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Sammanfattning 
Den här rapporten har sin utgångspunkt i tre numera nedlagda regionala 
samverkansprojekt (Samanda i Haparanda samt Fas och Arbetsgivarringen i 
Boden) som initierats för att nå en mer rationell rehabiliteringsprocess och på 
sikt öka graden av självförsörjning. Samverkan inom Fas och Samanda har 
involverat försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst och fokuserat på 
individer med komplexa och sammansatta behov (exempelvis arbetslösa 
sjukskrivna). Detta medan nätverket Arbetsgivarringen i Boden har inkluderat 
ett tjugotal organisationer från olika sektorer och branscher som bedrivit 
arbetsmiljö- och rehabiliteringssamverkan med huvudsaklig inriktning mot 
sjukskrivna med anställning.  
 
Rapporten, som har en abduktiv ansats, har fokuserat på 
projektverksamheternas långsiktiga effekter – då främst vad gäller ökad 
effektivitet genom ett ökat antal lösta ärenden där individen återgått till arbete 
– utifrån aspekter som organisering av samverkan och utbyte i 
samverkansprocessen. Genom en historisk analys där en mängd olika 
projektrelaterade dokument studerats samt semistrukturerade djupintervjuer 
som genomförts med projektrepresentanter på såväl operativ som strategisk 
nivå, har den samverkan som bedrivits inom de respektive verksamheterna 
studerats och sammanställts. Resultaten visar att sammanförandet av resurser 
och kompetenser samt utbytet projektmedarbetarna emellan möjliggjort en 
helhetssyn i rehabiliteringsprocessen där den enskilde individens specifika 
problematik stått i centrum. Trots detta har det tagit tid för representanterna 
att finna en gemensam plattform och överbrygga interna olikheter, vilka i stor 
utsträckning sammanhänger med uppdrag och ansvarsområden. Det som 
hindrat en mer djupgående samverkan mellan de involverade parterna är en 
otillräcklig förankring av samverkansidén inom de respektive 
moderorganisationerna samt bristande systematik i återföringen av 
projektrelaterade kunskaper och erfarenheter. Även om den verksamhet som 
har bedrivits inom pilotprojekten ökat effektiviteten i utrednings- och 
ärendehandläggningsprocessen kring individer med sammansatta 
rehabiliteringsbehov, har samverkan i denna form varken föranlett några 
större strukturella förändringar på den lokala arbetsmarknaden eller 
anmärkningsvärda besparingar i utbetalningen av socialförsäkringsmedel.   
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Inledning 
Nyligen publicerades en artikelserie i en kvällstidning där ett antal 
långtidssjukskrivna fick utrymme att berätta om sin situation och personligt 
reflektera kring ohälsan i allmänhet och socialförsäkringssystemet i synnerhet. 
En av dessa var 24-åriga Linda Bjälmén som efter en bilolycka för drygt tre år 
sedan dragit på sig nackskador som påverkat hennes förmåga att 
förvärvsarbeta. Då det vikariat som Linda hade på en budbilsfirma gick ut 
under sjukskrivningsperioden – och arbetsgivaren därmed ”befriades” från 
skyldigheten att hjälpa henne i rehabiliteringsprocessen – har hon, som hon 
uttrycker det, hamnat ”ute i kylan”. I ett personligt brev adresserat till 
statsminister Göran Persson berättar hon följande;   
 

”Jag skriver till dig för att du säger dig vilja få ned ohälsotalet – alltså att få 
människor att må bättre så att vi kan börja arbeta igen. Jag hoppas att det inte 
bara är tomt prat och fagra löften. /…/ Jag kan inte orka bli frisk för egen 
maskin. Sjukvården ger mig bedövningssprutor och en klapp på axeln. 
Försäkringskassan säger att jag inte kan få hjälp med rehabilitering – jag blev 
ju arbetslös under första tiden som sjukskriven. Som arbetslös får jag ingen 
rehabilitering. Jag är alltså ute i kylan” (Schönstedt, 2003).  

 
Detta personliga brev resulterade i en träff med statsministern där en kortare 
dialog fördes kring hennes besvärliga – men tyvärr långtifrån unika – 
situation. Även om denna konversation utmynnade i ett löfte om att 
förändringar skulle vidtas i och med en ny proposition, så är det likväl en 
tydlig illustration av den maktlöshet som en samtidig sjukskrivning och 
arbetslöshet kan medföra.    
    

