindar forskaren för kontextuella impulser (ibid.). Vilket 
alternativ som ska väljas kan i det sammanhanget vägas i relation till den ambition 
som den specifika studien utgår från och forskningsfenomenets karaktär; 
exempelvis om ansatsen genomsyras av en inriktning att bestyrka en teori eller 
hypotes, eller snarare av att explorativt undersöka ett fenomen där parametrar och 
dynamiker på förhand är relativt okända (Kvale, 1997). En annan aspekt att ta 
hänsyn till i fråga om förhandsinstrumentering är huruvida intervjun utgör en del 
av en multipel fallstudie eller är inriktad på ett specifikt fall. Om flera olika fall 
studeras och ambitionen är att jämföra och kontrastera dessa hävdas någon grad av 
standardisering vara nödvändig så att ”resultat kan läggas sida vid sida i 
analysförloppet” (Miles & Huberman, 1994: 35).   

När intervjutyper diskuteras utifrån graden av förhandsinstrumentering, kan det 
noteras att det är förhållandevis vanligt att bara skilja mellan standardiserade och 
ostandardiserade eller öppna djupintervjuer (se ex. Fontana & Frey, 1994; Starrin 
& Renck, 1996). Vissa urskiljer också ett mellanalternativ i form av den 
fokuserade intervjun (Yin, 1994) eller den icke-schematiserade standardiserade 
intervjun (”Nonschedule Standardised Interview”; Denzin, 1989: 105). I denna 
avhandling har jag emellertid använt mig av en typ av intervju som vanligen 
benämns den semistrukturerade intervjun. Denna intervjutyp omfattar teman och 
förslag till frågor som kan vara relevanta, men utrymme finns för att revidera 
formuleringen av dessa såväl som deras ordningsföljd över tid (Kvale, 1997). Min 
utgångspunkt vid valet av semistrukturerade intervjuer som huvudsaklig 
datainsamlingsmetod har varit att uppnå ett visst mått av flexibilitet i intervjuernas 
genomförande, men på samma gång ändå försöka avgränsa situationsgrundad 
spontanitet i relation till ett återkommande ramverk av teman samlade i en 
intervjuguide. Dessa på förhand formulerade teman har också möjliggjort viss 
systematik i intervjuförloppet och underlättat senare analys av intervjuutsagor.   
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6.5.3. Intervjuguidernas utformning: intervjuteman och frågor 
Valet att utgå från teman snarare än specificerade frågor som i förväg formulerats 
baseras på en utgångspunkt där individer anses ha unika sätt att definiera sin värld, 
men sammanhänger också med den övergripande forskningsinriktningen som 
innefattar en explorativ ansats. Läsaren kan då mycket väl fråga sig: varför valde 
du inte ostrukturerade djupintervjuer snarare än semistrukturerade? Detta har ett 
antal olika orsaker. Ambitionen har varit att kunna kontrastera regelbundenheter i 
resultat från de respektive samverkansarrangemangen i en analys som överskrider 
fallgränser; en ambition som förutsätter en viss standardisering i 
instrumenteringen. En annan aspekt som influerat valet av semistrukturerade 
intervjuer, och inriktningen att formulera intervjuteman på förhand, var 
observationen att tre av de fem arrangemangen (fall 1, 2 och 4) avvecklats innan 
datainsamlingen påbörjades, vilket bedömdes skapa en risk för bristande erinran 
bland intervjupersonerna. På det sättet ansågs teman som på olika sätt berör 
dimensioner av samverkansorganisering och samverkansgrundat samspel kunna 
stimulera intervjupersonerna att resa tillbaka i tiden till signifikativa situationer 
och erfarenheter och, utifrån det, presentera någorlunda sorterade utsagor.  

Den första intervjuguiden som utarbetades baserades på fyra rubrikteman, där vart 
och ett av dessa teman omfattar 6-10 underliggande och mer detaljerade 
tematiska aspekter. De fyra övergripande temaområden som ramar in 
intervjuguiden är (se även bilaga 1);  

- Bakgrund och initierande av projekt – projektets struktur 
- Interna olikheter och gemensamma mål/värden 
- Informationsspridning och återföring av kunskap/erfarenheter 
- ”Effektivitet” i rehabilitering och framtida möjligheter 

Dessa rubrikteman kan ses som “spårhundsbegrepp” (Denzin, 1989: 14; Starrin 
m.fl., 1991: 20) som har givit riktning och viss vägledning i fältstudiesökandet 
efter viktiga dimensioner hos forskningsfenomenet ifråga medan de, samtidigt,
hållits sensibla och gradvis utvecklats utifrån insamlat empiriskt material. Grunden 
för formuleringen av dessa teman var input från fältet i form av 
projektdokumentation (mål- och policydokument, protokoll etc.), men tidigare 
utvärderingar och uppföljningar av de aktuella samverkansarrangemangen 
utgjorde också en utgångspunkt (Rantakyrö, 1997a; 1997b; Mauritszon-Sandberg 
& Rantakyrö, 1999; Rantakyrö, 2000).  

Mot denna bakgrund kan dessa teman sägas ringa in breda områden av intresse, 
vilka är relativt löst hållna och har varit öppna för ombearbetning utifrån de 
empiriska resultat som efter hand framkommit. Den intervjuguide som baseras på 
dessa rubrikteman och underliggande tematiska aspekter, har utgjort det primära 
instrumentet för att samla in material när det gäller samverkansarrangemangens 
övergripande strukturer och handläggarnas samt personalkonsulenternas situation 
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som operativa representanter i samverkan. Som ett instrument som avsetts skapa 
en grund för jämförelser över fallgränser i ett senare skede, har intervjuguiden 
använts på fallnivå när representanter intervjuats inom samtliga fem 
samverkansarrangemang (sammanlagt 25 intervjuer). Intervjuerna har genomförts 
under hösten och vintern 2003 inom de första fyra fallen (fall 1-4) och under 
våren 2005 inom fall 5. Utifrån denna intervjuguide har specifikt relevanta 
problemområden identifierats och gradvis vidareförädlats under studiens gång (se 
kapitel 4).  

Ambitionen bakom den andra intervjuguide som utarbetats har varit att fördjupa 
förståelsen kring de operativa företrädarnas situation som representanter i de från 
moderorganisationerna avgränsade samverkansarrangemangen. De teman som 
formulerats kan således ses som en förlängning av två rubrikteman från den första 
intervjuguiden: ”Interna olikheter och gemensamma mål/värden” och 
”Informationsspridning och återföring av kunskap/erfarenheter”. Denna andra 
intervjuguide har dock skarpare fokus på representantfunktionen i relation till de 
operativa representanternas yrkesroller inom moderorganisationerna. 
Legitimiteten för samverkansarrangemangen bland medarbetare i ordinarie 
verksamhet berörs också i viss utsträckning. Fastän de teman som formulerats i 
denna intervjuguide således tangerar avhandlingens tredje forskningsfråga, utgörs 
den huvudsakliga plattformen av den andra frågeställningen: förhandlingen av 
samverkanspositioner så som denna influeras av den dagliga verksamheten inom 
de respektive moderorganisationerna.

Intervjuguiden består av tre övergripande teman som omfattar 5-8 underliggande 
och mer specifikt formulerade temaområden (se också bilaga 2);  

- Internt personalarbete 
- Medvetenhet om samverkansarrangemangets roll och funktion 
- Intern kunskapsspridning och kommunikation kring 

samverkanserfarenheter/kunskaper 

Denna intervjuguide användes som ett vägledande instrument för de intervjuer 
som genomförts inom de strategiskt utvalda moderorganisationerna i ett av de 
verksamma fallen; fall 541. Inom dessa moderorganisationer initierades intervjuer 
med nyckelpersoner som identifierats utifrån en inventeringsenkät som givit 
information om yrkeskategorier i samtliga involverade parters verksamheter (se 
Ohlsson, 2007). Sammantaget valdes 17 intervjupersoner ut för intervju inom de 
fyra moderorganisationer där fördjupningsstudier skett under våren och hösten 
2005 (se tabell 3).  

41 Samma typ av tematik undersöktes inom de moderorganisationer som är involverade inom det andra 
verksamma samverkansarrangemanget (fall 3), på basis av ett frågeformulär. Mer information kring detta 
frågeformulär följer i nästa avsnitt i detta kapitel.  
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Moderorganisationer Intervjuer (45-60 min) Personalkategorier som 
intervjuats, exempel 

Stor offentlig förvaltning 8 Personalchef, personalkonsulenter, 
enhetschefer, 
arbetsledare/teamledare, facklig 
representant, skyddsombud 

Medelstor statlig organisation 3 Chef, personalkonsulent, 
skyddsombud 

Stort privat företag 4 Personalchef, personalkonsulent, 
facklig representant, 
produktionsledare 

Litet privat företag 2 Chef, säljare  

Till skillnad från den andra intervjuguiden där inriktningen framförallt legat på att 
fördjupat studera villkoren för samverkanspositionering bland operativa 
representanter (den andra forskningsfrågan), har den tredje guiden primärt 
tillhandahållit empiriskt material kring organiserings- och ledningsansatser i 
interorganisatorisk samverkan (den tredje forskningsfrågan). Denna intervjuguide 
har legat till grund för 11 intervjuer inom de två verksamma fallen (tre intervjuer 
inom fall 3 och åtta inom fall 5) med medlemmar i ledningsgrupper, 
nätverksstyrelse samt samordnare. Alla dessa intervjuer genomfördes under den 
tidiga våren 2006. Samtliga intervjuteman berör på ett eller annat sätt frågan kring 
hur samverkansarrangemangen organiserats och de ledningstekniker som använts 
av chefer och/eller de med strategiskt inriktade samverkansfunktioner. Tonvikten 
ligger i detta avseende på nyckelaspekterna i den tredje forskningsfrågan; 
spridning av samverkanserfarenheter och legitimiteten hos samverkan i ordinarie 
verksamheter. De huvudteman som formulerats som en utgångspunkt för 
intervjuerna är (se bilaga 3);  

- Mål/visioner, “spelregler” 
- Koordinators- och/eller projektledarfunktionen 
- Hängivenhet, kontaktkanaler, “kanalisering” inom arrangemanget 
- Nätverksstyrelsens funktion 
- Ledarskap, styrning i samverkan 
- Långsiktig hållbarhet, koordinering, kontinuitet 

Sammanfattningsvis har den första intervjuguiden haft till syfte att tillhandahålla 
en empirisk bas genom studier av samtliga fall, där betoningen legat på 
plattformen för formering i form av samverkansmotiv och utgångspunkter samt 
den konkreta formella organiseringen av arrangemangen. Denna intervjuguide 
kan således sägas ha utgjort det huvudsakliga instrumentet för fältstudier i den 
initiala processen som handlat om att identifiera problemområden och spåra 
regelbundenheter (se figur 7 i detta kapitel). I relation till den första 

Tabell 3: Presentation av 
moderorganisationer där intervjuer har 
genomförts och kategorier av personal som 
valts ut (“nyckelpersoner”).  
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intervjuguiden har de teman som den andra och tredje guiden omfattar gjort det 
möjligt att problematisera regelbundenheter med distinkt fokus på fall 3 och 5 (de 
verksamma samverkansarrangemangen). I det sammanhanget har den andra 
intervjuguiden varit inriktad på att göra det möjligt att utveckla en större 
förståelse för hur verksamhetsprocedurer och ansatser i dagligt arbete inom 
moderorganisationerna influerar positioneringen och identifikationen mellan 
operativa representanter (de inbäddade analysenheterna) i samverkan. Den tredje 
guiden utarbetades utifrån en ambition att kritiskt undersöka organiseringen och 
ledningen av samverkansprocesser och hur de ansatser som, i detta avseende, 
nyttjas påverkar legitimiteten hos interorganisatorisk samverkan som 
förändringsstrategi.

6.5.4. Urval av intervjupersoner: hur etablerades kontakterna? 
När det gäller urvalet av intervjupersoner till den första omgången av intervjuer, 
baserade på den första intervjuguiden, har denna process varit förhållandevis 
okomplicerad i de första tre fallen (fall 1-3) där antalet personer med formella 
representantfunktioner varit mycket begränsat. Inom alla dessa arrangemang har 
det fortlöpande samspelet i samverkan varit avgränsat till tre operativa 
representanter (handläggare) och tre representanter med ledningsroller i 
samverkan (kontorschefer).  Utöver dessa företrädare var också inom fall 1, under 
en initial period på ungefär ett år, en samordnare involverad som hade en specifik 
funktion att hantera administrativa uppgifter och att främja koordineringen 
mellan operativa representanter. Sammantaget har detta gjort det motiverat att 
försöka genomföra intervjuer med samtliga representanter inom 
samverkansarrangemangen i fråga. Denna ambition har dock inte fullt ut varit 
möjlig att realisera. Möjligheterna i detta avseende begränsades på grund av den 
retrospektiva inriktningen i datainsamlingen inom fall 1 och 2 (vilka formellt 
avvecklades mellan ett halvt och två år före studien påbörjades). Inom fall 1, där 
en relativt lång tidsperiod hade passerat (nära två år) innan datainsamling, utgjorde 
förändringar bland tidigare representanter gällande yrkesfunktioner och 
yrkesstatus (ålderspension) såväl som byte av bostadsort komplicerande faktorer 
som begränsade intervjumöjligheter. Sådana förändringar sedan avvecklandet av 
samverkansarrangemanget gjorde att en operativ representant (från 
arbetsförmedlingen) och en företrädare i ledningsfunktion (från socialtjänsten) 
inte kunde intervjuas. Inom fall 2 var det ytterligare en 
ledningsgruppsrepresentant (också från socialtjänsten) som inte kunde ställa upp 
på intervju då denne bytt arbete och arbetsgivare lite mer än ett år innan kontakt 
först etablerades. Inom samtliga arrangemang, representeras dock de respektive 
moderorganisationerna av åtminstone en person (i de allra flesta fall två). 
Sammanlagt har 17 av 20 presumtiva representanter intervjuats inom samtliga tre 
arrangemang (sex i fall 1, fem i fall 2 och sex i fall 3). Detta illustreras mer i detalj 
i tabellen nedan (se tabell 4);  
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Fall 1 Fall 2 Fall 3 
Operativa representanter 
(handläggare) 

3 (en från 
försäkringskassan, två från 
socialtjänsten) 

3 (en från varje 
myndighetskontor) 

3 (en från varje 
myndighetskontor) 

Chefer, representanter 
med ledningsfunktioner 
i samverkan 

2 (en från 
försäkringskassan, en från 
arbetsförmedlingen)  

2 (en från 
försäkringskassan, en från 
arbetsförmedlingen) 

3 (en från varje 
myndighetskontor) 

Projektledare, 
samordnare  

1 (fristående samordnare, 
deltog under det första 
året i projektet) 

0 (ingen projektledare 
eller samordnare deltog) 

0 (ingen projektledare 
eller samordnare deltog) 

Intervjupersonerna inom fall 1 har utgjorts av två kvinnor och fyra män: alla i 
åldersspannet mellan 49-60 år, med undantag av en operativ representant (43 år 
gammal). Inom fall 2 har en kvinna och fyra män intervjuats. Bland dessa 
återfinns en bredare åldersspridning; från 39 till 55 år, där de flesta är mellan 51 
och 55 år gamla. Könsfördelningen bland intervjupersonerna inom fall 3 är precis 
densamma som inom fall 1 (två kvinnor och fyra män). Intervjupersonernas ålder 
skiljer sig emellertid åt från de andra fallen då representanterna är betydligt yngre; 
från 40 till, som mest, 51 år. Intressant att notera är att alla företrädare från 
ledningsgrupper, som i ordinarie verksamhet utgör kontorschefer, är män. De 
yrkeskategorier som finns representerade bland de intervjuade operativa 
representanterna är huvudsakligen rehabiliteringssamordnare (försäkringskassan), 
socialarbetare eller utredare (socialtjänsten) och yrkesvägledare 
(arbetsförmedlingen). Inom fall 1 har dock en utredningsassistent under en 
tidsperiod figurerat som operativ representant, denne intervjuades också inom 
ramen för denna avhandling.  

Som tidigare beskrivits omfattar fall 4 och 5 ett större antal moderorganisationer 
och således också fler representanter i lednings- och operativa funktioner än de 
övriga samverkansarrangemang som studerats. Detta föranledde ett strategiskt 
urval där fyra moderorganisationer valdes ut för fördjupade studier i 
avhandlingen. För att uppnå ett mer mångdimensionellt och nyansrikt empiriskt 
material kring situationen för de operativa representanterna i samverkan, 
initierades intervjuer med företrädare som representerar organisationer av olika 
storlek och från skilda sektorer och branscher. Sammantaget intervjuades fem 
representanter (kontaktpersoner) inom fall 4: två från en stor offentlig förvaltning, 
en som företräder en medelstor statlig organisation samt två från olika små privata 
företag inom olikartade verksamhetsområden. Viktigt att notera är att utav dessa 
fem operativa representanter som intervjuats, har tre (de från den stora offentliga 
förvaltningen samt intervjupersonen vid den medelstora statliga organisationen) 
yrkesfunktioner inom sina respektive moderorganisationer som 
personalkonsulenter. De två intervjupersonerna från små privata företag har 
parallella roller som verkställande direktörer i ursprunglig verksamhet och 

Tabell 4: Presentation av 
intervjupersoner i fall 1-3.  
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operativa representanter inom samverkansarrangemanget. Sådana parallella 
funktioner har betraktats som det enda alternativet då organisationerna, på grund 
av deras begränsade storlek, inte omfattar någon anställd personal med särskilda 
personalfunktioner.

Av dessa fem intervjupersoner hade fyra funktioner i en lednings- och strategiskt 
inriktad grupp (beredningsgrupp) som fortlöpande arbetat med att sortera input 
från moderorganisationerna och planera samverkansaktiviteter. Dessa fyra 
intervjupersoner ansågs som viktiga att intervjua utifrån deras roller i 
beredningsgruppen mot bakgrund av den tredje övergripande forskningsfrågan 
som behandlar ledningsansatser som nyttjas i samverkan och projektens 
legitimitet. Utöver dessa representanter, intervjuades också nätverkssamordnaren 
som fungerat som en centralt positionerad ”spindel i nätet”. Då intervjuerna 
inom fall 4 genomfördes inom ramarna för den initiala probleminventerande 
studien, vägleddes dessa huvudsakligen av en inriktning att spåra 
regelbundenheter på fallnivå.  

På basis av det strategiska urvalet av moderorganisationer inom fall 542 (en stor 
offentlig förvaltning, en medelstor statlig organisation samt ett stort respektive 
litet privat företag), intervjuades fem operativa representanter med 
yrkesfunktioner som personalkonsulenter vilka (precis som vid urvalet i fall 4) var 
för sig företrädde olika organisatoriska kontexter. Datainsamlingen beträffande 
ledningsansatser och tekniker som använts i samverkan inbegrep också intervjuer 
med sex nuvarande företrädare och en tidigare representant från nätverkets 
styrelse. Mer specifikt intervjuades fyra ledamöter, en suppleant samt den 
nuvarande respektive före detta ordföranden. På ett liknande sätt som inom fall 4 
betraktades samordnaren som en nyckelperson i samverkan, varför denne 
följaktligen intervjuades. En summerande tabell av de representanter som deltagit 
i intervjuer presenteras nedan (se tabell 5); 

Fall 4 Fall 5 
Operativa representanter  5 (två från en stor offentlig 

förvaltning, en från en medelstor 
statlig organisation, två från olika 
små privata företag – ett av dessa en 
rehabiliteringsaktör)  

5 (två från en stor offentlig 
förvaltning, en från en medelstor 
statlig organisation, en från ett stort 
samt en från ett litet privat företag – 
den sistnämnda en 
rehabiliteringsaktör)  

Chefer, representanter med 
ledningsfunktioner i samverkan 

4 (beredningsgrupp) 6+1 (nätverksstyrelse + tidigare 
ordförande) 

Projektledare, samordnare 1 (samordnare, från ett 
myndighetskontor)

1 (samordnare) 

42 En av de fyra moderorganisationerna (den stora offentliga förvaltningen) som valts för undersökning inom fall 
5, utgjorde också samverkande aktör inom fall 4.  

Tabell 5: Presentation av intervjupersoner 
inom fall 4 och 5.   
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De operativa representanter som intervjuats inom fall 4 utgörs av tre kvinnor och 
två män som samtliga befinner sig inom åldersgruppen från 48 till 63 år, där de 
allra flesta är mellan 53 och 55 år gamla. De tre kvinnor från offentlig och statlig 
verksamhet som intervjuats har alla ordinarie yrkespositioner som 
personalkonsulenter med en lång erfarenhet i yrket. Dessa arbetar vid specifika 
personalenheter där de har stödjande roller gentemot linjechefer och arbetsledare. 
De två män som intervjuats utgör verkställande direktörer inom sina respektive 
moderorganisationer; den ena företräder en verksamhet inriktad mot industriell 
träförädling och den andre en organisation som erbjuder tjänster inom 
datasupport, utbildning och arbetsträning.  

Inom fall 5 intervjuades fyra kvinnor och en man i åldrarna från 39 till 54 år. 
Samtliga av dessa innehar yrkesfunktioner som personalkonsulenter inom sina 
respektive verksamheter, även om en av dessa (från det lilla privata företaget) i 
större utsträckning än de övriga har en konsultativ funktion rörande 
rehabiliteringstjänster gentemot externa aktörer. De personer som intervjuats 
utifrån sina funktioner som medlemmar i nätverksstyrelsen tillhör fyra medelstora 
organisationer av olika organisationsform: två privata företag, ett kommunalägt 
bolag samt en ekonomisk förening; ett stort och ett litet privat företag samt en 
stor statlig institution. Fem av dessa intervjupersoner har inomorganisatoriska 
yrkespositioner som personalkonsulenter. De andra två är en personalchef samt en 
verkställande direktör.   

Nätverkssamordnarna som intervjuats inom ramen för fall 4 respektive fall 5 har 
båda centrala positioner att insamla idéer från operativa representanter och att 
fortlöpande ta initiativ till samverkansaktiviteter. En skillnad är emellertid att 
samordnaren i det förstnämnda arrangemanget är anställd vid ett lokalt 
myndighetskontor, medan den andre (inom fall 5) varken är knuten till någon 
myndighet eller enskild moderorganisation.  

De intervjuer som genomfördes inom fall 5 utifrån den andra intervjuguiden 
utgick, som tidigare nämnts, från ett urval av intervjupersoner (17 totalt) vilka 
identifierades på basis av en inventeringsenkät som gav information om 
yrkeskategorier inom moderorganisationerna (se Ohlsson, 2007). De kategorier 
av personal som intervjuats inkluderar bland annat personalchefer, enhetschefer, 
arbetsledare och teamledare, men även ett antal skyddsombud och fackliga 
representanter. Dessa utgör personer som de operativa representanterna i sina 
yrkesfunktioner som personalkonsulenter kan förväntas ha frekvent kontakt med i 
sitt dagliga arbete.  

Som regel har kontakt initierats med intervjupersonerna genom e-post och sedan, 
i ett andra steg, via telefon. Genom en procedur där de presumtiva 
intervjupersonerna först kontaktats via e-post har ambitionen varit att ge dem tid 
till att processa informationen och i egen takt överväga ett eventuellt deltagande. 
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De personer som söktes upp för intervju uppmanades att kontakta mig genom att 
besvara e-postmeddelandet, eller ringa, om de kunde tänka sig att delta och/eller 
om de ville ha ytterligare information om utgångspunkterna bakom studien. Efter 
detta har jag i de allra flesta fall, en eller två dagar före bokad intervju, kontaktat 
intervjupersonerna telefonledes för att räta ut eventuella frågetecken kring 
studiens genomförande och för att bekräfta den tid och plats för intervju som 
avtalats. I samband med detta har jag också informerat intervjupersonerna om att 
deras deltagande bygger på anonymitet och att deras namn eller andra personliga 
kännetecken inte kommer att nämnas i presentationen av det empiriska 
materialet. Som ett led i detta har intervjupersonerna och deras 
moderorganisationer anonymiserats i avhandlingen. Även om sådana önskemål 
inte förmedlats från involverade aktörer, har ambitionen också varit att så långt 
som möjligt hålla de samverkansarrangemang som utgör studieobjekt anonyma. 
Detta har framstått som naturligt då min utgångspunkt har varit att illustrera 
arbetsgivar- och myndighetssamverkan som fenomen, inte att peka på specifika 
projekt.  

Proceduren i kontakten med intervjupersonerna kan sägas bygga på den ansats 
som rekommenderas av Norman K. Denzin (1989: 109) där överenskommelsen 
om en intervju ska ses som ”en gåva av tid och information; som ges av 
respondenten, inte intervjuaren”. Detta betyder konkret att den presumtiva 
intervjupersonen har haft övertaget i processen att avtala en lämplig tid och plats 
för intervjuns genomförande. Det e-postbrev som skickats ut för att etablera 
kontakt med de representanter som ansetts som nyckelpersoner inom och kring 
de olika samverkansarrangemangen innehåller följande (se även bilaga 4);  

- Information om den aktör som finansierar forskningsprojektet i fråga. 
- Det specifika intresseområdet/områdena som intervjun tematiskt kommer 

att behandla. 
- De grupper och/eller kategorier av personal som datainsamlingsprocessen 

riktar sig mot och varför.  
- Den förväntade tidsramen för intervjun.  
- En fråga om huruvida representanten som kontaktats kan tänka sig att 

delta.  
- Förslag på en passande dag eller tid för genomförande av intervju. 

6.5.5. Ansats i intervjusituationen – inramningen av intervjun 
I början av avsnitt 6.5. betonades vikten av en noggrann förberedelse från 
intervjuarens sida. Detta inte minst för att etablera ett ramverk för den sociala 
förhandlingen av roller i intervjusituationen och för att skapa en grund för en 
öppen atmosfär vid intervjuns genomförande. En sådan noggrann förberedelse 
presenterades som central för att reducera osäkerhet i det mellanmänskliga 
samspel som forskningsintervjun i grunden utgör. En central del i förberedelsen 
för att skapa en ömsesidigt stärkande snarare än hindrande atmosfär är, skulle jag 
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vilja hävda, intervjuarens ansats när det gäller inramningen av intervjun. Om 
användandet av en reflexivt utarbetad intervjuguide underbyggs av en väl 
övervägd inramning av intervjusituationen, finns gynnsamma möjligheter att 
skapa ett klimat där erfarenheter kan förmedlas öppensinnat och naturligt.  

Att intervjuerna har genomförts i en för intervjupersonerna välbekant miljö, vid 
deras respektive arbetsplatser, har bidragit till att skapa en grundläggande trygghet 
i intervjusituationen. I intervjuförloppet har allmänt sett stort utrymme givits till 
intervjupersonerna att själva betona relevanta och signifikanta dimensioner kring 
de olika teman som diskuterats. Detta för att sätta intervjupersonernas egna 
upplevelser och tolkningar i förgrunden. Intervjuerna har inletts med mer 
övergripande frågor av en väldigt öppen karaktär, där intervjupersonerna fått 
berätta om sitt arbete, de huvudsakliga arbetsuppgifterna och ge en bild av 
verksamheten och sin arbetssituation hos den aktuella arbetsgivaren. Efter hand 
har därefter intervjuförloppet fokuserats mer mot de aspekter som berör upplevda 
villkor i representantfunktionen samt möjligheter och hinder i den samverkan 
som organiserats. Även när de mer samverkansfokuserade temaområdena 
diskuterats har dock utgångspunkten inledningsvis varit bredare, 
beskrivningsinriktade frågeställningar. Detta kan illustreras om vi tar den första 
intervjuguiden och temat ”Interna olikheter och gemensamma mål/värden” som 
exempel. Kring detta tema har intervjupersonerna inledningsvis uppmanats att 
skildra vad de anser utgör utmärkande drag som kan anses karaktärisera den egna 
organisationen i relation till de andra moderorganisationerna (och vice versa). 
Detsamma gäller för nästföljande rubriktema ”Informationsspridning och 
återföring av kunskap/erfarenheter” där jag initialt har bett intervjupersonerna att 
beskriva den allmänna medvetenheten om det aktuella samverkansarrangemanget 
i sin organisations ordinarie verksamhet. Efter sådana initiala och breda 
frågeställningar, har sedan mer konkreta frågor kring intervjupersonernas 
positionering, samspel och villkor som representanter ställts.  

På ett allmänt plan, föregicks de flesta intervjuer av en process där 
intervjupersonen guidade mig runt på hans/hennes arbetsplats och gav mig en 
kort presentation kring organisationen, dess struktur, verksamhetsinriktning och 
historia. Intervjuerna, som alla antingen genomfördes i de respektive 
representanternas tjänsterum eller i bokade konferensrum, startade med en 
inledande fas av klargörande om ramverket för datainsamlingen. I denna initiala 
fas frågade jag intervjupersonerna huruvida de, utifrån den information de 
tidigare fått via e-post och telefon, ansåg sig ha erhållit en tillräcklig bakgrund till 
intervjun och dess syfte och utgångspunkter. Oavsett om så var fallet eller inte, 
försökte jag ändå i någon mån ytterligare kontextualisera den tidigare givna 
informationen genom att sätta in intervjun i ett sammanhang där studiens och 
själva projektets inriktning berördes. Ännu en gång betonades också att 
intervjupersonens namn eller personliga kännetecken inte skulle nämnas i någon 
publikation. Mot bakgrund av denna klargörande information frågade jag också, 



113

slutligen, om en bandspelare kunde användas för att banda intervjun. Direkt efter 
intervjun ställdes dessutom frågan om intervjupersonen hade några ytterligare 
kommentarer eller tillägg till det som tagits upp.  

Det intervjumaterial som bandats transkriberades i regel dagen efter intervjuns 
genomförande. När inga fler intervjuer planerades på grund av ”mättnad” eller en 
situation där alla relevanta representanter intervjuats, skrevs avskrifterna ut och 
sammanställdes. För att underlätta den fördjupade analysen av intervjumaterialet 
från den probleminventerande studien såväl som utsagorna från 
intervjupersonerna inom fall 3 och 5, kodade jag avskrifterna utifrån följande 
kategorier:  

- Samverkan som begrepp och koncept – översättning 
- Samverkansmotiv – organisatoriska handlingsplaner 
- Individuella ambitioner 
- Förhandling av positioner, professionella identiteter 
- Ledningsstrukturer, ledningstekniker för samverkan 

Textpassager från de olika intervjuerna som klassificerats under samma kod i varje 
fall samlades därefter ihop i ett specifikt dokument; ett dokument för vart och ett 
av de fem kodkategorierna. För att få en överblick på fallnivå såväl som för att 
underlätta fallöverskridande jämförelser utifrån de intervjufrågor som formulerats, 
summerades huvudresultaten i förkortad form i en matris (se bilaga 5).  

6.6. Frågeformulär för att spåra kontaktmönster och 
spridningsflöden
För att ha möjlighet att spåra ytterligare dimensioner inom fall 3 och 5 när det 
gäller positioneringen bland operativa representanter inom 
samverkansarrangemangen i relation till organiseringen av ordinarie verksamhet 
(den andra intervjufrågan) och flöden i spridningen av samverkansinformation 
och erfarenheter (den tredje intervjufrågan), sågs det som nödvändigt att använda 
frågeformulär. Detta då det nätverksorienterade samverkansarrangemanget som 
utgör fall 5 omfattar en betydande mängd moderorganisationer och 
representanter (i jämförelse med fall 1-3), vilket gjorde frågan om de operativa 
representanternas (kontaktpersonernas) positionering i samverkan förhållandevis 
komplex. Denna komplexitet ansågs emellertid möjlig att hantera genom att 
använda ett frågeformulär utformat för att klarlägga kontaktpersonernas sociala 
nätverksförbindelser inom det aktuella arrangemanget.  

När frågeformuläret utformades reflekterade jag särskilt kring två aspekter som 
föreföll vara viktiga att ta i beaktande med anledning av 
samverkansarrangemangets organisering. Dels nätverkssamordnarens centrala 
positionering i koordineringen och stabiliseringen av samspelet över tid, men 
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även den tämligen låga grad av täthet som genomsyrar samverkansprocesser och 
aktiviteter där representanter bara koordinerar sig vid nätverksträffar ungefär en 
gång varje månad. Med dessa aspekter i åtanke framstod det som viktigt att uppnå 
en förståelse kring förekomsten av en intern, inom moderorganisationens gränser, 
och/eller extern inriktning när det gäller kontaktskapande bland operativa 
representanter. Följaktligen kombinerades en ambition att insamla empiriskt 
material om kontakter vid nätverksträffar med en dimension som fokuserade på 
spontana självinitierade (informella) kontakter, mellan anordnade möten och 
träffar inom det aktuella samverkansarrangemanget. Sammantaget förväntades 
dessa två dimensioner tillhandahålla en långtgående förståelse rörande de 
operativa representanternas positionering i samverkan. De konkreta frågor som 
formulerades i frågeformuläret för att vägleda kontaktpersonerna i att ge en 
uppskattning av kontakterna med andra företrädare i motsvarande funktioner var;  

Vilken kontakt har du i din roll som kontaktperson hittills haft med representanter 
från andra medlemsorganisationer vid nätverksträffar (erfarenhetsträffar, seminarier 
etc.)?  

Vilka informella kontakter (där kontakt tagits på eget initiativ, utan 
ringsamordnaren som länk) har du i din roll som kontaktperson/ringrepresentant 
hittills haft med övriga medlemsorganisationer i nätverket?

Frågeformuläret (se bilaga 7) sändes ut till de operativa representanterna från var 
och en av moderorganisationerna under den tidiga våren 2005 och sedan 
ytterligare en gång ett år senare, för att ha möjlighet att spåra förändringar i 
positioneringen över tid. I situationer där en organisation (på grund av dess 
storlek) representerades av flera operativa representanter, tillfrågades den 
representant som mest aktivt deltagit vid samverkansmöten och träffar att besvara 
frågeformuläret. Representanterna uppmanades att uppskatta frekvensen av sina 
kontakter på basis av en matris där alla moderorganisationer listats. För att ha 
möjlighet att nå en större insikt i det konkreta innehållet i dessa kontakter och 
för att vägleda representanterna i processen att klassificera kontakterna till varje 
aktör, formulerades ett antal mått för frekvensen av initierade kontakter. De mått 
som kategoriserats för kontaktskapandet vid formellt anordnade nätverksträffar 
(tabell 6) respektive de informella, självinitierade kontakterna (tabell 7) var:  
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Tät kontakt: 
diskussioner/samtal 
förs naturligt och 
frekvent, vid varje 
sammankomst 

Sporadisk:
diskussioner/samtal 
förs då och då, men 
utan någon tätare 
frekvens 

Begränsad:
diskussioner/samtal 
förs i liten 
utsträckning, endast 
vid enstaka tillfällen

Ingen kontakt alls 

Ofta: minst två 
gånger i veckan 

Ibland: mer än en 
gång per år, men 
mindre än två 
gånger i veckan 

Sällan: en gång 
per år eller mindre 

Aldrig: kontakter 
tas alltid genom 
ringsamordnare 

Frågeformulären skickades ut via brev som adresserades till en operativ 
representant (”kontaktperson”) vid varje medlemsorganisation. Brevet 
inkluderade en sida med information om projektet och studien (se bilaga 6) samt 
ett frankerat svarskuvert. I april 2005 distribuerades frågeformuläret första gången 
till de 19 moderorganisationer som i det skedet ingick i nätverket. Operativa 
representanter vid 16 av medlemsorganisationerna besvarade frågeformuläret 
inom en tidsram på två veckor. Efter lite drygt två veckor skickades sedan en 
påminnelse ut via e-post till de tre organisationer som inte inkommit med svar, 
där vikten av ett ifyllt och återsänt frågeformulär betonades. Inom en och en halv 
vecka inkom därefter svar från representanter vid två av dessa 
moderorganisationer genom e-post samt ytterligare ett via det frankerade 
svarskuvertet. Samtliga tillfrågade representanter inom samverkansarrangemangets 
moderorganisationer besvarade således frågeformuläret.  

I maj 2006 när samma frågeformulär skulle distribueras ytterligare en gång, hade 
tre av moderorganisationerna utträtt och en ny medlem tillkommit. 
Samverkansarrangemanget bestod följaktligen i detta läge av totalt 17 
organisationer. Frågeformulär skickades ut till operativa representanter vid 
samtliga dessa moderorganisationer enligt samma procedur som det tidigare 
formuläret i april 2005. Ifyllda frågeformulär återsändes från alla utom en av de 17 
inblandade organisationerna. Från denna moderorganisation inkom dock ett svar 
där det framgick att en ny ägare tagit över verksamheten i maj 2005 och att den 
nya representanten ännu inte deltagit vid någon samverkansträff. Följaktligen 
tillhandahölls information om kontaktskapande från alla de operativa 
representanter som tillfrågats.  

Tabell 6: Presentation av mått för 
kontakter vid samverkansträffar.   

Tabell 7: Presentation av mått för 
informella självinitierade kontakter mellan 
träffar.  
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Materialet som insamlades med dessa frågeformulär som grund sammanställdes i 
Excelmatriser. I dessa matriser kategoriserades de formella respektive informella 
kontakter som uppgivits i separata dokument; initierad kontakt markerades med 
”1” och där ingen kontakt förekommit betecknades detta med ”0”. Dessa ifyllda 
matriser visualiserades sedan grafiskt genom programmet UCINET43. Vidare 
analys beträffande omfattningen och regelbundenheten av kontakterna 
genomfördes sedan inom de fyra medlemsorganisationerna som fördjupat 
studerats inom ramen för fall 5. På det sättet var det möjligt att först få en 
förståelse för hur de operativa representanterna från dessa organisationer 
positionerade sig inom arrangemanget i stort och därefter, i ett andra steg, att gå 
in mer i detalj beträffande deras in-kontakter och ut-kontakter.   

För att nå en fördjupad förståelse i fråga om kontaktskapandet och spridningen av 
information och samverkanserfarenheter mellan operativa representanter och 
deras kollegor i ordinarie verksamheter, utarbetades också ett frågeformulär för 
utskick till moderorganisationerna inom fall 3. Utifrån listor som översänts via e-
post från kontorscheferna vid varje myndighetskontor, identifierades totalt 28 
anställda som i daglig verksamhet arbetar i liknande funktion och med samma typ 
av målgrupp (individer med komplexa, sammansatta rehabiliteringsbehov) som 
handläggarna inom samverkansprojektet. De listor som översändes inkluderade 
inte bara namn på dessa personer, utan också e-postadresser. Bland de 28 anställda 
som identifierades arbetade tio vid arbetsförmedlingen, åtta vid försäkringskassan 
och tio vid socialtjänsten.  

Frågeformuläret som sådant utarbetades för att insamla empiriskt material utifrån 
samtliga formulerade forskningsfrågor, men med särskilt fokus på relationen 
mellan dagliga operativa processer inom moderorganisationerna och 
samverkansarbetet inom arrangemanget vad gäller spridning av 
samverkanserfarenheter och legitimitet för samverkan (den tredje 
forskningsfrågan). Frågeformulärets innehåll kan sammanfattas i följande 
huvudrubriker och teman (se även bilaga 8):  

Bakgrundsfrågor: 
- Kön, ålder, utbildningsbakgrund 
- Huvudsakliga arbetsuppgifter 
- Anställningstid, nuvarande arbetsgivare 
- Kontakter i dagligt arbete – handläggare vid andra myndigheter 

Förankring/implementering av projektet: 
- Medvetenhet om projektet; mål, utgångspunkter och samverkansmetoder 

43 UCINET är ett program för visualisering och analys av sociala nätverksförbindelser.   
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Projektet – ordinarie organisatoriska aktiviteter: 
- Kontakter med projektet, i dagligt arbete 
- Utveckling via projektet, dagligt rehabiliteringsarbete vid kontoren 

Spridning av information och kunskap: 
- Tillgång till information om utvecklingen inom projektet 
- Interna arenor för projektinformation och kunskapsspridning 

I likhet med de frågeformulär som distribuerades inom fall 5, sändes detta 
formulär ut via brev som inkluderade ett informationsblad om studien samt 
frankerat svarskuvert. Brevet adresserades personligt till var och en av de anställda 
som identifierats inom de tre myndighetskontoren. Inom en tidsperiod på två 
och en halv vecka hade svar inkommit från lite drygt hälften av dessa. Efter en 
påminnelse återsändes ytterligare fem ifyllda frågeformulär. Sammantaget 
besvarade därmed 21 av de 28 personerna det aktuella formuläret: 16 kvinnor 
och fem män. Den stora merparten av respondenterna befinner sig i 
åldersspannet 40 till 59 år, där en majoritet är mellan 50 och 59 år gamla. De 
allra flesta representerar yrkesfunktioner i ordinarie verksamhet som samordnare 
eller utredare med koppling till rehabiliteringsarbete. Respondenterna vid 
försäkringskassekontoret arbetar primärt med uppgifter som kretsar kring att 
samordna insatser och åtgärder i rehabiliteringsprocesser, ofta i kombination med 
bedömningar av rätt till ekonomisk ersättning. De anställda inom socialtjänsten 
har huvudsakligen roller som socialsekreterare och har arbetsuppgifter med 
betoning antingen på administrativt arbete med handläggning av 
försörjningsstöd, bedömning av rätt till ekonomiskt bistånd eller 
behandlingsarbete (i vissa fall en kombination). Bland respondenterna från 
arbetsförmedlingen arbetar de flesta med arbetslivsinriktad rehabilitering i olika 
former; att klargöra och bedöma arbetsförutsättningar, anpassa arbetsuppgifter för 
återgång i arbete etc. Medan de anställda vid försäkringskassan i genomsnitt varit 
anställda inom moderorganisationen under närmare 28 år, representerar de 
motsvarande personalkategorierna vid de andra två kontoren en markant kortare 
anställningstid hos den nuvarande arbetsgivaren och arbetsplatsen (i genomsnitt 
sju år inom socialtjänsten och nio år inom arbetsförmedlingen). Inom det 
aktuella försäkringskassekontoret förefaller intern utbildning dominera och 
endast två respondenter uppger sig ha universitetsutbildning. Något som skiljer 
sig från situationen inom de andra kontoren där samtliga utom en har 
universitetsutbildning.  
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6.7. Strategier för att stärka validiteten och 
trovärdigheten av empiriskt material

6.7.1. Ytterligare datakällor: projektdokumentation och 
observationer
I linje med vad som rekommenderats av Yin (1994: 81) har jag betraktat skrivna 
källor så som projektrelaterad dokumentation som viktig för att tillhandahålla ett 
mer nyans- och detaljrikt empiriskt material och bestyrka information som 
insamlats från andra typer av källor. Detta i synnerhet vid studierna av de 
samverkansarrangemang (fall 1, 2 och 4) som avvecklades före det att 
datainsamlingen påbörjades.  

Genom ett systematiskt sökande efter relevanta dokument som exempelvis 
projektrapporter och protokoll har utgångspunkten varit att komplettera den bild 
som framkommit från intervjupersonernas utsagor. På det sättet har det varit 
möjligt att nå en överensstämmande förståelse där informellt grundade 
erfarenheter och synsätt på samverkan som process har kunnat sättas in i ett större 
sammanhang, i relation till den konkreta formella organiseringen av de aktuella 
arrangemangen. När projektdokumentation använts som beviskälla har jag dock 
utgått från ett kritiskt synsätt då denna information upprättats utifrån andra syften 
och en annan publik än den aktuella fallstudien, vilket förväntats sätta sin prägel 
på vad som tas upp och hur förlopp och skeenden skildras (Yin, 1994: 82). För 
att uppmärksamma regelbundenheter i hur samverkansarrangemangen 
presenterats utåt mot en extern publik har, utöver projektrelaterade dokument 
för intern användning, även presentationsmaterial i olika former (ex. OH-bilder, 
broschyrer, informationsfoldrar) ansetts som betydelsefullt att samla in. Merparten 
av de projektrelaterade dokumenten insamlades i anslutning till intervjuer, då jag 
gjort det till en rutinprocedur att fråga intervjupersoner om tillgång till projekt- 
och policybeskrivningar samt projektplaner. Inom de två verksamma fallen, som 
exempelvis fall 5, har dokument också i stor omfattningen delats ut i samband 
med möten och träffar som organiserats.  

Interna projektdokument som samlats in omfattar bland annat: 

- Mål- och policydokument (fall 1, 3, 4 och 5) 
- Ansökningsdokument, projektfinansiering (fall 1 och 2) 
- Projekt- och aktivitetsrapporter (fall 1, 2, 4 och 5)  
- Slutrapporter (fall 1)  
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Samt, för extern användning;  

- Projektbeskrivningar (fall 1, 2 och 5)  
- Broschyrer, informationsfoldrar (fall 1, 4 och 5)  
- Presentationsmaterial, OH-bilder (fall 3, 4 och 5)  

Utöver insamlandet av projektrelaterade dokument, har observationer utförts vid 
möten och träffar som arrangerats inom de två verksamma fallen (fall 3 och 5). Då 
observationer hävdats vara en särskilt användbar strategi för att bekräfta 
information från andra källor utifrån intryck från pågående processer (se Adler & 
Adler, 1994), har en sådan metod ansetts ge goda möjligheter att systematiskt 
stärka autenciteten och validiteten hos empiriska regelbundenheter som 
uppmärksammats. Observationer presenteras som specifikt betydelsefulla i 
förståelseinriktade, explorativa studier då denna metod är inriktad mot att avslöja 
komplexiteten och föränderligheten i det meningsskapande som präglar sociala 
händelseförlopp (Denzin, 1989).  

Totalt sett har observationer utförts vid 13 möten inom fall 3 och 5, det första 
ägde rum vid årsskiftet 2003/2004 och det sista i december 2005. Observationer 
har således initierats mer frekvent över tid än de andra metoder som använts och 
följer därför inte fullt ut i linje med beskrivningen av resorna mellan fältet och 
teoretisk analys och problematisering, som tidigare i detta kapitel presenterades i 
en figur (figur 7) över den abduktiva forskningsprocessen. 

De möten som observerats inom dessa arrangemang (två inom fall 3 och elva 
inom fall 5) utgörs huvudsakligen av sammankomster för att summera och 
planera samverkansaktiviteter, men också ett mindre antal som varit inriktade på 
erfarenhetsutbyte kring metoder och tillvägagångssätt i rehabiliteringsarbete. 
Observationer har även, i mindre omfattning, utförts i samband med 
ledningsgrupps- och nätverksstyrelsemöten samt vid externa presentationer av de 
aktuella samverkansarrangemangen. Det primära motivet till varför huvudfokus 
legat på de två förstnämnda typerna av sammankomster (summerings-
/planeringsmöten samt erfarenhetsutbytesträffar) har varit en förväntan att dessa 
kan tänkas ge en god insyn i positioneringen bland operativa representanter (den 
andra forskningsfrågan) samt organiseringen av arrangemangen och initierade 
spridningsprocesser (den tredje forskningsfrågan). För att fördjupa förståelsen 
kring den tredje forskningsfrågan när det gäller ledningstekniker och ansatser som 
nyttjas av ansvariga chefer har, som tidigare nämnts, möten mellan de med 
strategiska funktioner och ledarroller i samverkan setts som relevanta att 
observera. På ett övergripande plan har presentationerna riktade mot en extern 
publik gjort det möjligt att problematisera mina egna reflektioner kring element 
och processer av specifik betydelse inom de respektive arrangemangen. Vid 
sådana presentationer har intrycken rörande betydelsefulla dimensioner i det 
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samverkansbaserade samspelet kunnat relateras till, och jämföras med, de aspekter 
som representanterna själva externt betonar och öppet presenterar.  

När jag observerat samspelet mellan representanter i samverkan har jag gjort detta 
utifrån en roll som observatör snarare än som deltagare (se Denzin, 1989), då 
utgångspunkten varit att bibehålla en tillräcklig distans till samspelet mellan 
involverade representanter för att inte tappa det övergripande perspektivet. Fastän 
observationer kontinuerligt har genomförts över tid (framförallt inom fall 5) är 
det berättigat att kategorisera kontakten med de involverade representanterna 
som flyktig. Jag har gjort min roll och närvaro som undersökare känd bland 
deltagarna vid möten och, så långt som möjligt, försökt att hålla en låg profil för 
att inte störa pågående diskussioner och erfarenhetsutbyten. För att ta ett 
illustrativt exempel: vid de årliga summerings- och planeringsmötena inom fall 5 
har jag (i likhet med nätverkssamordnaren) valt att inte delta i de diskussioner 
som organiserats i mindre grupper där operativa representanter framförhandlat 
framtida samverkansaktiviteter. Den grundläggande struktur som etablerats inom 
fall 5 där möten och aktiviteter över tid bara anordnas månatligen/varannan 
månad har, på en grundläggande nivå, bidragit till en situation där kontakten med 
dem som observerats varit sporadisk snarare än fortlöpande. Även om det finns en 
risk att min kända närvaro som undersökare vid mötena lagt band på eller 
influerat samspelet mellan representanter i någon riktning, har en sådan risk 
ansetts som motiverad att ta utifrån två utgångspunkter. Denna öppenhet om min 
roll har först och främst, från en etisk synvinkel, betraktats som ett sätt att 
motverka en utveckling där de observerade representanterna upplever min 
närvaro som ”en invasion i privatlivet” (Adler & Adler, 1994: 387). Den 
tydliggjorda undersökarrollen har även setts som viktig för att undvika 
förväntningar om aktiva bidrag till strategiutvecklingen i organiseringen av 
samverkan, vilket i slutändan skapat komplexitet i frågan om det empiriska 
materialets trovärdighet.   

Under de observationer som genomförts har jag fortlöpande gjort noteringar och 
försökt att reflektera kring de närvarande representanternas positionering, med 
specifikt fokus på hur yrkesfunktioner och olikartade ansatser koordineras i 
samverkansprocessen. I detta avseende har särskild betoning legat på 
förväntningar som kommer upp till ytan från operativa representanter kring vad 
som ska uppnås genom interorganisatorisk samverkan samt hur dessa 
förväntningar överensstämmer med den formella organiseringen samt 
ledningstekniker som används inom arrangemangen. I korthet: huruvida 
arrangemangen, så som de organiserats, är tillräckligt dynamiska för att absorbera 
erfarenheter som kommuniceras så att synergifördelar ska kunna nås på basis av 
existerande olikheter mellan parterna. När fältnoteringarna sammanställts, oftast 
dagen efter det möte som observerats, har dessa systematiserats enligt följande 
tematiska dimensioner:  



121

- Organisationer representerade vid möten 
- Formella/informella ledare vid möten 
- Presentation och planering av aktiviteter (legitimitet – implementering) 
- Relationellt utbyte och spridning, behov från moderorganisationer 
- Överensstämmelse, inomorganisatoriska – interorganisatoriska behov 
- Förväntningar på samordnaren/projektledaren, ledningsgruppen och/eller 

nätverksstyrelsen 
- Presentationen av roller: samordnaren/projektledaren och ledningsgruppen 

och/eller nätverksstyrelsen 

6.8. På vilka grunder kan de empiriska resultaten och 
slutsatserna anses vara trovärdiga?  

6.8.1. Inre validitet: avvägningar kring intervjuer och 
frågeformulär
Då det alltid när intervjuer genomförs finns en risk att de utsagor som ges 
missförstås eller misstolkas av intervjuaren, har intervjuerna som ligger till grund 
för denna avhandling bandats. Detta för att minska risken för att 
intervjupersonerna felciteras eller att feltolkningar uppstår som skapar en bristande 
överensstämmelse mellan intervjumaterialet och de verkliga förhållanden som 
studeras. För att tillförsäkra en överensstämmelse mellan avhandlingens teoretiska 
ramverk och det empiriska materialet, har intervjuguider utarbetats som gjort det 
möjligt att i den konkreta intervjusituationen se till att samma temaområden 
täckts i de intervjuer som genomförts (se bilaga 1, 2 och 3). Användandet av 
intervjuer som den huvudsakliga datainsamlingsmetoden har präglats av en 
inriktning mot datatriangulering (se Denzin, 1989), där jag strävat efter att 
intervjua så många relevanta nyckelpersoner som möjligt inom och kring 
samverkansarrangemangen för att nå en rik samlad förståelse kring de teman och 
frågor som står i fokus. I linje med detta har material beträffande de operativa 
representanternas (de inbäddade analysenheternas) situation i samverkan, utöver 
just denna kategori av representanter, samlats in från ledningsgruppsrepresentanter 
och samordnare såväl som kollegor inom moderorganisationerna (inom fall 3 och 
5).

När det gäller intervjuer som den huvudsakliga beviskällan, har Kvale (1997: 196) 
identifierat tre särskilt relevanta kontexter för validering av intervjumaterial: 
intervjupersonen, allmänheten samt forskarsamhället. Beträffande den första av 
dessa, intervjupersonerna, håller jag med Kvale (1997) om att dessa kan ses som 
nyckelaktörer i att verifiera huruvida en intervjuavskrift eller intervjutolkning 
utgör en autentisk (dvs. valid) representation av verkliga förhållanden i det 
sammanhang som studerats. Till detta skulle jag emellertid vilja tillägga att det 
också finns en viktig etisk dimension i att ge den enskilde intervjupersonen en 
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möjlighet att läsa igenom och ge sitt godkännande till det material som 
genererats, så att detta överensstämmer med hans/hennes verkliga synpunkter och 
perspektiv.  

Detta betyder att jag kontinuerligt, efter att varje intervju som genomförts inom 
ramen för den probleminventerande studien (inom fall 1, 2 och 4) har 
transkriberats och skrivits ut, sänt ut intervjuutskrifterna till intervjupersonerna 
för återkoppling beträffande eventuella felaktigheter i materialet (se bilaga 9). Av 
de 17 representanter som initialt intervjuades verifierade alla utom en att 
utskrifterna överensstämde med de utsagor som givits i intervjusituationen. 
Denne ende intervjuperson ville att ett par felaktigheter i materialet skulle rättas 
till; namnet på en utredning som diskuterades samt ett uttalande gällande uppdrag 
och ansvar mellan de aktuella myndigheterna på central, politisk nivå. Således 
berörde dessa förändringar inte några av de centrala aspekterna eller 
dimensionerna kring det aktuella samverkansarrangemanget som sådant, dess 
utgångspunkter, organisering, eller positioneringen bland operativa representanter 
i samspelet.  