- Man sitter på baken och ger upp, sa Linda.  
- Nej, du står här, då har du inte givit upp – du kämpar, sa Persson.  
- Jag har läst ditt brev. Jag är ingen expert, men vad jag förstår är du arbetslös 
och behöver rehabilitering.  
- Jag gör vad som helst för att bli bra. Det liv jag lever är inget liv 
att leva. 
- Det problem som du råkat ut för – arbetslös och försäkringskassan – 
därmed hamnar du utanför rehabilitering.  
(Schönstedt, 2003)  

 
Detta är en av åtskilliga individer som döljer sig bakom den allt annat än 
upplyftande sjukskrivningsstatistiken. Siffror från en undersökning genomförd 
av Riksförsäkringsverket i februari 2003 visar att så många som 309 000 
individer – av vilka 44 procent varit sjukskrivna i mer än ett år – får 
ersättning från socialförsäkringen i form av sjukpenning eller 
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rehabiliteringsersättning. Även om en viss minskning (tre procent) har skett 
mellan 2001 och 2002 ifråga om andelen arbetslösa sjukskrivna, så är det 
enligt den nämnda undersökningen omkring 14 procent som tillhör denna 
grupp. Trots den här inte alltför obetydliga minskningen konstaterar man lite 
dystert att det ”fortfarande finns en tämligen stor överrepresentation av 
arbetslösa som är sjukskrivna” (RFV, 2003: 4).     
 
I budgetpropositionen för 2003 fastställde regeringen ett mål för minskad 
ohälsa som innebär att frånvaron från arbetslivet på grund av sjukskrivning ska 
halveras fram till 2008. I detta ohälsomål innefattas alla sjukskrivna som har 
rätt till ersättning i form av sjuklön eller sjukpenning. Inräknas i denna 
målsättning gör även arbetslösa och grupper som saknar anställning men har 
rätt till sjukpenning. Däremot innefattar målet inte personer som uppbär 
rehabiliteringspenning, där den sjukskrivne ofta deltar i någon form av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta långsiktiga mål har satts mot bakgrund 
av den alarmerande ökning av antalet sjukskrivningar som skett sedan 1997 
och framförallt är koncentrerad till de långa sjukskrivningarna, vilka sträcker 
sig över sex månader. Under de senaste fem åren har de långa 
sjukskrivningarna tenderat att övergå i allt längre fall och inte sällan utmynnat 
i sjukersättning i form av exempelvis förtidspension (prop. 2003/04: 1).  
 
Även om regelmässiga förändringar1 gällande kompensationen för 
sjukfrånvaro som genomförts under 1990-talet försvårar jämförelser ifråga om 
den totala sjukskrivningen i landet under denna period, har vissa tydliga 
tendenser kunnat urskiljas. När det gäller pågående sjukpenningfall över 29 
dagar har det konstaterats att kvinnornas andel under 1990-talet varit högre 
än männens och att dessa skillnader ökat. Andelen kvinnor inom denna grupp 
ökade mellan 1992 och 1999 från 55 till 62 procent. Den största 
accelerationen ifråga om sjukpenningfall skedde mellan 1997 och 1999 då 
andelen kvinnor med sjukpenning ökade med 58 procent, medan 
motsvarande ökning bland män var 46 procent. Pågående sjukpenningfall 
över 180 dagar ökade under denna period mest (64 procent för kvinnor och 
53 procent för män) (RFV, 2000). Nyare siffror från en mätning utförd den 
sista mars 2003 visar att antalet pågående sjukpenningfall över fyra veckor har 
ökat med över 100 procent sedan motsvarande period 19982. Vid en 
jämförelse med föregående mätperiod i mars 2002 kan det dock konstateras 
                                                 
1 Bland dessa regelmässiga förändringar kan nämnas den sänkning av kompensationsnivån som 
genomfördes 1991 samt införandet av en sjuklöneperiod på 14 dagar som initierades 1992 (och 
bortsett från avsteg under 1997 och första kvartalet 1998 har bibehållits). I april 1993 infördes 
också en karensdag.  
2 Denna grupp uppgick i nämnda mätning (sista mars 2003) till 285 857 personer.  
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att de pågående sjukfallen mellan fyra veckor och ett år minskat något. Detta 
till skillnad från de längre sjukfallen som har varat längre än två år, vilka 
fortfarande ökar kraftigt.   
 
Om sjuktalet3 fördelas länsvis, som avvikelser från sjuktalets riksgenomsnitt i 
juni 20024, uppvisar Västerbottens och Jämtlands län ett sjuktal på över 29 
dagar (Norrbottens län ligger strax därefter med ett sjuktal på 25, 7 dagar) 
medan Hallands, Jönköpings och Kronobergs län har sjuktal på under 18 
dagar (RFV, 2002: 4).  

Rapportens fokus 
För att minska belastningen på socialförsäkringen och finna former för 
effektivare resursanvändning kring grupper med komplexa, sammansatta 
behov har gränsöverskridande samverkan5 mellan aktörer inom 
rehabiliteringsområdet behandlats och uppmuntrats i flertalet utredningar 
(exempelvis SOU 1988: 41; 1996: 85; 2000: 78). I samband med proposition 
1996/97: 63 fördes också övergripande mål för samverkan in i 
regleringsbreven samtidigt som mer pengar avsattes för ändamålet. I 
propositionen, som kallats ”samverkanspropositionen”, föreslogs att såväl 
gemensamma verksamhets- handlingsplaner som gemensamma utbildningar 
skulle upprättas och försäkringskassorna fick ”särskilda medel för att bedriva 
olika projekt för att uppnå samverkansvinster” (Edlund, 2001: 7). Hur denna 
samverkan sedan skulle formas sades vara upp till de lokala aktörerna att själva 
bestämma, men det poängterades att samverkansprojekten borde ha en 
gemensam ram för åtgärder och insatser där varje myndighet – i proportion 
till ansvarstagandet för den aktuella målgruppen – avsatte en specifik summa 
pengar för projektrelaterade aktiviteter (Lindén, 1997). Åtgärder som dessa 
har föranlett att åtskilliga samverkansprojekt initierats på regional nivå. Så 
även i Norrbotten där framförallt försäkringskassan, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen samt i viss mån även sjukvården har sökt former för 
sektorsöverskridande samverkan i syfte att lättare kunna nå helhetslösningar 
och på sikt minska bidragsberoendet.  
 
Strävanden som dessa, med ett övergripande sikte på att minska 
bidragsberoendet, bör ses mot bakgrund av arbetslinjen som enligt Lindqvist 
och Marklund (1995) både handlar om tvånget att arbeta och rätten till ett 

                                                 
3 Sjuktalet är ett mått på antalet utbetalade dagar med sjukpenning per person.  
4 Sjuktalets riksgenomsnitt var i juni 2002 20, 7 dagar.  
5 Med ”gränsöverskridande samverkan” menas samverkan över organisations och/eller 
sektorsgränser.  
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förvärvsarbete. Här menar författarna att arbetskravet återigen kommit i 
förgrunden då ökade insatser för arbetsrehabilitering görs för att minimera 
antalet individer som permanent lämnar arbetsmarknaden. Arbetslinjen i 
socialförsäkringen beskrivs utifrån växande statsfinansiella problem, men det 
påpekas också att det har funnits betydande ideologiska motiv bakom denna. 
I det sammanhanget menar Lindqvist och Marklund (1995: 47) att 
nedskärningar i bidragssystemet har ansetts fylla en dubbel funktion som ett 
sätt att förbättra statens ekonomi och samtidigt ”ingjuta en mer solid 
arbetsetik hos bidragsmottagarna”.    
 
I denna rapport lyfts två regionala samverkansprojekt fram; Fas i Boden och 
Samanda i Haparanda. Dessa pilotprojekt inkluderar representanter från 
tidigare nämnda organisationer (försäkringskassan, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen), vilka samverkat utanför moderorganisationernas gränser 
i syfte nå mer rationella lösningar i komplexa ärenden och i förlängningen 
öka graden av självförsörjning. Rent organisatoriskt har samverkan i dessa 
båda fall inkluderat en arbetsgrupp bestående av handläggare från respektive 
organisation som, under ledning av en styrgrupp där kontorscheferna ingått, 
bedrivit det operativa arbetet med utredning och ärendehandläggning. Inom 
Samanda ingick under en period även en projektledare i den arbetsgrupp som 
aktualiserats. Primärvården och landstinget har i båda fallen – även om de inte 
på samma sätt som de övriga parterna varit delaktiga i det operativa 
rehabiliteringsarbetet – involverats i projektverksamheterna och kunnat 
kopplas in vid behov. Genom upprättande av gemensamma utredningar och 
planer med grund i förenade kompetenser har man eftersträvat ett 
”helhetsgrepp” kring den enskilde individens problematik, för att därigenom 
kunna nå lämpliga lösningar. De gemensamma, mest betydande grunddragen 
i de båda projektverksamheterna kan sammanfattningsvis således sägas vara 
följande;   
 

 handläggare från försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst 
 arbetar gemensamt med ärendehandläggning  
 i fristående lokal, 
 där gemensamma utredningar och individuella handlings-

/utvecklingsplaner upprättas 
 genom kompletterande kompetenser och förenade åtgärdsmöjligheter 
 för att nå ett helhetsgrepp kring individens (sammansatta) problematik 
 och på sikt öka graden av självförsörjning. 