Då de intervjuer som genomförts inom de två verksamma fallen (fall 3 och 5) inte 
haft en retrospektiv inriktning där det varit nödvändigt att rekonstruera 
samverkansprocessen, har inte risken för missförstånd eller bristande erinran bland 
intervjupersonerna bedömts vara lika stor. Detta i kombination med en inriktning 
där flera olika metoder utöver intervjuer (ex. frågeformulär, observationer) 
använts för att insamla empiriskt material, föranledde att en likartad procedur med 
utskick inte vidtogs i dessa sammanhang.  

För att kontrollera materialets validitet på en mer övergripande nivå och på 
samma gång ge något tillbaka till dem som deltagit i studien, anordnades istället 
erfarenhets- och återkopplingsseminarier inom fall 3 och 5; det ena i slutet av 
2006 (december) och det andra i mitten av 2007 (juni). På dessa seminarier 
(beträffande fall 3 och fall 5), där totalt 19 personer deltog, presenterade jag 
resultaten i en summerad form och försökte få en så omfattande feedback som 
möjligt på tentativa slutsatser. Utgångspunkten var att dessa seminarier skulle 
föranleda ömsesidiga lärandeprocesser som dels gjorde det möjligt för mig att 
notera ytterligare dimensioner i analysen av insamlat material, men också kunde 
leda till en idéutveckling hos studiedeltagarna kring den framtida utvecklingen av 
de aktuella samverkansarrangemangen. I samband med att resultat och slutsatser 
från genomförda studier presenterades, diskuterades fortlöpande och på ett öppet 
sätt utvecklingsmöjligheter för samverkan inom de två arrangemangen. 
Upplevelsen, utifrån mitt perspektiv, var därmed att de närvarande 
representanterna fick diskussionspunkter med sig som sedan kunde användas i den 
framtida strategiutvecklingen för samverkan.  
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Fall 5 utgör det enda samverkansarrangemang där jag, inom ramen för ett projekt 
som under 2005 och 2006 bedrevs med stöd från Verket för Innovationssystem, 
återkommande återkopplat resultat från de studier som genomförts. Denna 
feedback har skett inom en projektgrupp där tre kontaktpersoner från olika 
moderorganisationer, ringsamordnare samt ytterligare en representant från Luleå 
Tekniska Universitet ingått. Upplägget i denna återkoppling skiljer sig dock från 
de ovan beskrivna seminarierna genomförda 2006/2007 på det sättet att jag där, 
för att bibehålla objektivitet, gjort distinktionen att inte delta i 
strategiformuleringsprocesser. De resultat som vidareförmedlats har samordnare 
och kontaktpersoner tagit med sig till arbetsgivarringens styrelse för närmare 
diskussioner kring verksamhetens fortsatta utveckling.    

Det faktum att fall 3 och 5, till skillnad från de tidigare studerade 
samverkansarrangemangen, var verksamma vid studiens genomförande, skapade 
möjligheter att förankra tidigare empiriska observationer i ett vidare 
sammanhang. Denna insikt ledde till att frågeformulär utarbetades kring de 
operativa representanternas sociala nätverkspositionering, spridning av 
samverkanserfarenheter samt uppbackningen och legitimiteten för samverkan 
inom berörda moderorganisationer. Dessa frågeformulär initierades för att ge en 
bredare bild av de operativa representanternas villkor i samverkan där 
observationer från tidigare genomförda intervjuer ytterligare kunde stärkas.  

Då jag redan innan dessa frågeformulär (se bilaga 7 och 8) utarbetades, utifrån 
tidigare intervjuer och observationer inom de berörda fallen, hade en viss insyn i 
det samverkansbaserade samspelet operativa representanter emellan, fanns redan 
från start en plattform för att ställa välgrundade frågor till respondenterna. 
Utgångspunkten var att göra dessa frågor så konkreta som möjligt och inom 
parantes ange exempel på vilka typer av sammankomster som avses med 
”nätverksträffar” (erfarenhetsträffar, seminarier, etc.), samt vad som egentligen 
menas med ”informella kontakter” (där kontakt tagits på eget initiativ, utan 
ringsamordnaren som länk). Med avseende på svarsalternativen i dessa 
frågeformulär (se bilaga 7), gällande representanternas sociala 
nätverkspositionering, sågs det som viktigt att begränsa utrymmet för tolkning 
och missförstånd i de måttangivelser som formulerades. Om vi tar 
svarsalternativen för kontakter vid formellt anordnade träffar som exempel 
inkluderade jag således egna definitioner av måtten (”tät kontakt”, ”sporadisk”, 
”begränsad”), då dessa mått i grunden kan tolkas olika och ge upphov till skilda 
associationer bland olika respondenter.  

I likhet med vad som var fallet vid utarbetandet av frågeformulären kring social 
nätverkspositionering, gav de intervjuer som tidigare genomförts med 
projektrepresentanterna en god grund för att formulera relevanta frågor i 
frågeformuläret till respondenterna vid de tre berörda myndighetskontoren inom 
fall 3 (se bilaga 8). Även om indikationer givits i intervjuutsagor rörande 
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exempelvis ifrågasättanden av projektet från kollegor inom 
moderorganisationerna, sågs det, då sådana aspekter kan upplevas kontroversiella, 
som viktigt att ställa mer indirekta frågor som sammantaget kunde ge en 
överblick över legitimitetsdimensionen. I linje med detta ställdes frågor om 
huruvida respondenterna upplevde att projektet fyller en viktig funktion i 
rehabiliteringsarbetet, samt på vilket sätt dessa ansåg att detta (rehabiliterings-) 
arbete vid kontoret utvecklats genom den samverkan som organiserats. 
Ambitionen på ett mer övergripande plan har varit att ställa frågorna på ett sådant 
sätt att respondenterna föranletts att motivera sina svar; ”Vilka kontakter har 
du...?”, ”Vad vet du om projektet X…”, osv.   

6.8.2. Yttre validitet: De empiriska resultatens trovärdighet 
och förankring i ett vidare sammanhang
Som tidigare beskrivits är urvalet av fall i denna avhandling konceptuellt grundat, 
där utgångspunkten är att illustrera spänningar i samverkansorganisering i de 
verklighetssammanhang som studerats. Det finns således inga ambitioner till 
generalisering till ett större verklighetssammanhang. När jag talar om mönster 
gäller detta alltså dimensioner i det samverkansbaserade samspelet som 
regelbundet framkommit som centrala inom de fem specifika 
samverkansarrangemangen i denna avhandling. Huruvida sådana mönster kan 
tänkas prägla andra verklighetssammanhang, utöver de fem fallen, är en fråga för 
framtida forskning att avgöra. Då alla fem fall organiserats för att utveckla 
metoder och ansatser i rehabiliteringsarbete och de således med ett mer 
aggregerat perspektiv utgör exempel på samma fenomen, är emellertid 
förhoppningen att kunna bidra med nya perspektiv i teoriutvecklingen inom 
området.   

På ett övergripande plan har urvalet av fall genomförts på ett sådant att den bild 
som framträtt från den retrospektiva probleminventerande studien successivt har 
kunnat kontextualiseras såväl som fördjupas. Detta genom att de empiriska 
observationerna från denna studie har kunnat utmanas och testas inom två 
verksamma samverkansarrangemang, en arbetsgivarring och ett 
samverkansprojekt mellan myndighetskontor, som organiserats utifrån likartade 
utgångspunkter som de initialt undersökta fallen. Inom dessa två verksamma fall 
(fall 3 och 5) har empiriskt material insamlats genom flera olika metoder och även 
inkluderat studier av omgivande moderorganisationer. Detta kan ses som den 
primära strategin för att tillförsäkra att de resultat och slutsatser som presenteras är 
trovärdiga nog för att kunna betraktas som en överensstämmande illustration av 
den sociala verklighet som studerats. Med avseende på detta har jag, före några 
fallöverskridande jämförelser genomförts, tydliggjort i vilka avseenden de 
samverkansarrangemang som utgör fall kan anses som likartade och hur de 
sinsemellan skiljer sig åt. Detta har gjorts för att läsaren ska kunna sätta in de 
mönster som avslöjats i ett större sammanhang och få en uppfattning om hur 



125

fallen, med sina likheter och skillnader, bidrar till en mångfacetterad och 
dynamisk förståelse för forskningsfenomenet som sådant.   

Då det med en intervjubaserad ansats poängteras att “validitet blir att utreda, 
kontinuerligt kontrollera, ifrågasätta, och teoretiskt tolka resultaten” (Kvale, 
1989: 77) är det viktigt att påminna om den abduktiva inriktning som präglat 
forskningsprocessen, där empiriska resultat kontinuerligt över tid har 
problematiserats, omanalyserats och fördjupats. För att försäkra mig om det 
empiriska bevisets styrka och rimligheten i de tolkningar som gjorts (Kvale: 1989) 
har jag gradvis över tid samlat in ytterligare material, med hjälp av instrument och 
tekniker utöver intervjuer, för att kontextualisera regelbundenheter som 
upptäckts och i slutändan syntetisera dessa.  Utifrån de argument som bland annat 
framförs av Yin (1994) har den abduktiva forskningsprocessen vägletts av en 
ambition att använda multipla beviskällor för att fortlöpande kontrollera om det 
empiriska material som insamlats följer i samma riktning eller inte. Min ambition 
har således varit att använda mig av metodologisk triangulering (se Denzin, 
1989). Detta innebär att åtminstone två olika metoder (intervjuer och insamling av 
projektdokument) använts för att insamla empiri inom alla fall som studerats. I 
den fas av forskningsprocessen då empiriska regelbundenheter som 
uppmärksammats studerats på en mer fördjupad nivå, har information insamlats 
på basis av så många som fyra metoder (intervjuer, insamling av 
projektdokument, observationer och frågeformulär). Utgångspunkten att 
kombinera kvalitativt grundade och mer kvantitativt inriktade metoder baseras på 
en viljeriktning att nå en så fullständig och komplett bild av frågeställningarna 
som möjligt; att få en förståelse av forskningsfenomenet som både har ett djup 
och en viss bredd.   

När det gäller de kontexter för validering av intervjubaserat material som Kvale 
(1997: 196) talar om kan, utöver intervjupersonerna själva, allmänheten och 
forskarsamhället ses som viktiga arenor. Mot den bakgrunden har jag betraktat det 
som viktigt att presentera sammanställda empiriska resultat för kollegor såväl som 
för representanter från andra samverkansarrangemang vid interna och externa 
seminarier och erfarenhetsutbytesträffar, inte minst de som anordnats av 
projektfinansiären (Verket för Innovationssystem). Sådana presentationer och 
diskussioner har gjort det möjligt att få feedback på tentativa slutsatser och 
kontrollera huruvida resultat överensstämmer med erfarenheter från andra aktörer 
inom forskningsfältet, före det att någon publikation hamnar i tryck.
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7. Empiriska resultat 

I detta sjunde kapitel presenteras empiriska resultat från vart och ett av de fem fall som 
analyserats inom ramen för denna avhandling. Varje delkapitel (fem totalt, ett för varje fall) 
innefattar tre huvudsakliga områden som bygger på de tematiska avsnitt som jag tidigare 
redogjort för och diskuterat i problematiseringskapitlet (kapitel 4). Rubrikerna för dessa 
tematiska avsnitt återkommer i detta kapitel för att systematisera genomgången av insamlad 
empiri. Det första området i delkapitlena behandlar motiv och utgångspunkter för 
deltagande i samverkan på interorganisatorisk, organisatorisk och representantnivå. Det 
andra området kretsar kring förhandlingen av positioner och de operativa representanternas 
positionering i samverkan på basis av huruvida ansvariga chefer utgör ett reellt stödsystem 
eller inte i samverkansprocessen. Det tredje området, slutligen, handlar om de tekniker som 
nyttjas för projektledning och spridning av samverkanserfarenheter där perspektiv på frågan 
om möjligheterna till långsiktig hållbarhet hos de interorganisatoriska arrangemangen som 
organiserats illustreras.     

7.1. ”Fall 1” 

7.1.1. Framförhandlade samverkansmotiv och ambitioner som 
en grund för överbryggande av olikheter 
Inom det samverkansarrangemang som utgör fall 1, anses en bristande 
samordning mellan moderorganisationerna i rehabiliteringsarbete utgöra en 
grundläggande utmaning som kontinuerligt skapar problem i ordinarie 
verksamhet. De inblandade handläggarna (operativa representanter) betonar 
samstämmigt att det föreligger ett behov av att nå ett närmare samspel i det 
dagliga arbetet med rehabilitering. Kontorscheferna med strategiska roller i 
samverkansprojektet (ledningsgruppsrepresentanter) talar i det sammanhanget om 
vikten av att samverka för att kunna ”lösa både policy- och inriktningsfrågor från 
det operativa arbetet” på ett smidigare sätt. Med hänvisning till detta understryks 
det av dessa chefer att samverkan gör det möjligt att uppnå klarhet i fördelningen 
av ansvar mellan organisationerna ”för att hindra klienter från att gå vilse i 
systemet”, då dessa ofta hänvisas fram och tillbaka mellan myndighetskontoren. I 
det avseendet uttrycks att en närmare samordning moderorganisationerna 
emellan, genom samverkan i projektform, möjliggör en större individuell 
anpassning i rehabiliteringsarbetet. Just detta med anpassning av åtgärder och 
insatser utifrån individens villkor och förutsättningar är ett återkommande tema 
bland de operativa representanterna:  

”Det är mest klienternas behov som styr den här samverkan. När vi inte hade kontakt 
med varandra, alltså myndigheterna, så kunde klienten berätta en sak här, en sak där 
och en tredje sak någon annanstans. Vi fick alltså inget riktigt grepp om vad som var 
problemet hos just den individen. Det var från den utgångspunkten vi började det här 
projektet” (Handläggare 1, Socialtjänsten).  
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Och;

”Om jag kopplar det till vår verksamhet så är det ju det att… det är för individens skull 
vi ska samverka, för att individen ska få komma någonstans. Vi kan göra en del i det 
hela, men vi måste samverka för individens skull och försöka se det hela från dennes 
perspektiv” (Handläggare, Försäkringskassan).  

Bland de allra flesta av representanterna inom den operativa projektgruppen ses 
samverkan som ”mycket viktigt” för att det ska vara möjligt att ”komma vidare i 
rehabiliteringsprocessen” med klienter som har komplexa stödbehov. Det finns 
på en övergripande nivå en stark övertygelse bland de involverade handläggarna 
att det är en omöjlighet att arbeta med denna typ av insatser åtskilt från varandra. 
Detta går i linje med perspektiv som illustrerades i en tidigare publicerad rapport 
(Ohlsson, 2004) där det från operativt håll hävdades vara nödvändigt att 
organisera rehabiliteringsarbetet för klienter på ett annat sätt, över 
organisationsgränser, då ”människan är en enhet, men organisationerna är tre 
[enheter]”. I projektbaserad dokumentation, där projektets upplägg och 
utgångspunkter beskrivs, betonas det följaktligen också som en grundläggande 
plattform för organiseringen av samverkansarrangemanget med en helhetssyn i 
klientarbetet som överbryggar myndighetsgränser. Denna övertygelse om 
nödvändigheten av att finna mer strukturerade och tätare former för samverkan är 
till stor del rotad i ett missnöje hos de involverade handläggarna när det gäller 
möjligheterna att samarbeta utanför de respektive myndighetskontoren i dagligt 
arbete. Ett sådant missnöje framgår väldigt tydligt i citatet nedan, som illustrerar 
hur ”isolerade” positioner i ordinarie verksamhet kan utmynna i åtskilda synsätt 
och mellanmänsklig distans på operativ nivå:  

”Det var ganska svårt och jobbigt att få de här kontakterna och man fick vänta länge. De 
hade för lite förståelse för oss och inte hade vi heller förståelse för deras arbetssätt” 
(Handläggare 1, Socialtjänsten). 

Även om sådana upplevelser av begränsade och svåretablerade kontakter inte 
explicit berörs i projektdokumentation, utgör återföring av 
samverkanserfarenheter till moderorganisationerna ett återkommande tema. 
Betydelsen av att, genom projektet, öka kunskapen och förståelsen inom 
moderorganisationerna kring arbetssätt i ordinarie verksamhet understryks ofta. I 
den utsträckning som det övergripande samordningsproblemet kring den aktuella 
målgruppen44 kan beskrivas som en gemensam utmaning att hantera för 
moderorganisationerna ifråga, är det även relevant att belysa några 
utgångspunkter som beskrivs vara mer myndighetsspecifika vad gäller 
inriktningen att samverka på detta sätt. Bland politikerna inom den aktuella 

44 Enligt projektbeskrivningar som upprättats samt foldrar och broschyrer utgörs målgruppen för samverkan av 
grupper som kan betraktas som särskilt utsatta, där det föreligger risk för utslagning. Det rör sig om personer i 
långvarig arbetslöshet och sjukskrivning med psykosociala och/eller hälsomässiga problem, vilka uppvisar 
rehabiliteringsbehov av en sådan komplexitet att de inte anses kunna hanteras åtskilt av de inblandade 
myndighetskontoren.  
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kommunen fanns det, vid tiden då projektet initierades, en utbredd oro över de 
höga kostnaderna för utbetalning av socialbidrag (nu kallat försörjningsstöd). 
Denna oro ledde till ett sökande efter nya sätt för socialtjänsten att uppnå 
besparingar och på samma gång i större utsträckning ”betona det här med arbete 
och arbetslinje”. För att kunna arbeta aktivt med tydligare fokus på sysselsättning 
och arbetets betydelse, förelåg ett behov av att tillgodogöra sig andra 
myndigheters kompetenser kring förutsättningarna på den lokala 
arbetsmarknaden.  

”Vi hade en del ärenden där vi inte kunde komma vidare på egen hand. Där vi så att 
säga är beroende av flera myndigheters medverkan för att få ett bra resultat. /…/. 
Kommunen hade ju liksom långt tillbaka i tiden väldigt höga socialbidragskostnader, vi 
låg någonstans runt sju-åtta miljoner när det var som sämst i en relativt liten kommun. 
Där hade vi då en del metodutbildning och sådant på vårt håll, där kommunen – så att 
säga politiken – medvetet var ganska tydliga att vi måste få ned de här kostnaderna. 
Det är väl i och för sig inget märkvärdigt att man jagar kostnader, men också att man 
försökte betona det här med arbete och arbetslinje och så vidare. Då är man ju inne på 
områden där vi inte har kompetens” (handläggare 2, Socialtjänsten).

Det är, när det gäller de olika myndighetskontorens deltagande i projektet i 
fråga, intressant att notera att behoven att samverka inte alltid tenderar att utgå 
från organisationen som sådan, utan snarare har de dagliga aktiviteterna vid en 
inomorganisatorisk enhet som utgångspunkt. Detta är fallet inom socialtjänsten 
där ekonomigruppen beskrivs som ”just den gruppen som mest behövde 
samverkan” och således utgjorde ”ett självklart alternativ till det här projektet”.  

På organisatorisk nivå är det emellertid inte bara socialtjänsten som kan sägas ha 
haft särskilda ekonomiska skäl att samverka i högre utsträckning inom 
lokalsamhället. En stor del av det grundläggande intresset, som förklarar varför 
initiativ togs till att organisera samverkansprojektet, konstateras vara relaterat till 
en stark ambition vid försäkringskassan att minska ohälsotalet i kommunen. 
Problematiken kring detta ohälsotal är något som nämns i flertalet 
projektbeskrivningar och summeringar, där således behovet av metodutveckling i 
ordinarie verksamheter betonas. Även i intervjumaterialet framkommer det att 
man, framförallt från försäkringskassans sida, kände sig ”tvingad” att aktivt handla 
och initiera motverkande åtgärder, vilket illustreras i utsagan nedan:  

”Vi hade ju väldigt högt ohälsotal då. Vi hade då, och har fortfarande, Sveriges högsta 
ohälsotal. Vi var helt enkelt tvingade att göra det här för att få ned det här då. Det var 
ju främst att få ned sjukfallen då, sjukpenningen. /…/. Det är klart att det låg ju väldigt 
mycket i vårt, kassans, intresse från första början i och med att vi hade det höga 
ohälsotalet” (Chef, Försäkringskassan). 

Att finna någon tydlig organisatoriskt baserad utgångspunkt för att förklara 
arbetsförmedlingens ambition att samverka är, i jämförelse med vad som är fallet 
inom socialtjänsten och försäkringskassan, förhållandevis svårt. Det finns dock en 
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mer övergripande övertygelse på chefsnivå att ”du vinner fördelar genom att vara 
igång tidigt och samverka”. I detta perspektiv uttrycks organiseringen av 
samverkan över traditionella organisations- och sektorsgränser, bidra till 
utvecklingsmöjligheter som gör att ”organisationen kan fungera snabbare”. 
Information om sådana möjligheter i det lokala sammanhanget kan sedan, betonas 
det, signaleras vidare till central politisk nivå.  

I den initiala processen då problemområdet inventerades (Ohlsson, 2004: 57) 
observerades det att tendenser emellanåt kom till ytan i det samverkansbaserade 
samspelet där arbetsförmedlingens representanter ifrågasatte sitt ansvar för den 
aktuella målgruppen av klienter. I linje med detta framförs också en viss kritik 
från de andra moderorganisationerna där arbetsförmedlingens engagemang och 
prioritering i det fortlöpande projektarbetet anses begränsad. Grunden till denna 
spänning påpekas ha att göra med ”ideologier” inom ordinarie verksamhet som 
inte överensstämmer.   

”Det är ju fortfarande väldigt problematiskt, man har ju aldrig löst den där 
ideologifrågan. /…/. Det finns ju ett grundproblem där som inte är löst ens idag… 
och som jag bedömer är lite för stort för att man ska kunna nå den här 
samverkansvinsten, man kan ju inte nå det här värdet av samverkan om man inte har 
en någorlunda stabil ideologisk grund som utgår både från marknaden och 
handikappet/funktionsnedsättningen” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Med koppling till detta påpekas det att myndigheternas olika uppdrag skapar 
skillnader i de behov som styr deltagandet i samverkan; dessa uppdrag anses 
påverka den ”sociala utblicken” och, följaktligen, inriktningen i 
samverkansprocessen (Ohlsson, 2004: 48). Detta illustreras av en operativ 
representant som relaterar skillnaderna i hängivenheten till att samverka lokalt till 
de olika myndigheternas fokusering och funktioner (i rehabiliteringsarbete) på en 
mer övergripande nivå.  

”De andra myndigheterna måste också förstå vitsen med samarbetet. Sedan är det ju så 
att vi har olika behov beroende på i vilken myndighet vi sitter. Arbetsförmedlingen 
behöver inte dela ut pengar och vi har också ganska olika behov. Det är ju det också 
som avgör hur intresserad man är av samverkan” (Handläggare 1, Socialtjänsten).  

Deltagandet i projektet förefaller bara i begränsad utsträckning ha setts som en 
väg att vidga karriärmöjligheter och uppnå ökad kvalificering och utveckling i 
yrket, genom ett gränsöverskridande lärande och ”nätverkande” bland 
inblandade representanter. De operativa representanterna betonar att de inte 
glömt bort de respektive moderorganisationerna och att de fortfarande arbetar i 
sina ursprungliga förvaltningar (Ohlsson, 2004: 53). Det operativa samspelet i 
samverkan poängteras primärt utgå från de olika myndighetskontorens 
sanktionerade utgångspunkter till samverkan och traditionella yrkesfunktioner, 
vilket bland annat kopplas samman med resursfördelningen till projektet.   
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”Samtidigt betonar vi att vi är där som respektive myndighets representant, men att vi 
jobbar på ett lite annorlunda sätt. Jag tror att det var så vi försökte presentera 
budskapet. /…/. Alla som var med i projektet jobbade ju ändå kvar i sin 
ursprungsförvaltning så att säga. /…/. Ingen blev ju helt frikopplad för att jobba med 
det här. Det hade ju litegrann med resurserna och sådana där saker att göra” 
(Handläggare 2, Socialtjänsten).  

Trots detta beskriver handläggarna att de uppnått en högt värderad referensram 
och utvecklats i sina yrkesfunktioner genom spontana mellanmänskliga 
utbytesprocesser inom projektet i fråga. Även om de initiala ansatserna från de 
operativa representanterna inte speglar en inriktning mot att nå sådana 
lärandefördelar, har samspelet där dessa handläggare sida vid sida arbetat med 
klienter inom det avgränsade projektkontoret bidragit till vidgade perspektiv 
kring den egna arbetssituationen. Med en vidgad referensmall för hur den dagliga 
verksamheten utformas inom de andra myndigheterna, ger representanterna 
uttryck för en kritiskt reflexiv hållning till organisatoriska begränsningar som 
påverkar dagligt rehabiliteringsarbete. I skärningspunkten mellan de tre 
myndighetskontoren har en relationell kunskap utvecklats som lett till ökad 
individuell förståelse för organisationsrelaterade olikheter i operativa 
tillvägagångssätt. Detta har skapat en mer omfattande öppenhet till att etablera 
externa kontakter:

“Nu förstår man på ett helt annat sätt vad de jobbar med för ärenden och hur de 
jobbar med dessa. Men framförallt förstår man vad de har för problem och vilka 
målsättningar de har i sina jobb, det har man fått mer klart för sig. Absolut. Detsamma 
sade väl de också, för de har ju inga aningar om vårt regelsystem. Där har man kommit 
närmare och vet i vilken utsträckning man kan göra saker och ting” (Handläggare, 
Försäkringskassan).  

Från samtliga operativa representanter, oavsett vilken av moderorganisationerna 
de företräder, uttrycks erfarenheter av en alltmer utvecklad funktion som 
mellanhand av kollegors kontakter mellan de aktuella myndighetskontoren. 
Denna ”spindel i nätet-funktion” har möjliggjorts på basis av representanternas 
projektpositioner, där deras referensramar och kunskaper om verksamheten inom 
de andra (två) moderorganisationerna står i fokus. I detta avseende tycks det 
finnas en utbredd medvetenhet om de privilegier som positionen som operativ 
representant i samverkan inbegriper. Denna medvetenhet kombineras emellertid, 
från vissa av representanterna, med explicita önskemål om en mer inkluderande 
ansats i organiseringen av samverkan där fler kollegor med liknande 
arbetsuppgifter aktivt kan delta i samspelet. I detta sammanhang uttrycks det 
exempelvis att; ”jag skulle önska att någon annan också kunde sitta där och 
arbeta, så att de också fick ta del av det här, för det går ju aldrig att återrapportera 
allting som man varit med om”. En ansats att ”öppna upp” samverkan som 
process så att fler kollegor från moderorganisationerna har möjligheter att ingå 
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som representanter kan dock, poängteras det, vara problematiskt från ett 
gruppsammanhållningsperspektiv.   

“Ibland var det lite svårt att förklara hur vi jobbar, så vi sade att de kan ju vara med 
och jobba och ta med sig sina egna klienter och följa dem. Sedan hade vi några sådana 
här planeringsdagar och typ utbildningsdagar gemensamt med personal från 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen, även i form av internat och sådana där 
saker..och de var väl uppskattade så att säga, så det gjordes en del försök. Men 
modellen byggde ju rätt mycket på att man ändå är en ganska samkörd arbetsgrupp. 
Alltså vi satt ju i egna lokaler med egna telefonlinjer, utanför respektive myndighet” 
(Handläggare 2, Socialtjänsten).  

7.1.2. Samverkan över organisatoriska gränser – en 
balansakt som stöds av ansvariga chefer? 
Som tidigare indikerats i den probleminventerande studien (se Ohlsson, 2004: 
50) var samarbetet mellan de operativa representanterna långt ifrån problemfritt i 
alla sammanhang. Föreställningar och perspektiv sammanbundna med 
traditionella yrkesfunktioner som sanktionerats inom de respektive 
moderorganisationerna, gjorde det inledningsvis komplext för handläggarna att 
se hur olikartade ansatser i rehabiliteringsarbete kunde kombineras. Problem som 
dessa hävdas dock ha utgjort ”inkörningsproblem” och det understryks att en 
gemensam riktning i samverkan efter hand uppnåddes. På frågan om det på 
något sätt märkts i samverkansprojektet att det finns olikheter mellan aktörerna 
svarar exempelvis en handläggare vid försäkringskassan:  

”Det tycker jag väl inte riktigt att det har märkts. Det var i början vissa 
inkörningsproblem som gällde om man var så intresserad från 
arbetsmarknadsmyndigheterna över just de här personerna. När man väl jobbade i det, 
då såg man det inte lika väl. Då jobbade alla för den enskilda individen på ett helt 
annat sätt. Det var bara de där inkörningsproblemen i början” (Handläggare, 
Försäkringskassan).  

Den gemensamma riktning som intervjupersonerna presenterar som en källa till 
koordinering i samverkansprocessen var en syn på den enskilde klienten som den 
primära plattformen. Ett sådant synsätt anses ha gjort det förhållandevis naturligt 
att aktivt försöka kombinera stödåtgärder och resurser på basis av individens egen 
drivkraft att återgå i arbete. I projektbeskrivningar där det samverkansbaserade 
klientarbetet presenteras framhålls det kontinuerligt att fokus bland de operativa 
representanterna ska ligga på den enskilde individen och att projektdeltagarna ska 
involveras i arbetet med att planera åtgärder. Mot den bakgrunden menar 
representanterna att en betoning på sysselsättning och att ”hjälpa människor att 
försörja sig själva” har utgjort en gemensam utgångspunkt där samtliga 
organisationers uppdrag visat sig ha en övergripande överensstämmelse. För att 
främja samordnade insatser utifrån denna plattform deltog, under det första året, 
en formellt utsedd samordnare som hade till huvuduppdrag att ”få handläggarna 
att tänka i gemensamma termer”. Samordnaren startade initialt processer inom 
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den operativa gruppen där ambitionen var att eliminera fokuseringen bland 
handläggarna på deras respektive organisationers regelsystem.45 Detta 
framkommer när samordnaren redogör för sitt arbete med handläggarna för att 
skapa en gemensam plattform för samverkan:  

”Alltså varje individ var plattformen och resten var underordnat den plattformen. När 
vi hade diskuterat igenom det – jag ritade till och med en modell av det på tavlan – då 
försvann mycket av det här egentänkandet” (Samordnare).  

Även om det emellanåt kom upp till ytan att handläggarna utifrån sina 
yrkesfunktioner i ordinarie verksamheter hade olika synsätt på projektarbetet, 
påpekar samordnaren att det i grunden fanns en medvetenhet om dessa olikheter 
redan före organiseringen av samverkan: 

”Ja, det är alldeles klart. Det diskuterades med jämna mellanrum att vi har olika 
positioner och den medvetenheten fanns redan innan vi började. Det här var ju inte 
det första försöket. Man hade naturligtvis haft vissa samverkansformer – framförallt 
mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen – även tidigare. Så att problematiken 
kände man ju väl till” (Samordnare).

Projektkontoret, som geografiskt avgränsats från de inblandade 
moderorganisationerna, gjorde det möjligt för handläggarna med operativa 
representantfunktioner att skapa sina egna rutiner i det dagliga arbetet och 
fokusera på den gemensamma plattformen (”att hjälpa personer att försörja sig 
själva”). I det sammanhanget säger sig handläggarna inom projektet ha haft 
”friare händer” än i ordinarie verksamhet, även om de inte varit helt självständiga 
i sitt arbete med projektdeltagande klienter. Det poängteras att de flesta typer av 
beslut kunde tas bland handläggarna, men om besluten gällde ”större frågor” var 
diskussioner med ansvarig chef inom varje berörd enhet nödvändiga.  

Den relativa friheten att etablera särskilda rutiner för samspelet inom det 
geografiskt avgränsade projektkontoret främjade formeringen av en 
gruppidentitet och gjorde det lättare att se samordningsmöjligheter i enskilda 
rehabiliteringsprocesser. Detta poängteras från chefshåll där man menar att det 
avskilda projektkontoret underlättade koordineringen i dagligt arbete mellan 
handläggarna då de, genom att arbeta sida vid sida, fick en insyn i varandras 
yrkesfunktioner och därmed hade en större vilja att kompromissa i hanteringen 
av projektdeltagare. Således menar chefen från arbetsförmedlingen att det vid 
avrapporteringarna från projektet framkom att ”det fanns en framkomlighet att 
jobba så här” och att handläggarna förmådde att ”jämka” och ”dra i samma 
ände”. 

45 För en mer detaljerad redogörelse för dessa initiala processer, se Ohlsson (2004: 50).  
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Trots sådana överlag positivt färgade erfarenheter kring möjligheterna att finna 
”en framkomlig väg” i det samverkansbaserade samspelet mellan handläggare, 
menar intervjupersonerna att sådant manöverutrymme är komplext att bibehålla 
efter det att ett projekt som detta avslutats.  Således uttrycks det att sannolikheten 
är stor att man som tidigare projektrepresentant ”faller tillbaka till det här gamla 
hanteringssättet”. För att gränsöverskridande samverkansaktiviteter ska gå att 
organisera på en bredare och djupare nivå mellan myndighetskontoren anses nya 
uppföljningsinstrument och incitament behövas. Det behövs även 
”uppdragsideologier”46 som i högre grad överensstämmer mellan 
moderorganisationerna. Eller som det påpekas av arbetsförmedlingens chef; ”ska 
man jobba fullt ut med ett ärende i samverkan då ska man inte behöva villkora 
med regelverk och skilda regelverk”.  

När det gäller tillvägagångssättet bland handläggarna att ”kartlägga var problemet 
egentligen ligger” och i en deltagandeinriktad process ”sitta gemensamt med 
individen” och diskutera insatser och åtgärder, anses samverkan och samarbete 
vara en inneboende del i socialarbetarens ordinarie yrkesansats. Kopplat till detta 
hävdas uppenbara likheter finnas mellan den arbetsmetod som nyttjas i 
samverkansprojektet och ”Case Management”.47

“Det är ju litegrann av ett case-management arbete, man får en grupp som jobbar 
ganska konkret med ett antal ärenden till skillnad mot den ordinarie verksamheten som 
hanterar allt som kommer. Det innebär ju att den som är handläggare och som jobbar 
med en begränsad grupp får mer tid, alltså kan man ju initialt använda mer tid till att 
jobba med de här människorna” (Handläggare 2, Socialtjänsten). 

De intervjupersoner som representerar socialtjänsten anser sig ha mer gynnsamma 
villkor, jämfört med företrädarna från de andra moderorganisationerna, att ta 
individuella behov i beaktande i arbetet med klienter inom det aktuella 
samverkansprojektet. Detta påpekas inte minst mot bakgrund av att socialtjänsten 
är den aktör som anvisats det yttersta ansvaret för medborgarna inom 
lokalsamhället. Med hänvisning till detta långtgående ansvar anförs en kritik 
gentemot de andra myndighetskontoren, där deras dagliga verksamhet sägs utgå 
från icke överensstämmande centrala direktiv till en sådan utsträckning att en 
organisatorisk distans uppstår där individer ”faller mellan stolarna”. Om en person 
hamnar någonstans i gränslandet mellan dessa organisationers politiskt 
sanktionerade formella riktlinjer och klientkategoriseringar, utgör socialtjänsten 

46  Intervjupersonerna använder ofta begreppet “uppdragsideologi” när de beskriver hur de procedurer och 
ansatser som präglar dagliga operativa processer vid lokala myndighetskontor påverkas av det formella ramverk 
som sanktionerats från central, politisk nivå. Ett mer utvecklat resonemang kring detta följer längre fram i detta 
kapitel.  
47 “Case Management” används, förutom inom socialtjänstens verksamhet, också flitigt inom hälso- och 
sjukvård. ”Case Management” beskrivs som en yrkespraktik inom professionen där stöd och resurser 
tillhandahålls i samverkan, utifrån individens specifika behov. Utgångspunkten är att när stödresurser samlas 
kring individen är det både möjligt att nå kvalitet och kostnadseffektivitet i klientarbetet; något som såväl 
individen som det omgivande stödsystemet och inblandade samhällsaktörer vinner på (se Carlsson, 2005).  
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det enda kvarvarande alternativet. Mot denna bakgrund förmedlar socialtjänstens 
representanter upplevelser av ”en hård målstyrning” och en ”oklar prioritering av 
utsatta grupper” från de andra två myndighetskontoren, med särskild betoning på 
arbetsförmedlingen. Socialtjänsten hävdas dock ”inte ha centrala direktiv på det 
sättet” och det poängteras att ”vi är ju lite friare att jobba i en kommun på något 
sätt”.

”Vi har väl haft den upplevelsen att många andra myndigheter och organisationer kan 
ju säga att ’nej, nej, den här personen är inte på vårt bord. Han är inte till 
arbetsmarknadens förfogande’. Förstår du vad jag menar? Men vi har ju det perspektivet 
att vi inte kan göra det, vi har alltså det yttersta ansvaret. Så vi måste ju fånga upp de 
som ramlar mellan andras stolar, så att säga” (Handläggare 1, Socialtjänsten). 

Utifrån detta resonemang beskrivs socialtjänstens handläggare inneha ett mer 
omfattande manöverutrymme i relation till klientbehov, jämfört med 
representanterna från de andra moderorganisationerna. Detta har, påpekar en 
socialtjänstrepresentant, lett till attitydmönster där anställda vid försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen ”tagit ett steg åt sidan” i komplexa ärenden. Sådana 
tendenser anses emellertid till stor del ha motverkats via samverkansprojektet i 
fråga. 

”Nu har försäkringskassan och arbetsförmedlingen också förstått det här problemet. 
Tidigare var det lite så att ’vadå, du kan ju alltid gå till socialen om det inte passar’, men 
vi har lärt oss väldigt mycket om varandras organisationer och lagar. Det är mycket 
bättre nu. Det underlättar det här arbetet varje dag när man känner till deras 
organisationer och lagar. Inte minst, så har de också förstått vår situation” (Handläggare 
1, Socialtjänsten).

I likhet med socialtjänstens representanter, anser sig intervjupersonerna från 
arbetsförmedlingen ta många olika aspekter i klientens livssituation i beaktande i 
daglig verksamhet. I det avseendet markerar de först och främst en distans till 
försäkringskassans arbetssätt och procedurer. Försäkringskassehandläggarna hävdas 
basera sina beslut på bedömningar som är långt från omgivande 
arbetsmarknadsvillkor: ”försäkringskassan bryr sig inte om” uttrycks det kritiskt 
”den här personens placeringsbarhet”. Detta gör att de operativa 
arbetsprocedurerna skiljer sig från motsvarande inom arbetsförmedlingen där 
handläggarna förväntas ”rehabilitera både till en bättre arbetsförmåga och till en 
bättre arbetsmarknad”.  

”Är det någon som brutit av sig den verksamma armen och man skolar upp den vänstra 
så är tanken att de ska kunna gå vidare med den och då tar man ingen 
arbetsmarknadsmässig hänsyn. Medan vi också måste se till placeringsbarheten, att öka 
den här personens placeringsbarhet… Och var finns jobbet relaterat till var personen vill 
jobba?” (Chef, Arbetsförmedlingen).
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Denna distans som anses prägla relationen mellan myndigheterna, på en 
organisatorisk nivå såväl som på handläggarnivå, motsvaras av en liknande kritik 
som pekar i den andra riktningen, från försäkringskassan gentemot 
arbetsförmedlingen. Skiljelinjer understryks gentemot arbetsförmedlingen när det 
gäller resursprioriteringar för utredningsarbete beträffande individer med 
komplexa rehabiliteringsbehov. I det avseendet poängteras fokuseringen inom 
arbetsförmedlingen primärt vara inriktad på deras huvudkategori av ”kunder”, 
dvs. arbetssökande med full arbetsförmåga. Detta har emellanåt, på olika sätt, 
skapat spänningar i det samverkansbaserade samspelet inom projektet. Utifrån 
detta uttrycks viss kritik mot arbetsförmedlingen även om det betonas att: ”på sätt 
och vis förstår man ju deras situation också, de gör väl inte samma prioriteringar 
på den här gruppen som vi gör. De har friska arbetslösa som de också ska försöka 
lösa situationen för”.  

7.1.3. Anpassningen av ledningstekniker i samverkan för att 
främja organisatorisk utveckling 
Något som från många olika håll poängteras påverka prioriteringen av samverkan 
och villkoren för handläggarna att koordinera sig som operativa representanter är 
skillnader i moderorganisationernas formella mål och vad som benämns 
”uppdragsideologier”. Med ”uppdragsideologier” avses att inomorganisatoriska 
intresseriktningar och ansatser i daglig verksamhet tenderar att färgas av varje 
myndighets formellt sanktionerade ramverk. I det sammanhanget anser sig en 
försäkringskasserepresentant i projektet ha observerat en tendens där ”alla 
myndigheter har olika mål fast man har det här att vi ska försöka att sänka 
ohälsotalet, sjuktalet”. På basis av det menar intervjupersonen att ”det blir ju lätt 
så att man fastnar i sådana här gränsdragningsdiskussioner”.  

Redan i den initiala fasen fanns det en viss medvetenhet bland kontorscheferna 
om att skillnader i de formellt fastställda inriktningarna för 
moderorganisationernas ordinarie verksamheter kunde utgöra hinder i 
koordineringen mellan handläggare. Utifrån den medvetenheten försökte 
cheferna proaktivt organisera samverkan på ett sådant sätt att förhandlingen på 
operativ nivå, i processen att etablera en gemensam plattform för samverkan, 
underlättades. En del i denna proaktiva ansats var att involvera en samordnare 
som, på basis av en fristående position i relation till myndighetskontoren, 
förväntades bidra med nya perspektiv och initiativ för att stärka känslan av 
samhörighet inom den operativa gruppen.  

Som tidigare poängterats (Ohlsson, 2004: 56) träffades projektets ledningsgrupp, 
som utgjordes av kontorscheferna, inte med någon större kontinuitet och med 
huvudfokus på att följa upp projektekonomin. Detta medan samordnaren hade 
den aktiva rollen att koordinera och administrera samverkansaktiviteter i nära 
kontakt med handläggarna. Ledningsgruppens tämligen perifera roll i 
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projektarbetet speglas också på ett tydligt sätt i projektbeskrivningar och 
summeringar. Det påpekas i sådan dokumentation ofta att handläggarna utöver 
det operativa klientarbetet i projektet, som kartläggnings- och 
uppföljningsprocesser, även ansvarar för företagskontakter och återföring av 
samverkanserfarenheter. Utgångspunkten att organisera samverkan på basis av en 
samordnare med en central operativ positionering hävdas ha sin grund i 
erfarenheter som förmedlats från handläggare inom ett annat inflytelserikt projekt 
(fall 3 i denna avhandling). Dessa handläggare betonade betydelsen av en samsyn 
bland operativa representanter när samverkan organiseras.  

”Vi besökte det projektet som redan hade börjat med det här och där man fick just det 
här poängterat, att nu måste man se den här gruppen som en grupp inte som tre delar 
med en del från varje myndighet. Det var väl min roll att gå in och… eftersom jag inte 
har jobbat i någon av de här organisationerna så kunde jag ju gå in utan att någon 
beskyllde mig för att ta ställning för någon. Och det var väl också tanken med att jag 
skulle sitta där” (Samordnare). 

Att projektets ledningsgrupp primärt utgjorde ett organ för resultatredovisning 
och uppföljning i form av ”rapporter om hur saker utvecklades och summeringar 
av olika typer” bekräftas av de intervjuade cheferna. Det uttrycks emellertid att 
denna grupp också i viss mån fungerade som en arena för konsultation 
beträffande ärenden som uppvisade en stor komplexitet, där ”kompromissbeslut” 
kring finansiering var nödvändiga att ta mellan moderorganisationerna. 
Samordnaren hade en administrativ roll att sammanställa material till 
projektrapporter och fungerade enligt cheferna som ”externt stöd kring sådana 
här saker som kunde dyka upp på behovslistan”. Samordnaren deltog dock inte i 
samverkan under hela projektperioden; efter ungefär ett år tog handläggarna över 
hans arbetsuppgifter. Detta kommenteras av arbetsförmedlingens chef på följande 
sätt:

”Jag tror att handläggarna upplevde det som att de klarade sig och att de själv kunde sy 
ihop delavrapporteringarna, delmålen och slutrapportering” (Chef, 
Arbetsförmedlingen).

Och, vidare:  

”I upptaktsfasen var väl den här samordnaren med, men hur pass drivande han var i 
genomförandet har jag ingen klar bild av. Man kan väl dra slutsatsen att i och med att 
han inte behövdes under det andra varvet, så tyckte de sig väl uppleva att de klarade sig 
utan honom” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Även om kontorscheferna i samverkansorganiseringen försökt att proaktivt 
understödja överbryggandet av skillnader mellan moderorganisationernas formella 
ramverk, har problem relaterade till uppdrag, organisatoriska mål och 
resultatmätning uppmärksammats. Framförallt när det gäller inriktningar i dagliga 
aktiviteter, instrument och rutiner för uppföljning samt resursprioriteringar. Om 
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samverkan ska präglas av tillräcklig stabilitet över tid poängteras det vara 
nödvändigt att välja mellan två lika realistiska alternativ: antingen ”ger du dem 
[de operativa representanterna] två år och sedan konstaterar man att efter detta är 
det slut” eller så ”permanentar man projektorganisationen fullt ut”. Om inget av 
dessa alternativ på ett tydligt sätt väljs anses en risk föreligga att de metoder och 
den ansats som utarbetats för samverkan ”faller tillbaka till de verksamhetsmål 
som respektive myndighet har och det uppdrag man har i första hand”. Detta 
understryks av en representant från arbetsförmedlingen som menar att; ”skulle 
man hitta mätformer och ha lite incitament och annat så tror jag att det här skulle 
kunna fungera riktigt bra, men det har man ju aldrig haft. Jag har ännu inte sett 
något sådant.” 

Den komplexitet som kan uppstå när de olika moderorganisationerna med 
olikartade uppföljningsrutiner och utgångspunkter för resultatvärdering ska 
utvärdera vinsterna av samverkan framkommer tydligt från en av socialtjänstens 
handläggare, som pekar på att:  

”De där redovisningarna vad man tittade på, det noterade jag i alla fall, det skilde sig 
rätt mycket. Det var rätt intressant vad man fokuserade på när man tittade om det här 
var ett bra eller dåligt projekt” (Handläggare 2, Socialtjänsten).  

Med hänvisning till den organiseringsansats och de ledningstekniker som 
använts, framförs det att villkoren för de operativa representanternas 
arbetssituation inom samverkansarrangemanget i hög grad skiljer sig från 
förutsättningarna i daglig verksamhet (för dem i motsvarande 
handläggarfunktioner vid myndighetskontoren). I projektdokument framgår det 
tydligt att den avsiktliga ambitionen har varit att tillåta ett tämligen långtgående 
manöverutrymme bland handläggarna så att dessa kan utveckla metoder för 
klientarbete som, om de visar sig fungera, kan permanentas i ordinarie 
verksamhet. De utvecklingsmöjligheter som detta manöverutrymme skapat bland 
individuella projektrepresentanter förväntas således leda till en långsiktig 
utveckling också på en organisatorisk nivå inom myndighetskontoren, genom en 
spridning av samverkanserfarenheter. I det sammanhanget uttrycks intentioner 
där kontoren ”ska påverkas av projektets arbetsmetod” för att uppnå ”ökad 
kunskap och förståelse för varandras arbetsvillkor”. 

Från kontorscheferna betonas, i linje med detta, att projekterfarenheter ”spreds ju 
helt klart” vid interna personalmöten och i samband med särskilda 
informationsseminarier och konferenser. Det framkommer även att handläggare i 
ordinarie verksamhet via auskultation i projektet kunnat få en inblick i de 
operativa representanternas klientarbete – något som ”skett i några fall”. 
Skillnader i perspektiv bland cheferna kommer dock upp till ytan när det gäller 
hur väl de samverkanserfarenheter som spridits slagit rot inom 
moderorganisationerna. Medan en av cheferna poängterar att ”jag har en känsla 
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av att det här hade en positiv inverkan på verksamheten”, påpekar en annan mer 
pessimistiskt att ”man jobbar på samma sätt som man gjort innan projektet, det 
blev aldrig som man hade tänkt sig”. Beträffande detta sistnämnda perspektiv på 
spridningen av samverkanserfarenheter, anses inte tillräckliga resurser ha frigjorts i 
ordinarie verksamhet för att göra det möjligt för övriga anställda att tillämpa de 
operativa representanternas arbetssätt då ”det kräver väldigt mycket om man ska 
samverka på det här viset”.  

Fastän det påpekas från kontorscheferna att det finns en risk att öppenheten att 
absorbera samverkanserfarenheter i ordinarie verksamhet begränsas om enskilda 
handläggare avskiljs för att samverka i klientarbete utanför de respektive 
myndighetskontoren, är den dominerande erfarenheten att någon omfattande 
”negativ spridning” inte har förekommit bland kollegor. Emellanåt har dock 
attityder inom moderorganisationerna uppmärksammats där samverkansprojektet 
och dess utgångspunkter ifrågasatts.  

”Jag kan inte minnas att det skulle ha varit så påtagligt, men att de möjligtvis fick 
någon släng här eller där, det kan jag tänka mig. Men det får man alltid, vilka former 
man än har vid drivandet av ett projekt. /…/. Det är ju lätt att det kan uppfattas lite 
glassigt ibland, men jag har ingen minnesbild att det varit så speciellt påtagligt eller 
återkommande. Det är alltid svårt att få förståelse för att man ska jobba med små 
ärendevolymer med högt värde” (Chef, Arbetsförmedlingen).

Upplevelsen av stöd för projektarbetet inom moderorganisationerna 
problematiseras dock på ett tydligare sätt av samordnaren som menar att “där 
fanns det ju helt klart ibland svårigheter”, inte minst när det gäller möjligheterna 
för de operativa representanterna att uppnå förståelse och acceptans för den 
arbetsmetod som nyttjades i det samverkansbaserade samspelet.  

”Det fanns två-tre saker som man ibland kunde höra. Det ena var att de här 
personerna försvann. Vi satt ju till och med i ett eget hus, inte på någon av deras 
arbetsplatser. Utan vi hade ett eget ställe som var helt skilt från deras normala 
arbetsplatser. De försvann ju rent fysiskt så att säga. Sedan så kunde man också ana att 
vissa tyckte att ’det var väldigt vad de har fått bra resurser för sin verksamhet.. och det 
har ju inte vi’. Och det hade vi ju, det var inget konstigt med det. I förhållande till det 
som är normalt så hade vi väldigt bra resurser. Det var så och det kunde man väl vid 
något enstaka tillfälle få höra” (Samordnare).   

På följdfrågan vad som gjordes för att hantera detta svarar samordnaren:  

”Då hade vi den här ledningsgruppen – som så att säga stod över arbetsgruppen – och 
de tog upp det. Det var uppe på ett möte kom jag ihåg, att vi skulle gå ut och 
informera om varför vi finns hos de olika organisationerna. Jag förutsätter att man 
gjorde det också, jag var inte med” (Samordnare). 
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När det gäller spridningen av samverkanserfarenheter från projektet till 
moderorganisationerna, poängterar samordnaren att det “fanns en agenda för 
framtiden” och åsyftar den implementering av metoder och synsätt i 
klienthantering som planerades efter projektavslut vid de respektive 
myndighetskontoren. Arbetet med att utarbeta riktlinjer för tillvägagångssättet 
i denna implementeringsprocess anses också ha accelererat när projektet, efter 
en period på nära tre år, i formell mening skulle avvecklas. Det betonas i 
anslutning till detta att “de som var med i ledningsgruppen tog hand om 
detta, alltså cheferna på de olika enheterna”. De initiala ambitionerna att 
institutionalisera arbetssätt och utgångspunkter från projektet misslyckades 
dock till stor del enligt kontorscheferna. Eller, som chefen från 
försäkringskassan beskriver utfallet av implementeringsarbetet: 

”Man har fallit tillbaka i hur man jobbade tidigare innan de här projekten. De här 
hindren som man då överbryggade genom samverkan, de har ju bara stigit mer och 
mer och blivit högre och högre så att säga. Det har långsamt glidit tillbaka och idag så 
hamnar man ju i det här att man har svårt att acceptera varandras synsätt” (Chef, 
Försäkringskassan). 



141

7.2. ”Fall 2” 

7.2.1. Framförhandlade samverkansmotiv och ambitioner som 
en grund för överbryggande av olikheter 
Representanterna (med lednings- såväl som operativa funktioner i samverkan) 
från försäkringskassan talar återkommande om politiska riktlinjer och signaler som 
betydelsefulla bakgrundsfaktorer till varför det lokala samverkansprojekt som 
utgör fall 2 kom att organiseras. I linje med de politiska signalerna poängterar 
dessa intervjupersoner således att moderorganisationerna, utöver 
myndighetsspecifika mål och direktiv, har ett mer övergripande uppdrag att 
initiera och samordna åtgärder för klienter med komplexa rehabiliteringsbehov. 
Organiseringen av samverkan i projektform ses följaktligen som ett steg i den 
politiskt sanktionerade riktningen att systematisera rehabiliteringsprocesser för 
personer med behov som är svåra att hantera på ett strukturerat sett inom ramen 
för ordinarie verksamhet.  

”Våra uppdragsgivare, riksdag och regering, har ju gett ett uppdrag till var och en av 
myndigheterna att svara för något. Och det är klart att jobbar man sektoriserat ensam i 
en sluten värld, så blir det inte som en helhet gentemot individen. Man här möter man 
en grupp människor som man är beredda stötta och hjälpa. Det är ju utgångspunkten i 
samverkan” (Chef, Försäkringskassan).  

Politiska signaler i kombination med gemensamma erfarenheter inom 
lokalsamhället av finansiella såväl som mänskligt relaterade svårigheter med att ha 
”klienter, brukare och patienter” som ”mer eller mindre snurrar runt i en 
karusell mellan myndighetskontoren”, ledde till inledande diskussioner kring 
samverkan mellan de berörda parterna.  

Vid dessa diskussioner, som ägde rum vid ett större möte mellan kontorschefer 
och handläggarrepresentanter från de tre moderorganisationerna, ”brainstormade” 
deltagarna kring olika vägar att arbeta tillsammans med vissa ärenden som 
”snurrade runt i systemet”. En huvudtanke var att organiseringen av 
samverkansbaserat klientarbete i ett fristående projektkontor, där klienterna 
etablerade kontakt med en organisation istället för tre, kunde bidra till att skapa 
större tydlighet i samordningen av insatser och få handläggarna att ”dra i samma 
riktning” (Ohlsson, 2004: 52).  