 
 

 7



Rapporten inkluderar även Arbetsgivarringen i Boden där ett tjugotal privata 
och offentliga arbetsgivare från olika sektorer och skilda branscher (för 
medlemsförteckning, se bilaga 3) har gått samman i ett nätverk för att nå 
utbyte i arbetet med arbetsmiljö- och personalfrågor, arbetsprövning samt 
rehabilitering. Ringverksamheten initierades vid försäkringskassans 
lokalkontor i Boden som en försöksverksamhet för att utveckla myndighetens 
samordningsroll. Själva syftet bakom nätverket var att – med särskilt fokus på 
individer med vissa funktionshinder – lägga grunden för en effektivare 
rehabilitering samt utöka arbetsgivarnas kunskaper i arbetsmiljö- och 
personalfrågor. En projektledare från försäkringskassan tillsattes för att 
samordna och koordinera arbetet i ringen och i syfte att underlätta 
uppföljningen av ringverksamheten bildades även en styrgrupp där cheferna 
från de organisationer som i detta skede tillskjutit projektmedel ingick.6 
Vidare utgjordes ringens organisatoriska struktur av en beredningsgrupp med 
uppgift att detaljplanera verksamheten utifrån styrgruppens beslut och följa 
upp nya idéuppslag samt en referensgrupp, där fokus låg på rollfördelningen 
mellan försäkringskassans rehabiliterare och projektledaren.7 Varje 
medlemsorganisation utsåg dessutom en eller flera kontaktpersoner (beroende 
på organisationens storlek) som kontinuerligt deltog vid erfarenhets- och 
tematräffar som anordnades. De mest väsentliga elementen i 
ringverksamheten kan därmed summeras i nedanstående punkter;  
 

 ett nätverk bestående av ett tjugotal arbetsgivare med olika sektors- 
och branschtillhörighet, där medlemmarna   

 genom kontinuerliga kontaktträffar, föreläsningar, seminarier och 
konferenser arbetar med 

 kompetensutveckling i förebyggande arbetsmiljöarbete och utbyte av 
arbetsprövnings-/arbetsträningsplatser 

 för att därigenom bidra till kompetenshöjning och erfarenhetsspridning 
i relaterade frågor, 

 möjliggöra en effektivare rehabilitering, samt 
 tillse att anställda med rehabiliteringsbehov, med fokus på dem med 

vissa funktionshinder, har möjlighet att stanna i arbetslivet. 
 
 
                                                 
6 De organisationer som vid tidpunkten tillskjutit projektmedel och vars chefer ingick i 
styrgruppen var följande; Bodens kommun, Primärvården i Boden, Bodens garnison, 
Länssjukvården i Luleå-Boden och Försäkringskassan. 
7 Initierandet av en grupp med detta fokus ansågs nödvändigt då projektledaren kunde ses som 
arbetsgivarnas konsult och försäkringskassans rehabiliterare hade motsvarande funktion för 
arbetstagarna.   
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Ingen av dessa samverkansprojekt/nätverk bedriver i dagsläget någon aktiv 
verksamhet8, vilket föranlett en mer tillbakablickande och retrospektivt 
undersökande inriktning. 

Forskningsinriktning och frågeställningar 
De tre projekt som ingår i studien har på kort sikt minskat socialförsäkringens 
kostnader och även givit positiva effekter i samverkande organisationer 
(Rantakyrö, 1997; 2000). Frågan är dock vilka långsiktiga effekter dessa 
pilotprojekt har haft i fråga om minskade kostnader i socialförsäkringen och ökad 
effektivitet9 i rehabiliteringsverksamheten? Utifrån den här övergripande 
frågeställningen har tre forskningsfrågor och två underliggande frågeställningar 
formulerats (figur 1). Medan två av de huvudsakliga forskningsfrågorna (FF1 
och FF2) är mer deskriptivt inriktade, har samtliga underfrågor en förklarande 
och mer undersökande prägel10. Den nedersta frågeställningen (FF3) rör sig på 
systemnivå och är av konkluderande karaktär. I relation till den övergripande 
huvudfrågan studeras i FF1 och FF2 projektverksamheternas långsiktiga 
effekter med utgångspunkt i organiseringen av samverkan samt utifrån ett 
utbytesperspektiv. Detta medan de underliggande forskningsfrågorna (FF1B 
och FF2B) fokuserar på de långsiktiga effekterna ur ett effektivitetsperspektiv 
där projektverksamheternas framgång studeras utifrån den utsträckning de i 
realiteten bidragit till ökat antal lösta ärenden och minskade 
socialförsäkringskostnader. 

                                                 
8 Detta är dock en sanning med modifikation då en något förändrad regional arbetsgivarring 
startades som ekonomisk förening under våren 2003, vilken utgår från ett liknande arbetssätt som 
den nu nedlagda Arbetsgivarringen i Boden och inkluderar många av dess tidigare medlemmar.  
9 Med ökad effektivitet i rehabiliteringsverksamheten avses i detta sammanhang ett ökat antal 
ärenden där individen når egen försörjning på den reguljära arbetsmarknaden.  
10 Då de aktuella samverkansprojekten/nätverken var för sig uppvisar en specifik miljö vars 
representativitet är okänd finns naturligtvis ingen ansats att dra några generaliserbara slutsatser 
utifrån datamaterialet, utan dessa förklarande och mer undersökande frågor är alltså enbart inriktade 
mot att nå förklaringar kring de i sammanhanget utvalda projekten/nätverken.  
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Teoretiska utgångspunkter 
De teorier som finns representerade i studien (figur 2) har valts ut i syfte att 
ge en mångfacetterad bild av samverkan inom rehabiliteringsområdet. 
Merparten av de teoretiska perspektiven anknyter till förutsättningarna att 
överbrygga eventuella interna olikheter, exempelvis i form av skillnader i 
organisationslogik samt kolliderande domänanspråk, i genomförandet av 
organisations- och sektorsöverskridande aktiviteter.  Litteraturen kring 
rehabiliteringsprocessen berör framförallt de olika rehabiliteringsaktörernas 
ansvarsområden och roller, men belyser i viss mån även varför frågan om 
samverkan aktualiserats med hänvisning till teoretiker som Kerz et al (1995), 
Lindqvist (1998, 2000) och Danermark & Kullberg (1999). Detta kopplas i 
sin tur samman med teorier kring den praktiska innebörden av samverkan 
samt mellanorganisatorisk integration och utbyte i samverkansprocessen 
utifrån teorier av Kanter (1994), Huxham (1996) och Mallander (1998). 
Vidare lyfts en rad nätverksanknutna teorier fram som tematiskt tar 
utgångspunkt i nätverksanalys för att därefter knyta an till det 
interorganisatoriska nätverkets logik (Knoke & Kuklinski, 1982; Karlqvist, 

– Vilka långsiktiga effekter har pilotprojekten haft i fråga om minskade kostnader i 
socialförsäkringen och ökad effektivitet i rehabiliteringsverksamheten? 

FF1: På vilket sätt har samverkan organiserats och vilka 
positiva/negativa konsekvenser har denna samverkan medfört 
hos respektive aktör? 

FF1B: Har olika former av samverkan varit mer 
framgångsrika än andra, i så fall varför? 

FF3: Kan någon av samverkansmodellerna integreras i det 
befintliga systemet för rehabiliteringsverksamhet? 

Huvudfråga: 

FF2: Vilket utbyte/vilken nytta har de samverkande aktörerna 
haft av att samverka i projektform? 

FF2B: Har samverkan medfört ett ökat antal lösta ärenden, 
eller har kostnaden för individens försörjning omfördelats mellan 
de samverkande organisationerna?  

Figur 1. Modell för forskningsfrågor 
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1990; Mayntz, 1993; Borell & Johansson, 1996; Rhodes, 1996; Chisholm, 
2001). Slutligen berörs etablerandet och förankringen av aspekter som 
legitimitet, lojalitet och förtroende i relationen mellan samverkande parter 
(Creed & Miles, 1996; Sanner, 1997; Danermark, 2000; Lindqvist, 2000; 
Stenberg, 2000). 
 