”Det fanns ärenden som vi alla var inblandade i, men hade svårt att kunna dra åt 
samma håll. Olika anledningar till det kan ju vara på grund av organisationen, 
arbetstyngd och många andra olika orsaker till att man inte drar samtidigt åt samma 
håll” (Handläggare, Socialtjänsten). 
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Att spåra några uppenbara problem eller utmaningar, specifika för lokalsamhället, 
som låg till grund för den samverkan som organiserades inom fall 2 är svårt. En 
stor del av grunden till formeringen och utformningen av projektet i fråga 
sammanhänger snarare med ett mer övergripande ”samordningsproblem” mellan 
myndigheterna ifråga, beträffande den klientgrupp som står i fokus som 
projektdeltagare.48 Representanterna närmar sig emellertid detta 
”samordningsproblem” från relativt olikartade utgångspunkter. Medan vissa av 
intervjupersonerna lägger mer fokus på den individuella klientens roll och 
riskerna med personer som ”spelar ut myndigheterna mot varandra”, betonar 
andra i större utsträckning organiseringen av myndigheterna och diskuterar 
kritiskt förekomsten av ”klienter som cirkulerar i systemet”. Kontorscheferna 
med ledarroller i samverkansarrangemanget beskriver en gemensam upplevelse 
bland de aktuella handläggarna och hävdar att ”de har konfronterats i flera år med 
dessa problem”, vilket resulterat i en insikt att ”här behövs långsiktig samverkan”. 
I samband med detta poängterar de att de klienter som aktualiserats som 
projektdeltagare till stor del ”var kända” bland alla involverade parter. Detta 
skapade mer eller mindre automatiskt ett grundläggande synsätt bland 
representanterna att de hanterade en målgrupp och ett problem som de hade 
gemensamt.

”Bakgrunden till projektet var ju att vi jobbade med personer som var kända hos minst 
två av de i projektet involverade aktörerna. Och det gjorde ju att här hade vi ett 
gemensamt problem. Oftast var det ju så att de här individerna var kända hos oss 
allihop. Det är ju där det blir samverkan” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Utöver ambitionen att använda projektet som ett verktyg för att samordna dagliga 
procedurer och operativa aktiviteter i rehabiliteringsarbete för den aktuella 
målgruppen, kan ett mer långtgående samverkansmotiv urskiljas. I intervjuerna 
med cheferna, såväl som i projektdokumentation, uttrycks det som en viktig 
utgångspunkt att genom projektet pröva metoder för att ytterligare öka flödet av 
ärenden och på ett mer effektivt sätt tillvarata existerande resurser inom de olika 
verksamheterna.  

Från försäkringskassans representanter presenteras projektet i större omfattning, än 
vad som är fallet vid de andra myndighetskontoren, som ett sätt att signalera att 
ansvarstagande sker utifrån centrala politiska intentioner. I linje med detta 
påpekar chefen från försäkringskassan illustrativt att det fanns ett intresse ”att 
konkret i uppföljningar visa på högre ort att samverkan förekommer, och det är 
en bra samverkan vi har”.   

48 I projektbeskrivningar framgår att målgruppen för samverkansaktiviteterna utgörs av personer i arbetslöshet 
med rehabiliteringsbehov och som erhåller bidrag från något av de tre involverade myndighetskontoren. Vidare 
framkommer också att personer i en särskilt utsatt position, som under en längre tid varit kända hos minst två av 
moderorganisationerna, prioriterats från 1999 och fram till projektets avslut (2001).  
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Även om arbetsförmedlingens representanter poängterar att projektet präglats av 
”sund samverkan” där fokus legat på att arbeta tillsammans snarare än att försöka 
vinna egna fördelar (Ohlsson, 2004: 54), har den deltagandeinriktning som 
uppvisats från denna organisation tenderat att variera i aktivitet över tid på basis 
av inomorganisatoriska behov. Strukturella arbetsmarknadsrelaterade förändringar 
och påföljande organisatoriska anpassningsprocesser betonas i det sammanhanget 
över tid ha influerat prioriteringen att etablera ett tätare kontaktmönster med de 
andra myndighetskontoren.  

”Det har bland annat varit på grund av att vi har aktivitetsgarantin som har kört igång 
för något år sedan och i aktivitetsgarantin så kommer det fram sökande som i åratal 
kanske inte har synts så mycket, men nu är de mycket mer tillsammans med 
handläggare och man måste göra saker och ting så att människan börjar synas. Sedan 
har vi fått en bättre arbetsmarknad också, så många har gått i jobb och sådant och de 
som blir kvar kan vara svåra fall så att säga. Då har arbetsförmedlingen inom sin 
verksamhet också sett att mera samverkan behövs” (Handläggare, Arbetsförmedlingen). 

Hur de olika parterna värderat den lokala interorganisatoriska samverkan som 
organiseras illustreras i hängivenheten och drivkraften som kommer till ytan i det 
fortlöpande samspelet mellan moderorganisationernas representanter. Intresset 
från de inblandade myndighetskontoren att aktivt bidra till att vidareutveckla 
klientarbetet i samverkansprojektet ses i det avseendet, från de operativa 
representanternas perspektiv, som relativt begränsat. Denna begränsade entusiasm 
diskuteras i relation till skillnader mellan moderorganisationerna i synsätten kring 
hur fördelningen av ansvar ska se ut för målgruppen (dvs. projektdeltagarna), 
utifrån de uppdrag och ansatser som vägleder daglig verksamhet. Med hänvisning 
till detta betonas det att ”arbetsförmedlingen uttrycker ju att målgruppen ska vara 
de som står nära arbetsmarknaden”, varför en av intervjupersonerna anser det vara 
berättigat att ställa frågan; ”vem ska ta hand om den särskilt utsatta gruppen?” 

Från arbetsförmedlingens handläggare i projektet framkommer tvekan när denne 
kommenterar den drivkraft till att samverka som speglats från 
moderorganisationens sida. Utan några mer detaljerade exempel eller redogörelser 
förmedlas intrycket att de operativa representanterna har visat hängivenhet och en 
aktiv hållning i projektet på ett förhållandevis likartat sätt, oavsett vilken 
moderorganisation de i grunden tillhör. Å andra sidan poängteras det dock att 
myndigheternas sätt att inträda i ett samverkansarrangemang som detta skiljer sig 
åt utifrån de tämligen olikartade initiala positioner de uppvisar i ordinarie 
rehabiliteringsarbete. Hängivenheten till projektet i fråga från arbetsförmedlingens 
sida hävdas emellertid, vilket tidigare nämndes, ha förändrats och växt sig starkare 
under de senaste åren.  
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”Bland oss vanliga anställda som jobbade i projektet var det ganska jämställt. Sedan har 
det varierat litegrann från olika myndigheter förstås hur man har velat gå in i det här. 
Det är möjligt att försäkringskassan från början var drivande och även socialtjänsten, 
för vår del så vet jag inte. Däremot vet jag att under det här året när jag var med har 
också arbetsförmedlingen blivit mera angelägen om det här projektet och att det ska 
fungera, att man har sett nyttan med det” (Handläggare, Arbetsförmedlingen). 

Upplevelsen av deltagandet från arbetsförmedlingen som präglat av en lägre grad 
av hängivenhet och entusiasm för samverkan problematiseras i relation till de 
olika parternas finansiella ansvar för projektet, med hänvisning till den aktuella 
målgruppen och urvalet av deltagare. Trots att kontorschefen från 
arbetsförmedlingen uttrycker en övertygelse att denna form av samverkan gör 
det möjligt att ”korta ledtiderna” och på ett snabbare sätt ”fånga in 
problembilden” hos klienter, framkommer en underliggande misstänksamhet 
kring hur ansvar och kostnader har fördelats.  

”Det var ju försäkringskassan och arbetsförmedlingen som bar den tunga finansiella 
biten. Jag upplevde nog att socialtjänsten var de som var mest angelägna om projektet 
av det enkla skälet att de här personerna låg och tärde på deras budget. Alltså, det var 
de som var väldigt långt ifrån ett arbete och många utav dem gick på försörjningsstöd 
via socialtjänsten. Det var min bild utav det, men det är klart att nog var ju projektet 
bra från arbetsförmedlingens sida också” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Som indikerades i den probleminventerande rapporten från 2004 (Ohlsson, 2004) 
tenderade handläggarnas funktioner som operativa representanter i projektet att 
förse dem med positioner som centrala diskussionspartners i det dagliga arbetet 
med rehabiliteringsärenden inom moderorganisationerna. Det kan också noteras 
att de operativa representanterna har haft ett stort utrymme att påverka och sätta 
ramarna för det klientarbete som utförts vid projektkontoret. Detta 
manöverutrymme för handläggarna illustreras i projektplaner som upprättats där 
det framgår att den operativa gruppen själv kan initiera kompetensutveckling och 
även har beslutsmandat kring rehabiliteringsinsatser, så länge dessa insatser går i 
linje med överenskommen åtgärdsplanering. För handläggarna som företräder 
försäkringskassan och socialtjänsten är det uppenbart att deltagandet som 
medlemmar i den operativa projektgruppen har främjat etablerandet av kontakter 
utanför hemmaorganisationerna och gjort det möjligt för dem att utvidga sina 
personliga nätverk.  

”Samverkan för mig det är att kunna lyfta telefonen och veta att nu ringer jag till den 
och den och de vet vem jag är – då tycker jag att samverkan är på topp, när man vet 
vem man pratar med. Att man får det här nätverket så att alla vet vem alla är. /…/. 
Det har ju blivit mycket tack vare det här samverkansprojektet, så har det blivit än mer 
tydligt det här. Man har ju som byggt upp de här personliga kontakterna på ett annat 
sätt” (Handläggare, Försäkringskassan). 
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Ett liknande sätt att resonera, som uppvisar en inriktning mot ett utökat nät av 
kontakter och utveckling i yrket, kan skönjas från socialtjänstens operativa 
representant. Denne förmedlar ett perspektiv där samverkan utgör ”ett viktigt 
verktyg i ens arbete som socialarbetare”. På basis av yrkesutövningen i ordinarie 
verksamhet fanns följaktligen viss medvetenhet, redan före projektet, om de 
andra organisationernas metoder och arbetsvillkor. Trots denna på förhand 
existerande medvetenhet har funktionen som representant i samverkan gjort det 
möjligt att delta i otraditionella lärandeprocesser och även att skapa fler kontakter 
”utanför myndighetens väggar”. Sådana lärandeprocesser bygger på ett utbyte 
kring varandras arbetsmetoder och procedurer där nya perspektiv på 
rehabiliteringsarbete kan nås, vilket underlättar kompromisser i klienthantering 
utanför de respektive organisationernas gränser (Ohlsson, 2004: 54-55).  

Den operativa representanten från arbetsförmedlingen hävdar att han genom sitt 
deltagande i samverkansprojektet uppnått en referensram som kollegor tycks ha 
uppmärksammat då de ofta efterfrågar råd och information i dagligt arbete. I det 
avseendet betonas det att ”om de [kollegorna] tycker att de vill ha mer 
information om något ärende, så vet man ju kanske att det är hit man kan vända 
sig”. De kontakter och kommunikationskanaler som har etablerats till de andra 
myndighetskontoren anses ”leva vidare” då ”de är en så viktig del i vårt dagliga 
arbete.” 

7.2.2. Samverkan över organisatoriska gränser – en balansakt 
som stöds av ansvariga chefer?
Även om det explicit poängteras att ”visst har vi haft våra duster”, betonar 
samtliga handläggare att samspelet inom den operativa gruppen har utvecklats på 
ett förhållandevis smidigt sätt. En utveckling där de operativa representanterna 
alltmer ”har dragit i samma ände” var till stor del möjligt att nå på grund av en 
initial överenskommelse mellan handläggarna där gränsdragningsdiskussioner 
skulle undvikas, framförallt i närvaron av klienter (se Ohlsson, 2004: 51). På det 
sättet har en ansats tillämpats där de operativa representanterna i största möjliga 
utsträckning ”försökt att se sig som en och samma myndighet”, utan att ”fastna i 
det här sektorstänkandet”. Detta uttrycks på ett illustrativt sätt i ett uttalande från 
arbetsförmedlingens handläggare i projektet:   

”Vi har sagt också att vi ska lägga bort det här tänkandet att ’få se nu, någon annan kan 
väl gå in där istället’ när vi är i projektet. /…/. Nu är det en sund samverkan som 
handlar om att alla äger ärendet och att man försöker att... man tänker inte ’varför ska 
jag gå in i det här nu?’. Är man väl här så jobbar vi alla myndigheter tillsammans och 
samverkar” (Handläggare, Arbetsförmedlingen). 

Trots sådana ambitioner inom den operativa gruppen där handläggarna hävdar att 
de aktivt strävat efter att ”sätta kunden i centrum och se människan”, kommer 
tecken på spänningar upp till ytan. Sådana spänningar anses emellertid inte i första 
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hand ha präglat relationen mellan handläggare, utan snarare mellan 
kontorscheferna i projektets ledningsgrupp.  

”Handläggarna i den här arbetsgruppen stod helt klart på samma plattform. Däremot är 
frågan om de inom ledningsgrupperna stod på samma plattform. /…/. De här 
kulturkrockarna har snabbt övervunnits i arbetsgruppen, men kulturkrockar har 
funnits, och finns än idag, på ledningsnivå. Man måste ju komma ihåg att till syvende 
och sist så är det ju politik hela tiden” (Chef, Försäkringskassan). 

När det gäller problem att koordinera sig i operativt arbete är handläggaren från 
försäkringskassan den ende som uttrycker att spänningar har förekommit i det 
fortlöpande samspelet i projektet. På en övergripande nivå förmedlar denne 
upplevelser av ett reserverat och kritiskt förhållningssätt från arbetsförmedlingens 
sida gentemot försäkringskassan. Det är emellertid i ett specifikt avseende som de 
respektive moderorganisationernas (försäkringskassans och arbetsförmedlingens) 
formella ramverk tenderat att skapa problem och ”omfattande diskussioner” i 
samverkansprocessen. Sådana diskussioner initieras ofta, hävdas det, i situationer 
där det finns ett behov av att finansiera klienters deltagande i kurser och 
utbildningsprogram. I det sammanhanget anses arbetsförmedlingen vara alltför 
volyminriktade.  

“Jag har väl ett par exempel från den tid jag har jobbat i projektet där vi verkligen har 
fått stöta och blöta de här möjligheterna att få folk rehabiliterade. Efter många 
diskussioner och även diskussioner på chefsnivå på arbetsförmedlingen, så har vi lyckats 
i åtminstone två fall att få arbetsförmedlingen att köpa en utbildning som normalt inte 
ingår i deras meny” (Handläggare, Försäkringskassan).  

Med hänvisning till problem som detta misstänker intervjupersonen att vad som 
upplevs som en “stelbent” ansats från arbetsförmedlingen att finansiellt bidra i 
insatser riktade mot den aktuella klientkategorin i grunden ”är en fråga om 
styrning”. Samverkansbeteendet från enskilda arbetsförmedlingshandläggare anses 
i det avseendet påverkas av den organisatoriskt sanktionerade huvuduppgiften att 
”förmedla jobb och att människor då ska vara rustade för att komma ut på 
arbetsmarknaden”. Huruvida klienter som väljs som projektdeltagare är lämpliga 
för insatser och åtgärder i projektet tenderar, påpekas det, att ifrågasättas ”även 
om det gjorts medicinska bedömningar i varje enskilt fall”. Detta betraktas dock 
även som en fråga om delegering av beslutsmandat. De begränsade 
befogenheterna för arbetsförmedlingens handläggare att ta beslut i det 
samverkansbaserade klientarbetet ses som problematiskt.  

Till skillnad från det perspektiv som förmedlas av arbetsförmedlingshandläggarna 
som starkt styrda av volymer och standardiserade åtgärdsmenyer, hävdar en av 
organisationens representanter att upphandlingen av kurser och 
utbildningsprogram till stor del beror på hur och i vilken mån enskilda anställda 
förmår att motivera dem. Det påpekas utifrån detta synsätt att en sådan flexibilitet 
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inte bara omfattar urvalet av kurser som upphandlas, utan även själva 
utformningen av upphandlade utbildningar (i relation till lokala behov).  

”När det gäller utbildningsfrågor har man sett att arbetsförmedlingen är ganska flexibla 
på att upphandla utbildningar, där har vi ju mycket mera möjligheter. De kan se ut lite 
hur som helst de här utbildningarna, bara vi kan motivera dem. Det kan man se på 
försäkringskassan att de är ganska styrda i vad de kan göra. /…/. Vi är väl mer flexibla i 
vår organisation i lösningarna” (Handläggare, Arbetsförmedlingen). 

Från de operativa representanterna anses det förhållandevis omfattande 
manöverutrymmet som präglar projektarbetet vara av stor vikt för att förmå att 
”se var problemet egentligen ligger” och ”nå ett mer socialt tänkande”. Detta 
”sociala tänkande”, där inriktningen i rehabiliteringsprocesser utgår från de 
problem och behov som presenteras av den enskilde klienten, hävdas i hög grad 
skilja sig från det ordinarie rehabiliteringsarbetet vid arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan. Inte minst då villkoren i samverkan medger ökade möjligheter 
för fördjupad utredning.  

”Vi kunde tränga bakom och ställa oss frågan: ’vad beror det på?’ Vad är det som gör 
att de här åtgärderna via arbetsförmedlingen till exempel inte har fungerat? Eller att 
den här sjukskrivningen inte har lett fram till någonting, utan att det har varit en 
sjukskrivningsperiod utan svar på vad sjukdomen eller problemet består i. Jag tycker att 
vi kunde se bakom och se människan, mer ett socialt tänkande om man ska säga så från 
arbetsförmedlingens och försäkringskassans sida” (Handläggare, Socialtjänsten). 

Denna sociala inriktning i klientarbetet betydde att handläggarna kunde 
upptäcka svårigheter av bred och djup omfattning i enskilda ärenden, där man 
tidigare, i myndighetskontorens fortlöpande arbete, bara förmått att ”skumma 
på ytan”. Mot bakgrund av detta poängteras det att insatser som vidtagits i 
rehabiliteringsprocesser för projektdeltagare ofta inbegripit omfattande stöd- 
och uppföljningsprocedurer. Detta har i sig gjort det svårt att relatera 
projektarbetet till volymbaserade mått och målformuleringar präglade av den 
traditionella hanteringen av ärenden vid myndighetskontoren.   

”Det är så olika ärenden som är så pass komplexa, så att ett ärende kunde svälla ut. 
Bakom en människa kunde det stå en familj och då kunde det bli flera ärenden helt 
plötsligt. /…/. Sedan går inte alla ärenden hantera på det sättet att tjugofem in och 
tjugofem ut. Där någonstans fick vi väl ändå gehör kan jag väl tycka” (Handläggare, 
Socialtjänsten).  

7.2.3. Anpassningen av ledningstekniker i samverkan för att 
främja organisatorisk utveckling 
Utöver att utgöra ”ett moraliskt stöd” och en ”uttolkare om vem som ska göra 
vad”, var ledningsgruppens huvudsakliga roll att ta beslut om den övergripande 
finansieringen och fördelningen av resurser till projektet. Denna grupp, bestående 
av kontorscheferna, hade också en funktion i att kontinuerligt följa upp 
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utvecklingen av det samverkansbaserade klientarbetet för att ”se vad resultatet 
blev av att jobba på det här sättet”. Kontakten mellan den operativa gruppen av 
handläggare och ledningsgruppen präglades primärt av rapporter kring mål som 
uppnåtts och, i någon mån också, hinder eller problem som återkommande 
observerats i samordningen av yrkesprocedurer. Enligt de beskrivningar som 
cheferna förmedlar fungerade det fortlöpande samspelet mellan de operativa 
representanterna i projektet förhållandevis bra, åtminstone på en övergripande 
nivå. Trots denna observation konstateras det att ”det finns ju olika 
myndighetskulturer, så inte var det helt problemfritt i alla lägen”. Med 
utgångspunkt i detta har en av cheferna noterat att koordineringen i linje med ett 
gemensamt mål har varit svag. Organisationsspecifika intresseriktningar har 
gradvis tenderat att ta överhanden. Med betoning på relationen mellan 
försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheterna poängteras det att ”som jag 
har upplevt det hela tiden så har vi, oavsett hur vi har samverkat, varit för 
målstyrda och inte jobbat mot gemensamma mål.” 

Frågan om målformuleringar från ledningsgruppens sida, som en vägledning i det 
operativa klientarbetet i projektet, förefaller utgöra en relativt kontroversiell 
aspekt. Medan en av kontorscheferna självkritiskt förmedlar en övertygelse att 
förekomsten av operativa mål skulle ha bidragit till ökad stabilitet i handläggarnas 
dagliga arbete, beskrivs sådana formella ramar mer som nackdel än en fördel av de 
operativa representanterna själva. En av handläggarna betonar i det 
sammanhanget kritiskt att en fokusering på ärendevolymer – snarare än 
individuella klientbehov – har varit svår att undvika inom 
samverkansarrangemanget. Diskrepansen i synsätten på målsättningar för det 
fortlöpande klientarbetet i projektet illustreras tydligt i de två citaten nedan;  

”Det var ju frustrerande för dem som jobbade med ärenden, de funderade ju vilka krav 
som egentligen fanns på dem. Kravet var ju egentligen att de skulle lyckas, men vad 
innebar det att lyckas? Där tror jag att vi från ledningsgruppen inte var helt tydliga och 
jag tror att det hade blivit en bättre arbetstillfredsställelse för dem som jobbat i 
projektet om man hade satt upp klara och tydliga mål, både volym- och 
kvalitetsmässigt” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Och;

”Fokus som lagts från ledningsgruppen det är ju att de har velat få någon form av 
feedback på genomströmningen. Alltså, det har varit det gamla vanliga; hur mycket 
presterar vi. Ett visst antal ärenden ska finnas i genomströmning per år och det sattes ut 
också till en början. /…/. Nu fick vi ju i och för sig också stöd ifrån ledningsgruppen 
som då gick med på den här modellen, men det tar tid. Man efterfrågade just det; ’hur 
ser det ut? Hur många ärenden har ni? Hur lång tid har ärendena tagit?’” 
(Handläggare, Socialtjänsten). 
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Ett klargörande som handläggarna i samverkansarrangemanget emellertid har 
strävat efter att få till stånd, gäller längden av projektperioden och om det kan ses 
som realistiskt att räkna med fortsatt samverkan över tid.  

Även om det finns en förståelse från den operativa projektpersonalen att de 
omorganisationer som initierats vid myndighetskontoren har ”tagit energi” från 
samverkansprocessen, uttrycker handläggarna erfarenheter kring den komplexitet 
som det inneburit att inte veta ”om vi kommer att tillåtas att stanna på samma 
ställe och om projektet kommer att fortsätta”. Detta har lett till en grundläggande 
osäkerhet som kommer till uttryck när handläggarna pekar på att ”vi har ju levt 
lite som julgrisen varje år och frågat oss: finns vi nästa år?”. I linje med vad som 
tidigare poängterats (Ohlsson, 2004: 61) kan det hävdas att denna osäkerhet i 
projektets ramverk har skapat en instabilitet i det samverkansbaserade samspelet 
som varit svårhanterbar för de operativa representanterna.  

“Vi har känt hela gruppen att det blivit en osäkerhet. ’Kan vi börja med något nytt? 
Ska vi avsluta? Hur länge har vi på oss att avsluta de ärenden vi har?’ Det blir ju den 
här osäkerheten som grundar sig på att vi inte har vetat hur länge man ska finnas kvar” 
(Handläggare, Försäkringskassan). 

Synen på projektets livslängd över tid och huruvida en implementering i 
moderorganisationerna är en bra strategi, tenderar att variera starkt mellan de 
olika myndighetsföreträdarna. Medan vissa betraktar det som ”en katastrof” om 
”projektet bara lades ned” och samtliga går tillbaka till ursprungliga 
yrkesuppgifter och positioner, förefaller andra se det som fullständigt naturligt att 
ett projekt som detta har ett slut och implementeras i daglig verksamhet efter 
tre-fyra år. 

Trots att det har varit en långsiktig målsättning att återföra 
samverkanserfarenheter för ett bredare nyttjande inom moderorganisationerna, 
finns vissa frågetecken kring denna spridning. Dessa frågetecken gäller 
huvudsakligen villkoren för systematisk spridning med avseende på handläggarnas 
funktioner som aktiva ”budbärare”, men är även relaterade till öppenheten att 
absorbera erfarenheter rörande samverkan bland kollegor i ordinarie verksamhet. 
Fastän spridningen av erfarenheter från projektet har hanterats något annorlunda 
inom de olika moderorganisationerna, framkommer överensstämmande 
perspektiv bland ledningsgruppsrepresentanterna att denna dimension av 
samverkansprocessen kunde ha diskuterats, planerats och systematiserats på ett 
tydligare sätt. Från ledningsgruppen verifieras det att varken information eller 
erfarenheter kring projektet och dess utveckling har spridits ”från ett 
lärandeperspektiv till varje moderorganisation”. Eller som dessa chefer väljer att 
uttrycka det; ”det primära var ju att komma vidare med den här särskilt utsatta 
gruppen”. När ledningsgruppsrepresentanten från försäkringskassan redogör för 
spridningen från projektet till medarbetare inom hans organisation, framgår det 
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att den grundläggande medvetenheten om samverkansarrangemanget varit så 
begränsad internt att få andra handläggare har ”orkat ta emot den här 
informationen”. I linje med vad som tidigare noterats (Ohlsson, 2004: 60) är 
detta relaterat till en situation där kollegor ”varit tvivlande till om det finns några 
möjligheter till lösningar”, med hänvisning till de komplexa rehabiliteringsbehov 
som många klienter inom projektets målgrupp uppvisar.  

Från chefernas sida understryks det att rapporter fortlöpande överlämnades från 
den operativa projektgruppen beträffande “vad som hade hänt, vad de jobbade 
med, hur många ärenden de hade och hur många de fått ut”, men någon särskild 
agenda för spridningen från projektet på basis av denna återföring upprättades 
inte. Således beskrivs inte heller spridningen som systematisk, utan snarare 
behovsbaserad. De operativa representanterna själva kan sägas ha utgjort de 
primära initiativtagarna bakom spridningen av samverkansrelaterad information 
och erfarenheter från projektarbetet till andra grupper av anställda.  

”Det har ju gått som information till de närmaste cheferna egentligen, som också sitter 
i ledningsgruppen, så vi har påvisat vad vi har gjort under det senaste halvåret eller 
året. Men det finns ingenting bestämt, som jag vet i alla fall, om att det ska överföras 
till övriga anställda. Utan det har vi fått sköta själva och på begäran” (Handläggare, 
Arbetsförmedlingen).

Bristen på en systematisk spridning där de operativa representanterna till stor del 
på egen hand spontant har förmedlat uppdateringar om projektet till kollegor, 
förefaller ha lett till en situation där legitimiteten för samverkan varit långt ifrån 
självklar. Inom arbetsförmedlingen ifrågasattes emellanåt resurstillförseln från 
kontoret till projektet av andra handläggare inom verksamheten, vilket framgår av 
citatet nedan:   

”Det förekom väl att man gjorde det. Vissa tyckte att här hade vi en personalresurs 
som man aldrig såg på arbetsförmedlingen och ’vad gör den personen egentligen, för vi 
hör ingenting om det?’ Så nog fanns det också den typen av frågeställningar, men jag 
tror att det var så pass kända ärenden hos många handläggare på förmedlingen att de 
visste att det här var inga enkla grejor att hantera” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Enligt vad som framkommer från projektets operativa representanter har 
förekomsten av ifrågasättanden från övrig personal varierat i omfattning inom de 
olika myndighetskontoren. Till skillnad från handläggarna från försäkringskassan 
och framför allt arbetsförmedlingen, förmedlar socialtjänstens operativa 
representant inga särskilda erfarenheter av legitimitetsproblem för samverkan 
inom den organisation han företräder. I det avseendet hävdar 
socialtjänstrepresentanten att en förståelse har utvecklats internt för projektarbetet 
över tid på grund av en ”naturlig återföring” till kollegor i ärenden som 
hanterats. När ett ärende, på grund av dess komplexitet, har överförts till 
projektet har denne således försökt att återföra resultat som uppnåtts för den 
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specifika klienten till den handläggare som ursprungligen hanterat ärendet. Detta 
påpekas ha lett till en viss grad av spridning om det samverkansbaserade samspelet 
och klientarbetet.  

Den handläggare som representerar försäkringskassan beskriver en uppbackning 
inom moderorganisationen som kan betraktas som begränsad, men hävdar å andra 
sidan att ifrågasättandet från kollegor har tenderat att minska med tiden.  

”Jag har inte upplevt det som en del av de andra har upplevt det ibland, att det blir lite 
ifrågasatt att ’du är ju inte här så ofta’. Jag hörde det från början, men jag tog inte åt 
mig och brydde mig inte. Men visst har man ju hört ibland att ’jaha, är du här?’ och 
sådär och det är klart att de kanske upplever att man kommer och går som man vill” 
(Handläggare, Försäkringskassan).  
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7.3. ”Fall 3” 

7.3.1. Framförhandlade samverkansmotiv och ambitioner som 
en grund för överbryggande av olikheter 
Inom fall 3 kommer en hängivenhet för lokalsamhällets utveckling till uttryck 
bland projektrepresentanterna, men det är tämligen tydligt att tyngdpunkten 
ligger på samverkan som ett viktigt socialpolitiskt uppdrag. ”Frågan är inte”, som 
en av ledningsgruppsrepresentanterna uttrycker det, ”om jag vill samverka med 
de andra myndigheterna, jag ska göra det.” Vad som är avgörande för 
utvecklingen av den samverkan som organiserats anses i det sammanhanget vara 
”hur besjälad jag är i det” som myndighetsföreträdare. Fastän det påpekas att 
betydelsen av att samverka visserligen återkommande signaleras från politisk nivå, 
menar de operativa representanterna att behovet av närmare 
organisationsöverskridande kontakter mest tydligt framgår ”på golvet” i det 
dagliga rehabiliteringsarbetet. Upplevelser av hinder i ordinarie verksamhet anses 
således lägga grunden för drivkraften att uppnå reell samverkan i klienthantering.  

”Det är i stor utsträckning människorna på golvet som ser behovet av att samverka 
intensivare. Det finns jättemycket att göra. Det kommer ju direktiv uppifrån, från 
regeringshåll men någonstans så måste det ju drivas mer handfast” (Handläggare, 
Socialtjänsten). 

I linje med de två samverkansarrangemang som tidigare beskrivits, utgör en 
gemensam erfarenhet bland representanterna om det mer övergripande 
”samordningsproblemet” myndigheterna emellan den primära grunden för 
ambitionerna att uppnå ökad samverkan. Det betonas dock också att det funnits 
en otillfredsställelse inom de berörda myndighetskontoren kring hur samarbetet i 
hanteringen av komplexa ärenden fungerat i lokalsamhället. Aktörerna började 
följaktligen ”att närma sig varandra” utifrån ett identifierat behov av att samarbeta 
på ett bättre sätt än tidigare för att kunna ”fånga upp” och mer koordinerat 
hantera klienter med särskilda stödbehov.49

Trots att det är svårt att peka på något specifikt lokalt problem som fungerat som 
en drivkraft till mobiliseringen av samverkan mellan myndighetskontoren i fråga, 
förefaller en gemensam plattform initialt ha existerat i form av en stark enighet 
om betydelsen av att sträva efter ett mer organiserat samarbete. Denna enighet 
baserades på ett synsätt där myndighetskontorens gränser betraktades som relativt 
flytande och möjliga att överbrygga för att tillhandahålla en så omfattande 
”meny” som möjligt av stödinsatser och åtgärder till kommunmedborgarna. 
Detta framgår på ett tydligt sätt från en kontorschef med ledningsfunktion i 
projektet:  

49 Enligt projektdokument utgörs målgruppen av klienter för projektet av personer som är långtidsarbetslösa på 
grund av medicinska och/eller psykosociala skäl. Ett villkor för att aktualiseras som projektdeltagare är att den 
enskilde klienten har varit involverad i kontinuerliga åtgärder vid åtminstone två av de tre myndighetskontoren. 
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”Fas ett var nog att vi hade någon slags konsensus; vi trodde på någonting i det här. 
/…/. Vi hade den här tanken om kommunen som en spelplan och så tyckte vi att vad 
kan vi, utifrån våra olika samhällsuppdrag, göra för den grupp av individer som finns 
på spelplanen. Individer som idag kallas för individer med särskilda behov, de som har 
haft rackel mer eller mindre mycket. Det tror jag var en sådan där bärande 
grundtanke” (Chef, Försäkringskassan). 

När det gäller motiven till att samverka bland de involverade 
moderorganisationerna, präglas dessa i hög grad av en grundläggande enighet där 
alla aktörer avses att delta på jämbördiga villkor. Det understryks således att 
ambitioner från något enskilt myndighetskontor inte ska ha företräde i 
samverkansprocessen. Detta avspeglas bland annat i det sätt som representanterna 
har strävat efter att organisera samverkansarrangemanget där det påpekas att ”vi 
ville inte heller att någon förvaltning skulle driva det här, på den punkten var vi 
också väldigt tydliga.”  

Denna jämbördiga positionering betyder dock inte att enskilda 
projektrepresentanter inte poängterar att deras organisation uppnått specifik nytta 
eller strategiska fördelar av att samverka. Det finns emellertid få indikationer på 
att någon av moderorganisationerna siktat på att uppnå organisationsspecifika 
fördelar. Inte heller att skillnader i utgångspunkter när det gäller att uppnå 
samverkansnytta påverkat drivkraften att aktivt delta och bidra i 
samverkansprocessen. Det är likväl uppenbart att framförallt socialtjänsten uppnått 
finansiella fördelar av att ingå som aktör i det aktuella projektet, exempelvis 
avseende utbetalning av försörjningsstöd. Med hänvisning till detta menar 
organisationens operativa representant reflekterande att ”merparten av klienterna 
remitterades eller aktualiserades via socialtjänsten, det är ett fåtal som inte har 
varit aktuella hos oss”. Kontorschefen tillika ledningsgruppsrepresentanten från 
socialtjänsten bekräftar också detta;  

”För oss är det ju faktiskt så att när jag räknar på det här..det är inte så att det här är en 
jättevinst på det viset, men det är alldeles klart att de pengar jag lägger in i det här 
minskar utbetalningen av socialbidrag” (Chef, Socialtjänsten).  

I relation till socialtjänstens företrädare, förefaller den entusiasm för samverkan 
som avspeglas från arbetsförmedlingsrepresentanterna desto mer begränsad. Från 
dessa representanter betonas det att de organisatoriska ramarna och kraven som 
präglar myndighetskontorets arbete tvingar fram återkommande förändrings- och 
anpassningsprocesser när det gäller resursprioriteringar, vilket gör det 
förhållandevis komplext att aktivt delta i projektet. Arbetsförmedlingens 
handläggare pekar exempelvis på att cheferna ”i sådana här neddragningstider” 
ofta utvärderar ”hur många handläggare man har på förmedlingen”. I det 
sammanhanget finns tendenser att resa frågan ”om det verkligen är värt att sätta 
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en person i ett sådant här projekt”. Kontorschefen kommenterar detta genom att 
hänvisa till volyminriktade mål som satts av uppdragsgivaren:  

”Vårt verk fick ju mycket stryk för att vi inte levererade vad våra uppdragsgivare ville 
ha av oss. Nu är det liksom rättning i leden. Man ger uppdrag och säger att ’detta ska 
ni klara av’. Om man tittar på den här målgruppen så är det ju de långtidsinskrivna och 
där har vi ett volymmål, vi får inte överskrida ett visst antal. Då måste man ju balansera 
resurserna gentemot det uppdrag som vi har” (Chef, Arbetsförmedlingen). 

Beträffande samverkansmotiven och de inomorganisatoriska behoven och 
resursprioriteringarna som myndighetskontorens deltagande baseras på, 
poängterar en av ledningsgruppsrepresentanterna att ett bredare synsätt på 
”samhällsapparaturen” som helhet är av grundläggande betydelse. Detta synsätt 
betraktas till och med utgöra en naturlig del i uppdraget som chef för ett 
myndighetskontor i medborgarnas tjänst.   

Detta perspektiv delas av en annan företrädare som understryker att han, som 
ledare för en lokal myndighetsförvaltning, i hög grad ser samverkan som relaterat
till den viktiga uppgiften att ”skapa nätverk”. Det påpekas följaktligen att 
etablerandet av goda relationer ”som kan användas för att samverka med dessa 
myndigheter” utgör ett överordnat uppdrag; att inte bara fungera som en chef för 
en förvaltning, utan för en förvaltning i det vidare lokalsamhället.  

Dessa två exemplifierade perspektiv på chefsuppdraget och vad detta i praktiken 
innebär, gör de omfattande investeringar som initierats mellan dessa ledare för att 
stärka de relationella banden som ledningsgruppsrepresentanter för det aktuella 
projektet relativt logiska. Detta relationsbyggande intensifierades också i själva 
processen av projektorganisering utifrån intentionen att skapa en stabil grund för 
samspelet mellan operativa representanter. I det sammanhanget integrerades 
intresseriktningarna från kontorscheferna, inriktade på att befrämja personliga 
relationer på ledarnivå, mer eller mindre med utgångspunkten att etablera en 
plattform för det specifika samverkansarrangemanget på en interorganisatorisk 
nivå.

”Sedan tror jag att när du går in i samverkan med en annan myndighet så måste du 
också ge av dig själv, det får inte bara bli en teknisk bit. Du måste också investera lite i 
din egen person och tid och sådär. Inom projektet investerade vi väldigt mycket i våra 
personer för att skapa en relation och tillit till varandra som chefer och avsatte också tid 
för det” (Chef, Socialtjänsten).  

Liknande starka band utvecklades också relativt snabbt mellan handläggarna med 
operativa projektfunktioner. Deras individuella intresseriktningar förefaller 
huvudsakligen bygga på en fortsatt och vidareutvecklad samverkan och är starkt 
orienterade mot en utveckling där projektet, trots ”motvinden som blåser” när 
det gäller kontinuiteten i tilldelningen av resurser, blir ett alltmer prioriterat inslag 
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som kan överleva på längre sikt. Här är det uppenbart att upplevelsen av fördelar, 
och således en omfattande drivkraft, ligger i handläggarnas individuella intressen 
att bibehålla funktionerna som operativa representanter inom ramen för den 
projektorganisation som etablerats.  

”Vi har ju trivts med att jobba på det här sättet och trivs man så strider man också 
väldigt hårt för att få vara kvar. /…/. Jag tror att vi som har jobbat här har varit väldigt 
engagerade och inte kastat in handduken när det har blåst motvind, för det har det 
också gjort. Då har man varit lite tjurskallig och inte gett sig, utan försökt att motivera 
väldigt hårt varför man ska fortsätta” (Handläggare, Arbetsförmedlingen).

7.3.2. Samverkan över organisatoriska gränser – en balansakt 
som stöds av ansvariga chefer? 
På kommunnivå förmedlas en upplevelse av relationen mellan 
myndighetskontoren där kontakterna tidigare, innan samverkansarrangemanget 
organiserades, var relativt ansträngda och sporadiska. Sådana distanserade 
positioner mellan kontoren i fråga anses inledningsvis i samverkansprocessen ha 
påverkat föreställningar och förväntningar som kom till ytan i samspelet mellan 
handläggarrepresentanterna. På grund av en öppen dialog kring de olika 
verksamheterna och vägar att samverka, som initierades i ett tidigt skede, har 
svårhanterbara spänningar till stor del ändå varit möjliga att förebygga. Det fanns 
dock en viss oro om att kulturkrockar skulle uppstå i samverkan, utifrån tidigare 
erfarenheter av spänningsfyllda kontakter på handläggarnivå.  

”Det vi tog med oss och det vi hade farhågor för, det var ju att det skulle bli 
kulturkrockar mellan olika myndigheter. Och det man speciellt tänkte på, det var ju 
med socialtjänsten. För socialtjänsten har det alltid varit svårt med. De har kommit till 
möten och så har de velat veta så mycket som möjligt, men själva har de inte sagt 
mycket. Den upplevelsen har ju funnits sedan tidigare. Och arbetsförmedlingen och 
socialtjänsten har väl haft mer samarbete än vad försäkringskassan och socialtjänsten har 
haft. Båda har haft samarbete med arbetsförmedlingen. /…/. Vi tittade på det här 
innan, alltså farhågorna om kulturkrockar. Diskuterar man det innan så kanske det inte 
blir något problem” (Handläggare, Försäkringskassan).  

Med dessa i grunden distanserade positioner i åtanke kan det samverkansbaserade 
klientarbetet, som betonas fokusera på en långtgående hänsyn till klientens 
livssituation och specifika behov, förväntas innefatta en relativt omfattande 
yrkesrollsrelaterad omställning för handläggarna. Omfattningen av denna 
omställning tycks emellertid variera mellan representanterna från de olika 
moderorganisationerna beroende på den funktion som deras regelsystem och 
formella ramverk spelar i ordinarie verksamhet. Socialtjänstrepresentanterna 
hävdas i detta avseende besitta en friare position i relation till de andra när de 
”inte har ett så detaljerat regelsystem” och ”alltid gör individuella bedömningar 
och kan ta hänsyn till sociala skäl”.  
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Trots initialt åtskilda positioner mellan myndighetskontoren och delvis olikartade 
villkor för handläggarna att som operativa representanter delta i projektet, är det 
svårt att urskilja något problematiserande perspektiv på samverkan bland dessa 
företrädare. Snarare tenderar de att understryka de möjligheter och den samlade 
kapacitet i klienthantering som denna typ av gränsöverskridande arbete kan 
medföra. Vad som kommer till uttryck är bland annat en underliggande 
övertygelse att ”samverkar man så hittar man ju resurser i verksamheterna”. För 
att rimliga förutsättningar ska föreligga för att ”pussla dessa resurser samman” ses 
det dock som viktigt med en personkemi mellan representanterna som präglas av 
”respekt för varandra och de olika myndigheternas funktioner”. Även om de 
operativa representanterna pekar på att ”det är inte så lätt för en annan 
myndighet att förstå regelverket hos andra myndigheter”, understryks med stor 
optimism den potential som det innebär att kunna kombinera åtgärdsmöjligheter 
i dagligt klientarbete.  

”Jag tycker inte att man ska ha det perspektivet att jag representerar socialtjänsten och 
han eller hon arbetsförmedlingen, utan mer kring hur vi kan arbeta med den här 
individen och hitta bra lösningar. /…/. Olikheter behöver ju i och för sig inte vara av 
ondo. Vi har ju olika uppdrag men det går att samordna och kombinera våra insatser så 
att det blir ett bra resultat” (Handläggare, Socialtjänsten).   

Det dominerande intrycket bland handläggarna är att ”vi gör ungefär liknande 
utredningar allihop fastän vi använder olika perspektiv”. Således ses det som tids- 
och resursbesparande för de respektive organisationerna och de involverade 
handläggarna såväl som energibesparande för den enskilde gemensamma klienten, 
om utredningsarbete kombineras över traditionella organisatoriska gränser.  

Den tidsbesparande dimensionen av samverkansbaserat klientarbete diskuteras på 
basis av erfarenheter av problem kopplade till den omfattande väntetid som, före 
organiseringen av projektet, präglade samordningen av insatser i 
rehabiliteringsprocesser. Eller, som en av intervjupersonerna beskriver det: ”det 
kunde ta ett par veckor innan man kunde träffas, för alla är ju väldigt upptagna”. 
Projektet har i det avseendet inte bara gjort det möjligt att snabba upp processen i 
att samordna rehabiliteringsinsatser, utan även resulterat i utökade möjligheter att 
nå anpassning till den enskilde klientens situation. Handläggarna säger sig således i 
det klientarbete som ägt rum i samverkansprojektet ha ”utgått från individen” 
och sedan – på basis av personens särskilda livsvillkor i form av möjligheter och 
begränsningar – försökt att ”bygga på de ersättningar som finns”. Detta har gjorts 
utifrån en ansats där ”det alltid finns någonting” i form av resurser av olika typer 
för att stödja projektdeltagaren på vägen mot sysselsättning och arbete. 
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”Myndighetsbeslut gör man ju var och en. Det är ju individen som styr mycket av det 
här, vilken åtgärd man ska gå in med. Och sedan efter det så tittar vi ju på vad man 
kan få för ersättning och då försöker vi hitta den bästa möjliga ersättningen som man är 
berättigad till enligt reglerna. Så vi går inte först och tittar på vad de kan få för 
ersättning och sedan vad vi ska göra, utan man tittar på individen och dennes mål och 
intressen” (Handläggare, Försäkringskassan).  

De operativa representanterna uttrycker en medvetenhet om att deras kollegor 
inom de respektive moderorganisationerna i sitt dagliga arbete med klienter 
sinsemellan arbetar utifrån relativt olikartade ansatser i rehabiliteringsprocesser. 
Trots sådana skillnader, sammanlänkade med olika organisatoriska inriktningar 
och krav, ses det fortfarande som fullt möjligt att enas som aktörer inom ett 
samverkansarrangemang av denna typ. De flesta hinder kan överbryggas, påpekas 
det, om det finns en ömsesidig respekt för varandras regler och system. Mot den 
bakgrunden menar de operativa representanterna att de har förmått att etablera 
en samsyn på basis av en plattform där ”vi har tittat på individen och tillsammans 
ägt ärendet” och således ”fokuserat på individens bästa utifrån de regelsystem 
som finns”.  

När frågan om nyckelpersoner för projektet diskuteras talar många 
intervjupersoner om det konstruktiva och positiva klimat som etablerats inom 
den operativa gruppen; ett klimat där samtliga har viktiga funktioner och bidrar i 
klientarbetet. Handläggarna problematiserar dock i någon mån hur detta klimat 
kan komma att ändras över tid utifrån förändringar i sammansättningen av 
gruppmedlemmar. Den oro som kommer till uttryck med hänvisning till sådana 
förändringar är primärt relaterad till en osäkerhet beträffande 
moderorganisationernas framtida prioriteringar av projektet. Det påpekas i det 
sammanhanget inte finnas någon tydligt betonad viljeriktning från 
myndighetskontoren att fortsättningsvis avsätta personalresurser på samma sätt till 
samverkansarrangemanget. De personalförändringar som vidtagits har initierats 
från socialtjänstens sida; nya representanter har, på grund av barnledighet samt 
tjänstledighet, utsetts i två omgångar sedan starten från denna moderorganisation. 
Att den operativa gruppen trots sådana förändringar i sammansättningen av 
medlemmar inte förlorat stabilitet eller kontinuitet i klientarbetet tolkas som en 
indikation på att arbetsmetoden som sådan är väl inarbetad.  

Bland de operativa representanterna framkommer en långtgående hängivenhet 
om behovet av att samverka och de fördelar som ett nära samspel i klientarbete 
innebär. På det sättet betonar den operativa projektpersonalen att ”vi har liksom 
prioriterat det här jobbet i första hand” och ”när man fungerar tillsammans så 
finns det inte så många anledningar att gå tillbaka”. Det finns också tydliga 
indikationer på att en stark gruppidentitet utvecklats inom den operativa gruppen 
där, som en intervjuperson uttrycker det; ”man blir som ett lag som jobbar för 
individens bästa”. De fördelar som handläggarna upplevt som delar av ett sådant 
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”lag” i samverkan har skapat en drivkraft att ”motivera väldigt hårt varför man 
ska fortsätta”.  

”Det har ju varit osäkert hela tiden. Det gäller att hitta medel för att fortsätta. Det har 
vi jobbat väldigt hårt med, framförallt våra chefer. Att försöka söka stöd och medel där 
det finns att söka. Det är ingen positiv grej att det ska vara så, men för oss har det varit 
så att det är bara att gilla läget. Vi kan inte göra så mycket åt det, utan vi har tyckt att 
det varit värt mycket att få fortsätta jobba med det här för man blir ju som ett lag som 
samverkar och känner man att det funkar bra så vill man ju gärna fortsätta med det 
man tycker är roligt. Det är ju roligare att komma på måndag morgon om man känner 
att det är kul att jobba” (Handläggare, Arbetsförmedlingen).

Handläggarna pekar på att de genom sina representantfunktioner i samverkan 
haft speciella villkor i dagligt arbete jämfört med kollegorna inom ordinarie 
verksamheter och att de i någon mån utgjort ”en exklusiv liten grupp”. De 
understryker emellertid på samma gång att ”jag tror att de [kollegorna i 
moderorganisationerna] har sett oss som en resurs”. I det aktiva deltagandet som 
operativ representant poängteras det att man upparbetar speciella kompetenser 
och kunskaper, utifrån en insyn i hur verksamheten är utformad inom de andra 
myndighetskontoren och hur rehabiliteringsinsatser kan samordnas.  

“Jag tror att mycket av bekymret när det gäller samverkan i övrigt beror på att man 
saknar kunskaper om varandras verksamhetsområden och att man inte alltid ser 
möjligheterna till hur man kan gå in och komplettera varandra när det gäller regelverk 
och resurser. Den inblicken har vi ju fått i varandras ansvarsområden, där den ene inte 
kan gå in kanske den andra kan göra det” (Handläggare, Socialtjänsten). 

Den entusiasm som kontorscheferna har visat beträffande nödvändigheten av att 
samverka har, i kombination med de starka relationella band dessa utvecklat som 
en plattform för projektet, påverkat drivkraften bland de involverade 
handläggarna på ett positivt sätt. De operativa representanterna uppger att de 
stärkts i sina otraditionella projektfunktioner utifrån vad de har upplevt som en 
stark gränsöverskridande ambition för samverkan, symboliserad och illustrerad 
genom chefernas koordinerade beteende. Det långtgående manöverutrymme 
som handläggarna, som operativa representanter, haft i utformningen av 
modellen för klientarbetet i projektet beskrivs också som en viktig faktor som 
främjat koordineringen inom gruppen.  

Organiseringen av samverkansarrangemanget har präglats av en grundläggande 
övertygelse där det betonas som viktigt med ett starkt engagemang ”i toppen av 
pyramiden”, men där cheferna inte ska ”lägga sig i” handläggarnas arbete med 
enskilda rehabiliteringsärenden. I det avseendet förmedlas erfarenheter där 
cheferna snarare försökt att fungera som något av ett stödsystem och 
tillhandahållit stöd och uppbackning i operativa processer än att, som ledare, 
styra det samverkansbaserade samspelet.  
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En central del i den respekt och ömsesidiga hänsyn som argumenteras utgöra en 
huvudtanke bakom samverkansorganiseringen, är att ingen projektledare utsetts 
för att leda klientarbetet. I detta perspektiv ses jämbördiga möjligheter att påverka 
utvecklingen inom projektet som viktigt för att bibehålla engagemang i 
samverkansprocessen över tid. Följaktligen presenteras det som en av 
”grundpelarna” i projektarbetet att relationerna mellan moderorganisationerna 
och deras representanter genomsyras av ”respekt och ödmjukhet för varandras 
uppdrag” där samtliga parter är ”beredda att sträcka ut en hand”. Trots 
förekomsten av en sådan samsyn parterna emellan uttrycks en komplexitet 
beträffande den politiska utvecklingen i landet som helhet; denna utveckling 
anses gå åt ett annat håll än den inriktning som satts inom 
samverkansarrangemanget.  

”Det här måste ligga i en politisk förankring i samhället Sverige. Vi säger alltså att de 
här individerna har rättigheter och att vi har skyldigheter, men den allmänna politiska 
utvecklingen verkar ju nästan gå åt ett annat håll” (Chef, Försäkringskassan).

Samspelet i projektet hävdas bygga på “en helt annorlunda” och “djupare form 
av samverkan”, jämfört med de gränsöverskridande aktiviteter som i någon mån 
initierats mellan myndighetskontoren i ordinarie verksamhet. Den stora 
skillnaden påpekas i det avseendet vara att man som representant i det aktuella 
projektet ”följer ärendet gemensamt” och ömsesidigt bidrar i 
rehabiliteringsprocessen, hela vägen från planering till genomförande av insatser 
och uppföljningsaktiviteter. 

”Man har samma mål och delar ansvaret när det gäller planeringen tillsammans med 
klienten. Att man inte bara tar sin egen del, utan att man är delaktig även i de andra 
planeringarna så att säga. Vi sitter ju med och diskuterar planeringen och försöker finna 
vägar ut i arbetslivet för någon som behöver komma ut, även om inte jag handlägger 
den biten. Då har jag en större delaktighet i bitar i alla ärenden än om jag på 
traditionellt sett bara sitter och samordnar” (Handläggare, Socialtjänsten).  

Grunden för detta deltagande i processen som helhet har varit målsättningen “att 
finna en bra lösning för individen”, snarare än att fokusera på att “sätta gränser”. 
Tillvägagångssättet där en operativ representant följer ett ärende på detta sätt har 
resulterat i en djupare insyn i de olika organisationernas arbetsprocedurer och 
således en vidgad referensram i yrkesutövningen över tid. Denna typ av kunskap 
anses vara unik i relation till de flesta andra kollegor inom de berörda 
myndighetskontoren.  

I det sammanhanget betonas det också att den målgrupp av klienter som 
klientarbetet i projektet fokuserar på är en grupp som ”glöms bort och försvinner 
ut i periferin” i moderorganisationernas ordinarie verksamheter. På så vis framförs 
det att samverkansprojektet möjliggjort en fördjupad utredning av klienters 
problem och behov såväl som ett större utrymme för noggrann uppföljning av de 
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insatser som genomförs i rehabiliteringen. Att utföra en sådan uppföljning 
betraktas som möjligt på grund av att antalet projektdeltagare hållits tillbaka till en 
förhållandevis begränsad nivå. Detta beskrivs av en handläggare som menar att: 
”vi kan inte ha så mycket folk inskrivna hos oss här, för då börjar vi känna att vi 
tummar lite på arbetsmetoden för att orka med allting”.  

7.3.3. Anpassningen av ledningstekniker i samverkan för att 
främja organisatorisk utveckling 
Kontorscheferna talar visserligen om samverkansprojektet som i viss mån baserat 
på signaler från central, politisk nivå beträffande vikten av att samverka i 
rehabiliteringsarbete kring gemensamma klienter med komplexa stödbehov. Å 
andra sidan framhålls det också att representanterna måste visa ”engagemang och 
själ” i samspelet om samverkan ska bli framgångsrik och hållbar i ett längre 
tidsperspektiv. För att skapa förutsättningar för engagemang och ett mer 
helhetsinriktat samhällsperspektiv inom ordinarie verksamhet betonas det som 
centralt att, som chef, tillse att samverkan utgör en prioriterad fråga på den 
organisatoriska agendan. Det framstår i det sammanhanget som viktigt med en 
stark personlig övertygelse bland nyckelpersoner inom moderorganisationerna 
om den nytta som samverkansorganisering kan ge. En sådan övertygelse 
exemplifieras av chefen från försäkringskassan som påpekar att ”jag har brunnit 
för de här frågorna hur länge som helst, jag tycker de är så förbannat viktiga”.  