 

Teori/begrepp Huvudsakligt fokus Forskare 

Rehabiliterings- Ansvarsområden, interna olikheter, 
rehabiliteringssamverkan 

Lindqvist, Danermark och 
Kullberg, Kerz et al processen 

 

Centrala begrepp och definitioner 
 
Rehabilitering 
Det finns flera olika förhållningssätt till begreppet ”rehabilitering” och olika 
aktörer arbetar ofta utifrån sina egna definitioner. Själva rehabiliteringsarbetet 
brukar dock beskrivas som en systematisering av medicinska, sociala, 
psykologiska och arbetslivsinriktade åtgärder. Gemensamt för dessa är att de 
betecknar en process där individen står i centrum för vård- och stödinsatser, 
vilka anpassas utifrån individuella förutsättningar och behov med 
målsättningen att återanpassa den enskilde till samhälls- och arbetslivet 
(Svenning, 1993; Marklund, 1995; Olsson, 2003).  
 
Det handlar alltså om en sammanhängande process där olika koordinerade 
insatser syftar till att återge individen den fysiska och/eller psykiska 

Horisontell integration Förankring av legitimitet, lojalitet 
och förtroende 

Danermark, Lindqvist, 
Stenberg, Creed & Miles, 
Sanner 

Integration, kommunikation och 
utbyte i samverkan 

Huxham, Mallander,  Samverkansteori 
Kanter 

Nätverksanalys, interorganisatoriska 
nätverk 

Knoke & Kuklinski, Karlqvist, 
Borell & Johansson, Rhodes  
m.fl. 

Nätverksteori  

Figur 2. Teoretiska utgångspunkter 
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funktionsförmågan. Detta utifrån mål som sätts i samråd mellan den enskilde 
individen och försäkringskassan, vilka primärt bygger på en strävan att återgå i 
arbete (SOU 1998: 41; 2000: 78). 
 
Samverkan och arbetsgivarsamverkan 

tt samverka innebär på en grundläggande nivå att en fastare relation 
tifrån skilda och kompletterande 

 förebyggande och rehabiliterande 

rbetslinjen handlar både om tvånget att arbeta och rätten till ett 
och har som ideologisk princip sedan 1930-talet satt sin prägel 

e, brukare 
örsäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialtjänsten använder en rad 

 de offentliga tjänsterna. Begrepp som 

A
etablerats mellan minst två aktörer, som u
kompetenser och/eller resurser verkar tillsammans mot någon form av 
överenskommet syfte eller mål (Huxham, 1996; Mallander, 1998). Dock är 
samverkan inget mål i sig, utan snarare ett medel för att åstadkomma en bättre 
process och ett mer tillfredsställande resultat genom att i 
rehabiliteringsprocessen samla samhällets resurser kring en specifik individ i 
behov av insatser (Socialstyrelsen, 2001).  
Arbetsgivarsamverkan förstås som organiserad samverkan mellan arbetsgivare 
där fokus ligger på att gemensamt bedriva
arbete genom ett ömsesidigt utbyte av kompetens och resurser i arbetsmiljö- 
och personalfrågor (von Otter, 1997; Juhlin-Åstrand & Tengblad, 2003; 
Tengblad, 2003).  
 
Arbetslinjen 
A
förvärvsarbete 
på utformningen och innehållet av välfärds- och trygghetssystemet. Rent 
konkret inbegriper denna princip att de som saknar inkomst från eget arbete i 
första hand ska erbjudas arbete, och i sista hand bistås med utbetalning av 
kontanta medel. I detta sammanhang blir således det allmännas, statens och 
kommunernas uppgift att förmedla ett arbete åt den behövande. 
Grundvillkoret för att en ”passiv” utbetalning av arbetslöshetsersättning över 
huvud taget ska komma i fråga är att den arbetslöse står till arbetsmarknadens 
förfogande och aktivt söker arbete (SOU 1995: 142; Lindqvist & Marklund, 
1995; Junestav, 2001).  
 
Kunder, arbetssökand
F
olika benämningar på avnämarna av
”kunden”, ”den arbetssökande”, ”den enskilde” eller ”brukaren” är några av 
alla de benämningar som används inom de olika myndigheterna. 
Kundbegreppet i sig blir dock diffust i myndighetsvärlden i och med att 
tjänsten styrs av vad man har rätt till enligt gällande lagstiftning och ”kunden” 
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dessutom heller inte har möjligheten att välja tjänsteleverantör (Mauritzson-
Sandberg & Rantakyrö, 1997; von Otter, 1995).  
 
I denna rapport används för enkelhetens skull benämningen ”individen”.  

rganisatoriska fält 
t avses organisationer som sammantaget konstituerar 

Avgränsningar 
 (1995) mycket riktigt påpekar kan rehabilitering som 

å huvudfokus i denna rapport främst ligger på organisations- och 
systemnivån och långsiktiga effekter av samverkan i projekt-/nätverksform 

                                                

 
O
Med organisatoriskt fäl
ett erkänt område inom det institutionella livet, ofta med grund i en 
överensstämmelse ifråga om organisationernas syften och/eller tillverkning av 
liknande produkter och tjänster. I detta avseende har själva fältet som sådant 
en funktion som arena för strategi och konflikt. Grundläggande är att det går 
att urskilja en ökad interaktion mellan berörda organisationer, framväxande 
interorganisatoriska strukturer och koalitionsmönster samt en ömsesidig 
medvetenhet bland involverade aktörer om sin positionering i ett gemensamt 
organisatoriskt fält (DiMaggio & Powell, 1991; Lindberg, 2002).  

Som Kerz et al
problemområde, beroende på den aktuella infallsvinkeln, ses ur en mängd 
olika perspektiv. I relation till studiens syfte och inriktning är det, enligt Kerz 
et al, viktigt att fastställa huruvida rehabilitering ska ses som ett 
problemområde tillhörande arbetslivet, den medicinska sfären eller om det ska 
kopplas samman med socialförsäkringsmässiga frågor. I och med att 
rehabilitering ses som en sammansatt process som bygger på systematisering 
av åtskilliga aktörers åtgärder (se definition ovan) är det i viss mån 
problematiskt att avgränsa rehabilitering som problemområde till någon 
enskild organisation eller sfär. I den här rapporten ligger dock fokus främst på 
den arbetslivsinriktade och sociala delen av rehabiliteringen.11 Den 
medicinska delen av rehabiliteringsprocessen däremot berörs endast i mycket 
begränsad omfattning. Vad gäller teoretiska avgränsningar så har 
användningen av rehabiliteringsanknuten litteratur avgränsats till studier som 
berör rehabilitering ur ett samverkans- och nätverksperspektiv.  
 
D

 
11 Den rehabilitering som berörs i delstudien kring Arbetsgivarringen i Boden avser främst 
individer med anställning och har därför en tydlig inriktning mot rehabilitering som ett 
problemområde tillhörande arbetslivet. Detta medan det sociala perspektivet på rehabilitering är 
tydligare inom delstudien som berör Samanda och Fas då den målgrupp som står i fokus saknar 
anställning och ofta har mer komplexa, sammansatta rehabiliteringsbehov.  
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behandlas individperspektivet endast på ett indirekt sätt. Den forskning med 
anknytning till rehabiliteringsprocessen som nyttjats i studien berör endast i 
ringa omfattning den enskilde individens upplevelse av sjukskrivnings- och 
rehabiliteringsinsatser. Trots att samverkansinsatserna analyseras utifrån ett 
mer övergripande perspektiv där projektverksamheternas organisering och 
funktion ses i ett större, kontextuellt sammanhang finns dock ingen ansats att 
dra några slutsatser av generell natur.    

Disposition 
I denna inledande introduktion har en beskrivning av 

oblematiken och det för rapporten aktuella sjukskrivningspr
undersökningsområdet givits. Vidare har rapportens bakgrund, de fall som de 
i rapporten ingående delstudierna baseras på samt forskningsinriktning 
presenterats. Slutligen har också de begrepp som rapporten utgår ifrån 
avhandlats och definierats.  I kapitel 2 ges en översikt av rehabiliteringsfältet 
med utgångspunkt i de aktörer som på olika sätt ingår i 
rehabiliteringsprocessen, förutsättningarna för dessa att bedriva samverkan 
samt interna organisatoriska skillnader och olikheter aktörerna emellan som 
kan tänkas påverka samverkansaktiviteter.  I det efterföljande kapitlet (kapitel 
3) introduceras olika teoretiska riktningar inom samverkansteori, 
nätverksteori samt horisontell integration mellan organisationer. Det fjärde 
kapitlet berör den vetenskapsteoretiska och metodologiska ansats som 
genomsyrar rapporten, med specifikt fokus på aspekter som urvalet av fall 
samt tillförlitlighet och trovärdighet i metodval och forskningsförfarande. I 
kapitel 5 presenteras resultaten av den första delstudien som berör Samanda 
och Fas, varefter den andra delstudien kring Arbetsgivarringen i Boden 
avhandlas i det sjätte kapitlet. I det sista kapitlet (kapitel 7) analyseras de 
respektive projektverksamheterna utifrån de aktuella forskningsfrågorna och 
slutligen sammanfattas sedan de slutsatser som kan dras av de båda 
delstudierna.   
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Rehabiliteringens fält: en översikt 
I föreliggande kapitel presenteras en översikt av rehabiliteringsfältet där särskilt fokus 
lagts på olika aktörers roller och ansvarsområden i rehabiliteringsprocessen, initiativ för 
ökad samverkan samt förutsättningarna för att överbrygga eventuella kolliderande 
domänanspråk och interna olikheter.    