För att en sådan övertygelse skulle spridas bland handläggarna sågs det som 
viktigt att delegera ansvaret för utformningen av arbetsmetoden för det 
samverkansbaserade klientarbetet till de som rent operativt förväntades hantera 
ärenden inom projektet. Trots att cheferna redan i förväg till viss del diskuterat 
hur denna metod företrädesvis skulle utformas, var manöverutrymmet tveklöst 
omfattande bland handläggarna i denna initiala fas av förhandling och 
organisering. Detta berörs bland annat av chefen från försäkringskassan som 
påpekar att ”de [handläggarna] formade det här och det visade sig att de formade 
det precis som vi ville plus att de förmodligen lade till en hel del som vi aldrig 
hade tänkt på”. Beskrivningarna från handläggarna kring den inledande fasen av 
förhandling och projektutformning ger en liknande bild av denna process:   

”Vi byggde upp det här nedifrån, utifrån våra erfarenheter. Ledningsgruppen var inte 
involverad i det, vi hade ju en ledningsgrupp, de tre cheferna från de tre olika 
myndigheterna. Men vi fick ju skissa upp det här utifrån våra erfarenheter. Och det är 
väl därför det har fungerat så bra” (Handläggare, Försäkringskassan). 

I syfte att signalera övertygelse och prioritering för den samverkan som 
organiserades menar ledningsgruppsrepresentanterna att de under de första åren 
avsatte mycket tid för att diskutera utgångspunkterna bakom projektet, så att 
”handläggarna skulle känna att det fanns en förankring från oss”. Att man som 
chefer inom en ledningsgrupp förmår att koordinera sig och ”kollektivt ta på sig 
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det här ansvaret” presenteras som en grundläggande aspekt för att skapa stabila 
villkor för samverkan och, i den mån det är möjligt, motverka kulturkrockar 
mellan handläggare.  

”Det var täta ledningsgruppsmöten där vi var med, det var faktiskt vi som styrde det 
här och då behövdes ingen projektledare… och då fick också medlemmarna [i
projektet] en oerhörd styrka för de såg ju att vi pratade samma språk, de fick direkt 
direktiv av oss, vi var med i processen och det var mycket kort från förslag som de 
arbetade fram till att få godkänt av oss. De kunde få ett uppdrag från ett 
ledningsgruppsmöte till nästa och kunde arbeta utifrån det” (Chef, Försäkringskassan). 

Trots att en omfattande hängivenhet bland kontorscheferna betraktas som en 
förutsättning för att realistiska villkor ska föreligga för det operativa klientarbetet, 
får inte denna hängivenhet, hävdas det, bli för detaljerad. Följaktligen har det 
funnits ett stort förtroende ”gentemot de professionella människor som vi har i 
våra organisationer” och en tilltro till förmågan bland dessa att själva utveckla 
passande arbetsprocedurer för samverkan. På det sättet anses ledningsgruppens 
beteende ha rotats i ”en ganska stark övertygelse att det här måste drivas av 
handläggarna”.

När det gäller relationen mellan moderorganisationerna talar kontorscheferna 
ogärna om förekomsten av någon projektledare eller projektledarfunktion. Det 
poängteras dock att ”inledningsvis stod vi tre förvaltningschefer för inriktningen 
och styrningen av projektet” och ”om det var någon som var projektledare, i 
bemärkelsen att bestämma, så var det vi tre”. Denna koordinerade ansats från 
ledningsgruppsrepresentanterna ses som en huvudaspekt i organiseringen av 
samverkan som gjorde det möjligt för handläggarna att konstruktivt 
framförhandla en gemensam plattform för klientarbetet.  

Som ledningsgruppsrepresentanter har cheferna baserat sitt agerande i projektet på 
ett synsätt på lokalsamhället som ”en spelplan”. På denna spelplan anses var och 
en av myndighetskontoren ha ansvar och en viktig funktion att fylla utifrån sina 
respektive verksamheter. Även om arbetsmetoden som sådan har ”utvecklats 
under resans gång” menar cheferna att de försökt hålla fast vid denna vision över 
tid. Den riktningsgivande och sammansvetsande funktion som denna vision har 
haft som ett inofficiellt myndighetsövergripande uppdrag betonas när 
utgångspunkten för samverkansprojektet sägs vara att ”vi är faktiskt till för 
medborgarna och inte tvärtom”. Detta ledde till ett perspektiv som påverkade 
klientarbetet inom projektet på så sätt att;  
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”Fundamentet man har stått på är att man har satt klienten i centrum. Det är inte 
försäkringskassan eller arbetsförmedlingen, utan det är Greta eller Kalle. Hon eller han 
har varit i centrum, sedan kommer vi in här och vi anpassar oss till den här personen 
utifrån de riktlinjer vi har och försöker hitta den bästa lösningen. Det kan vara en 
riktning från början och sedan ändras riktningen. Detta för att möta den enskilda 
individen” (Chef, Socialtjänsten). 

Nära relaterat till detta myndighetsövergripande perspektiv framkommer tydligt 
att kontorscheferna upplever en stor stolthet över det tillvägagångssätt som legat 
till grund för samverkansorganiseringen och den ”överlevnadskraft” som 
projektet visat sedan starten. Att projektet har hållits vid liv trots en omfattande 
betoning på budgetbesparingar och resursprioriteringar under senare år, gör att en 
av cheferna uttrycker att; ”utan att slå sig för bröstet kan jag säga att det som vi 
utvecklade är unikt”.  

Trots den koordinerade ansats och hängivenhet om nödvändigheten av att 
samverka som uppvisats av cheferna, har villkoren för klientarbetet i projektet 
varit långtifrån stabila. De operativa representanterna påpekar att 
samverkansarrangemangets överlevnad ”varit osäker hela tiden” och att sökandet 
efter medel för att fortsätta ”har utgjort en ständigt återkommande fråga”.  

”Samtidigt så upplever man ju att det slås på stora trummor och att det kommer beslut 
från regeringen att det ska samverkas mera, men de där pengarna sitter ofta väldigt hårt 
åt tycker jag. Jag vet inte vart de sätts någonstans. Vi får jämt strida med näbbar och 
klor när vi ska ha resurser” (Handläggare, Arbetsförmedlingen). 

Ledningsgruppsrepresentanterna anses ha arbetat hårt i sina budgetdiskussioner 
med de olika politiska nämnderna för att nå en fortsatt tilldelning av resurser till 
projektet. I dessa diskussioner har en informell strategi gradvis utvecklats där 
cheferna systematiskt har hänvisat till prioriteringar som gjorts i varandras 
organisationer, för att vinna styrka i förhandlingsprocessen. Detta beskrivs på ett 
illustrativt sätt av chefen från socialtjänsten som menar att; ”jag har fått ett riktigt 
skarpt stöd i nämnden att vi ska ha projektet och att projektet är bra. Sedan har 
jag tagit nästa steg och sagt att vi inte kan vara dem som saboterar ett så här bra 
projekt”.  

I jämförelse med det aktiva agerandet från ledningsgruppen när det gäller 
förhandlingen av projektresurser, har ansträngningarna för att främja och 
systematisera en spridning av samverkanserfarenheter mellan projektet och 
moderorganisationerna varit relativt begränsade. Var och en av cheferna 
poängterar att de upplevt denna dimension av samverkan som problematisk inom 
sina respektive organisationer och att ”det har varit en resa” att få projektet och 
dess utgångspunkter accepterade internt. I det sammanhanget hävdar cheferna 
från försäkringskassan och socialtjänsten på ett liknande sätt att ”du blir inte profet 
i din egen hemstad”. Det kan således sägas att den inomorganisatoriska 
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legitimiteten för samverkan varit förhållandevis begränsad. Angående återföringen 
till moderorganisationerna säger en av cheferna:  

”Det tycker jag är den del i projektverksamheten som man kan känna att det finns 
anledning till självkritik kring. Det tycks alltid vara så att det är svårt att frälsa på 
hemmaplan. Det fanns dem i min organisation som kände för det här och tyckte att 
det här var bra, men det fanns också en och annan som tyckte att det var någon sorts 
suspekt gräddfil. Så där tror jag att ska man implementera och köra in det i den egna 
organisationen så måste man jobba med detta mer än vad jag gjorde. Jag tog det för 
givet i och med att det var givet för mig. Men det är inte det för de övriga i 
personalen” (Chef, Försäkringskassan).

Utifrån detta är det tämligen logiskt att ställa frågan; vilka ansträngningar 
initierade ledningsgruppen för att organisera en stödjande infrastruktur för 
spridning från samverkansarrangemanget? Cheferna ger i detta avseende uttryck 
för en självreflekterande hållning där det poängteras att ”ska vi vara självkritiska 
någonstans så är det här” och ”vi har ju haft problem på alla myndigheter att få 
projektet att bli accepterat”. Även om projektet idag anses vara accepterat bland 
majoriteten av de anställda, påpekas det att förankringsarbetet har varit en 
tidskrävande och komplex process.  

Cheferna kommenterar bristen på en stödjande infrastruktur för spridning av 
samverkanserfarenheter genom att poängtera att huvudfokuseringen legat på 
utvecklingen av kompetenser inom den operativa gruppens ramar. Det sägs i det 
sammanhanget bland annat att: ”vi har koncentrerat oss på den kompetens som 
finns inom projektet. Kompetenser har samlats i projektet och de nyttjas genom 
att klienter kommer hit”. Trots denna fokusering menar cheferna att det 
tillvägagångssätt som präglar handläggarnas arbete inom projektet definitivt skulle 
kunna användas i ordinarie verksamhet ”för att utveckla våra 
hemmaorganisationer”.  

Det är emellertid uppenbart att en grundläggande komplexitet finns i de 
operativa villkoren för spridning av samverkanserfarenheter, då den interna 
överföringen av kunskap och information mellan enheter inom 
myndighetskontoren i sig tenderar att vara svår nog att hantera. Här kan ett mer 
allmänt problem urskiljas som har att göra med svårigheter i intraorganisatorisk 
samordning och etablerandet av kommunikationskanaler mellan yrkesgrupper av 
olika slag. Det påpekas mot denna bakgrund att problemet i förankringen av 
projektets utgångspunkter inte primärt sammanhänger med utformningen eller 
inriktningen av detta specifika samverkansarrangemang, utan en mer 
övergripande problematik.  

Från handläggarnas sida uttrycks det att de särskilda villkor och utgångspunkter 
som präglar klientarbetet inom projektet skapar en svårighet när 
samverkanserfarenheter ska spridas till övriga anställda. De skilda villkoren gör 
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det svårt för kollegor i ordinarie verksamhet att förstå hur man i praktiken 
arbetar i det samverkansbaserade samspelet och skapar även en komplexitet i att 
använda ”modellen” för klientarbete vid myndighetskontoren.  

”Eftersom man sällan jobbar tillsammans med socialtjänsten – eller arbetar som vi har 
gjort – så har man väl kanske inte kunnat föra tillbaka det. Vi har ju haft speciella 
förutsättningar. I ordinarie verksamhet har man ju inte de förutsättningar som vi har. 
Men visst har man försökt förklara kring andras regler och rätten till ersättning. /…/. 
Och eftersom vi har suttit i egna lokaler så har man väl kanske tappat lite av kontakten 
med ordinarie myndighet” (Handläggare, Försäkringskassan).  

Genom en fördjupningsstudie av attityderna gentemot projektet bland 
handläggare från de tre myndighetskontoren vilka i sitt dagliga arbete hanterar 
samma målgrupp av klienter som de operativa representanterna, har intressanta 
skillnader mellan moderorganisationerna uppmärksammats vad gäller 
legitimiteten för samverkan. Dessa skillnader är huvudsakligen relaterade till hur 
projektets utgångspunkter i grunden förankrats inom de respektive 
organisationerna, men har även att göra med tillvägagångssätt i spridningen av 
projektrelaterad information och samverkanserfarenheter. På ett övergripande 
plan förefaller synen på det geografiskt avgränsade projektarbetet påverkas av 
huruvida, och i vilken omfattning, ansatserna i det samverkansbaserade 
klientarbetet överensstämmer eller skiljer sig från de arbetssätt som används i 
ordinarie verksamheter.  

Vid arbetsförmedlingen och socialtjänsten finns en relativt omfattande 
medvetenhet om projektets utgångspunkter och inriktning. En skillnad kan dock 
skönjas där medarbetarna vid socialtjänsten ger uttryck för en större insyn i målet 
för samverkansprojektet såväl som den arbetsmetod som används, medan åtskilliga 
frågetecken uppmärksammas i fråga om arbetssättet i samverkan från handläggarna 
vid arbetsförmedlingen. Från dessa respondenter beskrivs exempelvis 
förhållandevis diffust att;  

”Det är ett projekt som vänder sig till personer som är aktuella på två myndigheter, av 
de tre representerade i projektet. Målet är väl att förhindra den så kallade rundgången. 
Tydligen sitter de alltid med alla tre vid mötena med deltagarna” (Handläggare, 
Arbetsförmedlingen).

Beträffande de operativa representanternas arbetssätt inom 
samverkansarrangemanget, finns många indikationer på en bristande förståelse för 
de utgångspunkter som vägleder klientarbetet. Följande kritik uttalas exempelvis;  

”Arbetssättet är otydligt, förstår inte vilken metod/metodik de använder i 
projektgruppen. /…/. Är mycket tveksam till verksamheten. Projektet bedriver ingen 
utveckling på vårt kontor” (Handläggare, Arbetsförmedlingen).  
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Den största delen av de socialsekreterare och utredare som representerar 
socialtjänsten betonar dock att de har ”en regelbunden kontakt” och ”ett nära 
samarbete” med den operativa projektgruppen i sitt dagliga arbete. Följaktligen 
uttrycker dessa att de relativt ofta ”går till projektet med klienter” och via 
enskilda ärenden och/eller arbetsplats- och samrådsträffar ”fortlöpande får 
information om hur de arbetar”. Att de flesta respondenter från socialtjänsten har 
en omfattande medvetenhet om projektet och de inslag som utgör hörnstenar i 
samverkan, blir än mer tydligt när de beskrivningar som ges jämförs med 
motsvarande från försäkringskassans handläggare. 

Till skillnad från socialtjänsthandläggarna är beskrivningarna från denna senare 
kategori av respondenter relativt kortfattade och fragmentariska; de indikerar bara 
de mest övergripande delarna av utgångspunkterna bakom projektet. 
Försäkringskassans handläggare och rehabiliteringsutredare/samordnare 
presenterar exempelvis projektarbetet på följande sätt;  

”De arbetar med människor som har kontakt/är aktuella hos de tre samverkande 
myndigheterna. De arbetar med komplexa ärenden.”  

Och;

”Tre handläggare som arbetar med ett ärende tillsammans.”  

Beskrivningarna från socialtjänstens respondenter kan jämförelsevis ses som 
utförliga och uttömmande. Detta kan illustreras i beskrivningar som den följande, 
där en socialsekreterare på ett ingående sätt redogör för projektets mål och 
utgångspunkter:  

”Målsättningen är att hitta gemensamma helhetslösningar för individen, förhindra 
utslagning och ohälsa, samverkan mellan myndigheterna (socialtjänsten, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen). Främst till för långtidsarbetslösa som är det på 
grund av medicinska och psykosociala skäl, sökande som haft upprepade kontakter 
med minst två av de tre myndigheterna. De kartlägger individen gemensamt med 
utgångspunkt i alla tre myndigheters synsätt och resurser och gör en arbetsplan för 
individen” (Socialsekreterare, Socialtjänsten).  

När det gäller frekvensen av kontakter gentemot projektet och dess operativa 
representanter kommer relativt omfattande skillnader upp till ytan mellan 
respondenterna vid de olika myndighetskontoren. Från respondenterna vid 
socialtjänsten anses kontakterna med den operativa projektgruppen vara 
återkommande och förhållandevis täta, från ”dagligen” till ”någon gång i 
veckan”. Frekvensen är näst intill lika tät från arbetsförmedlingens handläggare 
som uppger att kontakterna varierar mellan ”en eller två gånger i veckan” och 
”varje vecka” till, som minst, ”en eller två gånger i månaden”. Även om det finns 
exempel på enskilda respondenter vid försäkringskassan som har regelbunden 
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kontakt med projektet på veckobasis, menar merparten av dessa att tätheten är 
låg; ”mycket sällan” eller ”nästan aldrig” tas kontakter. Den begränsade 
kontakten, från först och främst, försäkringskassans handläggare framkommer i 
utsagor som följande;  

”Jag har fått väldigt lite information, mest informell information från försäkringskassans 
utredare i projektet”.

”Jag har sällan kontakt med projektet, bara när jag remitterar ärenden till projektet. 
Informationen är dålig”.

”Vi har i stort sett ingen kontakt. Från början var informationen regelbunden och 
återkommande, idag i stort sett obefintlig”.  

Flertalet respondenter från samtliga tre myndighetskontor framhåller att 
begränsningar i ordinarie verksamhet gör det svårt att hantera den aktuella 
målgruppen av klienter och det finns en samstämmig syn att samverkan, som den 
organiserats i projektet, på så sätt skapar nya möjligheter i rehabiliteringsarbetet. 
Det uttrycks bland annat att ”de [de operativa representanterna] har mer resurser 
att utreda och följa upp klienter som är i behov av mer hjälp”, vilket anses 
nödvändigt då ”komplexa ärenden behöver mera resurser från de olika 
myndigheterna”. Vidare poängteras också att ”klienter får snabbt hjälp” via 
projektet, vilket motverkar rundgång mellan myndigheter och i förlängningen 
även utslagning. På ett liknande sätt menar en av arbetsförmedlingens handläggare 
att:

”För den målgruppen är det viktigt med samarbete och täta kontakter och uppföljningar. 
Det är en bra service att ha olika myndigheter samlade och underlättar för den sökande. 
Det leder till samverkan mellan myndigheterna” (Handläggare, Arbetsförmedlingen).

Trots den utbredda synen att denna specifika målgrupp av klienter kan vara svår 
att hantera i myndighetskontorens ordinarie verksamhet, finns exempel på stora 
diskrepanser beträffande i vilken utsträckning som respondenterna anser att 
projektet i realiteten bidrar till att utveckla rehabiliteringsarbetet inom 
moderorganisationerna. Från socialtjänstens handläggare är synsättet på 
samverkansarrangemangets funktion i detta avseende mycket positivt. Det 
påpekas exempelvis att ”helheten kommer i fokus i rehabiliteringsprocesser”. En 
av socialsekreterarna reser till och med frågan: ”vad skulle vi göra med många av 
våra klienter om projektet inte fanns?”. Den ansats och de metoder som används 
av handläggarna i klientarbetet inom projektet anses vidare även fungera som en 
källa till vägledning i det dagliga rehabiliteringsarbetet vid kontoret:  
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”De informerar, tipsar och ger stöd till oss enskilda handläggare så att vi på ett förenklat 
sätt kan arbeta efter projektmodellen med sökande som inte vill gå till projektet. 
Projektets arbetssätt är vägledande för oss som arbetar på kontoret” 
(Socialsekreterare/Handläggare, Socialtjänsten).  

Från de andra två myndighetskontoren ger desto fler respondenter uttryck för en 
distansering till projektet och utgångspunkterna för hur samverkan organiserats 
tenderar till och med, i vissa fall, att ifrågasättas. Vad som exempelvis ifrågasätts är 
lokaliseringen av projektarbetet till ett geografiskt fristående kontor och 
tilldelningen av personella resurser. Detta illustreras på ett mycket tydligt sätt i 
nedanstående uttalande;

”Projektet har säkert uppfyllt sin funktion. Det är dock en orättvis fördelning av resurser. 
Vi som arbetar på försäkringskassan har ensamma ansvaret för så många ärenden. /…/. 
Projektet har inte utvecklat det dagliga rehabiliteringsarbetet på kontoret. De jobbar för 
sig själva. Hur kan ett projekt få pågå så länge? Kassan behöver personer på kontoret” 
(Handläggare, Försäkringskassan).  
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7.4. ”Fall 4” 

7.4.1. Framförhandlade samverkansmotiv och ambitioner som 
en grund för överbryggande av olikheter 
Från de operativa representanter som har fungerat som kontaktpersoner50 inom 
fall 4, betonas ett stort antal relativt olikartade ambitioner utgöra grunden för 
inriktningen av den samverkan som organiserats. De mest frekvent 
återkommande ambitionerna är: att stärka möjligheter till kompetensutveckling 
och lärande i personalfrågor, utvidga ”menyn” av arbetsträningsplatser, samt, nå 
tillgång till uppdaterad information om förändringar i riktlinjer för arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsarbete. Väldigt få av de intervjuade representanterna redogör 
för någon övergripande syntes av dessa ambitioner som en sammanbindande 
utgångspunkt för det samverkansbaserade samspelet. Från något håll anses en 
gemensam, om än implicit formulerad, ambition mellan de deltagande parterna 
vara att ”hantera rehabiliteringsprocesser på ett bättre sätt”. Det är emellertid få 
andra intervjupersoner som betonar just denna ambition som en gemensam 
plattform för samverkan. Från ett antal representanter nämns en inriktning mot 
att ”försöka få folk att bli friska och minska ohälsotalet” (Ohlsson, 2004: 76) som 
en gemensam målsättning. I samband med detta anses ett viktigt samverkansmotiv 
vara att överbrygga ”språkliga barriärer” mellan försäkringskassa, kommunala 
förvaltningar, landsting och arbetsgivare. När denna viljeriktning uttalas 
framkommer en strävan för att öka möjligheterna till inflytande över 
samhällsaktörers verksamhet, framförallt med betoning på etablerandet av en mer 
fortlöpande dialog med det lokala försäkringskassekontoret.  

“Vi skulle bryta byråkratins krångliga vägar så att man hamnade på samma nivå, men 
också att man lättare skulle få kontakt med försäkringskassan och kontaktpersoner där. 
/…/. Det var ju många som upplevde det som väldigt svårt och jobbigt. Har du ett 
normalt samarbete har du ju lättare att få fram ditt budskap och att det blir klart, istället 
för att du blir runtskjutsad till alla och när du kommer till den rätta så är den personen 
tjänstledig eller något annat” (Verkställande direktör, liten privat rehabiliteringsaktör).

Att gemensamma utgångspunkter i samverkan inte kontinuerligt diskuterats och 
framförhandlats mellan representanterna är emellertid tydligt. Åtskilliga av 
intervjupersonerna finner det svårt att koncist presentera någon överenskommen 
interorganisatorisk målsättning eller inriktningsförklaring. Trots bristen på någon 
explicit formulerad målsättning understryks det att gruppen av kontaktpersoner 
(operativa representanter), på grund av en överensstämmande personkemi, 
relativt snabbt koordinerade sig till en sådan grad att de kunnat arbeta i samma 
riktning i samverkan. Följaktligen menar en av intervjupersonerna att situationer 

50 Varje moderorganisation inom fall 4 uppmanades att utse en eller flera kontaktpersoner som operativa 
representanter (antalet berodde på organisationens storlek), vilka avsågs fungera som organisationens 
återkommande länk till samverkansarrangemanget.
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där kontaktpersonerna dragit åt olika håll i samverkansprocessen sällan eller aldrig 
har uppstått.  

”Det har jag aldrig upplevt. Men då har jag heller inte satt mig in i vad som var 
meningen med ringen, utan jag såg bara från min sida att samverkan var bra för alla 
berörda. Att man på något sätt kan hjälpa varandra. Om man sedan inte drar åt riktigt 
rätt håll, det har jag aldrig tänkt på. Så det kan jag inte svara på” (Verkställande 
direktör, liten privat rehabiliteringsaktör).

Då följdfrågan ställs om huruvida det funnits ett tydligt gemensamt mål att sträva 
mot inom samverkansarrangemanget, uttrycks viss tvekan: 

”Det vete tusan, om det fanns ett tydligt mål att sträva mot. Sedan tror jag inte att vi så 
ofta har pratat om att ’dit ska vi’, utan mera kring hur det var överlag på arbetsplatserna 
och sådär” (Verkställande direktör, liten privat rehabiliteringsaktör).

En bakgrundsfaktor som förefaller vara central i detta sammanhang är 
observationen att det inte i huvudsak var moderorganisationerna själva som tog 
initiativet till mobilisering och samverkan utifrån upptäckten av ett gemensamt 
problem eller delat intresse. Snarare var det samordnaren, av många presenterad 
som ”projektledare”, som uppmärksammade samverkansbehov hos lokala 
arbetsgivare och aktivt försökte skapa mobilisering kring dessa. I detta avseende 
kan det konstateras att den reella samverkansidén låg hos samordnaren. Denne 
beskrivs av de intervjuade operativa representanterna som mycket inflytelserik i 
att sprida och ”sälja in” denna idé. Flertalet möten anordnades med ansvariga 
politiker och högre chefer i kommunen där samordnaren presenterade idén, för 
att skapa bred uppslutning och en så stabil grund som möjligt för 
samverkansorganiseringen. Samordnaren hävdas följaktligen ha haft en nyckelroll 
som en ”katalysator” i formeringen av det interorganisatoriska arrangemanget (se 
även Ohlsson, 2004: 79). Initierandet av arbetsgivarringen beskrivs exempelvis 
enligt följande:  

”Det kom ifrån projektledaren och eldsjälen, tror jag. För det var inte arbetsgivarna 
som tog det här steget utan hon kom med den här idén. För samordnaren gick en 
utbildning vill jag minnas och det var ju ganska nytt då. Det var ju nittiosex det här. 
Då uppvaktade samordnaren en del större arbetsgivare och sedan hade vi ett 
uppstartsmöte där intressenter bjöds in” (Personalkonsulent, medelstor statlig 
organisation).

Den övergripande samverkansinriktningen, där arbete med enskilda 
rehabiliteringsprocesser och kompetensutveckling i personalfrågor poängteras ha 
utgjort de huvudsakliga inslagen, anses till stor del vara avhängig av omgivande 
samhällsförändringar. Sådana förändringar gör att olika behov under olika skeden 
i samverkansprocessen tenderar att signaleras av de ingående organisationerna, 
vilket föranleder att en löslig och dynamiskt föränderlig organisering framstår som 
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viktig. Således poängteras det exempelvis att ”om ringen var aktiv idag, skulle 
den ha sett annorlunda ut”.  

När det gäller betydelsen av en flexibel och anpassningsbar struktur hos 
samverkansarrangemanget framkommer dock skilda synsätt bland 
kontaktpersonerna. Vissa av representanterna betonar den inneboende 
komplexitet som det innebär att samverka på basis av fastställda målformuleringar, 
då detta kan göra samverkan som process för statisk. Andra uttrycker en kritik 
gentemot samverkansorganiseringen i detta avseende och menar att en löslig 
koordinering vad gäller kollektiva ambitioner skapar risker för fragmentering och 
gör det svårt att, i praktiken, påvisa samverkansnytta. Detta senare perspektiv 
baseras på argument där mer konkreta, synliga resultat är nödvändiga då 
moderorganisationerna gör en kalkylering där investerade resurser vägs i relation 
till fördelar som uppnås och en upplevelse av att entusiasmen i samverkan ”leder 
till något” (se Ohlsson, 2004: 75).  

“Det är ju ingen mening att ha en ring och bara träffas och dricka kaffe medan man 
lyssnar på en föreläsning. Det har väl inte riktigt någon av de inblandade tid med, kan 
jag tänka mig. Men det är väl svårt att hitta de rätta riktlinjerna och målen och göra 
uppföljningar för att se att man verkligen går efter den där vägen, så att det inte blir så 
att man bara träffas” (Verkställande direktör, liten privat rehabiliteringsaktör). 

Ett likartat perspektiv på samverkansarrangemangets utgångspunkter och 
inriktning förmedlas av en annan kontaktperson, som i grunden har en liknande 
yrkesfunktion och företräder ett litet företag från samma sektor. Denne anser 
emellertid att samverkan baserats på en kollektiv mobilisering och hängivenhet 
kring en ”viktig och angelägen fråga”; det samhälleliga ohälsoproblemet där ”det 
inte finns några enkla svar”. 

”Det var ju själva grunden till varför… jag menar man sitter ju inte bara i en grupp 
och har något allmänt myspys, utan för att det ska fungera så måste det ju finnas någon 
substans i det. I det här var det ju verkligen en viktig och angelägen fråga för oss alla 
och jag tror att det är den absoluta grunden för att nätverk ska ha någon möjlighet att 
överleva – att alla upplever det som viktigt och ytterst angeläget” (Verkställande 
direktör, litet privat företag).  

En viktig plattform som legat till grund för optimismen hos många av 
moderorganisationerna att delta som samverkande aktörer var en utbredd strävan 
att ”tillägna sig mer kunskap” i personalfrågor genom utbytesprocesser över 
traditionella organisations-, bransch- och sektorsgränser. Det påpekas i det 
sammanhanget att organiseringen av samverkan föranledde kreativt tänkande och 
nya perspektiv som möjliggjorde en utveckling av arbetsmetoder i personalarbete. 
Då detta kunskapsbehov, utifrån i grunden gemensamma problem, delats mellan 
moderorganisationerna anses inte många frågetecken ha funnits i den initiala 
koordineringen mellan kontaktpersonerna. Många gemensamma nämnare 
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upptäcktes på ett naturligt sätt när representanterna började kommunicera kring 
upplevda svårigheter och utmaningar i personalrelaterade frågor.  

”Det som var intressant ifrån början var just det här att de här stora offentliga 
arbetsgivarna skulle blanda upp sig med privata… alltifrån små arbetsgivare med några 
stycken anställda till lite större privata aktörer. /…/. Man upptäckte ju att när man 
skalade av de här yttre bitarna, de yttre epiteten för de här olika grupperna, så var ju 
arbetsmiljöarbetet och vilka problem man hade… de var ju likartade” (Verkställande 
direktör, litet privat företag). 

I sin parallella roll som verkställande direktör och som operativ representant 
inom samverkansarrangemanget, uttrycker intervjupersonen en ambition att 
återföra den kunskap som utvecklats i det gränsöverskridande samspelet ”in i 
organisationen” så att företaget som helhet kan dra nytta av lärandeprocesser. I 
linje med detta poängteras det att; ”jag har tagit allt det här med mig… 
kunskapen om hur jag ska lösa saker och ting och den här möjligheten att hitta 
platser för arbetsprövning” och ”ju mer kunskap som ledningen på det här 
företaget kan ta till sig i de här frågorna, så kommer det naturligtvis 
organisationen till godo”. 

Initiala förväntningar om att använda samverkansarrangemanget som ett verktyg 
för att uppnå ökad kunskapstillförsel och finna fler kreativa lösningar i 
personalfrågor i den egna organisationen har dock inte infriats inom alla 
inblandade organisationer. Kontaktpersonen som företräder det lilla privata 
företaget, vars verksamhet till stor del berör rehabiliteringstjänster, hävdar 
exempelvis att ”det var mycket som inte alls var relevant för det område man var 
inom, som man tyckte att det där kan jag inte lägga ned tid på”. Detta synsätt 
sammanhänger med en kritik av den övergripande samverkansinriktningen över 
tid där fokuseringen, enligt intervjupersonen, alltmer tenderade att hamna på 
kompetensutveckling. Denna inriktning hävdas ha kommit till stånd på 
bekostnad av ett systematiserat utbyte av arbetsträningsplatser 
moderorganisationerna emellan, ett område som närmare anknyter till den 
aktuella organisationens dagliga verksamhet.  

”Undan för undan blev det mindre av det som jag trodde skulle vara bra. Vi jobbar ju 
mycket med försäkringskassan ändå i och med att vi har ramavtal och folk kommer hit 
och arbetsprövar, så alla mina medarbetare är ju väldigt insatta i hela den problematik 
som finns” (Verkställande direktör, liten privat rehabiliteringsaktör).

Nära relaterat till denna kritik mot inriktningen av samspelet och 
utbytesprocesserna, kommer en organisationsspecifik intresseriktning upp till 
ytan där det finns en utgångspunkt att delta för att stärka konkurrenskraft och 
signalera till andra arbetsgivare att de kan nyttja företagets 
arbetsprövningstjänster.  
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”Det har vi ju lärt oss att samverka, det måste vi ju göra. Vi har många 
samarbetspartners, även konkurrenter som gör exakt samma sak men som vi försöker 
samarbeta med för att man blir starkare med samarbetspartners som tänker på ett 
liknande sätt. /…/. Jag såg ju att det här också kunde vara bra, att visa upp att andra 
arbetsgivare har en möjlighet att arbetspröva här” (Verkställande direktör, liten privat 
rehabiliteringsaktör).

Som tidigare belysts i den probleminventerande studien (Ohlsson, 2004: 81) 
utgjorde möjligheten att snabbt nå aktuell information om system- och 
regelrelaterade förändringar med koppling till personalarbete ändå en viktig 
utgångspunkt för samverkan inom många moderorganisationer. Detta är till 
exempel fallet inom den stora offentliga förvaltningen, där tonvikten ligger på 
det aktuella arrangemanget som en arena för att ”hålla sig uppdaterad” om 
förändringar i riktlinjer med bäring på det interna arbetet med arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsfrågor.

“Vi ville ju hålla oss ajour med vad som händer vad gäller regler och avtal och allt 
sådant som händer i Sverige. Det har ju varit mycket på gång inom det här området 
under den här perioden då vi startade vår arbetsgivarring. Fortfarande så är det ju det, 
att man ändrar regler och så vidare. Med anledning av det så hade vi utbildningar av 
olika slag” (Personalkonsulent 1, stor offentlig förvaltning).  

Även om ingen av kontaktpersonerna från denna organisation, vilka i daglig 
verksamhet innehar yrkesfunktioner som personalkonsulenter inom olika 
specialistområden, anser sig kunna “svara för hur politikerna resonerade”, 
poängteras det att diskussionerna när organisationen gick med var att ”vi borde 
delta i ett projekt som det här”. Detta perspektiv på deltagandet handlar till stor 
del om goodwill- och legitimitetsrelaterade incitament där organisationen ”som 
en stor arbetsgivare ska vara lite av en föregångare” och ”stötta sådana här 
insatser”.

Bland åtskilliga intervjupersoner framkommer utgångspunkter i det 
samverkansbaserade samspelet där dessa, på basis av funktionerna som sina 
respektive organisationers kontaktpersoner, kunnat etablera berikande externa 
kontakter och utvidga de personliga nätverken. Sådana utgångspunkter har dock 
endast i begränsad utsträckning funnits initialt, utan snarare upptäckts och vunnit 
kraft ”under resans gång”. Intervjupersonerna understryker återkommande att 
gruppen av kontaktpersoner var så ”behändig” och att ”det fanns en sådan varm 
känsla” mellan representanterna i fråga. Med hänvisning till detta accentuerar en 
kontaktperson från den stora offentliga förvaltningen att ”jag vet att det har gett 
mycket för många att lära känna de här olika organisationerna”. Utifrån detta 
kan ett perspektiv på samverkan skönjas där det gränsöverskridande samspelet 
anses beteckna en process som handlar om att ”ge och ta, och att lära känna 
varandra”.
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“Vi har haft rent trevligt, om jag kan säga så, på våra träffar. Vi har respekterat och 
förstått varandra, det tycker jag är en viktig del för att kunna samverka” 
(Personalkonsulent 1, stor offentlig förvaltning).

I takt med att relationerna och den ömsesidiga förståelsen gradvis utvecklats 
inom gruppen av kontaktpersoner, menar representanten att denne emellanåt 
gjort avvägningar för att inte involvera alltför många från moderorganisationen 
som deltagare vid träffar som anordnats:   

”Det blev väl så litegrann på slutet så kan man ju ha tyckt att vi inte skulle bli för 
många på de här nätverksträffarna. Så vissa träffar har man kanske inte haft med alla 
personer från sin organisation” (Personalkonsulent 1, stor offentlig förvaltning).

De allra flesta intervjupersoner tenderar emellertid i första hand att tala om 
samverkansarrangemanget som ett organisatoriskt verktyg och de betonar 
följaktligen att deras aktiva deltagande som individuella representanter har lett till 
fördelar och nytta för den organisation de företräder. Detta är framförallt tydligt 
från de små privata företagen där verkställande direktörer utgör operativa 
representanter. Inom dessa organisationer gör de parallella nyckelrollerna som 
innehas av representanterna det svårt att skilja mellan individuella och 
organisatoriska intresseriktningar. Detta framgår då en av intervjupersonerna 
menar att det fanns ett stort värde i att ”man lärde känna varandra inom den här 
regionen, alltså företagen”.  

Som tidigare berörts har inte representantfunktionen på något tydligt sätt, i de 
allra flesta sammanhang, initialt setts som en väg för de enskilda 
kontaktpersonerna att stärka individuella utvecklingsmöjligheter i yrket. Dessa har 
snarare börjat delta som representanter inom samverkansarrangemanget relativt 
nollställda och över tid, allt efter som samverkansprocessen utvecklats, upptäckt 
fördelar där den egna kompetensen i personalfrågor höjts genom ömsesidigt 
utbyte över traditionella gränser.  

”Den upptäckt man gjorde under resans gång var ju att man hade oerhört mycket att 
lära av varandra. Det var ju en enorm kompetensutveckling bara att ta del av varandras 
sätt att jobba. Man blev ju förvånad över hur många kreativa tankar och lösningar som 
fanns runt knuten. Det var spännande” (Verkställande direktör, litet privat företag).  

7.4.2. Samverkan över organisatoriska gränser – en balansakt 
som stöds av ansvariga chefer? 
De förhållandevis omfattande skillnaderna mellan de respektive 
moderorganisationerna och de sektors- och branschtillhörigheter de sinsemellan 
uppvisar ses bland de allra flesta representanterna inte först och främst som en 
riskfaktor, utan snarare som en presumtiv källa till synergifördelar. Trots att 
sådana skillnader anses föranleda olika ”ingångar” till samverkan bland de 
deltagande organisationerna, betonas det att variationerna i verksamheter och 
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arbetssätt mellan aktörerna utgör en styrka i utbytesprocesserna (se Ohlsson, 
2004: 80). Det finns emellertid indikationer från enskilda moderorganisationer på 
initial skepticism beträffande möjligheterna att nå en långsiktig och ömsesidigt 
givande samverkan. Representanterna från den stora offentliga förvaltningen 
exempelvis uttrycker att de inledningsvis haft en relativt reserverad attityd i 
processen av nätverksformering. Dessa attityder förändrades dock gradvis efter det 
att gruppen av kontaktpersoner fortlöpande började sammanstråla och det 
upptäcktes att ett givande utbyte och lärande kunde komma till stånd.   

“Olikheterna är ju väldigt stora. Enormt stora, egentligen. Men det är ju det som ändå 
har varit så fantastiskt med ringen, att alla har någonting att lära av varandra. Även en 
stor offentlig arbetsgivare som en kommun har någonting att lära av de små företagen 
och tvärtom. De har ju mycket att lära av oss när det gäller hur man organiserar arbetet 
rent konkret” (Personalkonsulent 2, stor offentlig förvaltning). 

Denna upptäckt av lärandemöjligheter sammankopplas med en upplevelse av ett 
öppet utbytesklimat mellan kontaktpersonerna där ”det har funnits en stor 
villighet att lyssna på varandra och ta till sig det som andra gör”. 
Representanterna från organisationen i fråga menar att ett sådant klimat till stor 
del var möjligt att utveckla på grund av den initiala koordineringsfasen, där 
många diskussioner beträffande utgångspunkterna för samverkan hölls i mindre 
grupper. Denna fas som syftade till ”sammansvetsning”, där samordnaren hade 
en central roll som ”katalysator”, gjorde att kontaktpersonerna lärde känna 
varandra förhållandevis snabbt och kunde börja bygga förtroenderelationer. När 
en av personalkonsulenterna från den aktuella organisationen, den stora offentliga 
förvaltningen, mer i detalj beskriver hur samspelet koordinerades framkommer 
en stark fokusering på etablerandet av personliga relationer och en ömsesidig 
förståelse. Det uttrycks att ”visst har vi haft lite olika riktningar ibland, men då 
har vi gemensamt beslutat att nu satsar vi på det här”. Intervjupersonen menar 
vidare att det har varit möjligt att etablera en gemensam plattform för samverkan 
som ”växt fram i och med att man lär känna varandra och förstår varandras 
verksamhet bättre”. Då personalkonsulenten ombeds att uppskatta omfattningen 
av den tidsperiod det tagit innan denna plattform utvecklats framkommer det att 
detta varit en tämligen tidskrävande process: 

”Vad ska jag tro? Kanske hela det första året gick åt mycket till att bygga upp ringen 
och resonera kring hur det skulle vara. Nu är det svårt att komma ihåg såhär, men det 
är en känsla som jag har” (Personalkonsulent 2, stor offentlig förvaltning).  

I likhet med kontaktpersonerna som företräder den stora offentliga förvaltningen, 
uttrycks även en inledande tvekan av intervjupersoner från andra 
moderorganisationer vad gäller möjligheterna att överbrygga inomorganisatoriskt 
rotade olikheter och nå ett givande utbyte i samverkan. Trots initial oro om 
skillnader i manöverutrymme på basis av resursrelaterade diskrepanser mellan 
stora och små arbetsgivare, gjordes över tid ändå ”positiva upptäckter” om 
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utbytesnytta i det samspel som utvecklades. Att givande utbytesprocesser kunde 
etableras anses i stor utsträckning bero på den övergripande fokuseringen på 
”ohälsoproblemet”. Representanterna uppvisade en öppen och ödmjuk attityd 
till att ”lyssna till vad andra hade att säga i frågan” med hänsyn till denna 
metautmaning.

”För min egen del så var det ju så att jag tänkte från början…för man upplevde ju att 
det fanns enorma resurser inom de offentliga verksamheterna och hela staber som 
jobbade med just det här, så litegrann kanske man kände en liten underlägsenhet eller 
ängslan för att de hade som så mycket att erbjuda och vi har ingenting. Men det var 
egentligen inte de bitarna som vi kom att fokusera på, vilka resurser som den ena eller 
andra hade. Utan det var ju när vi kom in på de svåra bitarna i det här som det visade 
sig att förhållandena var lika vilket företag det än rörde sig om” (Verkställande 
direktör, litet privat företag).  

Koordineringen inom gruppen av kontaktpersoner poängteras ha främjats av den 
begränsade grad av formalisering som präglade de återkommande träffarna där 
yrkeserfarenheter utbyttes. Dessa träffar utgjorde arenor för spontana diskussioner 
kring olika personalrelaterade teman. I denna gruppering som återkommande 
träffades för att lära av varandra utvecklades ett tätt samspel och mellanmänskliga 
relationer som gav en stabil grund i samverkan. Eller, som en av 
kontaktpersonerna beskriver utgångspunkten för dessa träffar; ”det var enkelt och 
vi krånglade inte till det, det viktigaste blev ju att vi skulle bli bättre på det här 
med rehabilitering”.

När det gäller den grundläggande processen av ”sammansvetsning” mellan 
operativa representanter, kan observationen att kontaktpersonerna kom att 
”hamna på samma våglängd” till stor del tillskrivas det aktiva arbete som utfördes 
av samordnaren. Det betonas i det avseendet att ”de [samordnaren och en 
kollega] fick fram budskapet ganska bra”. Trots detta tog det tid innan initiala 
föreställningar och förväntningar diskuterats igenom och representanterna kunde 
komma fram till en gemensam grund för hur arrangemanget skulle användas.  

”Det var just det här att lära sig att tänka vad vi skulle ha nätverket till. Skulle vi nu 
skicka alla – vi säger om det nu skulle vara hundra stycken – jättesvåra ärenden. Men 
jag tycker att det försvann ganska snabbt från de allra flesta. Då var det även en annan 
som var med, det var två starka kvinnor från försäkringskassan som jobbade med det 
här” (Personalkonsulent 1, stor offentlig förvaltning).  

Som tidigare framgått uttrycker merparten av de intervjuade representanterna 
optimism kring möjligheterna att uppnå ett samverkansbaserat utbyte som leder 
till utveckling på individuell såväl som på organisatorisk nivå (inom 
moderorganisationerna). Det finns dock exempel på erfarenheter och perspektiv 
som inte är riktigt lika positiva. Från en av intervjupersonerna, som representerar 
ett litet privat företag, påpekas det till exempel att skillnader inom gruppen av 
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kontaktpersoner beträffande beslutsmandat och manöverutrymme gjorde 
samverkan som utvecklingsstrategi problematisk. Detta då sådana skillnader gjorde 
det svårt att nå ett kreativt utbyte av erfarenheter och ”komma till någonting i 
slutändan”, i form av påvisbara resultat och reella förändringsprocesser inom de 
deltagande organisationerna. Det framförs i det perspektivet att samverkan blev 
för ”tungrodd”, vilket framförallt spåras till verksamhetsrelaterade skillnader 
mellan stora offentliga organisationer och privata småföretag:  

”De hade ju inte riktigt samma tankar och frågeställningar som vi hade. Vi hade ju mer 
tankar kring det här praktiska planet; ’Hur bär man sig åt? Hur kan man tänka vidare 
för att komma framåt?’ De hade ju mera… det är svårt att konkret uttrycka det, men 
det är ju skillnader på hur vi har det i organisationerna” (Verkställande direktör, liten 
privat rehabiliteringsaktör). 

På basis av detta menar intervjupersonen att när man som kontaktperson 
diskuterade personalrelaterade frågor inom samverkansarrangemanget ”upplevde 
man ju skillnader, och det var ju samma för dem såklart, det går ju båda vägarna”. 
De olika utgångspunkterna som återkommande tenderade att skymta fram i 
samspelet anses ha gjort det problematiskt att etablera en gemensam plattform och 
därmed också att förmå att komplettera varandra ur ett kompetens- och 
resursperspektiv. Utifrån detta hävdar representanten att samverkansprocessen 
blev för trög och svårhanterligt då ”det tog lång tid innan någon kunde svinga 
klubban och säga att, det är okej, vi måste vidare”.  

Ett väldigt annorlunda perspektiv presenteras av en annan intervjuperson som 
betonar att det snarare gjort ”soten värre än boten” med fler diskussioner kring 
det faktum att kontaktpersonerna tillhörde olika organisatoriska kontexter och 
skilda yrkeskategorier. Istället för att ”gräva ner sig i olikheter” menar 
intervjupersonen att det var naturligt och fördelaktigt att fokuseringen relativt 
snabbt kom att ligga på ”hur vi skulle komma igång och vad vi skulle jobba med 
och sådana saker”. Detta perspektiv grundar sig på en observation att det, redan 
från starten, fanns en medvetenhet om existerande inomorganisatoriskt rotade 
olikheter och även en förståelse att sådana medför en potential för lärande och 
resursutbyte.

”Olikheterna tyckte jag var en styrka i det här fallet. Det var aldrig så att man inte 
förstod varandra, utan det var det som var en del av fiffigheten i det där att man 
jobbade på så olika sätt men man kunde ändå förstå varandra” (Personalkonsulent, 
medelstor statlig organisation).

Trots en relativ öppenhet att lära från kontaktpersoner tillhörande organisationer 
som verkar inom andra sektorer och verksamhetsområden, framkommer 
riktningar från vissa representanter att söka sig mot, och primärt etablera kontakt 
med, företrädare från moderorganisationer som präglas av ”likartade 
förutsättningar” i daglig verksamhetsutövning. Intervjupersonerna från den stora 
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offentliga förvaltningen illustrerar detta då de betonar att tillvägagångssätten i 
deras verksamhet ”skiljer sig väldigt mycket från ett företag”, varför det ses som 
”naturligast att ta kontakt med en kommun”. Nära kopplingar har dock 
uppmärksammats gentemot landstinget, som deltog i den initiala fasen. Således 
uttrycks det att ”landsting och kommuner har ju en del gemensamt, så där var det 
väl mer spontana kontakter… men det blir ju inte direkt så mycket med 
företagen, det blir ju inte det”.  

De intervjuade representanterna från den medelstora statliga och stora offentliga 
organisationen har likartade roller, som personalkonsulenter, att utgöra 
stödfunktioner för linjechefer och teamledare vid olika inomorganisatoriska 
enheter ute i verksamheten. Stödet från konsulenterna omfattar insatser för att 
systematisera och samordna dessa ledares personalarbete, framförallt frågor som 
har att göra med arbetsmiljö och rehabilitering. Mot bakgrund av detta 
presenteras samverkansarrangemanget som en viktig arena för att utveckla nya 
idéer när utbildningsinsatser av olika slag ska anordnas riktade mot deras primära 
målgrupp av ”interna kunder”. Konsulenternas perspektiv på manöverutrymmet 
för att koordinera sig och samspela som operativa representanter inom 
arrangemanget tenderar att påverkas i relativt stor utsträckning av centralt 
formulerade beslut och riktlinjer.  

Från de personalkonsulenter som företräder den stora offentliga förvaltningen 
anses det faktum att deras organisation är politiskt styrd leda till något annorlunda, 
mer begränsade, handlingsmöjligheter i samverkan. Det påpekas i det avseendet 
att de mest långtgående skillnaderna föreligger i relation till kontaktpersonerna 
från den privata sektorn. Till skillnad från representanterna från privata företag 
menar dessa intervjupersoner att det för dem i många fall inte bara är nödvändigt 
med ett godkännande från högre chefer; det är också ”en fråga om politiska 
beslut som ska tas”. Inomorganisatoriska processer för att besluta hur 
organisatoriska resurser, framförallt finansiella sådana, ska ”investeras” och 
hanteras i samverkan betraktas som tidskrävande på grund av de många interna 
nivåerna och formella procedurerna.   

”I och med att vi är en stor arbetsgivare så har vi ju byggt upp en organisation kring 
det här med rehabilitering och hälsa på ett annat sätt, vi har ju de resurserna. Inom de 
små företagen kan jag tänka mig att det ibland kan gå lite snabbare, det är kortare 
beslutsvägar hela tiden och färre personer inblandade. Hos oss är det alltid många som 
är inblandade och det kan ibland ta längre tid… så har vi ju den här politiska 
organisationen också som ibland ska säga sitt” (Personalkonsulent 2, stor offentlig 
förvaltning).

Beträffande den utgångspunkt som det innebär att representera en politiskt styrd 
organisation som kontaktperson i ett arrangemang av denna typ, sida vid sida med 
representanter från andra organisatoriska kontexter, poängterar den ovan citerade 
intervjupersonen att “det finns förstås gränser för hur långt du kan gå”. Dessa 
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gränser ses emellertid inte som svåra att lokalisera då “man ju vet sitt 
arbetsområde som tjänsteman”. Frågan om beslutsmöjligheter bland 
kontaktpersonerna i den samverkan som organiserats har likväl lett till vissa 
reflektioner bland intervjupersonerna. Det uttrycks bland annat att; “vi såg olika 
ut och hade olika roller vi som var med i det här nätverket och vissa var 
företagsledare, jag själv personalkonsulent, med helt olika beslutanderätt”. 

Trots reflekterande observationer som dessa kring skillnader när det gäller 
ursprungliga yrkesfunktioner och beslutsmandat, påpekas det att man inom 
gruppen av kontaktpersoner varit “samstämmiga” och dragit i samma riktning. 
Detta då det i grunden i stor utsträckning funnits en medvetenhet om de 
skillnader som förelegat i bakgrundsvillkor och den upplevda problematik som 
man samlades kring visade sig vara likartad.  

”Jag kan inte påminna mig om att vi någon gång hamnade i något läge där vi behövde 
testa maktförhållandena. Det är ganska märkligt egentligen, men det var ju det som var 
så intressant. Att se att när man kom in på sakfrågorna och den egentliga 
problematiken, så såg det likadant ut för alla arbetsgivare” (Verkställande direktör, litet 
privat företag).  

7.4.3. Anpassningen av ledningstekniker i samverkan för att 
främja organisatorisk utveckling 
Organiseringen som sådan inom fall 4 baserades i stor utsträckning på en 
överenskommelse mellan högre chefer från stora organisationer inom den 
offentliga och statliga sektorn (fem organisationer totalt). Denna 
överenskommelse utgick från en delad övertygelse om behovet av att organisera 
organisationsöverskridande relationer och samverkan för att motverka ohälsa och 
främja rehabiliteringsarbete i kommunen, där det lokala försäkringskassekontoret 
avsågs ha en nyckelroll. Gruppen bestående av dessa chefer fungerade som en 
“kärna” utifrån vilken nätverkets samordnare (från försäkringskassekontoret) 
aktivt och intensivt arbetade för att locka fler arbetsgivare från olika 
organisatoriska kontexter och sektorer att gå med som medlemmar. Resurser i 
form av projektfinansiering från denna “kärna” av organisationer gjorde det 
möjligt för samordnaren att spendera relativt mycket tid och energi på processen 
med att utvidga och organisera samverkansarrangemanget. Företrädarna från 
“kärnorganisationerna” (initialt en ledningsgrupp) utarbetade även en 
policyförklaring för konstellationen under formering som, enligt vad som 
ämnades, skulle ha vissa reglerande verkningar för arrangemanget på en 
övergripande nivå:  
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”Då tog man ju fram en policy att vi tillsammans skulle samverka för att människor 
skulle ha möjlighet att komma och arbetspröva, försörja sig själva och att vi skulle bidra 
med kompetens mellan varandra… alltså det här med kompetensutveckling inom
förebyggande rehabiliterings- och arbetsmiljöarbete. Skulle man vara med i ringen då 
skulle man tro på den här policyn som ledningsgruppen tog fram” (Samordnare). 

Inledningsvis hade denna ledningsgrupp (representanterna från de fem 
“kärnorganisationerna”) en inflytelserik funktion i att sätta den huvudsakliga 
riktningen för de aktiviteter som anordnades, då ledningsgruppsrepresentanterna i 
detta skede diskuterade fram idéer som “presenterades för alla arbetsgivare”. Detta 
sätt att utarbeta och sätta idéer i verket ifrågasattes emellertid då representanter 
från de involverade moderorganisationerna uttryckte att “de ville att alla skulle ha 
samma mandat”. Något som föranledde strukturella förändringar för att tillse att 
de stora offentliga och de små privata organisationerna hade jämbördiga 
påverkansmöjligheter. Strukturen inom arrangemanget förändrades genom 
formeringen av en ny gruppbildning (kallad ”beredningsgrupp”) som baserades på 
likvärdig representation från alla sektorer. Representanterna inom denna grupp 
hade dock inte samma idéinitierande roll som de tidigare 
ledningsgruppsmedlemmarna; de arbetade snarare med att planera och realisera 
den input som framkom vid de kontinuerligt återkommande träffarna.  

”Då hade jag en beredningsgrupp som man valde från arbetsgivarna, det var två privata 
och två offentliga. Vi gjorde så när vi träffade alla arbetsgivare att de fick jobba med 
idéer i små grupper och diskutera runt vad de vill lyfta fram och utifrån det tog vi in 
det de ville och så jobbade vi i beredningsgruppen lite mer detaljerat och sedan 
verkställde jag det” (Samordnare).  

När följdfrågan ställs om denna beredningsgrupp fanns från början eller växte 
fram efter hand, svarar intervjupersonen:  

”Den kom ganska fort i början. Det kom fram bland arbetsgivarna att vi måste ha en 
sådan grupp. Det som försvann var ledningsgruppen. Därför att man kände att det var 
två steg, men efter förändringarna blev det bara arbetsgivarna och beredningsgruppen” 
(Samordnare).   

Den input som förväntades omsättas i praktik i form av samverkansträffar beskrivs 
dock inte enbart ha kommit från kontaktpersonerna själva. Samordnaren var 
också en central källa till idéer. Så framförs det exempelvis att “mycket av idéer 
och uppslag till olika saker kom ju från projektledaren som var en eldsjäl i det 
här”. Detta skiljer sig delvis från samordnarens egen beskrivning av 
tillvägagångssättet i dennes ”spindel i nätet-funktion”. Enligt denna beskrivning 
låg huvudfokuseringen som samordnare på att fungera som en aktiv ”lyssnare” 
och försöka samla upp och sammanställa idéer som de operativa representanterna 
själva signalerade om önskvärda aktivitetsinslag.   
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För att stödja en sådan ansats i det samverkansbaserade samspelet hävdar 
samordnaren att en särskild typ av arbetsmetod användes: en metod som handlade 
om att förstärka den individuella drivkraften bland kontaktpersonerna att aktivt 
bidra till förändrings- och utvecklingsprocesser. Som ett logiskt steg i linje med 
denna arbetsmetod understryker samordnaren att det fanns en proaktiv ambition 
redan från start att “använda arbetsgivarna i det mesta och inte ta över deras 
ansvar”. På det sättet tillfrågades kontaktpersonerna ofta om att presentera sina 
erfarenheter beträffande “hur det var att delta i ett sådant här nätverk” när träffar 
anordnades för att locka fler aktörer att gå med. I projektbeskrivningar berörs 
samordnarfunktionen till viss del och det uttrycks att arbetsgivarnas och 
kontaktpersonernas behov är styrande för samordnarens arbete likväl som för 
nätverkets inriktning, vilket gör delaktighet och ansvarstagande bland involverade 
parter centralt.   

Att samspelet mellan kontaktpersonerna präglades av ett öppet klimat, främjat av 
en demokratisk grundstruktur inom arrangemanget, betonas av samtliga 
intervjupersoner. Detta framkommer då det påpekas att “det har varit en av 
grundtankarna i ringen att alla som är medlemmar ska få chansen att säga vad de 
tycker”. Åtskilliga representanter bekräftar också att de förstått att inriktningen 
och den långsiktiga utvecklingen av den samverkan som organiserades till stor del 
var avhängig av deras initiativkraft som kontaktpersoner.  

Trots vad som beskrivs som en långtgående förmåga från samordnaren att över 
tid stärka kontaktpersonernas entusiasm i samverkan, anses inte en sådan drivkraft 
från representanthåll i sig själv vara tillräcklig för att skapa en långsiktig stabilitet i 
en konstellation av denna typ. Som tidigare beskrivits (Ohlsson, 2004: 78) 
tenderar en hängiven person med en samordningsfunktion att presenteras som en 
nödvändighet, för att inte idéerna och insatserna från moderorganisationerna ska 
fragmenteras i olika riktningar över tid.  

”Det är väldigt viktigt att det finns en som orkar… för jag menar problematiken är ju 
den att företagen har egentligen ingen tid. Oavsett om det är privat eller offentligt, 
stort eller litet så finns det ingen tid egentligen till att arbeta på det här sättet. Det här 
är ju litegrann ett arbete som går tvärs över allting, det är ingenting som ligger i linje 
med någon organisation eller något sådant där. Så för att hålla liv i oss alla och hålla 
ångan uppe så var det väldigt viktigt att det fanns en eldsjäl. Någon som tog initiativ 
till både det ena och det andra och som gärna upplevdes lite tjatig och pushade på oss” 
(Verkställande direktör, litet privat företag).  

Att organisera interorganisatorisk samverkan på detta sätt, med en centralt 
positionerad samordnare som har till uppgift att “hålla ångan uppe” i 
samverkansprocessen, ses likväl också som problematiskt på vissa sätt:  
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”När bidragen trappades ned och det började kosta pengar frågade man sig ’har vi tid 
och kraft att delta i detta?’ /…/. De [försäkringskassan] hade ju pengar att betala lönen. 
Någon måste betala lönen för projektledaren och ingen i arbetsgivarringen var då, tror 
jag, villig att betala för en tjänst som någon…i och med att det ju var som ett 
provprojekt” (Verkställande direktör, liten privat rehabiliteringsaktör). 

Det perspektiv som framkommer i detta citat ger uttryck för osäkerhet huruvida 
förväntad samverkansnytta kan realiseras, med hänvisning till hur arrangemanget 
som sådant har organiserats. Som en underliggande dimension till en sådan 
osäkerhet kan erfarenheter från kontaktpersonerna från den stora offentliga 
förvaltningen belysas. Dessa representanter pekar på att det ofta är nödvändigt i 
en politiskt styrd organisation att kunna presentera konkreta siffror på vad du, 
som medlemsorganisation, har tjänat på att delta i samverkan – något som anses 
komplext (se Ohlsson, 2004: 78). Denna typ av komplexitet betraktas som mest 
omfattande när det gäller att tydliggöra hur kompetenser, genom samverkan, har 
utvidgats inom någon typ av arbetsområde eller inomorganisatorisk process. 
Följaktligen hävdar intervjupersonerna att “det är ju det här osynliga som är det 
svåra att berätta om då det faktiskt kostar pengar, att förklara vad det ger”. Detta 
perspektiv på att tydligt påvisa och mäta samverkansresultat motsäger till viss del 
det synsätt som tidigare framförts kring organisationens deltagande där 
huvudmotivet framförallt ansågs kretsa kring ansvaret att, som en stor 
arbetsgivare, visa engagemang och ”stödja” arbetsgivarsamverkan.   

Det framkommer relativt tydligt att den initiala process där representanterna i 
mindre grupper diskuterade sina respektive utgångspunkter och ambitioner med 
samverkan, i kombination med den arbetsmetod som använts av samordnaren, 
gjorde det möjligt att etablera en grund för ett ömsesidigt berikande utbyte av 
erfarenheter kontaktpersoner emellan. I linje med tidigare empiriska 
observationer (Ohlsson, 2004: 75) kan det likväl noteras att en stor del av de 
erfarenheter som dragits i samverkansprocessen stannat inom gränserna för 
gruppen av kontaktpersoner. Några rutiner eller kanaler för en systematisk 
spridning av samverkanserfarenheter till andra anställda i moderorganisationerna 
är svåra att spåra. Viss begränsad informationsspridning skedde visserligen via de 
personliga besök som samordnaren till och från initierade bland de deltagande 
organisationerna för att presentera samverkansarrangemanget och dess 
utgångspunkter. Samverkansrelaterad information spreds dock inte kontinuerligt 
och samordnaren konstaterar också att det inte fanns någon reell struktur för 
återföringsprocesser mellan arrangemanget i fråga och moderorganisationerna. I 
det sammanhanget betonar emellertid samordnaren att samordnarfunktionen, som 
den utformades inom denna arbetsgivarkonstellation, inte omfattade att aktivt 
arbeta med spridning av projektinformation och erfarenheter. Kontaktpersonerna 
hade ansvaret för sådana processer:  
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”Det hade vi upp flera gånger, det här med att det är deras ansvar. Då beror det ju dels 
på vilken personlighet du är och dels vilken struktur det finns inåt. Där tror jag att det 
hade kunnat göras mycket mera, att man tagit mer ansvar från sin ledning kring dessa 
frågor. Det tror jag hade behövts” (Samordnare). 

Att systematiskt få till stånd en spridning av information och 
samverkanserfarenheter från arrangemanget ses dock som komplext av 
kontaktpersonerna. De operativa villkoren (mandat och befogenheter) i den 
dagliga verksamheten för att skapa kontinuitet i spridningsprocesser, och således 
leva upp till ansvaret som en aktiv “budbärare”, betraktas inte ha varit tillräckliga. 
Denna typ av komplexitet uttrycks primärt från de kontaktpersoner som 
företräder större offentliga och statliga organisationer, vilka menar att det var 
“omöjligt” som enskild individ att “återföra till hela organisationen”. Eftersom 
spridning av information på ett allmänt plan “är ett stort problem för stora 
organisationer” anses möjligheten att som stor arbetsgivare kunna utse flera 
kontaktpersoner som viktig. Som tidigare beskrivits utvecklades dock det 
samverkansbaserade samspelet i en riktning där kontaktpersonernas deltagande 
blev relativt homogent över tid, med samma typ av deltagare vid de träffar som 
återkommande anordnades.  

”De flesta hade bara en representant som var med vid träffarna, eller så kom ingen. 
Något utav det. Så det var inte så att det byttes människor där, utan det var i regel 
samma personer som var där hela tiden. De gånger jag var där så var det samma 
personer som var där från kommunen, landstinget och försvaret” (Verkställande 
direktör, liten privat rehabiliteringsaktör).

Kontaktpersonerna från den stora offentliga förvaltningen menar dock att 
representanter funnits vid de större inomorganisatoriska enheterna, vilket “gjorde 
det lättare att informera”. Beträffande de mindre enheterna, där ingen 
representant utsetts, påpekar de intervjuade kontaktpersonerna att “man har ju 
talat om att den här möjligheten finns”. Den allmänna upplevelsen är emellertid 
att återföringen av samverkansrelaterad information och erfarenheter primärt 
skedde i “enskilda ärenden som du arbetade med”. Således uttrycks det att; “i de 
konkreta fallen så har det väl förts tillbaka, men i övrigt så tror jag inte att man 
har redogjort för vad man gjort och vad som skett”.

Högre chefer inom moderorganisationerna anses ha en viktig funktion för att 
möjliggöra en fortlöpande organisatorisk utveckling på basis av utbytes- och 
lärandeprocesserna mellan de operativa representanterna. I det avseendet beskrivs 
urvalet av kontaktpersoner som i viss mån problematiskt eller, som en 
intervjuperson uttrycker det: “man kunde ibland känna att det var fel personer 
som satt där, det skulle istället ha varit kommunchefen eller enhetscheferna ifrån 
försvaret och så vidare”. Även om den samverkan som organiserats framförallt har 
använts som ett sätt att ”hitta förslag till olika procedurer och aktiviteter”, kunde 
det, när avsikten exempelvis var att implementera nya metoder inom 
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moderorganisationerna, upplevas svårt för kontaktpersonerna med funktioner 
som personalkonsulenter att frammana uppslutning internt. På det sättet ses det 
som något av en nödvändighet att inkludera personer i högre chefsställning som 
representanter i samverkansprocessen, för att möjliggöra bestående förändringar i 
moderorganisationernas dagliga verksamhet.  
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7.5. ”Fall 5” 

7.5.1. Framförhandlade samverkansmotiv och ambitioner som 
en grund för överbryggande av olikheter 
Någon tydlig lokal problematik eller utmaning som en grund till 
samverkansmobilisering är svår att spåra inom fall 5. Det finns också en skiljelinje 
mellan moderorganisationerna beträffande de problem som presenteras som en 
plattform för deltagandet. Från vissa organisatoriska sammanhang finns en 
tämligen tydlig betoning på problem i det fortlöpande operativa personalarbetet, 
exempelvis ett begränsat utbud av arbetsträningsplatser, som en utgångspunkt. 
Detta medan fokuseringen från andra moderorganisationer framförallt ligger på 
kompetensutveckling via erfarenhetsutbyte som det primära motivet till att delta i 
samverkan. Huvudproblemet som utgjort grunden till formeringen av 
samverkansarrangemanget hävdas emellertid vara nära relaterat till den 
förstnämnda typen av utgångspunkter; svårigheter, framförallt för små privata 
företag, att finna platser för arbetsträning.  

”Syftet var egentligen att inom ramen för arbetsgivarringen hitta 
arbetsprövningstillfällen, hos någon annan än dig själv, ditt företag. Jag ska istället 
kunna erbjuda den här plåtslagaren som inte kan jobba, att fara på bilverkstaden och 
pröva och se. Det var grundtanken, att man skulle kunna få upp… för det var ju det 
som var problemet, att hitta alternativ. Sedan utvecklades det där ganska raskt till att 
också bedriva viss form av kompetensutveckling” (Chef, liten privat 
rehabiliteringsaktör).

Även från kontaktpersoner som representerar andra, större privata företag 
betraktas problemet med att finna lösningar i det fortlöpande 
rehabiliteringsarbetet som den centrala utmaningen som gjort det nödvändigt att 
kollektivt mobilisera resurser via interorganisatorisk samverkan. I det 
sammanhanget uttrycker det stora företagets personalchef att “det kändes ganska 
solklart att här ska vi vara med och försöka bidra ända från början”. Detta trots 
att ett ömsesidigt utbyte i operativt personalarbete inte ses som helt okomplicerat 
att etablera.  

”… Framförallt just rehabiliteringen. Det är svårt, otroligt svårt. Och det är svårt att 
hitta lösningar. Men kan vi hitta någon lösning där, så är det värt allt jobb där 
egentligen. Och framförallt för individen då. Men samtidigt under resans gång, tills vi 
hittar de där lyckade fallen, så skapar man ändå relationer och vi har gemensam 
kompetensveckling. Så på så vis är det ju nytta, just det relationsbyggandet. Och det är 
mera grunden. Det blir svårt att bygga den här verksamheten bara på att hitta 
rehabiliteringslösningar – då dör det. Vi måste ha det här andra. Och det här andra kan 
komma som… tack vare det så kan vi hitta lösningar” (Personalchef, Stort privat 
företag).
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Av intervjupersoner från flertalet moderorganisationer, framförallt organisationer 
där representanterna primärt betraktar arrangemanget som ett verktyg för 
kompetensutveckling, framkommer viss förvirring när det gäller det 
interorganisatoriska målet för samverkan. Denna förvirring, som förmedlas av de 
flesta kontaktpersoner när de uppmanas att beskriva de ambitioner som ligger till 
grund för samverkan, illustreras relativt tydligt i följande citat:  

”Det var ju lite luddigt i början också… alltså, ringen handlar ju mycket om att man 
får utbyte med varandra i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor och sådant där” 
(Personalkonsulent, medelstor statlig organisation).

Detta kan ytterligare problematiseras utifrån utsagor gällande 
samverkansinriktningen från en chef inom den stora offentliga förvaltningen. 
Denna intervjuperson uttrycker tvekan, till och med viss skepticism, kring de 
grundläggande utgångspunkter som anses prägla samverkansarrangemanget. Även 
om den samverkan som organiserats på en övergripande nivå ses som “anonym”, 
betraktas ett utbyte av arbetsträningsplatser (som intervjupersonen uppfattat som 
fokus i samverkan) som komplext att få till stånd mellan moderorganisationerna. 
Således förespråkas en annan fokusering i samverkansprocessen;  

”Egentligen tror jag mer på… det här med arbetsprövning och att hjälpas åt vid 
rehabilitering, det tror jag kan vara ganska svårt. Kanske för svårt. Däremot så tror jag 
mycket på det här nätverkandet, alltså att få tips och idéer” (Personalchef, stor offentlig 
förvaltning).

Perspektiven kring vad som förenar moderorganisationerna som aktörer i 
samverkan tenderar, i likhet med vad som var fallet inom det föregående 
arrangemanget (fall 4), att variera utifrån inomorganisatoriskt rotade operativa 
villkor och behov. Kontaktpersoner som företräder två (av de fyra) organisationer 
som fördjupat studerats betonar primärt att “vi måste på något sätt få igång den 
här rehabiliteringen” och “kunna slussa folk mellan varandra och så”. Från de två 
andra moderorganisationernas perspektiv, framhåller intervjupersonerna snarare 
intressen av att nå synergifördelar vad gäller kompetens- och erfarenhetsutbyte. 
Som en grund för de ambitioner som kan sättas i samband med den förstnämnda 
intresseriktningen, påpekas det från en av organisationerna att det finns en 
inomorganisatorisk svårighet att finna alternativa arbetsuppgifter i den industriella 
produktionen.  

”Om man tittar på någon form av arbetsprövning på ett annat ställe då. Det kan ju vara 
så att är man allergisk mot svetsrök till exempel, ja då ska man inte jobba hos oss. Så 
enkelt är det. ’Okej, vad gör vi i det läget då?’ Då gäller det att få individen att inse 
det, att kunna släppa det här. Vår roll är att hjälpa dem till något vettigt. Och då kan 
ringen, med alla de olika arbetsgivarna, vara bra” (Personalchef, stort privat företag).
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Vad gäller organisatoriska behov och motiv av denna typ ses det som viktigt att 
förväntningarna sätts utifrån ett långsiktigt perspektiv på samverkan där relationer 
först får utrymme att utvecklas, steg för steg, mellan representanter i en process 
som präglas av stor uthållighet. Utgångspunkten i detta “relationsbyggande” 
måste nödvändigtvis vara, hävdas det, att “du måste ge före du kan ta”. När en 
plattform av ömsesidigt givande gradvis etablerats, kan ett mer kontinuerligt 
utbyte i operativt arbete, organisationens huvudintresse i samverkan, realiseras i 
praktisk handling. På en mer övergripande nivå ses samverkansarrangemanget 
som en “verktygslåda” för användning i situationer då inomorganisatoriska 
resurser inte är tillräckliga för att hantera personalrelaterade frågor av en komplex 
natur som uppmärksammas i daglig verksamhet. 

Från den andra organisationen där ett utbyte av arbetsträningsplatser presenteras 
som huvudintresset bakom deltagandet, karaktäriseras emellertid inte ansatsen av 
samma uppenbara plattform i upplevda inomorganisatoriska problem och 
svårigheter. Detta bekräftas av organisationens chef som pekar på att “vi själva 
har nog inte använt den här möjligheten till att omplacera någon, eller få någon 
omplacerad”. Denna intresseriktning förefaller snarare baseras på en 
utgångspunkt i att assistera andra aktörer, framförallt mindre företag, som 
uppvisar erfarenheter av problem att ”komma framåt” i rehabiliteringsarbetet. 
Fastän denna externt riktade ambition framhålls utgå från altruistiska motiv, 
kommer ett intresse att ”göra affärer” upp till ytan.  

“Det ena var ju då förstås att om vi nu skulle få något fall som var aktuellt, men sedan 
såg vi givetvis en möjlighet att göra affärer helt enkelt, att kunna hjälpa de här på olika 
sätt. Därför att väldigt många i kommunen var ju småföretag, de har ju ingen tillgång 
till någonting. Så där såg vi ju en möjlighet. Men samtidigt också givetvis att vara med 
och påverka utvecklingen i det här” (Chef, liten privat rehabiliteringsaktör).  

Även om denna organisation, som är en rehabiliteringsaktör, i grunden har 
specialistkunskaper inom många av de områden som står i fokus för erfarenhets- 
och kunskapsutbytet i samverkan, poängteras det att “vi har mycket att lära”. 
Detta framförs med hänvisning till att många av organisationens kundföretag är 
involverade i samverkansarrangemanget. Således utgör deltagandet ett sätt att 
“arbeta tillsammans” med dessa företag och “lära i båda riktningarna”. Nära 
relaterat till det tidigare illustrerade intresset att “göra affärer” vägleds också 
organisationens deltagande av ett intresse att fånga upp signaler för att som 
leverantör ”få veta vad man har för behov ute hos våra kundföretag”. Och vad 
diskuterar man där? Vad kan vi förvänta oss att det kommer att vara tryck på om 
ett år?”.

Med hänvisning till den andra typen av intresseriktning, är den primära 
fokuseringen inom den medelstora statliga organisationen att nå 
kompetensutveckling genom det samverkansbaserade utbytet baserat på insikten 
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att “vi är rätt små” och “egentligen skulle man kunna säga att vi är ganska 
smala”. Utifrån detta anses deltagandet möjliggöra tillgång till “skarpare verktyg, 
genom att vi får bättre kunskap”.   

”Jag ser den här arbetsgivarringen som ett lyft för vår del. Jag tyckte att det fanns en 
brist när jag kom utifrån och började, att det var en brist i utbyte och vi var smala. 
Vyerna var begränsade och därför så när den här chansen kom så tyckte jag att det var 
ett sätt att öppna himlen litegrann” (Chef, medelstor statlig organisation). 

Ambitioner uttrycks från åtskilliga intervjupersoner att använda arrangemanget 
som ett verktyg för att nå samordningsfördelar vad avser att förse organisationen 
och dess olika yrkesgrupper med nödvändiga kompetenser och kunskap. Viktig 
nytta kan enligt detta perspektiv uppnås när arbetsgivare samordnar resurser för 
att “boka dyra föreläsare som man har svårt att ha råd med att anlita i sin egen 
organisation”. Enligt personalchefen från den stora offentliga förvaltningen kan 
sådana samordnade föreläsningar fungera som arenor där personliga kontakter kan 
knytas över organisations- och sektorsgränser, vilket kan leda till berikande 
”kulturmöten”.  

På ett liknande sätt som inom fall 4 framkommer det att individuella 
intresseriktningar på representantnivå inte initialt har utgjort någon primär 
drivkraft i den samverkansinriktning som genomsyrar det interorganisatoriska 
arrangemanget. Även här förmedlar de operativa representanterna emellertid en 
övertygelse om att individuella såväl som organisatoriska fördelar utflödat från 
utbytesprocesserna i samverkan. Det är likväl tydligt att merparten av 
kontaktpersonerna inledningsvis har haft begränsade förväntningar om vad som i 
realiteten är möjligt att uppnå i det samverkansbaserade samspelet. Drivkraften 
att aktivt samverka har följaktligen gradvis ökat med utgångspunkt i de 
mellanmänskliga relationer som utvecklats på representantnivå. I det avseendet är 
det viktigt att notera att kontaktpersonerna i flertalet av moderorganisationerna 
inte blev representanter på eget initiativ. Kontaktpersonen vid det stora privata 
företaget menar exempelvis att han inte visste någonting om arbetsgivarringen 
innan han aktualiserades som organisationens representant och började delta på 
träffar, utan ”bara hade hört talas om att den fanns”. Detta resonemang utvecklas 
i nedanstående utsaga: 

”Jag hade hört väldigt lite. Det var ju min företrädare som satt med då i styrelsen, så 
från honom fick jag höra litegrann. Men jag var väldigt lite insatt. Jag har fått läsa på. 
/…/. Jag hade väl inte några stora förväntningar de första gångerna. Nej, det hade man 
ju inte. Och det har gett sig nu efter hand” (Personalkonsulent, stort privat företag).  

En av de kontaktpersoner som representerar den stora offentliga förvaltningen 
beskriver en liknande inledande tvekan. I likhet med personalkonsulenten som 
citerades ovan tog inte denne själv initiativet till att företräda organisationen i 
denna funktion inom samverkansarrangemanget. “Uppdraget” som 
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kontaktperson upplevdes dock som fullt rimligt och relevant på basis av den 
aktuella personalkonsulentens långa erfarenhet i yrket och centrala 
inomorganisatoriska position i personalfrågor:  

”Jag såg liksom att det behövs någon från kommunen som sitter ungefär i den funktion 
jag gör, för att hålla reda på alla trådar. Så det blev liksom naturligt, att det hörde nog 
hemma här” (Personalkonsulent 2, stor offentlig förvaltning).

Denna utgångspunkt till deltagandet som kontaktperson bör emellertid 
kontextualiseras i relation till den övergripande politiskt rotade och 
ledningsstödda fokuseringen på värdet av att “nätverka” med externa aktörer. 
Enligt den stora offentliga förvaltningens personalchef finns politiska 
inriktningsbeslut som säger att samverkan med närliggande kommuner i 
personalarbete ska uppmuntras i daglig verksamhet. Vidare accentuerar också 
denne chef återkommande vikten av att etablera personliga nätverk: “jag är med 
i tre olika nätverk med folk som jobbar med min typ av jobb och det är otroligt 
berikande”, ”det uppmanar jag mina medarbetare till också, att bilda nätverk”. 

Bland dessa medarbetare betraktas åtskilliga av de utbytesprocesser som äger rum 
mellan operativa representanter som berikande på en personlig nivå. De träffar 
som kontinuerligt anordnas vid de olika arbetsplatserna anses vara ett mycket 
positivt inslag; dessa ger en viktig insyn i de olika organisationernas dagliga 
verksamhet och “de kompetenser som finns där”. Mot bakgrund av detta 
framträder en tydlig fokusering på kompetensutveckling och etablerandet av 
informella kontakter för att utvidga det personliga nätverket;  

“För egen del så har jag ju känt det som kompetenshöjande, många avsnitt. Jag vet att 
personalkonsulenter ute i verksamheten har använt ringsamordnaren för svåra ärenden. 
Men inte nu så mycket. /…/. För mig… det är ju ett nätverk också. Att få höra hur 
det fungerar hos andra och även då hjälpa till och säga hur man kan… alltså vi ser ju 
olika ut, vi som är med i ringen. Det är olika stora organisationer. Det handlar ju om 
att ge och ta” (Personalkonsulent 1, stor offentlig förvaltning).  

Från den medelstora statliga organisationen betonas förhållandevis starka 
organisatoriska ambitioner att samverka för att bli “den goda arbetsgivaren”, men 
det primära motivet är att samverkansarrangemanget ska nyttjas av 
personalkonsulenten för att denne, genom utbyte med externa aktörer, ska få nya 
idéer och utvecklas i sin yrkesfunktion.  

”Min målsättning har också varit att höja nivån och statusen på min 
personalhandläggare. Det har varit den stora avsikten. Hon är expert, har tid för 
det… och hon ska också känna sin betydelse väldigt starkt” (Chef, medelstor statlig 
organisation).



189

Från denne personalkonsulents perspektiv utgör arrangemanget framförallt ett 
viktigt forum för stöd och idéutbyte när det är svårt att “komma framåt” i särskilt 
svårhanterbara rehabiliteringsprocesser. Ett starkt kontaktnät med externa aktörer 
ses mer eller mindre som nödvändigt då “personalfrågor är av den karaktären att 
de lever hela tiden”. Därmed finns det ett behov av dialog och att “bolla idéer” 
för att fortlöpande få input, utöver de diskussioner som sker vid interna möten 
och samlingar. Konsulenten, som redan idag fungerar som en “spindel i nätet” 
inom organisationen, ser det således som viktigt att utöka sina personliga 
kontakter, inte minst eftersom “vi är en liten myndighet och jag sitter ensam”. 

Om de individuella ambitionerna från kontaktpersonen som representerar den 
lilla privata rehabiliteringsaktören jämförs med motsvarande från den medelstora 
statliga organisationens personalkonsulent, framkommer en rejäl skillnad i 
motiven till att samverka. Medan starka individuella utgångspunkter i 
deltagandet, stödda av den ansvariga chefen, presenteras från den sistnämnda, kan 
den förres representantfunktion sägas präglas av lägre prioritet och en långtifrån 
lika aktiv hållning. Detta kan förstås mot bakgrund av de relativt begränsade 
behov som finns inom det lilla privata företaget, på grund av dess 
verksamhetsinriktning, att använda samverkansbaserade utbytesprocesser som ett 
verktyg för att utveckla metoder och kompetenser i personalarbete.  

”Om man inte jobbar aktivt med det och inte har den kunskap som vi – av naturliga 
skäl – har i vår organisation, så ser man det nog mer som en hjälp. /…/ Vi känner 
väl kanske att vi vet hur man ska göra, åtminstone nästan jämt” (Säljare, liten privat 
rehabiliteringsaktör).

7.5.2. Samverkan över organisatoriska gränser – en balansakt 
som stöds av ansvariga chefer? 
De utgångspunkter – förväntningar, ambitioner och synsätt – som kommer till 
ytan i den initiala processen av mellanmänsklig koordinering bland 
kontaktpersoner, kan förväntas skilja sig åt beroende på representanternas tidigare 
erfarenheter vad gäller deltagande i gränsöverskridande aktiviteter och processer. 
Det är i det sammanhanget viktigt att notera att kontaktpersonerna som 
representerar tre av de organisationer som studerats inom fall 4 har fortsatt att 
företräda sin verksamhet i motsvarande roller inom fall 5, när det tidigare 
samverkansarrangemanget “lades på is”. Som erfarna “nätverkare” har dessa 
kontaktpersoner haft centrala funktioner som ”katalysatorer” i formeringen och 
organiseringen av det nya arrangemanget (se Ohlsson, 2007: 33). Dessa 
representanter tenderar att uppvisa mer explicit formulerade synpunkter än de 
andra kontaktpersonerna kring hur samverkan kan och företrädesvis ska 
organiseras annorlunda i relation till den gamla konstellationen. De uttrycker 
emellertid också viss oro om alltför stora avsteg från den gamla 
samverkansmodellen.  
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Från de kontaktpersoner som företräder den stora offentliga förvaltningen, vilka 
har intervjuats som operativa representanter inom fall 4 såväl som fall 5, betonas 
vikten av en långtgående initial koordinering av intressen och ambitioner. En 
sådan intensiv inledande fas av samkörning anses göra det möjligt att 
framförhandla “ett tydligt och klart koncept som man kan gå ut och säga att så 
här är det”. När en av intervjupersonerna jämför koordineringsprocessen som 
präglat fall 5 med den som ägt rum inom fall 4, anser denne i nuläget det vara 
nödvändigt att arbeta mer med det interorganisatoriska målet. Representanten i 
fråga menar att ”det var en startsträcka där också. Det var det ju. Men sedan blev 
det de här tydliga sakerna”.  

Det är inte enbart representanterna med tidigare erfarenheter av denna typ av 
samverkan i arbetsgivarringar som understryker betydelsen av ett aktivt arbete 
med att koordinera positioner och utgångspunkter mellan kontaktpersoner. Trots 
en betoning på betydelsen av en uthållighet i samverkansprocessen, framkommer 
likväl viss otålighet från de intervjupersoner som representerar det stora privata 
företaget vad avser insatser för att etablera ömsesidiga utbytesprocesser mellan 
moderorganisationerna.  

”Man vill ju få de här frågorna igång. Vi har inte kommit någonstans ännu, upplever 
jag. Det är ju stora frågor, så det är kanske inte så lätt bara att lösa” (Personalkonsulent, 
stort privat företag).

När intervjupersonerna beskriver insatserna för att etablera en gemensam 
plattform för samverkan framgår det tydligt att nätverkssamordnaren haft en 
central roll i att frambringa och förstärka drivkraften bland de samverkande 
parterna att aktivt överbrygga de initialt distanserade positionerna. Framförallt 
utifrån en ambition att få till stånd en “helhetssyn” och skapa en tydligare 
fokusering på vad som förenar aktörerna snarare än skiljer dem åt.
Kontaktpersonerna uttrycker unisont en förnöjsamhet beträffande samordnarens 
arbete med att främja mellanmänsklig koordinering inom 
samverkansarrangemanget. Det framförs bland annat att “samordnaren är en som 
driver och vill ju ha igång allt det här, det hör man ju”.  

Trots samordnarens aktiva arbete för att etablera en stabil plattform för en 
gemensam riktning i samverkansprocessen, beskrivs koordineringen mellan 
kontaktpersonerna som begränsad. Detta kan i någon mån ses som en konsekvens 
av samordnarens centrala position som mellanhand i kontakterna mellan 
moderorganisationernas representanter (se Ohlsson, 2007: 35). Något som också 
indikeras av en intervjuperson som menar att “man vänder sig ju inte så lätt till 
varandra om man inte lärt känna varann”. Denne påpekar också att;  
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“Ringsamordnaren har jag väl varit i kontakt med ett par gånger också. Men jag tycker 
att ju mer vi lär känna varandra, så skulle man även kunna ringa till varandra inom 
arbetsgivarringen. /.../. Jag tror ju att vi behöver lära känna varandra lite bättre. Man 
kanske skulle ha något forum där de som är med ofta – nu har det ju varit lite variation 
på vilka som har varit med – kan träffas och lära känna varandra bättre” 
(Personalkonsulent, medelstor statlig organisation). 

Bland de flesta intervjupersoner framkommer en väldigt positiv grundläggande 
attityd till samverkan över organisations- och sektorsgränser och även en 
övertygelse om att ett ökat utbyte mellan olika arbetsplatser kan ge långtgående 
fördelar. En sådan inställning uppvisas på ett illustrativt sätt då det påpekas att 
“man blir ju lite insnöad om man bara har utbildningar från det egna verket, så 
nog är det bra att kunna ha lite folk omkring sig”. Genom denna form av 
samverkan kan således relationer etableras mellan offentliga och privata aktörer 
som resulterar i kreativ input till den egna organisationen. Sådan input omfattar 
nya idéer och perspektiv utifrån utbytesprocesser som grundar sig på skillnader i 
organisatoriska kulturer.  

Synsätten på de presumtiva fördelar som det inbegriper att, genom samverkan, få 
till stånd ett utbyte och lärande i skärningspunkten mellan många olika typer av 
organisationer är dock inte lika entydigt positiva bland alla aktörer. 
Intervjupersonerna från det stora privata företaget exempelvis förmedlar ett 
perspektiv där omfattande skillnader i inomorganisatoriska villkor och 
verksamhetsinriktningar anses göra samordningen av operativa samverkansinsatser 
svårhanterbar. Då organisationen i fråga tillhör en större nationell koncern med 
omfattande resurser påpekar en representant att “jag känner nog att vi får ge lite 
mer än vi kan ta”. Med hänvisning till detta framträder viss skepticism när det 
gäller sammansättningen av moderorganisationer inom samverkansarrangemanget. 
En ömsesidighet i utbytesprocesser ses i detta sammanhang som lättare att uppnå i 
konstellationer som bygger på företag inom samma typ av bransch.  

”Vi har inte tradition av det, så att säga. Jag vet att neråt i landet finns det många 
ringar, men det är som ett annat stuk och annat upplägg. Där är det oftast bara 
verkstadsföretag som är ringen, så att säga” (Personalkonsulent, stort privat företag) 

Då följdfrågan ställs om samspelet mellan kontaktpersoner inom den aktuella 
arbetsgivarringen skulle underlättas ifall verksamheterna var nischade inom en 
viss bransch, uttrycker intervjupersonen följande:  

”Då får de ju en annan snurr med folk som går runt i verksamheterna, det är ju säkert 
bra. /…/. Jag skulle tro att det blir enklare” (Personalkonsulent, stort privat företag).  

För att studera kontaktpersonernas positionering mer fördjupat undersöktes 
dessa representanters sociala nätverksförbindelser inom arrangemanget under 
våren 2005 respektive 2006. Inom ramen för denna fördjupningsstudie 
insamlades empiriskt material beträffande kontakter vid formellt anordnade 
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träffar såväl som självinitierade direktkontakter mellan representanterna med 
operativa projektfunktioner (se illustration 1 och 2).  

Observationer utifrån denna fördjupade studie bekräftar till viss del den bild som 
förmedlades från intervjupersonen (som företräder det stora privata företaget) om 
ett större givande än tagande från organisationens sida. I linje med vad som 
indikerades i detta avseende framträder ett mönster där de kontakter som 
initierats gentemot organisationen i fråga (“in-kontakter”) dominerar starkt i 
relation till “ut-kontakter”. Kontaktpersonerna från det stora privata företaget 
kan således först och främst betraktas som centrala för kontakter från andra 
representanter med motsvarande samverkansfunktion inom arrangemanget. Det 

Illustration 1: Kontakter vid 
nätverksträffar, april 2005 (vänster) 
och maj 2006 (höger).  
Källa: Ohlsson, 2007. Bearbetade.  

Illustration 2: Självinitierade 
direktkontakter, april 2005 (vänster) 
och maj 2006 (höger).  
Källa: Ohlsson, 2007. Bearbetade.  

Svart nod (D) = Medelstor statlig organisation 
Grå nod (I) = Stort privat företag 
Ljusblå nod (H) = Liten privat 
rehabiliteringsaktör 
Grön nod (S) = Stor offentlig förvaltning 
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kan också noteras att åtskilliga av dessa kontakter inte är ömsesidiga. När det 
gäller informella direktkontakter såväl som kontakter vid formellt anordnade 
träffar, uppvisas en långtgående skillnad mellan frekvensen av initierade 
kontakter från andra aktörer och de som organisationens konsulenter själva 
tenderar att ta. En sådan diskrepans kan observeras på en övergripande nivå, även 
om en riktning mot en större balans mellan in- och ut-kontakter över tid 
(mellan 2005 och 2006) framträder. Kontaktpersonerna från organisationen i 
fråga förefaller följaktligen sällan själva ta initiativ till att interagera med andra 
representanter, men utgör centrala diskussionspartners som andra ofta aktualiserar 
kontakt med.  

Trots en grundläggande positiv inställning till att uppnå ett större 
gränsöverskridande utbyte via interorganisatorisk samverkan framkommer det att 
kontaktpersonerna vid den stora offentliga förvaltningen primärt identifierar sig 
med aktörer inom samma sektor. Denna identifikation tenderar att komma upp 
till ytan i nära anslutning till en markerad distans gentemot små privata företag. I 
linje med argument som reses av representanterna från det stora privata företaget, 
anses skillnader i sektorstillhörighet och organisatorisk storlek ge upphov till olika 
motiv för deltagandet utifrån skilda verksamhetsbehov: 

”Jag tror att beroende på vilket företag man är när man kommer med i 
arbetsgivarringen, så har man olika tankar. Som vi då som är en stor organisation och 
har många olika specialister ute i verksamheten som jobbar med… jämfört med 
mindre företag som vill rent konkret ha hjälp med rehabilitering. Så jag tror det är 
skillnad där” (Personalkonsulent 1, stor offentlig förvaltning).

Kan det då, trots sådana skiftande organisatoriska behov, vara möjligt att uppnå 
ömsesidigt berikande lärandeprocesser bland kontaktpersoner? Av vad som 
framgår från de resonemang som förs av den aktuella organisationens 
personalkonsulenter handlar deltagandet snarare om att förmedla än att absorbera 
kunskap och kompetenser i personalarbete. Det påpekas dock att kreativ input, 
emellanåt, kan nås från utbytet med aktörer från den privata sektorn; “man 
kanske kan få någon tanke, att här kanske det finns något som även vi kan lära av 
ett företag”.

Den primära inriktningen i det samverkansbaserade samspelet som uttrycks av 
dessa representanter, att identifiera sig med aktörer från samma sektor och 
markera distans gentemot mindre privata företag, framträder också i det empiriska 
materialet från fördjupningsstudien kring kontaktskapande. Här visar sig ett 
mönster där kontaktpersonerna från denna organisation inte har några spontana 
direktkontakter alls med andra operativa representanter inom 
samverkansarrangemanget. De enda kontakter av självinitierad och informell 
karaktär som förekommer är riktade gentemot nyckelpersoner vid andra interna 
enheter inom den stora organisationen. Kontaktpersonerna i fråga kontaktas dock 
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informellt i viss utsträckning av andra representanter mellan de nätverksträffar 
som anordnas, först och främst av personer som företräder andra offentliga 
organisationer samt rehabiliteringsaktörer/konsulter. Även om de intervjuade 
kontaktpersonerna utgör mycket centrala diskussionspartners som andra 
representanter i samma roll uppger att de interagerar med vid träffar, kan de 
utåtriktade kontakterna (“ut-kontakterna”) inom arrangemanget ses som 
sporadiska. Vid anordnade möten sker den tätaste kontakten med representanter 
från samma typ av organisatoriska kontext, dvs. offentliga aktörer. Det betonas 
dock att “det beror på vilka som deltar vid mötena; det är naturligt att diskutera 
frågor med dem som är närvarande”.  

Kontaktpersonerna inom de fyra moderorganisationer som fördjupat studerats har 
samtliga i någon mån konsultativa yrkesfunktioner i ordinarie verksamhet. En 
viktig skillnad är dock att kontaktpersonen som företräder den lilla privata 
rehabiliteringsaktören har en konsultativ roll gentemot externa parter, medan 
personerna med motsvarande funktioner inom de andra tre organisationerna (det 
stora privata företaget och den medelstora statliga respektive stora offentliga 
organisationen) kan beskrivas som internkonsulter till linjechefer vid 
inomorganisatoriska enheter.  

Denna skillnad i kontaktpersonernas yrkesinriktning tenderar att skapa olika 
“ingångar” till det samverkansbaserade samspelet. Som exemplifierats tidigare 
begränsas manöverutrymmet för de operativa representanterna från den offentliga 
sektorn av det faktum att deras organisationer är politiskt styrda. Således påpekas 
det att beslutsprocesser och fördelningen av ansvar i dagligt arbete ser väldigt 
annorlunda ut jämfört med den privata sektorns småföretag. Handlingsvillkoren i 
samverkan ses i detta avseende som till viss del kringskurna av formella beslut och 
dokument i moderorganisationen. En sådan typ av dokument, eller snarare; 
formell överenskommelse, som ger en bakgrund till deltagandet inom det 
interorganisatoriska arrangemanget presenteras av personalchefen från den stora 
offentliga förvaltningen.  

”Vi har inlett ett samarbete mellan fyrkantskommunerna, men det är ju kommunerna 
då. Vi ska samverka mycket mer än vi gjort tidigare” (Chef, stor offentlig förvaltning).  

Då en uppföljande fråga ställs om denna formella överenskommelse kring 
kommunsamverkan specifikt gäller personalkontoren, svarar intervjupersonen:  
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”Över huvud taget. Kommunerna har ett uppdrag från kommunalråden att samarbeta 
mer inom alla områden, men vi personalchefer har också ett uppdrag att hitta 
samverkansområden. Och vi försöker ju skapa nätverk mellan folk som jobbar hos oss. 
Jag vet att hon som jobbar hos oss med rehabilitering har hittat personer som hon 
kommer att samverka med. Gemensamma utbildningar kan ju vara ett bra forum att 
hitta andra som jobbar med andra saker och bilda nätverk med” (Chef, stor offentlig 
förvaltning).

I kombination med den syn som förmedlades tidigare där villkoren i daglig 
verksamhet mellan den offentliga och den privata sektorns organisationer ansågs 
skilja sig åt, förefaller denna politiskt sanktionerade riktning ha föranlett att 
personalkonsulenternas kontaktskapande inom arrangemanget avgränsats mot 
andra offentliga aktörer. Skillnader moderorganisationerna emellan med avseende 
på sektorstillhörighet utgör dock inte den enda faktorn som påverkar 
inriktningen mot att uppnå ett ömsesidigt utbyte i samverkan, organisatorisk 
storlek framstår också som en central aspekt. Det stora privata företagets 
representanter betonas bland annat ha en särskild position i utbytesprocesser på 
grund av att företaget ingår i en nationell koncern. Denna särskilda position, där 
organisationen redan har tillgång till omfattande resurser i personalarbete, bidrar 
till en situation där deltagandet anses vara primärt riktat mot ett att förmedla 
idéer och erfarenheter kring personalfrågor. Det uttrycks emellertid från denna 
organisations sida en tvekan mot att de små företagen som deltar kan omsätta den 
input som förmedlas i praktiskt arbete inom deras respektive verksamheter.  

”Som stort företag blir det ju så att vi får delge mycket hur vi jobbar och hur man kan 
göra, men det är ju inte alltid så lätt för små företag att ta till sig det. För oftast kan det 
krävas mycket resurser… pengar och folk och så. Men de tycker ändå att det är 
intressant att höra, så någon bit kanske de kan snappa upp. Det är möjligt” 
(Personalkonsulent, stort privat företag).  

Denna beskrivning av de begränsade kontakterna mellan det stora privata 
företagets kontaktpersoner och andra operativa representanter inom 
arrangemanget bekräftas av mönster från fördjupningsstudien kring den sociala 
nätverkspositioneringen. De informella direktkontakterna från organisationens 
representanter gentemot andra kontaktpersoner inom konstellationen (“ut-
kontakter”) tenderar att vara mycket begränsade 2005 såväl som 2006. De 
direktkontakter som initierats med andra aktörer inom samverkansarrangemanget 
är bara inriktade mot rehabiliteringsföretag/konsulter och handlar om 
“föreläsningar, rehabiliteringsfrågor och hälsoprojekt”. I detta sammanhang är 
det relativt uppenbart att arrangemanget ses som ett kompletterande verktyg i 
det interna personalarbetet, utöver samarbeten som etablerats med andra aktörer.  

En annan organisation som innehar en till viss del speciell position i 
samverkansarrangemanget är det lilla privata företaget som säljer konsultativa 
tjänster inom arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet. I likhet med det stora 
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privata företaget är den huvudsakliga inriktningen i deltagandet från denna 
organisation, på grund av den typ av verksamhet som utförs, att förmedla 
kunskap och kompetenser. Att en sådan deltagandeinriktning dominerar stärks av 
observationen att många av organisationens kundföretag utgör aktörer inom 
arrangemanget. På ett liknande sätt som i det samverkansbaserade samspelet som 
sådant, präglas den dagliga verksamheten av ett tillvägagångssätt där anställda 
arbetar med kundföretag i en “fortlöpande dialog” på basis av ett “etablerat 
samarbete”. Eller som företagets chef beskriver det:  

”För att snabbt greppa de här människorna [anställda i riskzonen för sjukskrivning]
måste vi ju ha ett etablerat samarbete med våra kunder, det vill säga då arbetsgivarna… 
så att de själva tar sitt ansvar” (Chef, liten privat rehabiliteringsaktör). 

Skillnaden mellan den position som kontaktpersonerna från denna organisation 
innehar vid formellt anordnade träffar och i nätet av informella direktkontakter 
mellan operativa representanter inom arrangemanget är påfallande. Under våren 
200551 uppgavs det från företagets sida att direktkontakter fanns gentemot så 
många som 15 av moderorganisationerna. De flesta av dessa kan ses som relativt 
sporadiska, men likväl återkommande över tid. Gentemot de 15 organisationerna 
i fråga initieras kontakter mer än en gång per år, men inte så tätt som veckovis. 
Beträffande vad dessa kontakter i praktiken, innehållsmässigt, handlar om påpekas 
det att “alla frågor handlar om arbetsmiljö, för de är våra kunder”. Kontakterna 
från de andra kontaktpersonerna gentemot det aktuella företaget och dess 
operativa representant (“in-kontakter”) kan betraktas som begränsade i relation 
till hur mönstret ser ut i den andra riktningen. Från färre än hälften (7) av dessa 
representanter framkommer att direktkontakter sker med företaget.  

Denna aktiva roll från konsultföretaget och dess kontaktperson när det gäller att 
etablera informella direktkontakter kan kontrasteras i relation till den inaktiva 
ansatsen i samspelet vid nätverksträffar som formellt anordnats; inga kontakter alls 
uppges ha förekommit med andra kontaktpersoner vid sådana sammankomster. 
Detta följer i linje med observationen att deltagandet har dominerats av en 
fokusering på att förmedla erfarenheter, snarare än att etablera kompetensutbyte i 
båda riktningarna baserat på operativa exempel från daglig verksamhet.  

En komplexitet som i hög grad genomsyrar ansatsen från de kontaktpersoner som 
innehar yrkesfunktioner som personalkonsulenter är ”att orka lyfta sig utanför 
och se möjligheterna… och också hinna odla de relationer som krävs för att få 
det att fungera” och att ”inte fastna i sin egen organisation och sitt eget arbete”. 
Då begränsad tradition anses finnas vad gäller denna typ av interorganisatorisk 
samverkan betonas det att en stark individuell drivkraft i linje med 

51 Inget empiriskt material insamlades från denna organisation under våren 2006 på grund av det faktum att 
företaget, ett par månader efter den första datainsamlingsomgången, valde att utträda ur 
samverkansarrangemanget.  
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samverkansidén är nödvändig bland kontaktpersonerna – ”annars ser du inte 
värdet i att samverka”. 

En liknande typ av tendens i att vara för upptagen i inomorganisatoriska 
aktiviteter och processer för att aktivt kunna ta del i samverkansprocessen 
påverkar även deltagandet från kontaktpersonen som företräder den medelstora 
statliga organisationen. Denna intervjuperson uttrycker ett perspektiv där 
samverkansarrangemanget och nätverkssamordnaren utgör ett verktyg för 
uppbackning när diskussionsbehov i dagligt personalarbete uppkommer. Det mest 
”naturliga” tillvägagångssättet anses emellertid fortfarande vara att i första hand 
kontakta personer med nyckelfunktioner inom moderorganisationen.  

”Alltså om jag behöver diskutera så är det klart att jag bollar med min chef. Men ibland 
så kanske jag behöver vända mig till någon kollega i Umeå, eller till styrelsen. Men 
arbetsgivarringen kan ju också vara ett bollplank tycker jag” (Personalkonsulent, 
medelstor statlig organisation).

Som indikerades i detta citat utgör kontaktpersonen i fråga en av de mest perifert 
positionerade representanterna när det gäller informella direktkontakter. Även 
om vissa (icke-frekventa) kontakter förekommer på spontan basis från andra 
operativa representanter (“in-kontakter)”, är det intressant att notera att “ut-
kontakterna” gentemot andra operativa representanter inom arrangemanget är 
mycket begränsade. Detta mönster framkom initialt under våren 2005 och 
präglade fortfarande i hög grad kontaktpersonens positionering i uppföljningen 
ett år senare. Det synsätt som presenterades av intervjupersonen, där litet fokus så 
här långt i samverkan ansågs ha lagts på att etablera mellanmänskliga relationer 
mellan kontaktpersoner, förefaller vara sammanbundet med ett tillvägagångssätt 
där samordnaren utgör den huvudsakliga diskussionspartnern. En gynnsam 
plattform för ett ökat informellt kontaktskapande kan likväl sägas föreligga då 
representanten ses som relativt central i kontakterna vid formellt anordnade 
träffar; en central positionering som präglar både “in-kontakter” och “ut-
kontakter” med andra i motsvarande samverkansfunktioner (dvs. 
kontaktpersoner).  

7.5.3. Anpassningen av ledningstekniker i samverkan för att 
främja organisatorisk utveckling 
När frågan om hållbarhet i samverkan över tid och nyttjandet av arrangemanget 
som ett långsiktigt verktyg för verksamhetsutveckling på organisatorisk nivå förs 
på tal, uttrycks bristen på en framförhandlad interorganisatorisk målsättning som 
en svårighet av många intervjupersoner. Detta påpekas från representanter inom 
alla (fyra) studerade moderorganisationer, även om någon enstaka av dessa hävdar 
att samspelet på mellanmänsklig nivå har vägletts av en outtalad gemensam 
inriktning ”för vi är aldrig oense, utan drar i samma riktning hela tiden”. Likväl 
menar de allra flesta att samverkansprocessen skulle främjas av en tydliggjord och 
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framförhandlad målsättning, som ett ramverk för aktiviteter och processer som 
initieras. En sådan målsättning skulle sedan, poängteras det, fortlöpande kunna 
diskuteras och anpassas till behov som signaleras av de inblandade aktörerna. Det 
årliga mötet inom arrangemanget där framtida aktiviteter planeras anses som en 
möjlig arena för sådana måldiskussioner.   

Detta årliga möte, kallat ”verksamhetsplanering”, utgör det huvudsakliga 
organiserade forumet för kontaktpersonerna att framföra idéer och förslag till 
samverkansaktiviteter att anordna. Representanterna från nätverkets styrelse 
beskriver att dessa återkommande planeringsmöten fyller funktionen att ”skapa en 
grund för styrelsen att arbeta vidare med, och sedan planera aktiviteter”. Den 
input som nås tar styrelserepresentanterna med sig i sitt konkreta arbete med att 
fastställa en planering för det kommande verksamhetsåret, men den fungerar 
också som en källa till vägledning för nätverkssamordnarens initiativtagande.  

Frekvensen i denna ”verksamhetsplanering” över tid och den procedur som 
präglar utbytet av idéer, kan i grunden ses som relativt stabil. De teman som lyfts 
och de frågor som diskuteras tenderar emellertid att variera avsevärt: det finns 
tydliga inslag av spontanitet och flexibilitet inom ramen för denna struktur vad 
gäller de behov som kommuniceras av de olika representanterna. Vid de årliga 
planeringarna läggs ett övergripande ramverk fast för året beträffande antalet 
träffar och deras ungefärliga inriktning. Det konkreta innehållet arbetas sedan 
fram av de enskilda kontaktpersonerna och samordnaren.  

“Programmet för varje kontaktträff har väl inte bestämts redan vid 
verksamhetsplaneringen, bara att man har planerat det här antalet och sedan har man ju 
förlagt det ofta hos något av företagen. Då har ju företaget fått vara med och sätta ihop 
det slutliga innehållet, och det har ju kunnat bli lite varierande, man har inte vetat 
någonting. Mycket är väl ändå styrt, eller ganska klart, när man gör 
verksamhetsplaneringen. Där ser man vad man tar fasta på och vad det finns för 
möjligheter” (Suppleant, arbetsgivarringens styrelse). 

För att den aktuella samverkan ska leda till utvecklingsprocesser inom de 
inblandade organisationerna betonar den före detta styrelseordföranden att 
samspelet inom arrangemanget måste fokuseras på frågor där ”det finns en 
drivkraft att aktivt delta”. Följaktligen ses det som nödvändigt med en 
grundläggande vilja hos inblandade kontaktpersoner ”att driva processen framåt”, 
vilket i sin tur förutsätter att ”samverkan är en prioriterad del av våra företag”. 
När den förre ordföranden talar om förekomsten av explicita mål för det 
samverkansbaserade samspelet kan dock viss ambivalens spåras. Å ena sidan 
hävdas tydliga målsättningar motverka ”en dålig förståelse” bland 
moderorganisationerna ”om vad de deltar i”. Samtidigt påpekas det också kritiskt 
att ”man kan låsa sig om man skriver målformuleringar som man hela tiden ska 
försöka fylla på något sätt”. Utifrån detta anses den mest centrala aspekten för att 
uppnå stabilitet i ett arrangemang som detta över tid vara entusiastiska 
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styrelserepresentanter som förmår att ”lyssna av” de behov som signaleras från 
moderorganisationerna. Dessa styrelserepresentanter måste också, menar 
intervjupersonen, ha förmågan att resolut tillse att processer startas och att 
planerade aktiviteter anordnas: 

“Där tror jag en väldigt viktig del i ett styrelsearbete och i en ledningsfunktion i ett 
sådant här nätverk är att man hela tiden är uppdaterad och lyhörd för processen som 
någonstans leder det här arbetet vidare. Och samtidigt också givetvis att man lyssnar av 
inåt i nätverket hur man tillgodoser kunskaps… hur man klarar av kunskapen, man 
måste ha bättre kompetens på olika områden och vad är det så att säga man upplever 
som problematiskt” (F.d. Ordförande, arbetsgivarringens styrelse).  

Vad som understryks som centrala uppgifter för en styrelsefunktion i ett lösligt 
organiserat samverkansarrangemang är följaktligen ”att aktivt följa utvecklingen 
inom företagen” och vara lyhörd till verksamhetsbehov ”som, så att säga, ständigt 
förändras”. Det framkommer förväntningar om att en sådan ansats från styrelsen 
ska användas på basis av den primära samverkansinriktningen att ”förstärka 
initiativet som arbetsgivare har i hälsofrågor”. Att fungera som ett stödsystem 
gentemot nätverkssamordnaren ses också som en viktig uppgift för en styrelse i 
ett nätverk.  

Från representanterna i nätverkets styrelse kan ett större antal olika förväntningar 
skönjas beträffande specifika egenskaper och kompetenser som en samordnare 
ska besitta. För att ge några exempel omfattar sådana förväntningar: uthållighet 
(”bibehållen inspiration”), lyhördhet (”förmåga att lyssna och ta in intryck från 
olika strömningar”), ett helhetsperspektiv (”se vad som händer i arbetslivet, 
mellan företagen och ute i samhället och bland enskilda individer”), samt, 
kreativitet (”att hjälpa oss att hitta nya vägar”). På en övergripande nivå betonas 
uppgiften för nätverkssamordnaren vara att “hålla ihop sådana här operativa 
saker, som att sända ut inbjudningar till träffar”. Det är likväl uppenbart från de 
många beskrivningar som förmedlas av intervjupersonerna att samordnarens 
funktion överskrider rollen att bara koordinera konkreta processer och aktiviteter 
i samverkan. Utöver detta förväntas samordnaren även vara en initiativtagare, 
lyssna in och vidareförmedla nya idéer och ”aktivt sprida den samlade tanken om 
samverkan”. Med andra ord: att vara ”en motor” i samverkansprocessen.  

”Jag tror att i det här sammanhanget, i ett sådant här nätverk, är en oerhört viktig 
uppgift som styrelsen har att ge så mycket stöttning som det går till samordnaren, för 
jag tror att man bör… det finns inte sådär hemskt mycket stora frågor för en styrelse 
utöver att se till att samordnaren fungerar och har nödvändiga resurser på olika sätt – 
både att han mår bra och fungerar och att han också har den förståelsen som innebär 
att styrelsen kan ställa upp med resurser vad det då än är för något. Jag tror att inte bara 
att ett formellt utan ett informellt förhållande bör råda mellan styrelse och samordnare, 
att man har ett närmare team” (F.d. Ordförande, arbetsgivarringens styrelse).  
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När det gäller styrelserepresentanternas roller i relation till samordnarens 
funktion poängteras det att “vi diskuterar mycket med samordnaren, men vi 
bidrar också med förslag”. En sådan jämbördig ansvarsfördelning i 
idégenereringen, där initiativ inte bara kommer via samordnaren, betraktas som 
central om samverkansarrangemanget ska överleva i ett långsiktigt perspektiv. 
Samordnaren urskiljer också en förändring över tid där styrelserepresentanterna 
har tenderat att bli alltmer aktiva i att själva presentera idéer och omsätta dessa i 
praktik. Snarare än ett tillvägagångssätt där samordnaren initierar uppslag till 
verksamhet och styrelsen ”diskuterar dessa och säger ja eller nej” och där mötena 
följer en formell dagordning, har representanterna nu i större utsträckning ”insett 
att man måste ha mera diskussions- och utvecklingsmöten”. Detta betraktas som 
en mycket positiv utveckling av samordnaren då… 

”… Det känns bra när det kommer från arbetsgivare att dom gör det här, kollar upp 
möjligheterna i någon fråga. /…/. Det blir bättre när det kommer direkt från 
arbetsgivare som säger vad de skulle jag vilja göra, jämfört med om jag ser något och så 
skickar jag ut det. Känslan är att man då inte får samma gensvar heller” (Samordnare). 

Även om de konkreta formerna för styrelsens arbete inte förefaller ha diskuterats i 
någon större omfattning framförs det att “vi har en styrelse som är rätt alert och 
som för processen framåt”. Koordineringen mellan styrelserepresentanterna och 
inriktningen i deras arbete anses ha utvecklats ”på ett naturligt sätt” när dessa 
kontinuerligt har mötts för att diskutera olika strategiska frågor – några konkreta 
processer för att främja samkörningen mellan gruppmedlemmarna har inte 
förekommit. Följaktligen menar en styrelseledamot att ”jag kan inte påminna mig 
om att vi har haft diskussioner om att nu ska vi göra si eller så”. När frågan ställs 
huruvida styrelsefunktionen inom en arbetsgivarring som denna skiljer sig från 
sedvanligt styrelsearbete i ordinarie verksamheter, ger intervjupersonen följande 
beskrivning:  

”Samordnaren, han har en styrelse med sig för det är ju ändå styrelsen som beslutar vad 
samordnaren ska göra. Många gånger kommer samordnaren ju med förslagen själv, 
men alltså det spelar ju ingen roll vem som kommer med förslagen” (Ledamot, 
arbetsgivarringens styrelse). 

I detta sammanhang kommer en balansgång upp till ytan. Medan det hävdas att 
styrelsen ”inte ska gå in och styra enskilda processer som samordnaren har”, 
förväntas styrelserepresentanterna ändå i någon mån ”ge klara direktiv för vad 
samordnaren ska arbeta med”. I det avseendet anses representanterna i styrelsen 
ha en viktig funktion i att se till att signaler från moderorganisationerna 
uppmärksammas och, i slutändan, de facto präglar utformningen av de aktiviteter 
som anordnas. Således är styrelsens primära roll att fortlöpande övervaka att 
ramarna och den samverkansinriktning som lagts fast i samband med 
verksamhetsplaneringen upprätthålls. De intervjuade representanterna talar dock 
ovilligt om styrning i det samverkansbaserade samspelet. En suppleant från 
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styrelsen hävdar exempelvis att man från styrelsens sida inte bestämmer 
utformningen av de träffar som ska anordnas, utan ”det handlar mer om 
inriktning”.

Vad kan då sägas om organiseringen av samverkansarrangemanget som ett verktyg 
för att nå organisatorisk utveckling inom moderorganisationerna? Det kan på en 
övergripande nivå noteras att information beträffande samverkansaktiviteter och 
processer inte systematiskt spridits vidare av kontaktpersonerna. De operativa 
representanternas återföring av erfarenheter och kunskap som utvecklats i 
samverkansprocessen har heller inte präglats av kontinuitet. Plattformen för sådan 
återföring kan betraktas som förhållandevis instabil, då medvetenheten om de 
utgångspunkter och ambitioner som samverkan grundar sig på är begränsad bland 
medarbetare i ordinarie verksamheter. Detta framkommer på ett illustrativt sätt i 
en redogörelse från chefen vid den medelstora statliga organisationen:

”Nja, den [medvetenheten om arbetsgivarringen] är nog inte så stor direkt allmänt sett. 
Den finns naturligtvis i samverkansgruppens [intern gruppbildning] kretsar och man 
vet om att den finns. Men den blir ju riktigt känd då när det blir ett skarpt läge, på 
något sätt. Och vi har heller inte gått ut och skrävlat om att vi tillhör en ring, utan 
ledningen vet det och samverkansgruppen vet det… att vi är med där” (Chef, 
medelstor statlig organisation).

Ett liknande resonemang förs av kontaktpersonerna som representerar den stora 
offentliga förvaltningen. Dessa menar visserligen att samverkansarrangemanget 
”inte är okänt” och att arbetsledare och linjechefer ute i verksamheten ”kanske 
inte vet i detalj, men de vet att ringen är något bra”. Det är likväl uppenbart att 
intervjupersonerna inte aktivt vidarespridit information och erfarenheter från det 
samverkansbaserade samspelet. Sådan spridning har snarare skett genom 
samordnaren och/eller indirekt via samordnade föreläsningar och 
utbildningskurser som anordnats inom ramen för samverkan. Kontaktpersonerna i 
fråga betonar i det sammanhanget att det som operativ representant har varit svårt 
att inta en aktiv roll i att föranleda spridningsprocesser, på grund av en bristande 
konceptuell tydlighet i vad konstellationen i grunden står för. Följaktligen menar 
en av dessa att ”man måste ha klart för sig vad man ska förmedla, det ska vara 
tydligt” och ”jag tycker att det inte är riktigt tydligt idag”.  

Förutsättningarna för att information och samverkanserfarenheter ska absorberas 
på bred basis inom moderorganisationerna ses således, utifrån denna konceptuella 
otydlighet, som relativt begränsade. Detta framförs som en bakgrundsförklaring 
till de tillkortakommanden som uppmärksammats när det gäller att uppnå 
utvecklingsprocesser inom moderorganisationerna utifrån den samverkan som 
organiserats. Svårigheterna att nå kontinuitet i spridningen kontextualiseras också 
i relation till de stora mängder information som på daglig basis sprids inom 
organisationerna. Det påpekas därför att det med tydlighet måste framgå hur 
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samverkansarrangemanget kan användas som ett verktyg i det dagliga arbetet, om 
arbetsledare och verksamhetschefer ska kunna ta till sig budskapet och aktivt delta 
i samverkansprocessen.  

”Man har ju tagit upp det på chefsforum, man har informerat och sådär. Men det är ju 
bara att fundera på hur mycket information man får veckovis och hur mycket som 
rinner av en. Så frågar man idag så är det nog inte så många chefer som har koll på 
läget, i det avseendet” (Personalchef, stort privat företag).  

Bland enhetschefer, produktionschefer, arbetsledare, fackliga representanter samt 
skyddsombud, framkommer det att samverkansidén bara i begränsad utsträckning 
slagit rot inom de (fyra) moderorganisationer som närmare undersökts. Från 
enhetschefer vid den stora offentliga förvaltningen påpekas det till exempel att 
”jag vet väldigt lite om den” och ”jag kan inte påminna mig att jag har haft 
någon kontakt med den över huvud taget”. Utifrån den begränsade information 
dessa över tid har fått om samverkansarrangemanget uttrycks till och med 
skepticism huruvida denna typ av samspel kan göra det möjligt att uppnå några 
reella fördelar, primärt när det gäller ett utbyte av arbetsträningsplatser. Detta gör 
att en prioritering av deltagande i de samverkansaktiviteter som anordnas 
förefaller relativt avlägsen. En tvekande attityd gentemot att samverka i denna 
form förefaller också finnas på bredare basis, bland arbetsledare, vid olika enheter 
inom den stora offentliga förvaltningen.  

”Jag är rädd för att de som har hört talas om arbetsgivarringen är ännu mera negativt 
inställda till den än vad jag uttrycker. Jag vet inte hur negativ du känner att jag är, men 
på en skala så tror jag att de är ännu mer negativa till den… många på den här 
våningen, om jag känner dem väl. Det man har hört. /…/. Det kan ju vara en 
informationsfråga. Att man inte förstår vad det är frågan om” (Avdelningschef, stor 
offentlig förvaltning).

Trots att det är svårt att spåra några konkreta exempel på ifrågasättande attityder 
gentemot samverkansarrangemanget, kommer en markerad distans upp till ytan 
från det stora privata företagets driftschefer och produktionsledare. Dessa 
uppvisar en begränsad medvetenhet om samverkansidén och har svårt att se 
några kopplingar till de operativa processer som präglar daglig verksamhet. 
Snarare tenderar de att hänvisa till personalenheten som den del av 
organisationen som kontinuerligt nyttjar och har kontakten med arrangemanget.   

“Det ringer någon klocka, men det känns väldigt långt borta. /…/. Det är väl mest 
personalavdelningen som har den kontakten, tror jag. Jag vet inte hur arbetsledarna ute 
i produktionen skulle kunna nyttja ringen, men vi följer de riktlinjer och föreskrifter 
som finns runt det här inom företaget” (Driftschef, stort privat företag).

I överensstämmelse med vad som indikeras av chefen ovan finns en stor osäkerhet 
bland arbetsledare om vad samverkan, så som den organiserats inom det aktuella 
arrangemanget, i realiteten betyder. Det flesta förmedlar en begränsad insyn i 
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utgångspunkterna för det gränsöverskridande samspelet och vad samverkan 
förväntas leda till. Således sägs det bland annat att: ”jag vet inte ens vad det är för 
något”, ”vad sade du att den hette?” och ”jag har ingen erfarenhet av den alls, 
detta är helt nytt för mig”. Trots denna osäkerhet framgår i många fall ändå en 
positiv inställning till mer utvecklade och systematiska utbytesprocesser över den 
egna organisationens gränser. Detta gäller framförallt samordnade utbildningar 
och erfarenhetsutbyte i frågor som handlar om arbetsmiljö. Det är likväl 
uppenbart att det finns en bristande tydlighet inom organisationen när det gäller 
hur kontakt kan och bör tas med samverkansarrangemanget. En arbetsledare 
ställer exempelvis frågan: ”ska vi kontakta ringen, eller förs det vidare genom 
förvaltningen?”.  

Från fackliga representanter uttrycks det kritiskt att de inblandade arbetsgivarna 
på ett tydligare sätt måste utreda hur samverkansarrangemanget ska kunna nyttjas 
på bred front inom organisationerna. Utifrån en sådan intern process av utredning 
ses det sedan, i ett andra steg, som centralt att gå ut och informera medarbetare 
om de områden där arrangemanget aktivt kan användas för utvecklingsprocesser 
på verksamhetsnivå. Den fackliga representanten från den stora offentliga 
förvaltningen efterlyser på ett allmänt plan en större tydlighet i de ambitioner som 
vägleder organisationens deltagande som aktör i det samverkansbaserade 
samspelet.  

“Arbetsgivaren kanske måste visa lite framfötter för att denna samverkan är något bra. 
Då man kommer dit så finns det inte en representant från arbetsgivaren. Ska man bara 
stå och betala en medlemsavgift, då kan man ju hellre sluta ut det då. /…/. Man måste 
ju se ’vad ska vi betala till?’, och det är ju riktigt. Man kanske måste få bort det där och 
sluta prata om det gamla i sådana fall och berätta att nu är det detta som vi har tänkt 
göra i samverkan” (Facklig representant, stor offentlig förvaltning).   
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8. Flerfallsanalys av insamlad empiri 

På basis av de empiriska illustrationer på fallnivå som presenterats, bygger detta kapitel på 
en jämförande flerfallsanalys av regelbundenheter och mönster som observerats på en mer 
övergripande nivå. Presentationen är emellertid inte bara inriktad på mönster mellan 
samverkansarrangemangen, utan även viktiga skillnader med hänvisning till denna 
avhandlings fokus och syfte. Kapitlet omfattar således en mer aggregerad analys av de olika 
fallen där likheter och skillnader i resultat demonstreras utifrån samma tre huvudsakliga 
avsnitt som präglade det föregående kapitlet. Analysen är uppbyggd utifrån 
innehållsrelaterade rubriker, men följer den tematiska struktur som jag lade grunden för i 
problematiseringskapitlet (kapitel 4). Först behandlas ambitioner och viljeriktningar i 
samverkan, därefter villkor och utgångspunkter för de operativa representanternas 
positionering samt, slutligen, styrnings- och ledningsprocedurer som nyttjas där 
förutsättningarna för långsiktighet i samverkan särskilt analyseras. När det gäller detta sista 
tema är frågorna om spridning av samverkanserfarenheter och legitimitet för samverkan 
specifikt viktiga aspekter. De huvudmönster som urskiljs när det gäller 
samverkansambitioner och ideal samt koordinering av relationer summeras i två 
fyrfältsfigurer (den första av dessa tidigare presenterad i kapitel 5). Dessa figurer utgör 
grunden för en mer långtgående diskussion kring möjligheter och hinder i samverkan i 
avhandlingens sista kapitel (kapitel 9).  

Innan förekomsten av framförhandlade ambitioner bakom interorganisatorisk 
samverkan som förändringsstrategi analyseras ur ett jämförelseperspektiv mellan 
de olika fall som studerats, är det viktigt att påminna om några fallrelaterade 
skillnader som diskuterades i metodkapitlet (kapitel 6). Betydelsen av en 
koordinerande interorganisatorisk målsättning kan förväntas vara större i fall 1-3 
(myndighetssamverkan) än fall 4 och 5 (arbetsgivarsamverkan). Detta kan hävdas 
då samverkan inom de tre första arrangemangen bygger på koordinerat samspel i 
dagligt klientarbete mellan operativa representanter (handläggare), medan de 
motsvarande företrädarna (personalkonsulenter) i de senare två fallen i regel bara 
möts månadsvis för att utbyta erfarenheter och kunskaper i personalfrågor. Dessa 
fallrelaterade skillnader i samverkansprocessernas täthet skapar olika 
utgångspunkter och behov när det gäller mellanmänsklig koordinering. Den 
samverkan som arrangerats inom fall 4 och 5 inbegriper emellertid en strävan att 
överbrygga fler gränser; mellan offentliga organisationer och det privata 
näringslivet, stora och små organisationer, olika inomorganisatoriska 
yrkespositioner osv.

Skillnaderna mellan samverkansarrangemangen i detta avseende kan närmare 
illustreras genom att återvända till den konceptuella figur av samverkan som 
förändrings- och utvecklingsstrategi som presenterades i kapitel 5 (figur 5). Om 
de fall som studerats ska kategoriseras i denna figur kan det göras enligt följande 
(se figur 8).  
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Det kan i grunden hävdas att samtliga arrangemang präglats av en inriktning mot 
samverkan då det finns en strävan att etablera ett övergripande ramverk för 
gränsöverskridande relationer med viss varaktighet och av en mer långsiktig 
karaktär. Utöver detta finns också en viljeriktning bland de deltagande parterna i 
alla studerade fall att genom samverkan över tid nå utvecklingsmöjligheter och 
vinna fördelar på bred basis inom berörda verksamheter. Fall 1-3 bygger dock på 
tätare samarbets- och samverkansprocesser (se grått fält till höger i figuren), 
medan majoriteten av de aktiviteter som initierats inom fall 4 och 5 handlar om 
nätverkande och samordning för informations- och kompetensutbyte (se grått fält 
till vänster i figuren). Detta gör på en övergripande nivå gränsöverskridandet 
inom fall 1-3 mer svårhanterbart, komplext och hängivenhetskrävande för 
inblandade organisationer och representanter. Inom fall 4 och 5 kan 
representanterna i större omfattning bibehålla en självständighet i 
yrkesutövningen och behöver inte förhandla samverkanspositioner på ett lika 
långtgående sätt. Dessa hanterar heller inte klienter i det samverkansbaserade 
samspelet, vilket inte ställer samma krav på koordinerade representantfunktioner.    

Nätverkande Samordning Samarbete Samverkan 

Komplexitet och hängivenhet 

Figur 8: Kategorisering av fall, i relation 
till tidigare presenterad konceptuell figur av 
samverkan (figur 5). 

Fall 4 & 5 Fall 1, 2 & 3
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8.1. Fragmenterade ambitioner och utgångspunkter i 
samverkan
Det kan noteras att det föreligger uppenbar fragmentering beträffande vad som i 
realiteten ska uppnås genom interorganisatorisk samverkan i samtliga utom ett 
(fall 3) av de arrangemang som studerats. De aktörer som företräder fall 1, 2, 4 
och 5 presenterar visserligen vissa utgångspunkter där villkor och utmaningar 
inom lokalsamhället problematiseras, men dessa har inte i någon större omfattning 
framförhandlats eller explicit formulerats av parterna själva som en gemensam 
plattform för samverkan. Det är på en allmän nivå svårt att spåra någon 
överenskommen interorganisatorisk målformulering i dessa fall.  

Inom alla fem samverkansarrangemang har det funnits en initial oro, till och med 
skepticism, bland de operativa representanterna med avseende på möjligheterna 
att överbrygga yrkesrelaterade olikheter på handläggarnivå. Detta huvudsakligen 
på grund av vad som uppfattas vara omfattande skillnader i de operativa villkor 
och behov som präglar moderorganisationernas dagliga verksamhet, där 
organisationernas sektorstillhörighet och storlek ofta problematiseras. Bortsett från 
vad som, till viss del, kan sägas om tillvägagångssättet inom fall 3, har 
organiseringen av de interorganisatoriska arrangemangen inte byggt på någon 
kollektiv ”bottom-up inriktad” mobilisering från den operativa personalen. 
Grunden för initierandet och formeringen av arrangemangen har snarare utgjorts 
av politiska signaler och incitament (jfr. ”push and pull strategies”; Huxham & 
Vangen, 2005: 7) eller en samverkansidé som formulerats och introducerats av en 
enskild samordnare. Med hänvisning till denna sistnämnda utgångspunkt i 
processen av samverkansformering utmärker sig tre fall (fall 1, 4 och 5) från de 
övriga. Dessa arrangemang genomsyras av en inriktning där en enskild 
samordnare har fungerat som en drivkraft i den inledande problemformuleringen 
och/eller i fasen av koordinering mellan operativa representanter. En sådan 
inriktning kan, åtminstone i någon grad, ses som sammanlänkad med proaktiva 
ansatser för att främja upparbetandet av ett helhetsperspektiv och en gemensam 
riktning i samverkan; ansatser som kan hävdas skapa möjligheter såväl som vissa 
problem.  

De möjligheter som sådana ansatser förefaller skapa är primärt relaterade till den 
fristående position som samordnaren innehar i relation till 
moderorganisationerna. En dylik samordnarposition kan främja koordineringen i 
samverkan på så sätt att denne inte är influerad av organisationsspecifika 
perspektiv och således, med ett övergripande och helhetsinriktat synsätt, kan 
bidra med att lägga fokus på vad som förenar de involverade parterna. De 
problem som ansatser i denna riktning kan föranleda är emellertid att 
samordnaren blir den huvudsakliga bäraren av samverkansidén. Om en sådan 
utveckling tar överhanden skapas en inneboende sårbarhet inom 
samverkansarrangemanget, där kontinuiteten till stor del blir avhängig av den 
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enskilde samordnarens bibehållna engagemang. Funktionen som samordnare 
inbegriper i detta perspektiv en komplex balansgång i att fungera som en 
möjliggörare och ”katalysator”, utan att för den skull ta över processen från 
inblandade moderorganisationer och representanter.   

Några konkret formulerade samverkansambitioner från moderorganisationernas 
sida är svåra att skönja inom samtliga fall som studerats. Utgångspunkter om vad 
som ska uppnås genom interorganisatorisk samverkan framkommer visserligen 
från cheferna med ledningsfunktioner inom de olika samverkanskonstellationerna, 
men dessa ambitioner har bara i begränsad utsträckning framförhandlats och rotats 
internt i organisationerna. Likväl finns det, i varierande utsträckning inom de 
olika fallen, tendenser att perspektiv och behov som präglar de olika 
moderorganisationernas dagliga verksamhet influerar och skapar splittring i 
samverkansprocessen. Inom fall 1 och 2 uppvisas till och med viss misstänksamhet 
bland aktörerna med avseende på varandras intressen och vem som i praktiken 
når mest fördelar av den samverkan som organiserats. Sådan misstänksamhet som 
manifesteras i relationella spänningar och/eller markerad distans kommer mest 
uppenbart till ytan i relationen mellan försäkringskasse- och 
arbetsförmedlingskontor (i fall 1 och 2) samt mellan offentliga och privata 
arbetsgivare (fall 4 och 5). Argument framförs återkommande från representanter 
vid moderorganisationer av dessa typer om olika ingångar till samverkan och 
skilda prioriteringar i att aktivt delta och bidra i utbytesprocesser. Inom fall 4 och 
5 finns också en skiljelinje mellan aktörer som framförallt, i utbytesprocesser, är 
inriktade på att förmedla och de som snarare har en utgångspunkt i att absorbera 
erfarenheter och kompetenser via samverkan. Intressant att notera bland de små 
privata företagen, som också utgör rehabiliteringsaktörer/konsulter, är att deras 
deltagande speglar vad som förefaller vara icke-formaliserade 
organisationsbaserade ambitioner att ”göra affärer” utifrån positionen som en 
samverkande aktör.  

Vad kan då sägas om förekomsten av viljeriktningar och ambitioner med 
deltagandet i samverkan bland de enskilda operativa representanterna inom 
samverkansarrangemangen? Huvudmönstret i detta avseende är att dessa i 
utgångsläget har haft begränsad drivkraft i sina representantfunktioner och relativt 
låga förväntningar om presumtiva fördelar och utvecklingsmöjligheter på basis av 
det gränsöverskridande samspelet. De uppvisar i många sammanhang en splittring 
där det initialt har upplevts svårt att balansera representantfunktionen med 
yrkesrollen inom ordinarie verksamhet. Gradvis har dock handläggarnas och 
personalkonsulenternas entusiasm – framförallt bland dem som representerar fall 
2, 3, 4 och 5 – växt sig stark, då de över tid nått ett berikande lärande och ökad 
yrkeskunskap genom sitt deltagande. Dessa entusiastiska representanter har 
formellt förväntats att, parallellt med sina insatser inom arrangemangen, fungera 
som budbärare och aktivt sprida information och erfarenheter från samverkan till 
sina moderorganisationer. Detta har dock skett i mycket begränsad utsträckning 
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och de operativa grupperna har inom samtliga fall som studerats alltmer tenderat 
att utgöra kärnan i samverkansprocessen, med svaga kopplingar till sina 
hemmaorganisationer och andra yrkesgrupper inom dessa.  

8.1.1 Organisationsspecifika och informella viljeriktningar tar 
överhanden 
De olika ambitioner och motiv som moderorganisationerna och deras 
representanter uppvisar för sitt deltagande i samverkan, kommer nu att illustreras i 
relation till de olika ”ideal” som sammanställdes i den fyrfältsfigur (figur 5) som 
presenterades i avhandlingens teorikapitel (kapitel 5). Utgångspunkten är att 
utifrån de fallöverskridande jämförelser som gjorts påvisa och diskutera rörelser 
inom denna figur (se figur 9). När jag talar om starka rörelser (markerad pil, se pil 
1) handlar det om ett mönster som återkommer i flera av de fall som studerats, 
medan en svag rörelse (streckad pil) betecknar en riktning där något enskilt 
samverkansarrangemang och/eller flertalet moderorganisationer inom ett 
arrangemang utmärker sig. Nära kopplat till rörelserna i figuren beskrivs också 
spänningar som påverkar koordineringen i samverkan, vilka illustreras genom 
zick-zack pilar.   

Hög grad av 
ambitioner 

Hög grad av 
ambitioner 

Låg grad av 
ambitioner 

Låg grad av 
ambitioner 

‘Professionellt ideal’ 
= Legitimitet 
(individuell) 

’Synergistiskt ideal’ 
= Samförstånd, 
ömsesidigt beroende 

Figur 9: Fyrdimensionell figur av 
graden av mellanmänskliga och 
organisatoriska ambitioner i samverkan, 
med illustrerade rörelser (utgår från 

‘Byråkratiskt 
förvaltningsideal’  

‘Effektivitetsideal’ 

= Hierarki och/eller 
marknad 

Organisatoriska ambitioner 

Individuella 
ambitioner 

‘Legitimitetsideal’  
= Legitimitet 
(organisatorisk)

1 4

3

2
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De ideal som presenteras i denna figur har identifierats på basis av relevant teori 
inom området och med hänvisning till de iakttagelser som gjordes i den initiala 
probleminventerande studien (Ohlsson 2004; 2005). Det byråkratiska 
förvaltningsidealet och effektivitetsidealet som har klassificerats i fältet längst ned till 
vänster i figuren skiljer sig till viss del från varandra, men har det gemensamt att 
de båda representerar ambitioner som är organisationsbundna och 
verksamhetsspecifika, snarare än samverkansinriktade. Utgångspunkterna att 
koordinera sig i samverkan med andra aktörer framstår i detta avseende som långt 
ifrån självklara, då effektivitets- och produktionsintressen som tagit form i skilda 
organisatoriska sammanhang står i förgrunden. Samverkansambitionerna 
kringskärs här också av standardiserade regler, formella direktiv och 
effektivitetsmått som utgår från den egna verksamhetsutövningen. En riktning 
utifrån dessa ideal förefaller skapa fragmenterade positioner och göra processen att 
nå koordinering i samverkan svårhanterbar och komplex. Legitimitetsidealet (i fältet 
längst ned till höger i figuren) kan spåras till strävanden från 
moderorganisationerna att arbeta tillsammans för att uppnå ett gott rykte och 
stärkt legitimitet i en lokal och regional, i någon mån också nationell, kontext. 
När en sådan inriktning primärt utgår från och fokuserar organisatoriska 
ambitioner, blir ofta deltagandet från enskilda operativa representanter i det 
gränsöverskridandet samspelet sporadiskt då incitamenten för att samverka är 
oklara på individuell nivå. Detta ideal grundar sig dock på ett perspektiv där 
betoningen inte i första hand, som i fråga om exempelvis effektivitetsidealet, 
ligger på det inomorganisatoriska värdeskapandet, utan värdeskapandet i ett större 
sammanhang med tyngdpunkten på organisationens positionering och 
ansvarstagande i lokalsamhället. Man kan därmed hävda att det redan i grunden 
finns en logik och en nödvändighet i att överbrygga organisatoriska gränser och 
etablera interorganisatoriska relationer.

Riktningen utifrån legitimitetsidealet skiljer sig avsevärt från den orientering i 
samverkan som det professionella idealet anger. Inom det professionella idealet 
(högst upp till vänster i figuren) utgörs utgångspunkten av legitimitetssträvanden 
på individuell nivå, bland operativa representanter, där viljeriktningen i samspelet 
framförallt vägleds av ambitioner från handläggare att utveckla professionalismen i 
yrket. Sådana strävanden – där ökad legitimitet och utveckling i yrket genom 
representantfunktionen i samverkan utgör grunden – föranleder att ambitionerna 
på individuell nivå kommer i förgrunden i samverkansprocessen och de 
organisatoriska ambitionerna hamnar i skymundan. Den sista typen av ideal i 
figuren, det synergistiska idealet (fältet längst upp till höger), baseras på en 
utgångspunkt till att samverka där moderorganisationer såväl som enskilda 
representanter har insett att de står i ett beroendeförhållande till varandra. En 
inriktning utifrån detta ideal genomsyras av en utbredd medvetenhet bland 
involverade aktörer om nödvändigheten av att anpassa sig till varandra för att 
förhöja varandras kapacitet, i syfte att hantera ett problem eller främja ett 
utvecklingsintresse som alla parter betraktar som relevant och centralt. I sådana 
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sammanhang blir samverkansidén eller den överenskomna strategin för förändring 
(jfr. Hofmaier, 1999) den huvudsakliga källan till reglering, som utpekar 
riktningen för ambitionerna och de relationer som utvecklas på ett organisatoriskt 
och individuellt plan.  

Aktörerna inom de fall som studerats har samtliga på ambitionsnivå, i högre eller 
lägre grad, eftersträvat det synergistiska idealet när samverkansarrangemangen har 
initierats. I praktiken är det dock svårt att urskilja några överenskomna 
interorganisatoriska strategier och uppslutningen för samverkan inom 
moderorganisationerna är svag. Därmed har utrymme funnits för andra mer 
underliggande ambitioner att influera riktningen i det samverkansbaserade 
samspelet.  

Utifrån det empiriska material som insamlats framgår det tydligt att 
moderorganisationernas olikartade verksamhetsinriktningar och yrkesprocedurer i 
dagligt arbete, relaterade till det byråkratiska förvaltningsidealet och/eller 
effektivitetsidealet, skapat distanserade utgångspositioner och splittring kring vad 
som ska uppnås i samverkan. Representanterna inom de olika 
samverkansarrangemangen ger uttryck för att de, åtminstone under de första åren 
av samverkan, varit skeptiska till möjligheterna att överbrygga olikheter och nå 
ett ömsesidigt givande utbyte. Betoningen från moderorganisationerna har inte på 
något tydligt sätt legat på de gemensamma fördelarna med samverkan eller den 
övergripande synergin. I det sammanhanget ter sig det professionella idealet som 
en central utgångspunkt som tagit överhanden och över tid satt sin prägel på de 
operativa representanternas deltagande, även om detta inte kännetecknat den 
initiala övergripande organiseringen av samverkan på ett formellt och explicit 
plan. Det handlar snarare om en informell intresseriktning som har utvecklats 
över tid där strävanden efter ökad professionalism i yrket utgjort ett viktigt 
incitament. Utifrån detta kan man alltså tala om en rörelse i samverkansprocessen 
från en initial splittring där det byråkratiska förvaltningsidealet och 
effektivitetsidealet skapat kluvna utgångspunkter för att samverka, gentemot det 
professionella idealet som på informell basis utvecklats mellan operativa 
representanter (se pil 1 i figuren). Drivkraften och kontinuiteten i det 
samverkansbaserade samspelet kan framförallt spåras till de operativa grupperna 
som tappat mycket av kontakten med moderorganisationerna. Detta utgör den 
mest dominerande rörelse som kan urskiljas, varför pilen markerats med 
heldragna, och inte streckade, linjer.  

Representanterna inom dessa operativa grupper tvingas dock återkommande 
förhålla sig till ledningstekniker och uppföljningsinstrument som utgår från det 
byråkratiska förvaltningsidealet och/eller effektivitetsidealet, vilket tenderat att ha 
en negativ påverkan på koordineringen. Man kan därför tala om att ett 
spänningsförhållande föreligger mellan det professionella idealet och 
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utgångspunkter för verksamhetsledning i deras ordinarie verksamheter. Detta har 
skapat komplexitet i samspelet inom de operativa grupperna.  

Även om de operativa grupperna under samverkansprocessens förlopp tappat 
mycket av kontakten med ordinarie verksamheter och tyngdpunkten i samspelet 
inom dessa grupperingar i huvudsak ligger på just det professionella idealet, kan 
en svag rörelse skönjas i riktning mot det synergistiska idealet (se pil 2 i figuren). 
Denna rörelse illustrerar en viljeriktning som kommer till uttryck inom fall 5. 
Här framkommer ambitioner bland kontaktpersonerna att vidga den samverkan 
som organiserats till att involvera fler yrkesgrupper inom moderorganisationerna. 
Trots att ett sådant vidgande ter sig som komplext att uppnå då ansvariga chefer 
har en perifer roll i samverkansprocessen, har flertalet initiativ i form av träffar 
och seminarier anordnats för att åstadkomma en sådan utveckling. Utifrån 
observationer på en mer allmän nivå kan man dock tala om en spänning mellan 
det professionella och det synergistiska idealet. I de allra flesta arrangemang finns 
ingen tydlig eller uttalad vilja att överbrygga de operativa gruppernas gränser, 
samtidigt som den samlade samverkanskapaciteten eller synergin framstår som 
oklar då samspelet fortlöper tämligen isolerat från ordinarie verksamheter.  

Legitimitetsidealet återkommer som en central utgångspunkt inom framförallt fall 
4 och 5, där goodwillrelaterade motiv samt ambitioner att stödja varandra för att 
bli den goda arbetsgivaren och signalera ett socialt ansvarstagande över 
organisationsgränser dominerar. Inom dessa arrangemang finns dock flertalet 
exempel på moderorganisationer som ger uttryck för samverkansambitioner som 
relaterar till legitimitetsidealet, men som i huvudsak, informellt, är inriktade på att 
främja affärsintressen och öka sin organisations konkurrenskraft och effektivitet 
(se pil 3 i figuren). Som en konsekvens av denna inriktning deltar dessa 
organisationers representanter endast sporadiskt och med oklara motiv vid träffar 
och möten som fortlöpande anordnas, utan har en primär ansats att knyta 
direktkontakter med andra moderorganisationer. Detta är exempelvis fallet när 
det gäller moderorganisationer som i ordinarie verksamhet utgör 
rehabiliteringsaktörer/konsulter, vilka genom ett deltagande i samverkan kan odla 
kundrelationer och nå input för att uppdatera utbudet av tjänster. Här kan man i 
grunden urskilja en spänning mellan mer samverkansinriktade ambitioner om att 
genom gränsöverskridande samverkan utgöra den goda arbetsgivaren, och 
effektivitetsideal som tar utgångspunkt i den egna verksamheten.   

En annan relativt svag, men likväl tydligt urskiljbar, rörelse kan noteras på basis av 
den inriktning i samverkan som synliggörs inom fall 3. Inom detta 
samverkansarrangemang finns en betonad utgångspunkt i myndighetskontorens 
positioner som aktörer i lokalsamhället, där det gemensamma värdeskapandet 
över organisationsgränser står i fokus. Samverkan kan på det sättet, i detta 
sammanhang, sägas vara organisationsmobiliserad och utgår till stor del från 
legitimitetsidealet. Då jämbördiga påverkansmöjligheter betonas och en 
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medvetenhet om det ömsesidiga beroendet i klientarbete över 
myndighetskontorens formella ramar och gränser utvecklats och lett till ett 
samförstånd mellan inblandade parter, kan en riktning mot det synergistiska 
idealet skönjas (se pil 4 i figuren). 

Man kan således, sammanfattningsvis, huvudsakligen tala om en stark (markerad 
pil) och tre svagare rörelser (streckade pilar) i de ambitioner och ideal som utgör 
grunden för orienteringen i samverkan. Då dessa rörelser ofta speglar 
underliggande och mer inofficiella riktningar i samverkan föranleder de 
spänningsförhållanden, antingen i relation till ordinarie verksamhet inom 
moderorganisationerna eller i samverkansprocessen som sådan.  

8.2. Relationell identifikation mellan operativa 
representanter, trots initial oro och olikartade 
utgångspunkter 
Som tidigare nämnts fanns en initial oro bland representanterna med operativa 
samverkansfunktioner om kulturkrockar och att processen att koordinera sig i 
samverkan skulle vara svårhanterbar, på grund av skillnader i villkor och 
utgångspunkter i daglig verksamhet. Utöver detta var dessa representanter också i 
hög utsträckning nollställda och i grunden, till och med, lite skeptiska beträffande 
vad som skulle kunna uppnås genom samverkan och utbytesprocesser över 
organisationsgränser. Likväl framgår det tydligt att handläggarna och 
personalkonsulenterna upplevt omfattande fördelar utifrån sitt deltagande och i de 
flesta fall har en förhållandevis stark identifikation utvecklats inom de operativa 
grupperna. En sådan identifikation har, i de arrangemang som baseras på 
myndighetssamverkan, varit möjlig att uppnå utifrån en fokusering på den 
enskilde klienten (dvs. projektdeltagaren) snarare än formella regler och direktiv. 
Handläggarna i samverkansprojekten har funnit kombinationsmöjligheter i de 
olika organisationernas uppdrag genom att gemensamt inrikta sig på att individen 
ska nå egen försörjning och komma i arbete. I beskrivningarna av det klientarbete 
som bedrivits betonas emellertid arbetslinjens biståndsprincip (snarare än 
disciplineringsprincip) då de operativa representanterna ger uttryck för en 
solidaritetsbaserad ansats gentemot projektdeltagaren (jfr. Grape, 2001), där 
hänsyn till sociala skäl och individuella intressen står i fokus.  

När det gäller de fall som utgår från arbetsgivarsamverkan (fall 4 och 5), är bilden 
dock mer komplex. Inom fall 5 exempelvis finns en grupp av operativa 
representanter (dvs. kontaktpersoner) som redan initialt i hög grad var 
koordinerade på grund av sina tidigare erfarenheter i samma 
samverkansfunktioner inom det arrangemang som utgör fall 4. Dessa erfarna 
nätverkare tenderar att presentera inomorganisatoriskt rotade olikheter mellan de 
samverkande parterna som en presumtiv källa till fördelar, snarare än som en 
riskfaktor. De övriga operativa representanterna, som inte har lika långtgående 
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erfarenheter som kontaktpersoner i denna form av interorganisatorisk samverkan, 
problematiserar dock på ett mer tydligt sätt skillnader som föreligger i 
utgångspositioner inom de olika verksamheterna. Dessa förmedlar också 
upplevelser av svårigheter i att ”höja blicken” från det dagliga arbetet inom 
hemmaorganisationerna och uppvisar en viss oro över hur ömsesidighet i 
utbytesprocesser ska nås. Genom samordnarnas arbete med att främja relationell 
koordinering har dock en viss relationell identifikation över tid även här 
utvecklats mellan de operativa representanterna.  

Även om en gemensam riktning i samverkan över tid varit möjlig att utveckla 
inom samtliga arrangemang, beskrivs processen att koordinera utgångspunkter 
och positioner som både tids- och energikrävande. I fyra av fallen (fall 1, 2, 4 och 
5) framkommer inslag av problematisering och distansering i relationen mellan 
operativa representanter, på basis av upplevda skillnader i organisatoriska och 
sektorsrelaterade villkor. Frågan om intressen och möjligheter bland aktörerna att 
bidra med resurser till projektfinansiering förefaller vara särskilt svårhanterbar. 
Detta är framförallt en aspekt som tenderar att skapa splittring bland ansvariga 
chefer och ledare inom moderorganisationerna.  

8.2.1. Störningar i det operativa samspelet – bristande samsyn 
bland chefer och nyttjande av traditionella 
uppföljningsinstrument 
Olika utgångspunkter med avseende på prioriteringen och tillförseln av resurser 
uppvisas i någon grad inom alla arrangemang, men primärt bland de 
kontorschefer som också utgör ledningsgruppsrepresentanter inom fall 1 och 2. 
En stor del av den distansering som framkommer i samspelet mellan de operativa 
representanterna inom dessa samverkansprojekt kan på en grundläggande nivå 
spåras just till den bristande samsyn som cheferna uppvisar när det gäller ansvaret 
för att bidra med projektresurser. Motsatsen kan sägas om samspelet på chefsnivå 
inom fall 3 där starka personliga relationer mellan kontorscheferna och en syn på 
samverkan inom lokalsamhället som ett överordnat chefsuppdrag, haft en stark 
symbolisk kraft i att uppmuntra koordinerat samverkansbeteende mellan 
handläggarna.

Inom fall 4 och 5 är huvudmönstret att de högsta cheferna inom verksamheterna 
(frånsett de som företräder små privata företag) i mycket liten omfattning varit 
involverade i, eller aktivt följt, de samverkansprocesser och aktiviteter som 
initierats. Inom fall 5 är det huvudsakligen kontaktpersonerna med operativa 
samverkansfunktioner som utgör representanter i nätverkets styrelse. Därmed 
finns, i detta specifika fall, redan en grundläggande koordinering inom den grupp 
av representanter som avses systematisera och formalisera ramarna för det 
samverkansbaserade samspelet. Då dessa representanter på samma gång deltar i de 
operativa processer inom arrangemanget som de utformar ramverket för, 
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underlättas förankringsarbetet och de kan snabbt uppmärksamma och omsätta 
inspel i praktisk handling. En sådan inriktning, där de högsta cheferna inom 
moderorganisationerna har en mycket perifer roll, gör dock på samma gång 
spridningen av erfarenheter från samverkan till ordinarie verksamhet komplex att 
hantera.

Trots förekomsten av proaktiva ansatser i organiseringen av interorganisatorisk 
samverkan, där involverandet av en fristående samordnare (i fall 1, 4 och 5) utgör 
en viktig del, tenderar uppföljningsinstrument och resursprioriteringar som tar 
utgångspunkt i inomorganisatoriska effektivitets- och produktionskrav att störa 
koordineringen mellan operativa representanter. Den operativa personalen inom 
samtliga arrangemang beskriver i detta avseende en situation där en omfattande 
arbetsbörda inom moderorganisationerna, inte minst ifråga om volymkrav i 
klient- och personalarbete, gör det svårt att komma ifrån och aktivt bidra som 
representanter i samverkan. Med hänvisning till det framkommer erfarenheter om 
dubbla roller som är komplexa att balansera och som bidrar till att skapa osäkerhet 
såväl som splittring i samverkansprocessen.  

Vad som återkommande presenteras som ett störande inslag inom de 
arrangemang som rör myndighetssamverkan (fall 1, 2 och 3) är olikheter 
moderorganisationerna emellan när det gäller inriktningen i rehabiliteringsarbete 
utifrån “uppdragsideologier”; synen på och ansatsen till klienten i ordinarie 
verksamhet utifrån de uppdrag som formulerats. Detta gäller framförallt 
relationen mellan försäkringskassa och arbetsförmedling där frågan om 
arbetsmarknadsmässig hänsyn och bedömning av arbetsförmåga förefaller skapa 
spänningar i förhållningssättet till rehabiliteringsarbete. Inom arbetsgivarringarna 
(fall 4 och 5) kan snarare de aspekter som föranlett mest störningar i samspelet 
operativa representanter emellan härledas till skillnader i inomorganisatoriska 
procedurer och mandat för beslutsfattande. Detta har främst varit synligt i 
interaktionen mellan representanter från små privata företag och större offentliga 
organisationer. Mellan dessa finns olika förutsättningar att aktivt och snabbt föra 
samverkansprocessen framåt på grund av skilda utgångspunkter i interna 
beslutsförfaranden och befogenheter. 

Tydliga indikationer uppvisas från operativa representanter inom samtliga 
arrangemang på den komplexitet som det innebär att utveckla och bibehålla en 
samsyn på det gemensamma problem som föreligger och att, således, över tid 
betrakta inomorganisatoriskt rotade olikheter som presumtivt fördelaktiga snarare 
än som svårhanterbara och hotfulla. I vart och ett av fallen ger den operativa 
personalen uttryck för återkommande svårigheter som uppkommer utifrån 
nyttjandet av traditionella, volyminriktade instrument för uppföljning och 
värdering av samverkansresultat. Detta har bidragit till en utveckling där 
organisationsspecifika perspektiv har influerat och skapat splittring i 
samverkansprocessen. Vidare har även en utbredd osäkerhet huruvida samverkan 
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betraktas som lönsam och i reell mening prioriteras från moderorganisationerna 
påverkat kontinuiteten och långsiktigheten i samspelet mellan operativa 
representanter på ett negativt sätt.  

8.2.3. Positionering för att förmedla eller att absorbera kunskap 
och erfarenheter 
Som tidigare indikerats kan en åtskillnad göras inom fall 4 och 5 där vissa 
representanter i första hand är inriktade på att förmedla kompetenser i de 
operativa utbytesprocesserna, medan andra primärt uppvisar en ansats i 
deltagandet att tillgodogöra sig ny kunskap och erfarenheter i personalarbete. De 
som positionerar sig inom den första kategorin är i huvudsak kontaktpersoner 
från stora offentliga organisationer respektive större företag som utgör delar i 
landsomfattande koncerner eller industrigrupper. Representanter från privata 
rehabiliteringsaktörer/konsulter speglar emellertid det mest uppenbara intresset 
för kunskapsförmedling i samspelet. Bland dem som framförallt är orienterade 
mot att absorbera kunskaper i samverkansprocessen kan kontaktpersoner vid små 
privata företag först och främst nämnas.  

Det kan i detta avseende noteras att det föreligger ett mönster inom fall 4 och 5 
där drivkraften att förhandla relationella olikheter och aktivt bidra till 
vidareutveckling av samspelet i samverkan är begränsad bland de kontaktpersoner 
som positionerar sig för att förmedla kunskaper och erfarenheter. De operativa 
representanter som kan sägas företräda denna utgångspunkt i 
samverkansprocessen, där deltagandet primärt vägleds av motiv som handlar om 
socialt ansvarstagande eller affärsintressen, är ofta sporadiskt vid träffar som 
anordnas.

Inom de andra tre fallen (fall 1-3) finns också en skiljelinje mellan 
moderorganisationerna när det gäller de inblandade operativa representanternas 
positionering i samverkan. Denna skiljelinje kan dras mellan socialtjänstens 
representanter och handläggarna från försäkringskassa och arbetsförmedling. 
Deltagandet från socialtjänstrepresentanternas sida har till stor del utgått från en 
utgångspunkt i att förmedla ansatser och metoder i klientarbete. Detta är tydligt 
när involverandet i samverkan presenteras som något av en förlängning av en 
riktning som redan föreligger i ordinarie verksamhet och projektarbetet anses ha 
gjort det möjligt att etablera ”ett mer socialt tänkande” bland handläggarna från 
de andra myndighetskontoren. Anpassningen från dessa handläggares sida till en 
utrednings- och uppföljningsmetodik som i stor utsträckning betonar arbetslinjens 
”biståndsprincip” (se Grape, 2001) har inte präglats av några omfattande 
spänningar på operativ nivå. Spänning framkommer dock i relationen mellan 
handläggarna från försäkringskassa och arbetsförmedling (inom fall 1 och 2) som i 
många avseenden, ömsesidigt, framför kritik mot varandras brist på flexibilitet i 
daglig klienthantering.  
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8.3. Olika grader av “top-down inriktning”, men 
traditionella ledningsansatser dominerar
Även om de samverkansarrangemang som studerats har organiserats utifrån 
relativt olikartade ansatser och förhandlingsprocesser, där en varierande grad av 
“top-down orienterade” inriktningar kan skönjas, manifesteras inslag av 
traditionella ledningstekniker i samtliga sammanhang.   

Vad gäller fall 1 och 2 domineras beteendet och ansatsen från ledningsgrupperna 
för projekten av procedurer för att kontrollera och styra utvecklingen av 
samverkan. Utgångspunkter bland cheferna att utgöra stödsystem för de operativa 
representanterna i det fortlöpande samverkansbaserade samspelet framkommer 
bara i begränsad omfattning. På grund av detta har handläggarna upplevt det som 
komplext att balansera den biståndsinriktade princip som präglar mycket av 
klientarbetet i samverkan med produktions- och effektivitetskrav inom 
moderorganisationerna. En sådan komplexitet understryks framförallt från 
arbetsförmedlingens handläggare som i många situationer funnit det svårt att leva 
upp till förväntningar om flexibilitet och individuell anpassning inom projekten, 
med hänsyn till den tämligen omfattande volymfokuseringen i ordinarie 
verksamhet. Denna balansgång mellan flexibilitet till klientbehov och 
volyminriktad standardisering, som uppfattas som svårhanterbar, har också lett till 
att spänningar uppkommit inom de operativa grupperna.  

Trots att organiseringsansatsen inom fall 3 i stor utsträckning baseras på delegerat 
ansvar till handläggarna, har de chefer som utgör representanter i ledningsgrupper 
under processens gång tillhandahållit vad som kan betraktas som en långtgående 
och systematisk vägledning i det samverkansbaserade klientarbetet. Det finns 
också inom detta arrangemang, till skillnad från de andra, en tydlig fokusering på 
jämbördiga och symmetriska påverkansmöjligheter bland de tre 
moderorganisationerna och deras respektive representanter. Likafullt har 
svårigheter uppstått i samverkansprocessen på grund av effektivitetsorienterade 
krav och prioriteringar som sätter riktningen för det dagliga arbetet inom 
moderorganisationerna. Kontorscheferna har i detta sammanhang upplevt 
förhandlingsprocesserna om projektmedel med de politiska nämnderna som 
komplexa. Förhandlingar av denna typ framförs som problematiska, då det ses 
som svårt att betona fördelarna av en stöd- och biståndsinriktad samverkan i ett 
politiskt klimat som präglas av utgångspunkter i den motsatta riktningen (hårdare 
krav, bedömningar etc.).  

Utifrån ett organiseringsperspektiv framstår fall 4 som särskilt intressant. Detta 
samverkansarrangemang organiserades inledningsvis på basis av en mer ”top-
down inriktad” ansats där högre chefer i huvudsak satte ramarna för samspelet i 
samverkan. När fler personalkonsulenter kom att involveras som kontaktpersoner 
och dessa representanter gradvis började inneha alltmer centrala roller i de 
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fortlöpande utbytesprocesserna, ifrågasattes också tillvägagångssättet för hur 
inriktningen i samverkan stakades ut. Mer jämbördiga påverkansmöjligheter 
efterfrågades, vilket föranledde strukturella förändringar inom arrangemanget där 
en ”bottom-up inriktning” tog överhanden i samverkansprocessen.  

Inom fall 5 har en mer uppenbar ”bottom-up orientering” präglat ansatsen i 
organiseringen av samverkan redan från start, där de personalkonsulenter som 
fungerar som kontaktpersoner har haft, och fortfarande har, nyckelfunktioner i att 
förhandla fram riktningen av samverkansaktiviteter. Organiseringen av 
samverkansarrangemanget influeras dock till viss del av traditionella ansatser och 
procedurer inom moderorganisationerna. Detta kan hävdas då representanterna i 
nätverksstyrelsen inte i någon större omfattning framför skiljelinjer för hur 
styrelsearbete i en samverkanskontext avviker från motsvarande funktion som den 
traditionellt organiseras inom moderorganisationerna. Det betonas visserligen som 
mer grundläggande med en mottaglig och flexibel hållning i att ”lyssna av” 
signaler från verksamheten i en styrelse av denna typ, men det konkreta 
arbetssättet går i stor utsträckning i linje med sedvanliga styrelseprocedurer.  

8.3.1. En ambivalent hållning till styrnings- och 
ledningsprocedurer i samverkan 
Både när det gäller fall 4 och fall 5 kommer förväntningar till uttryck från 
kontaktpersonernas sida om att nätverkssamordnaren ska fungera som en slags 
projektledare. I det sammanhanget ses inte samordnaren enbart som en 
samordnare i ordets rätta bemärkelse, utan en ”katalysator” som aktivt ska bidra 
med idéer och förändringsförslag i samverkansprocessen. I motsats till initiala 
ambitioner utvecklas därmed en riktning där omgivande förväntningar gör att 
samordnaren, mer eller mindre omedvetet, alltmer blir en informell ledare.  

På en mer övergripande nivå påvisar empiriska observationer från de studerade 
samverkansarrangemangen attitydmönster som präglas av ambivalens när det 
gäller förekomsten av styrnings- och ledningsprocedurer i samverkan. Å ena sidan 
är det tämligen tydligt att de operativa representanterna förväntar sig ett 
omfattande manöverutrymme i samspelet utanför de respektive organisationernas 
gränser, varför frågan om projektledning förefaller vara kontroversiell. Samtidigt 
understryks det kontinuerligt att en aktiv hållning och ett engagemang i 
samverkan från högre chefer och ledare är av grundläggande betydelse. 
Samverkansorganisering kan emellertid också, i ett sådant här avseende, sägas 
föranleda synnerligen svårhanterbara balansgångar för ansvariga chefer. Det är 
relativt enkelt att föreställa sig den komplexitet som det innebär att balansera 
viljeriktningar som signaleras från den operativa projektpersonalen om en utökad 
självständighet i yrkesutövningen, i relation till arbetsvillkor som föreligger i 
ordinarie verksamhet för övriga anställda. Att finna en framkomlig väg i denna 
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fråga framstår dock som centralt om rimliga förutsättningar ska föreligga för en 
långsiktig kontinuitet i interorganisatorisk samverkan.  

Fastän de organiserings- och ledningsansatser som används inom 
samverkansarrangemangen i stor utsträckning överensstämmer med traditionella 
tillvägagångssätt inom moderorganisationerna, finns utbredda synsätt där de 
processer och det arbete som bedrivs i samverkan anses grunda sig på särskilda 
villkor. Detta uttrycks vara tämligen naturligt och logiskt bland de operativa 
representanterna själva, men föranleder misstänksamhet och ifrågasättanden från 
kollegor. Med koppling till detta framkommer spänningar där legitimiteten för 
samverkan tenderar att ifrågasättas, framförallt med utgångspunkt i att samspelet 
mellan representanterna i de flesta fall äger rum i projektkontor utanför de 
respektive moderorganisationerna. Denna tendens omfattar, i varierande 
utsträckning, alla de samverkansarrangemang som studerats.  

8.3.2. Ifrågasättanden och bristande legitimitet för samverkan 
inom moderorganisationerna
Vad gäller relationerna till övriga anställda i ordinarie verksamhet uppvisas de 
mest omfattande spänningarna inom fall 1-3. I dessa fall framstår det till och med 
som att reella legitimitetsproblem föreligger. Tendensen att ifrågasätta den 
samverkan som organiserats skiljer sig dock åt i omfattning mellan de olika 
moderorganisationerna. Inom samtliga tre samverkansarrangemang kan 
förekomsten av ifrågasättande attityder framförallt spåras till försäkringskasse- och 
arbetsförmedlingskontoren, medan de anställda vid socialtjänsten ofta förmedlar 
ett mer positivt synsätt på de operativa representanternas samspel och klientarbete 
inom de avgränsade samverkansprojekten. Detta framstår i sig kanske inte som så 
förvånande då, som tidigare nämnts, det klientarbete som organiserats i 
samverkan till stor del presenteras som en naturlig förlängning av ansatser och 
metoder som används i det dagliga arbetet vid socialtjänstkontoren. När det 
gränsöverskridande projektarbetet ifrågasätts av personal vid de andra två 
myndighetskontoren är det primärt resursfördelningen som beskrivs som orättvis, 
och det påpekas i många sammanhang att de personalresurser som finns inom 
organisationen behövs i ordinarie verksamhet. De avskilda projektkontoren 
förefaller också utgöra en kontroversiell aspekt i samverkansorganiseringen, då 
upplevelser uttrycks där handläggarna inom projekten anses ”jobba för sig själva”. 
Vad som framförallt ifrågasätts vad gäller de arrangemang som utgör fall 4 och 5 
är kontaktpersonernas centrala positionering i det samverkansbaserade samspelet. 
Deltagandet betraktas i det sammanhanget som alltför avgränsat till denna 
specifika grupp av representanter och man ställer sig frågande till varför den 
samverkan som initierats inte i högre grad utgör ett organisatoriskt verktyg.  
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Mot bakgrund av frågan huruvida samverkan inom de fall som studerats är 
inriktad mot verksamhetsutveckling på ett bredare plan, finns ett genomgående 
mönster där medvetenheten om utgångspunkterna bakom de aktuella 
samverkansinitiativen är mycket begränsad inom moderorganisationerna. Detta 
mönster är så pass starkt att det finns indikationer på att 
samverkansarrangemangen utvecklats till isolerade företeelser, som lever sitt eget 
liv vid sidan om organisationernas ordinarie verksamhet. En stor del av grunden 
till en sådan utveckling har att göra med att samverkan i liten utsträckning 
formerats via initiativ till mobilisering från organisationerna själva, utan mot 
bakgrund av politiska riktlinjer och/eller en enskild samordnares drivkraft. Vidare 
har detta också sin grund i att information och samverkanserfarenheter inte 
systematiskt spridits till moderorganisationerna från de arrangemang som 
organiserats. Det är därför svårt att tala om denna spridning som präglad av någon 
större kontinuitet. Frågan kan emellertid ställas huruvida, och i vilken 
utsträckning, en mer systematisk spridning i realiteten skulle leda till 
organisatoriska utvecklingsprocesser inom berörda verksamheter. Då den 
grundläggande idén och utgångspunkterna bakom samverkansinitiativen i liten 
omfattning förankrats och slagit rot bland övrig personal (utöver de operativa 
representanterna) inom moderorganisationerna, blir även beredskapen att ta till 
sig erfarenheter av samverkan som sprids relativt begränsad. I en sådan situation 
blir också villkoren osäkra för samverkansarrangemangen att fungera som arenor 
för verksamhetsutveckling. Detta kan, i sin tur, förväntas ha konsekvenser för 
legitimiteten och hållbarheten hos samverkan på längre sikt.  

8.3.3. De operativa grupperna utvecklas mot att bli isolerade, 
professionsinriktade sammanslutningar 
Med utgångspunkt i ett mer aggregerat perspektiv på hur ambitionerna i 
samverkan påverkar gruppsammansättningen och organiseringen i praktiken över 
tid, har en idealtypisk fyrdimensionell figur konstruerats (se figur 10). De olika 
typer av grupper som något schematiskt kategoriserats inom de fyra fälten går i 
linje med de ideal som illustrerades i den förra figuren i detta kapitel. Denna figur 
är därmed en utveckling av den förra på det sättet att fokus ligger på 
koordineringsgraden av individuella (operativa representanters) och 
organisatoriska (moderorganisationers) relationer, utifrån de ambitioner som står i 
fokus i samverkansprocessen. Här illustreras inte, som i den förra figuren, 
spänningar i samverkansambitioner i relation till verksamhetsgrundade ideal inom 
moderorganisationerna. Det är istället starka (heldragen pil) och svaga rörelser 
(streckade pilar) i koordineringen av relationer i själva samverkansprocessen som 
fokuseras. Viktigt att påpeka är att inget enskilt samverkansarrangemang renodlat 
kan härledas till någon av dessa gruppkategorier. 
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Den första idealtypiska kategorin utgörs av den fragmenterade gruppen (se fältet längs 
ned till vänster) där relationerna mellan moderorganisationerna såväl som mellan 
de enskilda representanterna endast i låg grad är koordinerade. Fragmenteringen 
utgår från skillnader i samverkansmotiv och intressen mellan parterna där operativ 
personal utses som representanter i samverkansgrupper, utan någon 
framförhandlad och tydliggjord överenskommelse om vad som gemensamt ska 
eftersträvas eller uppnås i samverkan. Här står snarare organisationsspecifika 
utgångspunkter och interna verksamhetsbehov, mer eller mindre uttalat, i 
förgrunden (läs: det byråkratiska förvaltningsidealet och effektivitetsidealet).  

Detta skiljer sig i viss utsträckning från den organisationsmobiliserade, splittrade 
gruppen (längst ned till höger i figuren) där relationer i hög grad koordinerats i en 
av de två dimensionerna; bland moderorganisationerna. Vad gäller denna 
inriktning är inblandade organisationer starkt motiverade att koordinera sig och 
samverka för att gemensamt stärka varandras legitimitet och anseende i ett 
sammanhang som överbryggar organisatoriska gränser. Betoningen ligger inte 
främst på det interna värdeskapandet, snarare värdeskapandet som 
interorganisatoriskt kan uppnås i kommunen och/eller regionen. Koordineringen 
av relationer på individuell nivå tenderar dock att vara svag då organisationens 
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positionering så tydligt står i fokus och samverkan inte drivs fram underifrån, från 
verksamheten, av representanter i operativt arbete. Bara symboliken som 
signaleras i att organisationer arbetar tillsammans (se Longoria, 2005) ses här som 
ett stort värde i sig. Ordningen är den omvända vad gäller koordineringen av 
relationer inom den tredje gruppkategorin; den isolerade, professionsinriktade 
sammanslutningen (längst upp till vänster i figuren). En sådan sammanslutning 
bygger på långtgående viljeriktningar och intressen bland operativa representanter 
att, genom samverkan, utveckla kompetensen och professionalismen i de 
ursprungliga yrkesfunktionerna. Denna typ av inriktning tenderar att ta form 
informellt och outtalat då tonvikten ligger på de egna utvecklingsmöjligheterna 
och det således, i de flesta sammanhang, handlar om ett avsteg från funktionen 
som organisatorisk representant. Då de operativa grupperna ofta, som i de fall 
som studerats i denna avhandling, utgör kärnan i det fortlöpande 
samverkansbaserade samspelet, gör en sådan här inriktning att kopplingarna 
mellan moderorganisationerna över tid blir svaga.   

Den synergistiska gemenskapen (se fältet längst upp till höger) slutligen skiljer sig 
från de andra idealtypiska gruppkategorierna på det sättet att deltagandet bygger 
på i hög grad koordinerade relationer mellan inblandade organisationer såväl som
på individuell nivå, mellan enskilda representanter. Grunden för denna 
koordinering utgörs av ett ömsesidigt beroende mellan parterna som på bred 
front uppmärksammats och föranlett mobilisering inom berörda verksamheter. 
Ett sådant ömsesidigt beroende kan utgå från ett problem eller en utmaning som 
identifierats som gemensam och där parterna inte själva, på egen hand, förmår att 
nå en lösning. Således föreligger en tämligen stabil plattform för en 
överenskommen interorganisatorisk strategi och en framförhandlad riktning i det 
interorganisatoriska likväl som det individuella samspelet.  

Utifrån de fallrelaterade mönster som tidigare presenterats när det gäller 
utgångspunkter och ambitioner i samverkan, kan det med goda grunder hävdas 
att samverkansprocessernas inriktning över tid speglar en dominerande rörelse 
från den fragmenterade gruppen gentemot den isolerade professionsinriktade 
sammanslutningen (se pil 1 i figuren). Då samverkan inte i någon hög utsträckning 
baserats på mobilisering utifrån självupplevda behov har organisationerna och 
representanterna inledningsvis varit splittrade. Samkörningsprocessen mellan 
aktörerna beskrivs som tids- och energikrävande där externt stöd ofta utgjort ett 
nödvändigt inslag. Koordineringen har dock på ett avgränsat sätt fokuserats på de 
operativa representanterna. Dessa har över tid, gradvis utvecklat en sådan 
relationell identifikation och drivkraft för samverkan att individuella och 
gruppspecifika intresseriktningar tagit överhanden och de avgränsats alltmer från 
moderorganisationerna i sina representantfunktioner. Förankringen och 
uppslutningen bakom de operativa representanternas samspel i samverkan är 
allmänt sett svag och få andra personalkategorier inom de olika verksamheterna 
deltar på något kontinuerligt sätt i samverkansprocessen.  
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Inom de allra flesta samverkansarrangemang problematiseras inte de svaga 
kopplingarna till moderorganisationerna av de operativa representanterna i någon 
större utsträckning. Från ansvariga chefer ses det i regel också, inte minst i de fall 
som kretsar kring myndighetssamverkan i projektform, som tämligen naturligt att 
samverkansprocessen avgränsats från ordinarie verksamheter. Fall 5 kan dock sägas 
utgöra något av ett undantag i detta sammanhang. Här finns en rörelse där den 
operativa gruppen av kontaktpersoner, som över tid utvecklats i riktning mot att 
bli en isolerad och professionsinriktad sammanslutning, uttrycker en viljeriktning 
att vidta aktiva åtgärder för att ”öppna upp” samverkan som process så att 
involverandet blir bredare inom moderorganisationerna. Detta indikerar att de 
operativa representanterna i grunden insett att ett beroendeförhållande föreligger 
mellan de olika verksamheterna, där en mer omfattande synergi och 
handlingskapacitet i samverkan eftersträvas. Vidare framkommer även ett synsätt 
där en legitimitet och långsiktig hållbarhet för den samverkan som organiserats 
anses förutsätta ett mer aktivt deltagande från fler personalgrupper vid möten och 
träffar som anordnas. Mot denna bakgrund går det således att urskilja en svag 
rörelse från den isolerade professionsinriktade sammanslutningen mot den synergistiska 
gemenskapen (se pil 2 i figuren).  

I linje med vad som tidigare indikerats kan även svagare rörelser i två olika 
riktningar urskiljas (se pil 3 och 4 i figuren). Den första rörelsen (pil 3) betecknar 
en riktning där flertalet organisationer inom vissa arrangemang (framförallt fall 4 
och 5) närmar sig samverkan som ett steg i en mer allmän ansats att stärka 
legitimiteten och positioneringen i lokalsamhällets sammanhang, men där 
representanter endast sporadiskt och splittrat deltar i operativa 
samverkansaktiviteter. Ofta visar dessa organisationer en begränsad hängivenhet 
till samverkan över tid och tenderar efterhand att spegla en allt tydligare 
utgångspunkt i den egna verksamhetens effektivitetssträvanden, vilket skapar 
fragmentering i det samverkansbaserade samspelet. Detta indikerar en rörelse från 
en utgångspunkt i den organisationsmobiliserade, splittrade gruppen mot den 
fragmenterade gruppen.

Jag menar vidare också att man kan tala om en svag rörelse från den 
organisationsmobiliserade, splittrade gruppen i riktning mot den synergistiska 
gemenskapen. Detta med grund i den inriktning som framförallt kommer till 
uttryck inom fall 3. Här kan man tala om en organisationsmobilisering mellan 
myndighetskontoren där ett mer övergripande uppdrag, som fokuserar på 
ansvarstagandet i lokalsamhället, betonas och skapar uppslutning. Denna 
fokusering överskrider organisationernas gränser och har över tid föranlett en 
riktning där ett samförstånd växt fram (jfr. Habermas, 1995) om det ömsesidiga 
beroende som föreligger, för att kunna samordna resurser och förmå att hantera 
en gemensam utmaning; kommunmedborgare i riskzonen för marginalisering. 
Det är emellertid något problematiskt att fullt ut tala om en synergistisk 
gemenskap då den framförhandlade ansatsen inte omfattar moderorganisationerna 
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på bredare basis, utöver kontorschefer och operativa representanter. Denna 
rörelse är dock tämligen tydlig, då den utveckling i samverkansprocessen som 
framkommer skiljer sig markant gentemot riktningarna inom de övriga 
samverkansarrangemang som studerats.   
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9. Diskussion och slutsatser

Avhandlingens sista kapitel bygger på en mer omfattande kritisk problematisering där 
samverkansambitionerna och motiven, positioneringen i samspelet på operativ 
representantnivå samt ledningstekniker i organiseringen av samverkan diskuteras utifrån 
tidigare presenterad teori. Huvudfokus ligger på att illustrera de många balansgångar och 
inslag av spänning som interorganisatorisk samverkan på olika nivåer inbegriper, i teori och 
praktik. I det avseendet sker en kontinuerlig återkoppling och fördjupad diskussion av 
rörelserna i de fyrfältsfigurer som presenterades i det förra kapitlet. Habermas teori om 
kommunikativt handlande används som en grund för att demonstrera hur 
samverkansbaserat samspel, där det synergistiska idealet i nätverksorganisering eftersträvas, 
störs av strategiskt inriktade samverkansmotiv och organiseringsansatser baserade på 
centraliserade maktkällor. Utifrån detta diskuteras sedan olika huvudalternativ, präglade av 
olika utgångspunkter, för hur samverkan kan organiseras.  

9.1. En begränsad gemensam syn på vad som ska 
uppnås i samverkan – vad utgör den 
interorganisatoriska strategin för förändring? 
De olika samverkansarrangemang som studerats inom ramen för denna 
avhandling är på ett tämligen tydligt sätt problemdrivna, men de gemensamma 
problemen har endast i begränsad utsträckning identifierats av parterna själva och 
lett till överenskommelser om specifika strategier för förändring (jfr. Hofmaier, 
1999). Detta gör det svårt att urskilja sammanbindande ambitioner eller en tydlig 
riktning för den interorganisatoriska samverkan som initierats. På ett 
övergripande plan ter sig moderorganisationerna som relativt splittrade och den 
stabilitet och kontinuitet som en överenskommen strategi kunde ha resulterat i, 
som ett ramverk för det samverkansbaserade samspelet, saknas till stor del. I det 
sammanhanget förefaller det välmotiverat att tala om en omfattande osäkerhet när 
det gäller hur samverkansidén ska omsättas i praktisk handling. Observationen att 
inga tydligt identifierbara strategier har framförhandlats mellan parterna, kan 
kontextualiseras mot bakgrund av den begränsade mobilisering i formeringen av 
samverkan som utgått från inblandade moderorganisationer. Initiativtagandet i 
formeringsprocesserna kan i stor utsträckning spåras till externa drivkrafter från 
politiskt och statligt håll (se ATK, 2003a), vilket gör att samverkan snarare 
framträder som ett gensvar till ”push och pull strategier” (Huxham & Vangen, 
2005: 7) än som grundat i en ”bottom-up inriktning”.  

Då moderorganisationerna inte själva initialt har haft tydliga nyckelroller i att 
formulera de behov och problem som mobiliseringen utgår från, blir 
förhandlingen av en interorganisatorisk strategi en synnerligen tids- och 
energikrävande process. Det blir också processen att identifiera komplementära 
utgångspunkter och resurser samt att, med grund i detta, tydliggöra hur 
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synergifördelar kan nås utifrån de inomorganisatoriskt rotade olikheter som 
föreligger mellan de inblandade parterna. En sådan bristande tydlighet kan ses 
som en starkt influerande faktor till den initiala skepticism som uttrycks från 
åtskilliga operativa representanter, med avseende på möjligheterna att koordinera 
sig på ett ömsesidigt berikande sätt. Utgångspunkten där koordineringen i 
samverkansaktiviteter och processer, på basis av byråkratiskt administrativa och 
effektivitetsrelaterade procedurer inom moderorgansationerna, betraktas som 
något problematiskt, har på ett uppenbart sätt skapat splittring i formeringen av 
samverkansgrupper (se figur 10, kapitel 8).  

Inslag av splittring framkommer även i det samverkansbaserade samspelet, så som 
detta har utvecklats över tid. Detta är inte minst synligt i tendenser bland 
representanter att primärt söka kontakter med dem i motsvarande funktioner 
inom moderorganisationer som präglas av likartade verksamhetsvillkor, från 
samma sektor och av jämförbar organisatorisk storlek. Internaliserade strukturer 
präglade av hur det dagliga arbetet organiseras och utövas i ordinarie verksamhet 
förefaller, i hög grad, sätta riktningen för de operativa representanternas 
positionering i samverkansprocessen (jfr. Giddens, 1984; Sewell, 1992). Vidare 
kringskär även sanktionerade yrkesfunktioner och rollförväntningar inom de 
respektive moderorganisationerna i många avseenden den operativa personalens 
handlingsmöjligheter som representanter, där även deras transformativa kapacitet 
(dvs. förändringsmakt) blir begränsad (se Giddens, 1984).  

Med en huvudsaklig betoning på den myndighetssamverkan som organiserats i 
tre av arrangemangen (fall 1-3) kan samspelet sägas inbegripa många och 
förhållandevis svårhanterbara balansgångar på lokal och operativ nivå. En 
uppenbar komplexitet framträder när det gäller att ta hänsyn till sanktionerade 
organisationsspecifika riktlinjer och samtidigt identifiera en gemensam plattform 
för samverkan. Mycket pekar på att denna komplexitet förstärks utifrån den 
tvekande, till viss del kluvna, hållning som genomsyrar ansatsen till samverkan 
från central politisk nivå. Det handlar i det sammanhanget om mer eller mindre 
parallella riktningar, där gränser renodlas samtidigt som interorganisatorisk 
samverkan förordas och uppmuntras (se ex. Lindberg, 2002). Med detta i åtanke 
är det kanske inte så förvånande att kritiska röster har höjts om förekomsten av 
budskap som uppfattas som motstridiga när det gäller möjligheterna att organisera 
organisationsöverskridande projektverksamheter (se Lindén, 1997; Johansson & 
Lindén, 2002). Detta betyder dock inte att det är omöjligt att uppnå en samsyn 
och en förhållandevis stabil grund för samverkan på lokal nivå. Med ett reflexivt 
och noga genomtänkt tillvägagångssätt i processen där gemensamma problem 
diskuteras och formuleras, kan en drivkraft väckas där upplevda svårigheter vänds 
till något att samlas kring; en utmaning som skapar uppslutning och 
förändringsengagemang. I de sammanhang där en mer övergripande, ofta 
systemrelaterad, problemformulering kombinerats med en problematisering av 
lokala villkor, har också mobiliseringen och koordineringen i samverkan blivit en 
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annan. Detta framkommer tydligt inom fall 3 där en förändringsvilja baserad på 
ett mer allmänt samordningsproblem förstärkts av ett gemensamt engagemang för 
lokalsamhällets utveckling, vilket har skapat en omfattande drivkraft att 
överbrygga myndighetskontorens gränser.   

När strategiformuleringen bakom samverkan diskuteras är det emellertid viktigt 
att komma ihåg att organisatoriska strategier där handlingsalternativ och 
önskvärda framtida konsekvenser pekas ut, upprättas under osäkra villkor och 
därför ofta präglas av omfattande mångtydighet (se Brunsson & Olsen, 1993). 
Vidare initieras organiseringen av interorganisatoriska projekt i ett sammanhang 
där modern managementretorik ger upphov till vidsträckta förväntningar om 
samverkansfördelar, medan projektarbete i praktiken uppvisar en stor komplexitet 
där resultat kan vara svårtolkade (se Sahlin-Andersson, 1989; Blomberg, 1998; 
Huxham & Vangen, 2005). Som bland annat von Otter (1987) och Johansson 
(1997) illustrerat existerar också inom många verksamheter en mångfald olika 
lojaliteter, inte minst strävanden mot ökad yrkesprofessionalism, som ofta inte 
pekar i samma riktning som officiella organisatoriska policys och formella 
strategier. Inom de samverkansarrangemang som studerats i denna avhandling har 
informella intresseriktningar bland operativa representanter att uppnå utveckling i 
yrket kommit att utgöra centrala samverkansmotiv. Det kan i det sammanhanget 
sägas att den osäkerhet och mångtydighet som präglar de olika 
moderorganisationernas ansatser till samverkan, gjort det möjligt för den 
operativa personalen att utöka sin självständighet i klient- och personalarbete och 
nå utvecklingsmöjligheter i yrkesfunktionen. Detta ger en bakgrund till den mer 
eller mindre genomgående tendensen inom arrangemangen där de operativa 
grupperna över tid alltmer utvecklats mot att bli isolerade, professionsinriktade 
sammanslutningar (se figur 10, kapitel 8). 

9.2. Samverkansprojekten som en väg till ökad 
professionalism i klient- och personalarbete 
De ansatser som de operativa representanterna inom fall 1-3 ger uttryck för som 
vägledande principer i det samverkansbaserade klientarbetet, går till stor del i linje 
med tidigare observationer av Owe Grape (2001). Projektarbetet, som detta har 
organiserats inom arrangemangen, betonar huvudsakligen arbetslinjens 
biståndsprincip och uppvisar en utgångspunkt där rehabiliteringsbehov utreds mer 
fördjupat och där insatser utgår från den enskilde klientens förutsättningar, 
förmågor och individuella drivkraft. Som beskrivits av Grape (2001) finns dock 
en inneboende komplexitet i detta då ett sådant tillvägagångssätt endast finner 
begränsat stöd i arbetsmarknadspolitiken i stort. Detta är också något som 
synliggörs inom de studerade samverkansprojekten då dessa har haft svårt att 
vinna förankring till och med bland lokala politiker, där diskussionerna om 
resurstilldelning med berörda nämnder varit problematiska och gjort det svårt att 
nå en kontinuitet och långsiktighet i samverkan.  
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När det gäller den arbetsmarknadspolitiska utvecklingen i stort kan det noteras att 
denna sedan mitten av 1990-talet präglats av en inriktning mot klientaktivering 
och ökade inslag av självdisciplinering, via internalisering av en mer solid 
arbetsetik (se Lindqvist, 1997; 2000; Grape, 2001; Junestav, 2004). Det har i det 
sammanhanget framförts att den politiska fokuseringen på samordning och 
interorganisatorisk samverkan mellan offentliga myndigheter kan tolkas som ett 
försök att sprida arbetslinjens princip till fler grupper än de arbetslösa (se ex. 
Hetzler, 2004). Fokuseringen på aktivering och en spridning av arbetslinjen kan 
till viss del sägas prägla utgångspunkterna i de studerade 
samverkansarrangemangen. Detta då man haft en gemensam utgångspunkt, där de 
olika myndighetskontorens uppdrag kunnat kombineras, i en betoning på den 
enskilde projektdeltagarens drivkraft till självförsörjning och att denne ska komma 
i arbete. Även om tätare kopplingar mellan myndighetskontoren i grunden 
möjliggör en ökad kontroll av klienten (i linje med ”disciplineringsprincipen”; se 
Grape, 2001), presenterar representanterna de samverkansprojekt som organiserats 
som utökade skyddsnät baserade på en solidaritetsorienterad ansats till individen.   

Inom arbetsgivarringarna (fall 4 och 5) finns en mer tydlig utgångspunkt i interna 
drivkrafter som utgår från självupplevda behov bland moderorganisationerna (jfr. 
ATK, 2003a). Externa krafter har likväl spelat en betydande roll i de initiala 
processerna av interorganisatorisk mobilisering och formering. Då inte i huvudsak 
i form av politiska ”push och pull strategier” (Huxham & Vangen, 2005: 7), utan 
snarare via nätverkssamordnare som har haft nyckelroller i att formulera och 
sprida den grundläggande samverkansidén. Det tillvägagångssätt där samordnarna 
aktivt har arbetat med att övertyga organisationsrepresentanter om 
samverkansidén liknar i många avseenden konsulters ansatser när moderna 
managementkoncept ska säljas in (jfr. Furusten, 1999; Rövik, 2000). Många 
indikationer på osäkerhet framkommer också från de intervjuade 
representanternas sida i fråga om vad som, i realiteten, skiljer samverkansidén från 
andra koncept som avses främja organisatorisk förändring och utveckling. I 
kombination med en utbredd upplevelse av otydlighet i hur interorganisatorisk 
samverkan kan översättas i praktisk verksamhet (jfr. Longoria, 2005; Huxham & 
Vangen, 2005), förefaller samordnarnas tillvägagångssätt i den inledande 
mobiliseringsprocessen ha lett till relativt tvetydiga förväntningar. Exempelvis 
finns en betoning på att samverkan ska utgå från moderorganisationernas behov, 
samtidigt som omfattande förväntningar kommer till uttryck om samordnarna som 
”katalysatorer” och initiativtagare till aktiviteter i det gränsöverskridande 
samspelet. Samordnarna presenteras också återkommande som projektledare av de 
operativa representanterna.  

Utgångspunkter för samverkan som i olika sammanhang förs fram från 
moderorganisationerna inom arbetsgivarringarna är nära relaterade till 
legitimitetsidealet (se figur 9, kapitel 8). Detta gör det till viss del motiverat att 
tala om denna samverkan som organisationsmobiliserad, där det gemensamma 
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värdeskapandet och ett socialt ansvarstagande står i fokus. Detta överensstämmer 
med tidigare observationer om centrala motiv bland arbetsgivare att delta i 
interorganisatoriska nätverk (se ex. Huxham, 1996; ATK, 2003b). En 
organisationsmobilisering i reell mening handlar det dock inte om inom de 
studerade arrangemangen då mobiliseringen för samverkan inte omfattar något 
större antal anställda inom moderorganisationerna. Organisationerna som sådana 
har inte i någon hög grad mobiliserat sig för att samverka, utan snarare anslutit sig 
till samverkansidéer som presenterats av samordnare och/eller initierat ett 
deltagande som ett gensvar till politiska signaler. Över tid har dock avgränsade 
yrkesgrupper i många fall blivit engagerade ”samverkare” som drivit 
samverkansprocessen framåt. Bland dessa yrkesgrupper har det professionella 
idealet (se figur 9, kapitel 8) efter hand utvecklats till det mest centrala och 
starkaste incitamentet, vilket har skapat drivkraft i samverkan och i någon mån 
påverkat dess riktning. Mot den bakgrunden kan det hävdas att arrangemangens 
funktioner som mellanhänder i ett övergripande arbetsmarknadsperspektiv (jfr. 
Benner, 2002; 2003; Hallqvist, 2005), trots formella ambitioner i den riktningen, 
varit relativt begränsade. Samverkansarrangemangen har snarare utvecklats till att 
bli sammanslutningar liknande ”communities of practice”, där de operativa 
representanterna kunnat stärka sina kontaktnät och kompetenser genom att 
kontinuerligt utbyta yrkesrelaterade erfarenheter och information (jfr. Wenger, 
1998; von Otter, 2003: 109).

9.2.1. Fokus på ”tolkningsmöjligheter” och en distanserad 
positionering gentemot moderorganisationerna 
En utveckling mot ”Communities of practice”, som i olika utsträckning präglar 
alla samverkanskonstellationer, skapar i förlängningen en komplex position för de 
operativa representanterna i relation till deras moderorganisationer. När en 
inriktning i samverkan mot det professionella idealet (se figur 9, kapitel 8) till stor 
del bygger på informella och inte officiellt sanktionerade utgångspunkter, 
framkommer osäkerhet huruvida de interorganisatoriska arrangemangen, då de 
inte primärt används som organisatoriska verktyg, kommer att ges prioritet av 
högre chefer. En oro kommer således upp till ytan att ett fortsatt deltagande kan 
komma att ifrågasättas, framförallt om budget- och resursbesparingar aktualiseras i 
ordinarie verksamheter. Även i de arrangemang (exempelvis fall 3) där ansvariga 
chefer uppvisar en delad och långtgående övertygelse om nödvändigheten av att 
samverka framkommer tecken på oro från de operativa representanterna. Detta 
med hänvisning till att denna övertygelse är avgränsad till specifika 
nyckelpersoner, vilket anses göra en fortsatt prioritering av samverkan känslig för 
förändringar i sammansättningen av personal och för omorganisationer inom 
moderorganisationerna. 
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Utifrån vad som tidigare diskuterats när det gäller de utgångspunkter och 
ambitioner som vägleder det samverkansbaserade samspelet, kan det hävdas att de 
fortlöpande utbytesprocesserna har utvecklats i linje med ideal präglade av 
omsorgs- och professionsbunden rationalitet (jfr. Ve, 1989; Johansson, 1997). Då 
denna inriktning grundar sig på inofficiella strävanden, tenderar de operativa 
representanternas positionering i samverkan att uppvisa en inneboende spänning i 
relation till de byråkratiskt administrativa och systemfunktionella effektivitetsideal 
som deras yrkesfunktioner i grunden sammanhänger med.  

Som representanter i de aktuella arrangemangen, har handläggarna inom de 
projekt som syftar till myndighetssamverkan (fall 1-3) haft möjlighet att utveckla 
kompetenser och metoder som medger en mer individualiserad och 
solidaritetsbaserad service till klienter (jfr. “moralisk rationalitet”; Allvin, 1997: 
71). Villkoren för de operativa projektrepresentanterna att bedriva klientarbete i 
denna riktning har dock kontinuerligt kringskurits av organisatoriska mål, 
riktlinjer och instrument som utgår från effektivitets- och produktionskrav (jfr. 
“teknisk rationalitet”; Allvin, 1997: 71) i ordinarie verksamheter. Man kan 
följaktligen bara tala om en relativ frihet från den klämsits mellan klientbehov och 
organisatoriska riktlinjer för yrkesutövning, som deras status som 
gräsrotsbyråkrater genomsyras av (jfr. Lindqvist, 1995; 2000; Jonsson, 1997). Det 
är, först och främst med betoning på de operativa representanterna från 
försäkringskasse- och arbetsförmedlingskontoren, tydligt att de ”scheman” och 
resurser (Giddens, 1984; Sewell, 1992: 8) som sätter riktningen i det 
samverkansbaserade klientarbetet starkt påverkats av moderorganisationernas 
auktoritetsgrundade fördelning av mandat och yrkesfunktioner. Processen för 
handläggarna att omprogrammera sig från de ansatser som präglar deras 
ursprungliga yrkesutövning, som denna formats i det dagliga arbetets funktionella 
praktik i traditionella myndighetssammanhang, ter sig både som tids- och 
energikrävande.  

På samma gång demonstrerar den operativa projektpersonalen på ett 
övergripande plan en gemensam utgångspunkt i en distansering gentemot 
organiseringen av klientarbetet som en ”funktionell praktik” (se Allvin, 1997: 60) 
så som denna manifesteras i deras moderorganisationer. Genom projekten har 
handläggarna på ett annat sätt kunnat betona tolkningsmöjligheter (jfr. Ekblad, 
2002) i kontakten med klienter och vidareutveckla den sociala, interaktiva 
dimensionen av rehabiliteringsarbetet. Detta utgör åtminstone en delförklaring till 
varför samverkansarrangemangen utvecklats till isolerade företeelser, med svaga 
länkar till daglig verksamhet.  

De operativa representanterna tenderar ofta att hamna i en komplex position i 
gränslandet mellan otraditionella samverkansambitioner och traditionella 
organiserings- och ledningsideal. Dessa har ett relativt långtgående 
manöverutrymme i dagliga samverkansaktiviteter, men är på samma gång starkt 
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beroende av uppföljningsprocedurer såväl som prioriteringar av projektresurser 
som vägleds av sedvanliga, organisationsspecifika effektivitets- och 
produktionssträvanden. Det dagliga projektarbetet genomsyras också i viss grad av 
motsägande villkor där de operativa representanterna förväntas tillämpa en 
flexibel ansats till klientbehov, samtidigt som de ska anpassa sig till och följa 
myndigheternas olikartade formella direktiv för handläggning.  

Även om handläggarna efter hand har förmått att etablera en förhållandevis 
omfattande relationell identifikation och en teamkänsla som operativa 
representanter, beskrivs det som en svårighet att bibehålla en samsyn som 
överbrygger organisatoriska gränser över tid. Detta då kontinuiteten i 
samverkansprocessen förefaller störas av organisationsspecifika perspektiv som, via 
”uppdragsideologier” och ledningstekniker såväl som instrument för 
resultatuppföljning, främjar fragmentering snarare än koordinering i operativt 
projektarbete. Sådana störningar i samverkansbeteendet kan, om man använder 
Habermas (1984; 1995) terminologi, tolkas som omedvetet vilseledande 
strategiskt handlande eller ”systematiskt förvrängd kommunikation”.  

9.2.2. Samverkan som ett stöd för att hantera 
inomorganisatoriska krav på effektivitet och professionalism i 
personalarbete
För de personalkonsulenter som fungerar som operativa representanter inom 
arbetsgivarringarna (fall 4 och 5) finns en tydlig logik i att tillvarata och nyttja den 
samverkan som initierats för att finna utvecklingsmöjligheter i den egna 
yrkesfunktionen. Inte minst sedan personalrelaterade frågor och personalarbete 
alltmer tenderar att integreras i övergripande företagsstrategier som en central 
konkurrensfaktor (se Söderström, 1997). Att deltagandet i det samverkansbaserade 
samspelet på ett så omfattande sätt avgränsats till enskilda personalkonsulenter är 
intressant att notera ur flera perspektiv. Detta avspeglar en inriktning från 
moderorganisationerna där denna särskilda personalkategori, utöver att utgöra en 
intern stöd- och konsultfunktion, förväntas vara aktiv i att knyta externa 
kontakter och således tillgodose verksamheten med input för organisatorisk 
utveckling. Mycket pekar på att deltagandet i en arbetsgivarring från ett 
organisatoriskt perspektiv ses som en viktig faktor för värdeskapande och 
legitimitet i lokalsamhället, då åtskilliga moderorganisationer ger uttryck för 
samverkansambitioner som är nära sammanbundna med legitimitetsidealet (se 
figur 9, kapitel 8). Framförallt intentioner att signalera ett aktivt socialt 
ansvarstagande förefaller utgöra ett centralt incitament till deltagande.  

Det fortlöpande gränsöverskridande samspelet präglas, som tidigare nämnts, dock 
först och främst av det professionella idealet (se figur 9, kapitel 8) då grupperna av 
operativa representanter (kontaktpersoner) har utvecklats till kärngrupper i 
samverkan som isolerade, professionsinriktade sammanslutningar (se figur 10, 
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kapitel 8). I det avseendet finns åtskilliga tecken på att kontakterna och 
utbytesprocesserna inom arrangemangen nyttjats för att nå tillgång till stödresurser 
som gör inomorganisatoriska krav på effektivitet och ett professionellt 
förhållningssätt i arbetet mer hanterbara. Som sådana arenor har 
samverkansarrangemangen underlättat för konsulenterna att balansera 
förväntningar från högre chefer om att vara dynamiskt offensiva i utvecklandet av 
personalstrategier för företagen och, samtidigt, utgöra interna stödsystem i dagligt 
arbete för linjechefer (se Granberg, 2003). I den utsträckning som ett aktivt 
deltagande som representant i samverkan främjat denna balansgång, har den 
individuella legitimiteten i yrkesfunktionen som personalkonsulent också 
förstärkts.

Villkoren för ett koordinerat samspel mellan de operativa representanterna i de 
två samverkanskonstellationer som diskuterats ovan (fall 4 och 5) skiljer sig en hel 
del jämfört med de andra tre arrangemangen (fall 1-3). Å ena sidan kan 
plattformen för relationell identifikation ses som mindre stabil i de förstnämnda 
två fallen då samverkansaktiviteterna och processerna är mer utspridda över tid 
och representanterna förväntas överbrygga fler gränser i det mellanmänskliga 
samspelet; gränser relaterade till organisatorisk storlek, branscher, organisations- 
och sektorstillhörighet osv. Att den samverkan som organiserats inom dessa 
arrangemang är mer inriktad på ett allmänt utbyte av erfarenheter i 
personalarbete, än på koordinerade yrkesprocedurer, gör emellertid att kraven på 
förhandling av yrkesrelaterade funktioner och ansatser är relativt begränsade.   

Det kan konstateras att inslag av distansering mellan operativa representanter inte 
på samma uppenbara sätt som inom fall 1-3 framkommer när det gäller de 
arbetsgivarringar som studerats. Personalkonsulenternas positionering i samverkan 
präglas dock i tämligen hög grad av organisationsgrundade perspektiv och 
föreställningar. Detta är mest tydligt bland de representanter (från små privata 
företag) som innehar funktioner som rehabiliteringskonsulter inom 
moderorganisationerna, men även från personalkonsulenter som företräder stora 
organisationer med omfattande enheter för personalarbete. På grund av sina 
ordinarie yrkesfunktioner inom de respektive moderorganisationerna uppvisar 
dessa företrädare ambitioner att förmedla, snarare än att absorbera, erfarenheter 
och kompetenser i samverkan. Bland framförallt rehabiliteringskonsulterna 
framkommer en inriktning där legitimitetsgrundade och goodwillrelaterade motiv 
officiellt presenteras som de huvudsakliga utgångspunkterna för ett deltagande, 
men där företagsintressen som är sammanbundna med organisationsspecifika 
effektivitetsideal framträder som den reella utgångspunkten (se figur 9, kapitel 8).  

Med hänvisning till Habermas (1995) kan en spänning således skönjas där det 
förståelseorienterade handlandet baserat på en performativ attityd, som lägger 
grunden för samverkan i linje med det synergistiska idealet (se figur 9, kapitel 8), 
störts då representanter försökt att utöva påverkan på varandra. Enligt detta 
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synsätt kan svårigheter sägas uppkomma i samverkan som en kommunikativ 
process då enskilda representanter agerar för att uppfylla framgångskalkyler, vilka 
mer eller mindre medvetet döljs för de andra interaktionsdeltagarna (jfr. 
Habermas, 1984).  

På ett allmänt plan återkommer också beskrivningar där den ”funktionella 
praktiken” (se Allvin, 1997: 60) i moderorganisationernas dagliga verksamhet 
föranleder prioriteringar som i förlängningen skapar svårigheter för de operativa 
representanterna att samspela inom arrangemangen, utifrån en inriktning där en 
utvecklad yrkesprofessionalism står i förgrunden. Bristen på en överenskommen 
strategi för förändring (jfr. Hofmaier, 1999) och distinkt uttryckta 
samverkansambitioner från de respektive moderorganisationerna främjar likväl en 
utveckling där de enskilda representanternas intresseriktningar får utrymme att 
dominera samverkansprocesserna. Det är också mot denna bakgrund som 
samordnarnas centrala positionering inom samverkansarrangemangen kan förstås. 
När representanternas intressen att utöka sin yrkesprofessionalism sällan uttrycks 
som en uttalad utgångspunkt för samverkan och när organisationsspecifika 
perspektiv påverkar deras tolkningsramar (jfr. Sahlin-Andersson, 1989), finns i 
grunden stora behov av en neutral samordnarresurs som kan arbeta för att betona 
och symbolisera den gemensamma samverkansidén. Jämfört med handläggarna 
inom de arrangemang som kretsar kring myndighetssamverkan (fall 1-3) speglar 
de operativa representanterna som deltar i de studerade arbetsgivarringarna inte 
en lika omfattande distansering gentemot den ”funktionella praktiken” (Allvin, 
1997: 60) i ordinarie verksamhet. En viljeriktning förmedlas snarare bland dessa 
att, åtminstone inom vissa ramar, bredda samspelet i samverkan till att involvera 
fler yrkesgrupper inom moderorganisationerna. Detta betraktas dock inte som 
realistiskt i den aktuella situationen då samverkanskonceptet anses vara för 
mångfacetterat för att absorberas på bred front bland linjechefer och arbetsledare i 
den egna verksamheten. Här framkommer en diskrepans mellan teori och praktik 
när det gäller interorganisatorisk samverkan som koncept. På samma gång som 
behoven av en större konceptuell tydlighet betonas, kommer även förväntningar 
upp till ytan om en ständig flexibel anpassning och förändring i 
samverkansprocessen utifrån behov som signaleras från enskilda 
moderorganisationer.   

9.3. Nätverket som ett inflytelserikt ideal: en diskrepans 
mellan teori och praktisk organisering 
När det gäller vad samverkan i praktiken betyder och hur samverkansidén kan 
översättas i praktisk handling, har de som innehar ledningsfunktioner inom 
moderorganisationer och projekt otvivelaktigt viktiga roller. Även om 
projektarbete alltid genomsyras av viss osäkerhet och mångtydighet kan högre 
chefer anses ha en väsentlig uppgift i att skapa förutsättningar för operativa 
representanter att utveckla en gemensam tolkningsram för samverkan (se Sahlin-
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Andersson, 1989). Detta förefaller inte minst som centralt om de operativa 
representanternas beteende förväntas överensstämma med, och bidra till att 
uppnå, en överenskommen interorganisatorisk målsättning. I detta avseende kan 
det också ses som en viktig grund för samverkan att de involverade 
representanterna har överlappande definitioner av den aktuella situationen och 
problemet som gemensamt ska hanteras (jfr. Habermas, 1984). Om sådana 
överlappande definitioner och tolkningsramar kan framförhandlas finns, med 
hänvisning till Habermas (1984), en plattform där intersubjektivt bindande 
spelregler för interaktion tar form utifrån en ömsesidig förståelse.  

Med sådana mer eller mindre formaliserade spelregler som en utgångspunkt kan 
aktörerna sedan dra i samma riktning i samverkan, under förutsättning att de intar 
en performativ attityd (Habermas, 1984; 1995) och är beredda att reglera sitt 
handlande i linje med situationsdefinitionen och det gemensamma intresset (jfr. 
”självreglering”; Chisholm, 1996: 219). På en mer aggregerad nivå tycks det 
därmed som motiverat att tala om förhandling och ömsesidigt utbyte som 
hörnstenar i en samverkansprocess, där solidariteten till den av aktörerna 
identifierade intresseriktningen fungerar vägledande såväl som reglerande (se ex. 
Mayntz, 1993). Utifrån detta perspektiv kan samverkansorganisering hävdas skilja 
sig distinkt från koordineringen inom marknader och hierarkier, där aktiviteter 
organiseras på basis av nyttokalkylerad konkurrens respektive centraliserade 
maktkällor (Chisholm, 1996; Mayntz, 1993).  

I intervjupersonernas redogörelser för hur modellerna för samverkan har 
framförhandlats och utformats är det uppenbart att idén om nätverksorganisering 
har utgjort ett inflytelserikt ideal. Trots att det i flera olika sammanhang förts fram 
att en ny typ av beslutsfattande och förändrade ledningstekniker behövs i 
samverkansprojekt (se ex. SOU 1996: 85; Lindqvist & Grape, 1999; Fridolf, 
2001b), har aktörerna inom de flesta arrangemang i praktiken inte anpassat 
projektorganiseringen utifrån sådana budskap. De flesta chefer instämmer 
visserligen på en principiell nivå att vissa behov föreligger av att nyttja andra 
tekniker och verktyg för att organisera och leda samverkansprojekt, men få 
referenspunkter och konkreta förslag anses finnas för hur en sådan förändrad 
ansats kan omsättas i praktisk handling.  

En ansats till organisering och projektledning i samverkan som bidrar till att 
klargöra förutsättningar för gränsöverskridande samspel i operativa processer och 
som stödjer etablerandet av en gemensam tolkningsram mellan berörda 
representanter kan sägas vara av särskild betydelse inom de arrangemang som 
organiserats mellan myndighetskontor (fall 1-3). Detta kan hävdas då 
handläggarna från dessa kontor förväntas anpassa sina samverkansinsatser till 
politiskt sanktionerade riktlinjer från central nivå såväl som till principer i dagliga 
yrkesprocedurer som sammanhänger med det byråkratiska förvaltningsidealet (se 
figur 9, kapitel 8). På en grundläggande nivå innehar representanterna från dessa 
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organisationer också positioner i moderorganisationerna där de, som 
gräsrotsbyråkrater, tvingas hantera krav och krafter som kan betraktas som 
svårförenliga (jfr. Lipsky, 1980; Lindqvist, 1995; 2000). Sådana positioner utgör 
en grund för utvecklandet av strategier i dagligt arbete för att reducera 
mångtydigheten i ärendehantering och leder i många sammanhang till strävanden 
som inte kan förväntas följa officiella organisatoriska policyförklaringar (se Lipsky, 
1980; Maynard-Moody & Musheno, 2000). Sammantaget skapar detta en 
situation där en i grunden omfattande osäkerhet beträffande individuella anställdas 
intressen och preferenser som präglar den inomorganisatoriska samordningen av 
aktiviteter (Ahrne, 1994; Jaffee, 2001) också kan förväntas utgöra en viktig faktor 
när samverkan över organisatoriska gränser ska organiseras.  

Fastän den osäkerhet som präglar interorganisatoriskt projektarbete (Sahlin-
Andersson, 1989) gör det svårt att rationellt kalkylera framtida konsekvenser av 
organisatoriska strategier (Brunsson & Olsen, 1993), förefaller det som centralt att 
förhandla fram ett ramverk med viss reglerande verkan för att främja repriocitet 
och aktiva bidrag i det samverkansbaserade utbytet. Ett sådant ramverk kan bestå i 
en överenskommen strategi som understödjer ömsesidig respekt för skillnader och 
en jämbördig maktfördelning mellan inblandade aktörer, där den gemensamma 
målsättningen står i fokus (jfr. ”transformational collaborative strategies”; 
Himmelman, 1996: 29). Formulerandet av en strategi mellan parterna gör det 
också möjligt att avgränsa och fördela aktiviteter i samverkan och att därmed 
fortskrida från fasen av problemformulering till konkreta processer av organisering 
(se Hofmaier, 1999).   

Även om politiska signaler haft en påverkan i formeringen av de 
samverkansarrangemang som studerats, har gemensamma problem av mer lokal 
karaktär i en del fall (exempelvis fall 1 och 3) initialt identifierats och i någon mån 
också diskuterats mellan nyckelpersoner från de berörda organisationerna. 
Likafullt kommer åtskilliga frågetecken upp till ytan beträffande aktörernas 
utgångspunkter, såväl som själva tillvägagångssättet, i denna process av 
problemformulering. Som tidigare diskuterats i den inledande delen av detta 
kapitel, har mobiliseringen kring problemet till stor del utgått från politiska ”push 
och pull strategier” (Huxham & Vangen, 2005: 7) och/eller enskilda samordnares 
övertygelse kring en samverkansidé. Detta gör det problematiskt att tala om 
inledande processer av förhandling bland moderorganisationerna själva, där 
tolkningar av den aktuella situationen presenterats och öppet dryftats som en 
utgångspunkt för samverkan. När problemets natur och den gemensamma 
formuleringen av detta inte på ett tydligt sätt inledningsvis diskuterats i ett 
interaktivt samspel mellan representanter, utan till stor del snarare tagit form via 
externa impulser, förlorar samförståndet mycket av sin handlingskoordinerande 
verkan (jfr. Habermas, 1990). Moderorganisationerna har därmed närmat sig 
varandra och deltagit i samverkansprocesser på ett relativt fragmenterat sätt, 
baserat på mer organisationsspecifika situationstolkningar. Följaktligen har även 
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drivkraften varit tämligen begränsad vad gäller att aktivt sträva efter att nå en 
ömsesidig förståelse för, och uppnå synergifördelar på basis av, 
inomorganisatoriskt rotade olikheter. Trots bristen av stöd från en 
överenskommen och tydlig strategiformulering, har de operativa representanterna 
gradvis ändå förmått att framförhandla överlappande problemdefinitioner och 
funnit ett syfte med sitt deltagande. I flera av arrangemangen, framförallt i fall 4 
och 5, har samordnarna haft nyckelroller i att stödja dessa representanter i arbetet 
med att finna en gemensam riktning i det samverkansbaserade samspelet.  

Ansvariga chefer inom moderorganisationerna understryker visserligen 
gemensamma mål och en tydliggjord ansvarsfördelning som viktiga aspekter i 
organiseringen av samverkan. Likväl är det i praktiken svårt att urskilja någon 
proaktiv ansats för att motverka strategiskt handlande eller förvrängd 
kommunikation (Habermas, 1984) mellan operativa representanter. I den mån 
som sådana ansatser kan spåras utgörs de av ambitioner att involvera fristående 
samordnare för att främja den mellanmänskliga koordineringen inom de operativa 
grupperna. Det är också möjligt att betrakta de avgränsade projektkontoren inom 
arrangemangen inriktade mot myndighetssamverkan (fall 1-3) som en sorts 
proaktivt inslag i samverkansorganiseringen. Av de ansvariga cheferna 
(kontorscheferna) framförs dock inte detta enbart som en ansats för att 
understödja samspelet mellan handläggarna. Etablerandet av dessa projektkontor, 
geografiskt lokaliserade utanför moderorganisationerna, presenteras till lika stor 
del som ett steg i riktningen att uppnå en ökad anpassning till målgruppen av 
klienter. Att samverkan på detta sätt avgränsats till särskilda kontor kan också 
tolkas som en strategi som använts av de respektive moderorganisationerna för att 
fortfarande, som samverkande aktörer, bibehålla självständighet och distinkta 
identiteter i daglig verksamhet (jfr. Cropper, 1996). Då förekomsten av dessa 
projektkontor kombinerats med en otydlig interorganisatorisk strategi för 
samverkan, har de i viss mån även bidragit till en utveckling där de operativa 
grupperna, således också samverkansprocessen som sådan, alltmer har ”isolerats” 
från moderorganisationerna. På det sättet kan denna inriktning i organiseringen 
av arrangemangen de facto hävdas motverka ambitionen att nyttja den samverkan 
som initierats som en källa till organisatorisk utveckling.  

De operativa representanterna inom arbetsgivarringarna (fall 4 och 5) har i högre 
utsträckning än vad som är fallet för dem med motsvarande funktioner i de andra 
tre arrangemangen, haft nyckelroller i att sätta ramarna för samverkansaktiviteter 
och processer. Grupper inom arbetsgivarringarna som arbetar med att 
sammanställa idéer och planera aktiviteter (beredningsgrupp, nätverksstyrelse osv.) 
domineras inte av högre chefer, utan snarare av personalkonsulenter med 
operativa roller i samverkan. Med grund i detta är det inte möjligt att tala om 
centraliserade maktkällor (se Chisholm, 1996) på samma sätt inom dessa 
arrangemang. Likafullt kan inte regleringen på ett direkt sätt sägas utgå från de 
fortlöpande mellanmänskliga och interorganisatoriska utbytesprocesserna, utan via 
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styrelsegrupper och samordnarna. Samordnarna i dessa konstellationer har 
mångfacetterade funktioner som inte enbart omfattar att koordinera inslag och 
aktiviteter i samverkan, utan också att initiera utvecklingsidéer och att skapa viss 
struktur i det otraditionella samspelet. Även om intentionerna från samordnarna 
själva pekar i en annan riktning, uttrycks förväntningar från de operativa 
representanterna som över tid tenderar att göra att samordnarfunktionen gradvis 
övergår till en ledarskapsroll.  

Utifrån en sådan observation förefaller det finnas goda grunder för Eugene 
Bardachs (1998) argument då han menar att någon sorts ledarskapsroll i praktiken 
ofta är central när det gäller organisering av samverkan. Detta skapar frågetecken 
kring synsättet på nätverksgrundade samverkansarrangemang som organiserade 
utifrån en annan logik och andra principer jämfört med marknader och hierarkier 
(se ex. Powell, 1991; Mayntz, 1993; Chisholm, 1996).   

Sett ur ett övergripande perspektiv förefaller en stor del av drivkraften till att 
samverka inom samtliga arrangemang utgå från den starka symboliska kraft som 
utflödar från inriktningen att arbeta tillsammans (Longoria, 2005). Samverkan kan 
förväntas innefatta särskilt viktiga symboliska egenskaper när fokuseringen av 
samverkansinsatser ligger på frågor eller områden där enskilda organisationers 
legitimitet som samhällsaktörer tenderar att uppmärksammas och ifrågasättas i den 
offentliga debatten. I det sammanhanget menar jag att nätverksorganisering utgör 
ett ideal med ett långtgående symboliskt värde där kapacitetsdimensionen, som 
bland annat Bardach (1998) pekar på som central i samverkan, återkommande 
betonas i projektplaner och policyförklaringar för de respektive arrangemangen. 
Det finns följaktligen en stark utgångspunkt i att fokusera på de 
samverkansfördelar som kan nås genom att utbyta och samordna 
organisationsspecifika resurser för att, kollektivt, åstadkomma resultat som ingen 
av de inblandade organisationerna på egen hand förmår att nå (jfr. Huxham, 
1996; Huxham & Eden, 2001).  

I praktiken tycks det emellertid vara svårt för aktörerna som deltar i 
samverkansarrangemangen att koppla samman reella aktiviteter (jfr. Lindberg, 
2002; Lindberg & Czarniawska, 2006) på ett sådant sätt att denna ökade 
kollektiva kapacitet eller handlingsförmåga kan uppnås. Detta skulle jag vilja 
hävda till stor del beror på traditionella tolkningar av operativa aktiviteter och 
procedurer, där dessa laddats med organisationsspecifika synsätt och ansatser. Att 
diskutera och institutionalisera en ny gemensam tolkning som en grund för 
projektarbete i samverkan kan i det sammanhanget ses som en nödvändig men 
likväl tids- och energikrävande process (se Sahlin-Andersson, 1989). I denna 
process sätts moderorganisationernas och deras representanters hängivenhet om 
nödvändigheten i att samverka på prov, då etablerandet av länkar mellan olika 
organisatoriska kontexter kräver omfattande förhandling och beredskap att 
förändra tidigare förgivettagna synsätt.  
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En relativt hög grad av komplexitet präglar också relationen mellan teori och 
praktik med avseende på inriktningen att samverka, när det gäller de operativa 
representanternas ansatser i förhandlingen om en gemensam tolkningsram. Dessa 
representanters deltagande speglar, i teorin, förväntningar om omfattande 
självständighet och manöverutrymme när utgångspunkterna för det 
samverkansbaserade samspelet ska framförhandlas. På samma gång efterfrågas dock 
ett aktivt stöd från högre chefer när det gäller att tydliggöra villkoren för hur 
aktiviteter kan samordnas och avgränsas i samverkan; en typ av stöd som allmänt 
sett anses vara för begränsat. De operativa representanterna förefaller i detta 
avseende vara positionerade inom ett spänningsfält. Medan avsevärd energi 
investeras i processen där yrkesfunktioner förhandlas i de fortlöpande 
samverkansaktiviteterna är dessa representanter, mer eller mindre samtidigt, 
tvungna att aktivt försöka etablera länkar och sätta gränser mellan 
samverkansarrangemanget och ordinarie verksamheter. I den grad som den 
primära utgångspunkten för representanterna i detta sammanhang är att bidra till 
att skapa möjligheter för organisatorisk utveckling, kan denna förhandlingsprocess 
ses som tämligen krävande. Detta långtgående ansvar att definiera relationerna, 
länkar såväl som gränser, mellan arrangemangen och moderorganisationerna 
innefattar emellertid också en möjlighet; de operativa representanterna kan 
mycket väl välja att huvudsakligen handla på basis av sina egna intressen och 
strävanden.  

9.4 Sammanfattande diskussion – avhandlingens 
huvudsakliga slutsatser 
I detta avsnitt är ambitionen att närmare och på ett mer sammanfattande sätt 
presentera de viktigaste slutsatser som kan dras i avhandlingen med utgångspunkt 
i de forskningsfrågor som formulerats. I denna aggregerade slutsatspresentation 
står framförallt empiriska observationer från de fem fall som studerats i fokus. I 
den avslutande delen av avsnittet är emellertid avsikten att tydliggöra denna 
avhandlings teoretiska bidrag.  

Med avseende på huruvida man kan tala om en gemensam syn mellan 
representanterna i de olika fallen på vad som ska uppnås genom att samverka, kan 
det på en övergripande nivå konstateras att splittring dominerar snarare än 
enighet. Det förefaller till och med något främmande att tala om 
samverkansarrangemangen som karaktäriserade av en förändringsstrategisk 
riktning, då några reella strategier inte kan urskiljas utifrån en mobilisering från de 
ingående parterna själva. Från operativa representanter och ansvariga chefer kan 
visserligen en förändringsvilja spåras, grundad i en viss problematisering av 
befintliga former för personal- och klientarbete i ordinarie verksamheter. 
Observationen att drivkraften till att samverka initialt i begränsad utsträckning 
kommit från de deltagande moderorganisationerna, gör processen att etablera en 
samsyn komplex och hängivenhetsprövande. I det sammanhanget underlättar det 
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avsevärt med en vision som till sin natur är gränsöverskridande och som utgår 
från lokala villkor (se ex. fall 3, lokalsamhället som en ”spelplan”) där aktörerna 
egenhändigt identifierat beröringspunkter mellan de olika verksamheterna. För att 
en sådan vision ska vara möjlig att framförhandla krävs att nyckelpersoner i 
organisationerna har ett mer övergripande synsätt och en hög grad av relationellt 
förtroende.  

Erfarenheter från de undersökta fallen visar dock att en sammanbindande 
gränsöverskridande vision är svår att bibehålla över tid, då den interna (bland 
övriga personalkategorier i organisationerna) såväl som den externa (bland 
politiska nämnder, uppdragsgivare) uppslutningen ofta brister och/eller är 
tvetydig. Från flera av samverkansarrangemangen förmedlas upplevelser där en 
verksamhetsfokusering tenderar att ta överhanden och göra det svårt att ”höja 
blicken” över de direkt och formellt sanktionerade uppdragen i 
moderorganisationerna. Detta är särskilt tydligt inom arbetsgivarringarna, där den 
begränsade kontinuiteten i de nätverksträffar som anordnas gör att de operativa 
representanterna vid varje sammankomst i viss mån måste återskapa den 
gemensamma plattformen. Denna process blir dock inte övermäktigt tids- och 
energikrävande då samordnarnas tillvägagångssätt är starkt inriktade på att främja 
ett överblickande och helhetsinriktat perspektiv bland deltagande parter. Mellan 
representanterna inom de arrangemang som kretsar kring myndighetssamverkan 
är samspelet tätare, vilket, åtminstone i teorin, borde göra det lättare att uppnå en 
samsyn i samverkan. Då moderorganisationernas ordinarie verksamheter i dessa 
fall är så pass starkt präglade av formella regler och riktlinjer blir det emellertid, 
precis som för aktörerna inom arbetsgivarringarna, komplext att över tid bibehålla 
ett helhetsperspektiv och en gränsöverskridande vision. Bland de 
moderorganisationer som studerats mer fördjupat inom fall 3 och 5 är det svårt att 
spåra någon tydlig riktning i deltagandet. Från nyckelpersoner i form av chefer 
och operativa representanter framkommer visserligen relativt klara, om än 
begränsat koordinerade, samverkansambitioner. Någon egentlig 
deltaganderiktning är dock svår att tala om då få andra personalgrupper är 
involverade eller har en kännedom om utgångspunkterna för den samverkan som 
organiserats. Detta skapar naturligtvis komplexitet i att upparbeta och bibehålla en 
gemensam syn bland de representanter som aktivt deltar i samverkansprocessen, 
då steget blir långt mellan de respektive organisatoriska sammanhangen och den 
interna uppbackningen begränsad.   

Intressant att notera när det gäller de operativa representanternas positionering i 
samverkansarrangemangen är att varken distansering eller identifikation i någon 
högre omfattning initialt präglat samspelet. Dessa representanter, framförallt 
personalkonsulenterna inom arbetsgivarringarna, har snarare inledningsvis varit 
tämligen nollställda i sitt deltagande. Något som kan sättas i samband med att 
mobiliseringen till att samverka i hög grad inte utgått från moderorganisationerna 
själva, vilket gör det mer komplext och inte lika självklart att tydligt förhandla 
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representantuppdraget internt i verksamheterna. I de fall som utgår från 
myndighetssamverkan finns, undantaget fall 3, fler tecken på spända relationer 
och viss distansering. Detta gäller framförallt relationerna mellan 
försäkringskassans och arbetsförmedlingens representanter, där intervjupersonerna 
hänvisar till skillnader i ”uppdragsideologier” som även kommer upp till ytan i 
det samverkansbaserade klientarbetet. I samtliga arrangemang mellan 
myndighetskontor har dock parterna förmått att framförhandla en gemensam 
utgångspunkt som bringar viss stadga, genom att fokusera på självförsörjning och 
att projektdeltagaren ska återgå till arbetslivet. Arbetslinjen kan således sägas ha 
utgjort en gränsöverskridande plattform som gjort det möjligt att kombinera de 
olika myndigheternas uppdrag på en övergripande nivå. De operativa grupperna, 
i synnerhet handläggarna inom fall 3, har på basis av en sådan plattform och en 
solidaritetsbaserad ansats i klientarbetet efter hand utvecklat tämligen starka 
gruppidentiteter.  

Då arbetsgivarringarna i grunden är mer lösligt sammansatta jämfört med de 
studerade samverkansprojekten, finns inte en lika tydlig grogrund vare sig för 
spänningar eller för utvecklandet av en gruppidentitet de operativa 
representanterna emellan. Likväl kan en viss distansering skönjas mellan 
företrädare från stora offentliga organisationer och små privata företag, vilka deltar 
i samverkansprocessen med relativt olikartade referensramar och intressen. Då 
den stora merparten moderorganisationer förenas i en gemensam inriktning där 
deltagandet ses som ett led i att bli den goda arbetsgivaren, kan en latent liggande 
spänning spåras i relation till företagsrepresentanter som ger uttryck för en vilja att 
som samverkande aktörer odla affärskontakter. Den lösliga koordineringen i 
arbetsgivarringarna gör emellertid att det finns ett större utrymme för 
organisationsspecifika riktningar i samverkansprocessen, vilket i förlängningen 
också förefaller sätta gränser för den kollektiva handlingskapaciteten.  

Inom moderorganisationerna finns en ambition att den samverkan som 
organiserats ska bidra till verksamhetsutveckling, framförallt när det gäller 
metoder i rehabiliteringsarbete. Med en sådan inriktning kan det ur ett 
organiseringsperspektiv ses som viktigt att utveckla strategier och ett stödsystem 
för ömsesidiga utbytesprocesser mellan operativa representanter. Centralt är också 
att utarbeta en infrastruktur för spridning av erfarenheter och kunskap till de 
respektive moderorganisationerna. Med avseende på den första av dessa 
dimensioner kan det konstateras att involverade chefer inte aktivt arbetat för att 
etablera en gemensam tolkningsram bland representanter med operativa 
funktioner. Någon tydligt överenskommen strategi för att för att främja ett 
överbryggande av upplevda olikheter mellan de olika verksamheterna samt en 
maktfördelning i samverkan som är jämbördig, kan heller inte urskiljas. 
Undantaget i detta sammanhang utgörs av fall 3, där en betoning finns på 
delegerat projektansvar till handläggarna och ett ömsesidigt värnande om 
kommunmedborgarna. Denna betoning bygger på ett synsätt där alla involverade 
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parter, utifrån sina respektive uppdrag och åtgärdsmöjligheter, anses ha en 
likvärdigt viktig roll att spela för lokalsamhällets utveckling.  

De projektkontor som avgränsats för samverkan kan i viss mån ses som proaktiva 
inslag i organiseringen för att främja samkörningen mellan handläggarna i 
operativt arbete. Projektkontoren har emellertid även bidragit till att 
samverkansprocessen och de operativa representanterna alltmer isolerats från 
ordinarie verksamheter och föranlett större komplexitet i spridningen av 
samverkanserfarenheter. Även om handläggarna i fall 1-3 ger uttryck för en 
ambivalent hållning till de ansvariga cheferna som centraliserade maktkällor inom 
samverkansarrangemangen, är det tydligt att dessa ledare i stor utsträckning 
innehar sådana positioner. Uppdraget att vidareförmedla och sprida erfarenheter 
som dras i det samverkansbaserade samspelet är heller inte tydliggjort eller 
formaliserat, även om det informellt förväntas att de operativa representanterna 
ska ha drivande roller i återföringen.  

När det gäller arbetsgivarringarna (fall 4 och 5) är ansvariga chefer inte lika aktivt 
involverade i samverkansprocessen, varför man inte på ett fullt så tydligt sätt kan 
urskilja centraliserade maktkällor. Här sker regleringen av samspelet närmare de 
operativa representanterna och de utbytesprocesser som fortlöpande äger rum. 
Detta kan sägas då de gruppbildningar inom arrangemanget som utarbetar ramar 
för samverkan och planerar aktiviteter domineras av kontaktpersoner med 
operativa funktioner. Samordnarna inom arbetsgivarringarna har dock en starkt 
inflytelserik ställning som ”katalysatorer”, initiativtagare till aktiviteter och 
mellanhänder i kontaktskapandet. I motsats till de egna intentionerna tenderar 
dessa över tid att utvecklas till informella ledare, då de utgör de huvudsakliga 
bärarna av samverkansidén och de operativa representanterna förväntar sig en 
projektledarfunktion för att nå kontinuitet i samverkan. Dessa samordnare har 
utöver detta en central funktion i att kontinuerligt lyfta och betona det som i 
grunden förenar moderorganisationerna och deras representanter, för att få 
kontaktpersonerna att komma ”på samma våglängd” i utbytesprocesser. Även här 
är dock spridningsuppdraget bland representanterna otydligt framförhandlat och 
samverkansarrangemangen används i mycket begränsad utsträckning som verktyg 
för organisatorisk utveckling.  

Den långsiktiga kontinuiteten och hållbarheten i den samverkan som organiserats 
kan ses som begränsad i samtliga fall som studerats, dock utifrån delvis olika 
utgångspunkter. Inom de arrangemang som bygger på myndighetssamverkan 
utgörs de mest framträdande hoten mot långsiktig samverkan av ett omgivande 
politiskt ramverk där prioriteringen och tillförseln av projektresurser över tid är 
allt annat än självklar. Det upplevs i det sammanhanget som svårt av ansvariga 
chefer att kunna motivera en fortsatt samverkan kring begränsade ärendevolymer, 
då budgetbesparingar i ordinarie verksamheter utgör ett återkommande tema från 
politisk nivå. Inom arbetsgivarringarna är det istället den interna organiseringen 
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av samverkan som sätter frågetecken kring den långsiktiga hållbarheten. Då 
samordnarna på ett så tydligt sätt har centrala funktioner i att knyta nätverken 
samman och ”hålla ångan uppe” i samverkansprocessen, blir kontinuiteten i ett 
längre tidsperspektiv beroende av dessa enskilda personers fortsatta engagemang. 
Detta gör att det blir en nödvändighet att skapa en grogrund för fler eldsjälar, vid 
sidan av samordnarna, att växa fram och bli drivande aktörer i samverkan.  

Att erfarenhetsspridningen från samverkansarrangemangen brister framkommer 
tydligt inom de moderorganisationer som fördjupat studerats inom fall 3 och 5. 
Bland övriga personalkategorier inom dessa organisationer finns en mycket 
begränsad kännedom om utgångspunkterna för samverkan och en distanserad, för 
att inte säga ifrågasättande, hållning framkommer i många sammanhang. Detta gör 
att samverkan som en strategi för att förändra och utveckla berörda verksamheter 
på bredare basis är högst oklar och präglad av en otillräcklig intern förankring och 
uppslutning.

Med avseende på avhandlingens huvudfråga kan det konstateras att 
organiseringen av de studerade samverkansarrangemangen varken tydligt stödjer 
en organisatorisk mobilisering eller på något uttalat sätt tar individuella intressen 
hos operativa representanter i beaktande. För att interorganisatorisk samverkan 
ska bli en koordinerad process som präglas av villkor för långsiktig hållbarhet har 
ett antal aspekter framkommit som särskilt centrala. Vad som, först och främst, ter 
sig som väsentligt är att samverkansorganiseringen utgår från självupplevda behov 
bland de deltagande parterna. Om samverkansbehov identifierats utifrån en lokalt 
förankrad och verksamhetsnära problematik, finns i grunden också en drivkraft att 
framförhandla en gemensam tolkningsram och en interorganisatorisk strategi. 
Vidare finns också en större beredskap att omvärdera och, om detta framstår som 
nödvändigt, förändra organisationsspecifika ansatser till ledning och 
resultatuppföljning. Att samverkan drivs fram genom ett inkluderande 
tillvägagångssätt i berörda verksamheter framstår som betydelsefullt, för att det ska 
finnas en reell uppbackning bakom samverkansidén som gör det möjligt att 
sammankoppla konkreta aktiviteter och nå en ökad kollektiv handlingskapacitet. 
En viktig utgångspunkt är i detta sammanhang också att representantfunktioner 
diskuteras så att ansvar och befogenheter tydliggörs, i synnerhet när det gäller 
uppdraget att vidareförmedla och sprida samverkanserfarenheter. Resonemangen 
utifrån den huvudfråga som formulerats utvecklas mer fördjupat i nästkommande 
avsnitt som berör implikationer för organisering av interorganisatorisk samverkan.  

Syftet med denna avhandling har varit att synliggöra källor till spänningar som 
föreligger på ett mer underliggande plan vid organisering av interorganisatorisk 
samverkan. Min ambition och förhoppning är att de rörelser och spänningar som 
illustrerats, inte minst genom fyrfältsfigurerna (figur 9 och 10), i koordineringen 
av ambitioner och relationer i samverkan kan användas som en utgångspunkt för 
fortsatt forskning inom området. Kanske framförallt när det gäller handläggares 



243

villkor som operativa representanter i gränsöverskridande samverkansprocesser, 
som tidigare endast belysts i begränsad utsträckning. De resultat som framkommit 
stödjer tidigare observationer (se ex. Mallander, 1998; Longoria, 2005; Huxham 
& Vangen, 2005) om en diskrepans mellan teori och praktik i 
samverkansorganisering. Aktörerna inom de samverkansarrangemang som 
studerats tar visserligen sikte på det synergistiska idealet (se figur 9, kapitel 8), 
men samverkan kretsar i praktiken primärt kring att förhöja den egna 
verksamhetens legitimitet. En sådan inriktning där symboliken i att samverka 
utgör ett centralt samverkansmotiv ger en bakgrund till varför beredskapen att 
förändra strukturer och processer i ordinarie verksamhet är begränsad. Vidare 
även varför det är svårt att koppla samman konkreta aktiviteter (jfr. Lindberg, 
2002; Lindberg & Czarniawska, 2006) för att nå samverkansfördelar och förstärkt 
handlingskapacitet. Som tidigare indikerats ger denna avhandling empiriskt stöd 
åt Bardachs (1998) iakttagelser om att ledarskapsfunktioner ofta utgör ett 
betydande inslag när organisering av samverkan i praktiken sker. Detta gör att 
”Governance-skolans” (se Powell, 1991; Mayntz, 1993; Chisholm, 1996) 
perspektiv på nätverks- och samverkansorganisering förefaller främmande och i 
någon mån kan ifrågasättas. Detta då centraliserade maktkällor ofta, mer eller 
mindre outtalat, förefaller utgöra återkommande element vid interorganisatorisk 
organisering och marknadsintressen inte sällan speglas i samverkansmotiv och 
intressen.

Denna avhandling visar också att det är svårt för organisationer att mobilisera och 
”ta med sig” individer som representanter i interorganisatorisk samverkan. Om 
en sådan mobilisering på operativ nivå lyckas, blir ofta samkörningsprocessen 
komplex och spänningsfylld då individer, i form av internaliserade strukturer och 
handlingslogiker, bär med sig invanda procedurer och tillvägagångssätt från 
ordinarie verksamheter. Det har i flertalet sammanhang noterats att samverkan 
inom rehabiliteringsområdet inrymmer många spänningar mellan olika arenor på 
institutionell nivå (se ex. Lindqvist, 2000; Grape, 2001; Edlund, 2001). I denna 
avhandling framkommer det tydligt att sådana spänningar influerar och sätter sin 
prägel på den mellanmänskliga förhandlingen och koordineringen av positioner 
på handläggarnivå i lokala samverkansprojekt. I grunden kan det emellertid sägas 
vara viktigt att inte underskatta de operativa representanternas förmågor att själva 
identifiera komplementära utgångspunkter i sitt deltagande. Deras 
intresseriktningar, exempelvis mot ökad yrkesprofessionalism, kan mycket väl bli 
styrande i samverkansprocessen över tid. I synnerhet om stödstrukturer för 
samverkan inte etablerats, representantfunktioner är oklart framförhandlade och 
kopplingarna till ordinarie verksamheter på ett allmänt plan är otydliga.  
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9.5. Implikationer för organisering av 
interorganisatorisk samverkan
Hur är det då, mot denna bakgrund, möjligt att organisera interorganisatorisk 
samverkan så att denna blir en del i en koordinerad förändrings- och 
utvecklingsstrategi som präglas av drivkraft från inblandade moderorganisationer 
såväl som enskilda representanter? Avsikten är att avslutningsvis diskutera denna 
fråga utifrån erfarenheter som dragits när det gäller hinder och 
utvecklingsmöjligheter i samverkan, identifierade inom de fem arrangemang som 
studerats.   

På ett övergripande plan förefaller det som centralt att, när samverkan ska 
organiseras, ta hänsyn till den inneboende spänning som genomsyrar 
interorganisatorisk samverkan som koncept. Åtskilliga representanter presenterar 
denna spänning som en diskrepans mellan teori och praktik, där det inte finns 
några konkreta utgångspunkter eller referensramar att relatera till när aktiviteter 
och resurser ska samordnas över organisatoriska gränser. Observationen att 
samverkan i teorin kan tolkas och definieras på många olika sätt föranleder en 
situation där inblandade aktörer tvingas hantera mångtydighet i vad 
samverkansarbete i praktiken, i operativa processer, kan inbegripa. Detta ställer 
långtgående krav på förhandling där aktörerna själva måste enas om sin egen 
(lokala) definition av samverkan och försöka översätta denna definition i praktisk 
handling. I detta sammanhang kan dock en underliggande komplexitet urskiljas, 
då det finns förväntningar inom moderorganisationerna på interorganisatorisk 
samverkan som ett tydligt och förhållandevis stabilt koncept som kan 
implementeras för att uppnå organisatorisk utveckling. Med hänvisning till detta 
kan det ses som viktigt med ett aktivt arbete för att finna en balans där flexibilitet 
och lyhördhet präglar samverkansprocessen som sådan, samtidigt som denna 
process ramas in av en övergripande strategi och resursfördelning som skapar en 
känsla av struktur över tid. En sådan balansgång kan förväntas vara särskilt svår att 
uppnå i arbetsgivarringar där många olika typer av organisationer med varierande 
behov och ambitioner deltar.  

En grundläggande kontinuitet ter sig som möjlig att uppnå om samverkan 
formeras genom inkluderande processer, med brett deltagande från många olika 
personalkategorier och grupper, där ramar för de aktiviteter som ska organiseras 
identifieras och arbetsmetoder och ansatser diskuteras. Med sådana 
inomorganisatoriska processer som utgångspunkt kan sedan en överenskommelse, 
i ett andra steg, framförhandlas mellan moderorganisationerna där representanter 
med olika samverkansfunktioner enas om strategier för förändring på kortare och 
längre sikt. Om dessa strategier fokuserar på samverkan som ett verktyg för 
organisatorisk utveckling, kan det ses som viktigt att inrätta rutiner och arenor 
inom moderorganisationerna för att sprida information och 
samverkanserfarenheter på ett systematiskt sätt.  
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För att skapa en grund för aktiva bidrag från enskilda representanter för att främja 
spridning, skulle jag också vilja hävda att en tydlig fördelning av ansvar mellan 
operativa representanter och högre chefer är viktigt. Om de operativa 
representanterna förväntas vara de centrala budbärarna av samverkansidén måste 
de också ges resurser och mandat för att i realiteten kunna leva upp till ett sådant 
relativt tidskrävande och komplext uppdrag. På ett mer allmänt plan förefaller det 
vara av stor betydelse att tillvägagångssättet vid urvalet av 
samverkansrepresentanter, i likhet med processerna där ramar framförhandlas för 
det operativa samverkansarbetet, har en inkluderande inriktning där många olika 
personalgrupper involveras, så att ett stödjande klimat utvecklas för 
projektpersonalen i deras respektive ordinarie verksamheter.  

En erfarenhet som dragits genom studierna av samverkansarrangemangen i denna 
avhandling är att interorganisatorisk samverkan ställer särskilda och tämligen 
långtgående krav på högre chefer inom berörda moderorganisationer. Huruvida 
dessa ser samverkan som en prioriterad verksamhet och är aktiva i att 
vidareförmedla resultat och lärdomar som presenteras av de operativa 
representanterna, kan i stor omfattning förväntas påverka drivkraften i det 
samverkansbaserade samspelet i en positiv eller negativ riktning. Den kanske 
största utmaningen för högre chefer gäller hur dessa, som ledare, kan arbeta för 
att stabilisera villkoren för långsiktig hållbarhet i samverkan och på samma gång 
tillåta ett tillräckligt manöverutrymme för de operativa representanterna i 
utbytesprocesser.  

Om samverkan ska bygga på en mobilisering på organisatorisk såväl som på 
individuell representantnivå kan det sägas vara av avgörande betydelse att 
samverkansidén och den interorganisatoriska strategin utvecklas till en källa av 
ömsesidig solidaritet och identifikation i det gränsöverskridande samspelet. 
Huruvida en sådan utveckling kommer till stånd eller inte, kan till stor del spåras 
tillbaka till den ansats som präglat de initiala diskussionerna kring det identifierade 
gemensamma problemet och förhandlingen av de ramar och villkor för 
samverkansaktiviteter som initierats.   

När det gäller organiseringen av interorganisatorisk samverkan urskiljer jag 
framförallt två alternativ som realistiska om samverkan ska präglas av tydlighet 
och viss kontinuitet. Det första alternativet följer i linje med de huvudargument 
som förs fram av ”Governance-skolan” (se Börzel, 1998) och bygger på en tydlig 
utgångspunkt i det synergistiska idealet (se figur 9, kapitel 8); jämbördiga 
påverkansmöjligheter och en horisontell maktfördelning utgör således grunden 
för organiseringen. Denna organiseringsansats är rotad i en medvetenhet om den 
inneboende komplexiteten i att samverka utifrån hierarkiskt grundade lednings- 
och uppföljningstekniker, och intresseriktningar som baseras på enskilda 
organisationers effektivitetssträvanden. Det finns därför en beredskap från de 
involverade parterna att förändra och/eller anpassa tekniker och procedurer som 
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tillämpas med utgångspunkt i moderorganisationernas ordinarie verksamhet, om 
dessa uppvisar en diskrepans i relation till det synergistiska idealet. Detta bygger i 
grunden på en omfattande övertygelse om de gemensamma fördelarna med att 
samverka och ett samförstånd där samtliga aktörer ömsesidigt tar ansvar och bidrar 
så att framförhandlade målsättningar kan nås. Denna ansats till att organisera 
samverkan återkommer frekvent i teorin, men är likväl, menar jag, tämligen 
ovanlig i praktiken.   

Det andra huvudalternativet i organiseringen av samverkan över 
organisationsgränser, som ofta kan urskiljas i praktiken, utgår snarare från en 
betoning på åtskilda roller och tydliggjorda gränser i moderorganisationernas 
dagliga verksamhet, där samverkan blir ett sätt att hantera vissa specifika 
aktiviteter som av nödvändighet är gränsöverskridande. Denna organiseringsansats 
domineras av ett synsätt på samverkan som en avgränsad process som, till sin 
natur, skiljer sig så pass mycket från tillvägagångssätt i ordinarie verksamhet att 
gränsdragning framstår som det mest rimliga alternativet. Snarare kan en 
inriktning skönjas där det finns en bibehållen tonvikt på ”produktion” inom 
moderorganisationerna, medan samverkan, ofta organiserad i avskilda 
projektkontor, fokuseras på innovation och kreativt utvecklingsarbete. 
Beredskapen att förändra och/eller anpassa inomorganisatoriska ledningstekniker 
och procedurer för att främja de gemensamma insatserna och ansträngningarna i 
samverkan är också begränsad. Samverkansarbetet får snarare utvecklas 
förhållandevis fritt och åtskilt från den dagliga ”produktionen”.  

9.5.1. Huvudalternativ 1: överbrygga gränserna! 
Baserat på de figurer som presenterades i det föregående kapitlet (figur 9 och 10) 
kan det hävdas att en tydligare inriktning mot det synergistiska idealet och att 
utgöra den synergistiska gemenskapen måste föreligga vad gäller samverkan som 
förändringsstrategi såväl som organiseringsprincip, om långsiktighet i samspelet 
ska kunna uppnås. Detta framstår åtminstone som ett rationellt argument om 
utgångspunkten är ett perspektiv på samverkansarrangemang där dessa anses vara 
baserade på en organiseringslogik som, på en grundläggande nivå, distinkt 
särskiljer sig från organiseringen av marknader och hierarkier (jfr. Powell, 1991; 
Mayntz, 1993; Chisholm, 1996). En mer genomgripande betoning på det 
synergistiska idealet i fråga om samverkansmotiv och den konkreta organiseringen 
av samverkansaktiviteter, innebär att moderorganisationerna i grunden måste ha 
en beredskap att förändra och/eller anpassa inomorganisatoriska procedurer 
utifrån de särskilda behov som präglar de samverkansrelationer som etableras. 
Detta gäller framförallt procedurer för verksamhetsledning, men även för 
uppföljning och värdering av samverkansresultat samt prioritering av 
resurstilldelning från de respektive moderorganisationernas sida. Sådana 
procedurer speglar snarare, inom de samverkansarrangemang som studerats, 
inomorganisatoriska än samverkansgrundade utgångspunkter och villkor.  
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Om dessa typer av inomorganisatoriska tillvägagångssätt förändras och/eller 
anpassas på basis av det synergistiska idealet och det samverkansbaserade 
samspelets villkor, med stöd från en interorganisatorisk strategi som 
framförhandlats genom inkluderande initiala diskussioner, ter sig förutsättningarna 
mer gynnsamma för att i praktiken uppnå samverkansfördelar (”collaborative 
advantage”; jfr. Huxham, 1996). I detta avseende förefaller Bardachs (1998) och 
Huxham & Vangens (2005) syn på interorganisatorisk samverkan som en 
energikrävande förändrings- och utvecklingsstrategi vara välgrundad. När 
förändrade förhållningssätt och procedurer inom moderorganisationerna är 
påkallade, är det därför nödvändigt med en omfattande övertygelse bland de 
inblandade aktörerna om de långsiktiga fördelar som samverkan kan ge. En sådan 
övertygelse kan utvecklas relativt naturligt om grunden till samverkan ligger i en 
mobilisering baserad på interna snarare än externa drivkrafter, där formuleringen 
och tolkningen av det gemensamma problemet utgår från självupplevda lokala 
behov som identifierats av de samverkande parterna.   

Som tidigare indikerats genomsyras projektplaner och policydokument inom de 
studerade arrangemangen, den ”teori” som aktörerna använder som en plattform 
för samverkansinitiativen, av denna typ av ansats till samverkan. I praktiken är det 
dock bara möjligt att urskilja en begränsad beredskap att förändra och/eller 
anpassa inomorganisatoriska procedurer och processer till de behov som speglas i 
samverkansprocessen. Istället tenderar mer organisationsspecifika ideal 
(exempelvis det byråkratiska förvaltningsidealet och effektivitetsidealet) att ta 
överhanden och i viss mån störa samspelet på operativ nivå.  

9.5.2. Huvudalternativ 2: tydliggör skillnader och gränser 
mellan projekt och moderorganisationer! 
Vad gäller organiseringen av samverkan i praktiken, förefaller en inriktning 
dominera där gränsdragning mellan samverkansarrangemangen (dvs. projekten) 
och moderorganisationerna står i fokus. Detta indikerar en ansats till 
projektorganisering där samverkansaktiviteterna och den dagliga verksamheten 
inom moderorganisationerna betraktas som baserade på så olikartade 
utgångspunkter, att ett systematiskt överbryggande av gränser mellan de olika 
sammanhangen varken ses som realistiskt eller eftersträvansvärt (jfr. Blomberg, 
2003; Sahlin-Andersson, 1989). Projekten ses därmed som ett komplement till 
ordinarie aktiviteter inom de deltagande organisationerna, varför begränsad 
drivkraft finns till att förändra och/eller anpassa inomorganisatoriska procedurer, 
inriktade på effektiv ”produktion”, till de behov som utflödar från det 
synergistiska idealet (se figur 9, kapitel 8). När samverkan organiseras på detta sätt 
blir det logiskt att avgränsa projekten för att tillhandahålla förutsättningar för 
kreativitet och innovation bland samverkansrepresentanter, medan 
standardiserade procedurer inom moderorganisationerna parallellt med detta kan 
fortgå utan några större störningar (jfr. Blomberg, 2003). Detta 



248

organiseringsalternativ domineras, till skillnad från det som tidigare presenterats, 
av ett perspektiv där nära förbindelser mellan samverkansaktiviteter och 
moderorganisationernas verksamhet primärt betraktas förorsaka svårhanterbara 
risker. I det avseendet är grundinställningen att ett aktivt arbete för att överbrygga 
gränser kan innebära att den kreativa dimensionen av samverkan som 
utvecklingsarbete undermineras och/eller att ”produktionen” inte blir lika 
effektiv och förutsägbar (jfr. det professionella idealet; figur 9, kapitel 8). Detta 
gör det logiskt att organisera samverkan som en avgränsad process, där 
traditionella tekniker för ledning och uppföljning nyttjas och inte i någon större 
omfattning förändras utifrån de särskilda villkor och den riktning som präglar 
projektarbetet. Med en sådan utgångspunkt till samverkan kan också de 
samverkande parterna bibehålla självständighet och sina ursprungliga identiteter 
(se Cropper, 1996).  

Även om en organiseringsansats som pekar i denna riktning sällan explicit 
uttrycks, framkommer åtskilliga indikationer på att denna typ av tillvägagångssätt 
tenderar att dominera och lägga grunden för villkoren i det samverkansbaserade 
samspelet i praktiken. Ett sådant samspel präglas ofta av begränsade möjligheter 
till långsiktig hållbarhet, då samverkansresultat fortlöpande värderas utifrån 
organisationsspecifika måttstockar för effektivitet snarare än kriterier som utgår 
från det synergistiska idealet.  

9.6. Framtida forskning 
Denna avhandling har till stor del syftat till att lyfta fram inneboende källor till 
spänningar som påverkar praktisk samverkansorganisering, där framförallt de 
operativa representanternas villkor att koordinera sig i klient- och personalarbete 
fokuserats. De empiriska observationerna påvisar en diskrepans mellan teori och 
praktik, mellan det synergistiska ideal som ambitionsmässigt eftersträvas och hur 
organisering i realiteten sker. Mer eller mindre formaliserade 
ledarskapsfunktioner utgör centrala inslag och flera moderorganisationer ger 
uttryck för affärsintressen i sitt deltagande. Det förefaller således som att flera 
olika organiseringslogiker, som kan härledas till nätverks- och marknads- såväl 
som hierarkigrundad koordinering, mer eller mindre spänningsfyllt, samexisterar. 
Detta skulle vara ett spännande område för fortsatt forskning. I det 
sammanhanget ter sig arbetsgivarringar som de mest centrala studieobjekten. 
Med de fyrfältsfigurer som konstruerats (figur 9 och 10) vore det intressant att 
över tid följa verksamma samverkansarrangemang av denna typ. Detta genom 
fördjupade studier i strategiskt utvalda moderorganisationer i ett antal olika 
arbetsgivarringar som drivs i skilda verksamhetsformer, exempelvis som ideell 
förening, ekonomisk förening, aktiebolag etc. Det som skulle fokuseras i sådana 
studier är moderorganisationernas utgångspunkter för deltagande och hur 
arbetsgivarringarna utifrån dessa organiseras och utvecklas över tid. I detta 
avseende vore eventuella funktioner för att samordna och reglera 
samverkansprocessen särskilt relevanta att ta i beaktande. Detta utifrån frågan om, 
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och i så fall hur, det är möjligt att uppnå symmetriska maktrelationer och 
påverkansmöjligheter i samverkansorganisering för att utveckla en stark 
övergripande synergi.  

Ur ett metodologiskt perspektiv framstår social nätverksanalys som ett särskilt 
användbart verktyg. I synnerhet om en ansats att spåra representanters sociala 
nätverksförbindelser kombineras med andra metoder, exempelvis intervjuer, som 
ger en förståelse för företrädares attityder och synsätt i samverkansprocessen. Då 
är det möjligt att få en helhetsbild, som både innefattar attitydmönster och den 
konkreta positioneringen i gränsöverskridande förlopp. I denna avhandling har 
dock inte social nätverksanalys använts fullt ut, då inga beräkningar gjorts över 
det totala kontaktskapandet på nätverksnivå. Här har fokuseringen snarare legat 
på de operativa representanter som företräder moderorganisationer där 
fördjupningsstudier skett. Social nätverksanalys skulle dock kunna användas på 
ett mer ingående sätt vid framtida studier, förutsatt att fokuseringen är bredare 
och inte avgränsas till handläggares och personalkonsulenters villkor.  

På ett allmänt plan förefaller det vara viktigt att kombinera olika metoder för 
datainsamling när ett så pass komplext fenomen som interorganisatorisk 
samverkan studeras. Denna ambition har dock begränsats i denna avhandling på 
grund av den retrospektiva inriktning som, av nödvändighet, präglade den 
initiala probleminventerande studien. Genom en abduktiv och explorativ 
inriktning där empiriska resultat från denna inledande studie utmanats och testats 
i två verksamma samverkansarrangemang har det dock varit möjligt att få en rik 
övergripande förståelse för hinder och möjligheter i samverkansorganisering. 
Förhoppningen är att jag genom denna avhandling kunnat vidareförmedla denna 
förståelse på ett sådant sätt att den tidigare nämnda diskrepansen mellan teori och 
praktik vid organiseringen av samverkan kan förebyggas, så att det i högre grad 
ska vara möjligt att nå det synergistiska ideal som ofta eftersträvas.    
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Fokus (från projektledare och/eller ledningsgrupp) på informationsspridning 

Möjligheter för medarbetarna inom respektive moderorganisation att ta del av 
kunskaper och erfarenheter från samverkansprojektet 

Medvetenhet och förståelse för arbetet inom andra moderorganisationer, före och 
efter projektet 

Eventuella hinder för ett mer strukturerat utbyte av kunskap och erfarenheter 
mellan samverkansprojektet och moderorganisationen (och vice versa) 

”Effektivitet” och framtida möjligheter  
Förekomsten av andra samverkansprojekt/aktiviteter mellan respektive 
moderorganisation 

Upplevelse av resultat av samverkan; ökad effektivitet i 
rehabiliteringsverksamheten genom projektverksamheten? 

Koordinering/samordning eller renodling av roller organisationerna emellan för 
att nå effektivitet i rehabiliteringsprocessen 

Positiva/negativa konsekvenser av samverkan som projektet medfört 
– För respektive moderorganisation  
– För de ”rehabiliterade”  

Underlättande av återgång till arbete och minskade socialförsäkringskostnader 
genom samverkan 

Möjligheter till fortsatt samverkan mellan de olika moderorganisationerna, efter 
projektets implementering 
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Bilaga 2: Intervjuguide 2 

Allmänt, internt personalbete  
Fördelning av arbetsuppgifter 

- typer av tjänster i personalarbete 
- arbetsuppgifter/yrkesinriktningar  
- roller/ansvarsområden 

Upplevelse av tydlighet i fördelningen av arbetsuppgifter, roller och ansvar på 
arbetsplatsen 

Upplevelse av prioritering från ledning gällande personalarbete, frågor gällande 
arbetsmiljö och rehabilitering 

- stöd/uppbackning 
- resurser

Upplevelse av ledningens och chefers prioritering av samverkansarrangemanget, 
synsätt på samverkansarbetet 

Kontakt och interaktion i personalarbetet 
- behov av utbyte – arbetsrelaterade kunskaper/erfarenheter
- utbyte av arbetsrelaterade kunskaper/erfarenheter (andra ev. 

kontaktpersoner i egen organisation och andra organisationer)
- utbyte av kunskap/erfarenhet (övriga med personalfunktion) 
- utbyte av kunskaper/erfarenheter (ledning/chefer) 
- formalisering av utbyte, forum 

Kompetensbehov som bedöms som mest angelägna att mätta i nuläget, 
individuella behov och behov inom personalkategorin generellt på arbetsplatsen 

- typ av behov 
- orsak bakom/skäl till behov 

Förekomst av interna utbildningar och satsningar på kompetensutveckling (med 
anknytning till yrkesutövning), kontinuitet? 

Medvetenhet om samverkansarrangemangets roll och funktion 
Kunskap om samverkansarrangemanget (generellt) 

Kännedom om ringens 
- syfte och inriktning 
- sammansättning, medlemsorganisationer 
- funktion, arbetssätt 
- aktiviteter (erfarenhetsträffar, utbildningar etc.) 
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Upplevelse av allmän kännedom om samverkansarrangemanget bland anställda i 
personalfunktion på arbetsplatsen 

Urval av operativa representanter/kontaktpersoner, procedur 

Nyttjande av ringen i dagligt arbete med personalfrågor 
- situationer där ringen nyttjas  

Kontakt med anställda i motsvarande yrkesfunktion vid andra arbetsplatser 
(generellt)

- behov (nuläge) 
- förhoppningar, önskningar 

Upplevelse av samverkansarrangemangets funktion, ”naturligt” verktyg i 
fortlöpande internt arbetsmiljöarbete eller ej? 

Intern kunskapsspridning och kommunikation kring 
kunskaper/erfarenheter  
Behov av utbyte med andra med liknande anställningar (i personalfunktion) 

Förekomst av kommunikation kring samverkansarrangemanget med andra 
anställda i personalfunktion och/eller kontaktpersoner vid arbetsplatsen 

- information om händelseutvecklingen inom arrangemanget, kontinuitet 
- forum inom organisationen, för diskussion av samverkansrelaterade frågor 

Återföring av kunskaper och erfarenheter från utbytet inom arrangemanget 
- typer av frågor där återföring främst äger rum 
- omsättandet av återförda kunskaper/erfarenheter i praktisk handling, 

påverkan på sättet att hantera personalfrågor 

Förekomst av intern dialog i organisationen, baserad på ringmedlemskap  
- vem tar initiativet, initiativtagare 
- grundtanke bakom dialogen 
- vilka deltar/är inbjudna i dialogen? 
- formerna för dialogen ut 
- dialogens kontinuitet 

Upplevelse av ringens funktion som verktyg för att utveckla kompetens och 
arbetssätt, det interna personalarbetet inom moderorganisationen  
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Bilaga 3: Intervjuguide 3  

Mål/ visioner, spelregler  
- Informell – formell (explicit) målsättning för samverkan 
- Framförhandling av samverkansmål, hur?  
- Målsättning för interorganisatorisk samverkan – målsättningar i ordinarie 

verksamheter (moderorganisationer) 
- Fördelar/nackdelar med formulerat samverkansmål 

o Struktur i samverkansprocessen (behov) 
o Flexibilitet i organiseringen av samverkan (behov)  

- Förekomst: spelregler för samverkan (explicita/implicita) 
o Förväntningar hos nya medlemmar, ”ge och ta”, aktivt deltagande 

Koordinator- och/eller projektledar-funktionen 
- Huvuduppgifter och ansvarsområden för koordinator/projektledare 

(förväntningar)
- Koordinatorns/projektledarens egenskaper (förväntningar) 
- Syn på samordningsfunktionen, koordinatorns/projektledarens betydelse 

för samverkansprocessen 

Hängivenhet, kontaktkanaler, “kanalisering” inom arrangemanget 
- Signalering av behov i samverkan – när, var, hur? (beskrivning) 
- Förekomst: formella/informella inspel av intraorganisatoriska behov 
- Kanalisering av behov 

o Till koordinator/projektledare 
o Styrelsemedlemmar, ledningsgrupp 
o Andra kontaktpersoner 

- Förekomst: informella direktkontakter med andra operativa representanter, 
formell interaktion/samspel med andra representanter vid träffar 

- Generell drivkraft och engagemang hos operativa representanter 
- Förekomst: nyckelpersoner i samverkansprocessen  

Nätverksstyrelsens funktion 
- Nätverksstyrelsens, ledningsgruppens arbetssätt (beskrivning) 
- Styrelse-/ledningsgruppsfunktionen i samverkan vs. ordinarie arbete inom 

moderorganisationer 
o Skillnader i utgångspunkter, ansats 
o Likheter i utgångspunkter, ansats 

- Arenor för signalering av intraorganisatoriska behov (moderorganisationer) 
- Översättning av ’signaler’ från input till arrangerande av aktiviteter, möten 
- Roller och ansvarsområden, nätverksstyrelse och/eller ledningsgrupp – 

koordinator/projektledare 
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Ledarskap, styrning i samverkan  
- Fastställande av ramar, riktlinjer för samverkan (beskrivning) 
- Förekomst: ledarskap (ledning, styrning) av samverkan 

o Ledningsfunktion, Nödvändig/ej nödvändig 
- Reflektion: ledarskap i samverkan 

o Samverkan som horisontell process (top-down, bottom-up 
inriktning)

Långsiktig hållbarhet, koordinering, kontinuitet 
- Struktur för aktiviteter, kontinuitet i arrangerade träffar, möten 
- Förutsägbarhet i samverkansprocessen – risker, fördelar? 
- Organisering: förutsättningar för bred och omfattande kanalisering av 

behov
- Organisering: hållbar struktur för samverkan 

o Beroende av enskilda representanter? 
o Involverande av andra personalkategorier, utöver operativa 

representanter/”kontaktpersoner” 
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Bilaga 4: Exempel på e-postbrev till intervjuperson 

Från: "Johan Ohlsson" 
Datum: 2005-05-24
Ärende:

Hej!

Jag (Johan Ohlsson, LTU) forskar kring rehabiliteringssamverkan och följer 
sedan drygt ett år tillbaka, med finansiellt stöd från VINNOVA 
(Verket för Innovationssystem), utvecklingen inom arbetsgivarnätverket 
Arbetsgivarringen i Boden-Luleå. För tillfället är jag involverad i en 
delstudie som fokuserar på spridningen av kunskap och kompetens från 
nätverket och till medlemsorganisationerna. Bodens kommun tillhör en av 
totalt fyra medlemsorganisationer där jag vore intresserad av att fördjupa 
mig just vad gäller kunskapsspridningen från ringen i det interna 
personalarbetet. Tanken är att genomföra intervjuer med 
personalsekreterare/handläggare, arbetsledare och chefer för att studera 
hur de ser på detta.

Jag undrar; skulle du ha möjlighet att ställa upp på en intervju (beräknas 
ta ca 45-60 minuter) kring det här någon gång under denna alt. nästa vecka. 
Återkom och meddela om eller när har du någon lucka i almanackan? 

Hör av dig angående detta. 

MVH/Johan
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Bilaga 5: Matris för sammanställning, intervjumaterial

Utdrag från datamatris:  
Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 

- Finns det en 
gemensam syn mellan 
samverkans-
representanter  
(i lednings- och 
operativa funktioner) 
om vad som ska 
uppnås genom 
interorganisatorisk 
samverkan? 

Gemensam 
utgångspunkt:  
”koordinerings-
problematik” 

Dock: 
Fragmentering!

Olika drivkrafter 
att samverka:  
- Minska 
kostnader/ 
utgifter  
- Minska 
ohälsotal  
- Få organisation 
att ”fungera 
snabbare”  

Lokal 
problematik som 
grund för 
samverkan, dock 
ej för arbets-
förmedlingen 

Gemensam 
utgångspunkt:  
”koordinerings-
problematik” 

Dock: 
Fragmentering!

Olika drivkrafter 
att samverka:  
- Signalera 
”framgångsrik 
samverkan” till 
politiker,  
- Misstänksamhet; 
samverkan för att 
minska 
socialbidrags-
kostnader? 

Ingen tydlig lokal 
problematik hos 
någon av 
organisationerna 

   

- Har ambitionerna 
bakom samverkan 
diskuterats inom 
moderorganisationerna 
i en sådan omfattning 
att en tydlig riktning 
manifesteras i 
deltagandet? 

Initial förankring 
av ambitioner – 
begränsad! 

Starka 
organisatoriska 
ambitioner (FK, 
SOC), svaga 
individuella hos 
samverkans-
representanter 
(initialt) 

Ifrågasättande: 
intresse och 
engagemang från 
AF

Initial förankring 
av ambitioner – 
begränsad! 

Svaga 
organisatoriska 
ambitioner, starka 
individuella hos 
operativa 
representanter (ej 
AF)

Ifrågasättande: 
intresse och 
engagemang från 
AF
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Bilaga 6: Information till deltagare, frågeformulär 

Johan Ohlsson     Luleå  050404 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för Arbetsvetenskap/IPM 
971 87 Luleå 
Tel: 0920-492171 
E-post: johan.ohlsson@ltu.se

Hej!

Nu är det dags för andra steget i den forskning som påbörjats i Arbetsgivarringen i och med 
projektet ”ABL – en långsiktigt hållbar modell för regional arbetsgivarsamverkan”. Detta 
andra steg innefattar en social nätverksanalys som genomförs i syfte att få en översiktlig 
undersöka det mönster av kontakter som finns mellan Er medlemmar. Detta för att studera 
nätverket som kontaktyta och arena för utbyte samt vilka förutsättningar som finns för en 
långsiktig hållbarhet i samverkan.   

Det bifogade frågeformuläret omfattar två sidor. Den första sidan handlar om informella och 
självinitierade kontakter (som ej tagits via ringsamordnare) och den andra om 
interaktion/kontakt vid nätverksträffar av olika slag, så som erfarenhetsträffar och seminarier. 
Min förhoppning är att du som kontaktperson vill besvara detta frågeformulär.  

På varje sida finns en matris där samtliga ringmedlemmar är uppräknade och fyra olika 
frekvensmått angivna. Kryssa för det mest ”passande” av dessa frekvensmått för varje 
medlemsorganisation på listan. Mer utförliga instruktioner finns i frågeformuläret, men skulle 
oklarheter eller funderingar uppkomma så kontakta mig via telefon eller e-post.  

Med vänlig hälsning! 

mailto:ohlsson@ltu.se
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Bilaga 7: Frågeformulär, social nätverkspositionering

Formella kontakter, vid möten  

Vilka kontakter har du i din roll som kontaktperson hittills haft med representanter från 
andra medlemsorganisationer vid nätverksträffar (erfarenhetsträffar, seminarier etc.)?  

Utgå från listan över medlemsorganisationer nedan och gör en grov uppskattning av 
frekvensen av interaktion/kontakt genom att sätta kryss i den ”mest passande” rutan för varje 
uppräknad aktör.  

Vilken medlemsorganisation representerar du? ………………………………….. 
Medlemsorganisation Tät kontakt: 

diskussioner/samtal 
förs naturligt och 
frekvent, vid varje 
sammankomst 

Sporadisk:
diskussioner/samtal 
förs då och då, men 
utan någon tätare 
frekvens 

Begränsad:
diskussioner/samtal 
förs i liten 
utsträckning, 
endast vid enstaka 
tillfällen 

Ingen kontakt alls 

Moderorganisation 1     
Moderorganisation 2 etc…     
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Självinitierade direktkontakter 

Vilka informella kontakter (där kontakt tagits på eget initiativ, utan ringsamordnaren som 
länk) har du i din roll som kontaktperson/ringrepresentant hittills haft med övriga 
medlemsorganisationer i nätverket?  

Gör en uppskattning på frekvensen av dessa kontakter i tabellen nedan. Utgå från listan över 
medlemsorganisationer och sätt kryss i den ruta som du tycker överensstämmer med antalet 
informella kontakter med varje uppräknad aktör.   

Vilken medlemsorganisation representerar du? ………………………………….. 
Medlemsorganisation Ofta: minst två 

gånger i veckan 
Ibland: mer än en 
gång per år, men 
mindre än två 
gånger i veckan 

Sällan: en gång 
per år eller mindre 

Aldrig: kontakter 
tas alltid genom 
ringsamordnare 

Moderorganisation 1     
Moderorganisation 2 etc…     
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Bilaga 8: Frågeformulär till kollegor inom 
moderorganisationerna

1. Kön:    man   kvinna 

2. Ålder:  20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 

3. Vilken utbildning har du?  

Grundskola

Gymnasial  

Folkhögskola 

Universitet/högskola 

Annan utbildning……………….. 

4. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

5. Hur länge har du varit anställd hos nuvarande arbetsgivare? ............................................... 

6. Vilka kontakter har du, allmänt sett, i ditt dagliga arbete med tjänstemän eller handläggare 
vid andra myndigheter (ex Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan)? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Vad vet du om projektet X, mål och utgångspunkter bakom projektet och det arbetssätt som 
används?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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8. I vilken omfattning har du i ditt dagliga arbete kontakt med den operativa gruppen inom 
projektet? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

9. I vilken mån upplever du att du får information om vad som händer inom projektet, hur 
verksamheten utvecklas osv.? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

10. Var (i vilka sammanhang) och på vilket sätt får du denna information? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. Tycker du att projektet fyller en viktig funktion i rehabiliteringsarbetet? Motivera ditt svar 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

12. På vilket sätt anser du att projektet utvecklat det dagliga rehabiliteringsarbetet som bedrivs 
vid kontoret?  
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Tack för ditt deltagande! 
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Bilaga 9: Brev till intervjupersoner 

Johan Ohlsson     Luleå  2003-07-02 
Luleå Tekniska Universitet 
Institutionen för Arbetsvetenskap/IPM 
971 87 Luleå 
Tel: 0920-492171 
E-post: johan.ohlsson@ltu.se

Hej!

Under våren har åtskilliga intervjuer genomförts med representanter som på olika sätt varit 
aktiva i lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. Detta med huvudsakligt fokus 
på att tydliggöra och systematisera faktorer som påverkar hur man genom samverkan lyckats 
överbrygga eventuella interna olikheter (i arbetssätt, regelverk etc.) och samarbeta över 
moderorganisationernas gränser.  

Då de genomförda intervjuerna nu transkriberats vore det, för att undvika eventuella 
missuppfattningar eller felaktigheter i det insamlade datamaterialet, bra om Du ville titta 
igenom den bifogade intervjuutskriften. Ifall Du finner något som inte överensstämmer med 
den utsaga som givits vid intervjutillfället vore jag tacksam om dessa korrigeringar 
tillsammans med intervjuutskriften kunde sändas tillbaka (till adressen ovan) senast den 31 
augusti.  

Tack på förhand! 

mailto:ohlsson@ltu.se