Rehabiliteringsaktörer och ansvarsområden 
Aktörerna inom rehabiliteringsområdet kan, enligt SOU 2000: 78, indelas i 
fyra parallella sektorer med olika (men delvis integrerade) roller och 
ansvarsområden; landstingets hälso- och sjukvård, kommunens socialtjänst 
samt statens arbetsförmedling och försäkringskassa. Mer ingående svarar hälso- 
och sjukvården för den medicinska rehabiliteringen samt för att förmedla 
underlag till försäkringskassans behovsbedömningar. Detta medan 
kommunens socialtjänst har ansvar för den sociala rehabiliteringen; att kartlägga 
hjälpbehovet hos kommunens invånare och ge råd, upplysning och bistånd i 
personliga angelägenheter med särskilt fokus på alkohol- och 
narkotikamissbrukare samt psykiskt långtidssjuka. För den yrkesinriktade 
rehabiliteringen ansvarar främst arbetsförmedlingen vars huvudsakliga uppgift är 
att, med sikte på den reguljära arbetsmarknaden, bedriva rehabilitering så att 
individer återfår förmåga och förutsättningar att återgå till förvärvsarbete. 
Förutom att administrera socialförsäkringen har här försäkringskassan en 
viktig roll i att samordna och utöva tillsyn över nödvändiga insatser som 
anknyter till såväl den yrkesinriktade som den medicinska och sociala 
rehabiliteringen. I försäkringskassans uppdrag ingår också att genom 
utvärderingar följa upp rehabiliteringsverksamheten inom sitt geografiska 
område samt, om behov finns för en fungerande rehabiliteringsprocess, 
initiera samverkan med andra involverade aktörer.  
 
Kerz et al (1995) ser själva rehabiliteringsprocessen som en social företeelse 
som präglas av samverkan mellan en rad professioner, vilka sinsemellan har 
olika praxis och arbetssätt. I detta sammanhang lokaliseras två olika former av 
gränsdragningsproblem. Förutom problematiken med att dra gränser inom 
den målgrupp som är föremål för rehabilitering, uppmärksammas 
svårigheterna att åstadkomma samordning mellan aktörer som var för sig har 
en relativt specialiserad inriktning. Även om komplexiteten inom 
rehabiliteringsområdet ökat genom den specialisering som skett har, påpekar 
Kerz et al (1995: 36), gränsdragningsproblemen accelererat ”i takt med att fler 
och fler grupper börjat omfattas av rehabiliterande åtgärder”. Andra aspekter 
som enligt Kerz et al också medför komplexitet inom 
rehabiliteringsverksamheten är skillnader mellan myndigheterna ifråga om 
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målsättningar, synen på arbetet samt aktuella frågeställningar vid sjukdom 
(figur 3).12  
  

Rehabiliteringsmål Synen på arbetet Frågan inför sjukdom 

Arb.för-
medling 

Klienten ska få 
anställning 

Individuella mål, helst arbete 
på reguljära 
arbetsmarknaden 

Står individen till 
arbetsmarknadens 
förfogande? 

Försäkr.-
kassan 

Reducera 
sjukskrivningsbehov 

Arbetet är grunden till 
sjukförsäkring 

Är personen arbetsför eller 
ej? 

Sjuk-
vården 

Frisk i medicinsk 
bemärkelse 

Arbetet har betydelse för 
hälsan 

Är personen frisk eller sjuk? 

Social-
tjänsten 

Klientens välbefinnande; 
problemfri 

Arbetet befrämjar 
välbefinnande 

Vilken är individens 
försörjningsform vid 
sjukdom? 

 
 

Figur 3. Rehabiliteringsmål, synen på arbetet och frågan inför sjukdom i 
relation till aktuell organisation. 
Källa: Kerz et al. (1995: 38). Bearbetning.  

Lindqvist (2000) urskiljer tre olika arenor i vad han kallar ”rehabiliteringens 
kraftfält” (figur 4). Dessa tre arenor (den medicinska, myndighetsarenan samt 
produktionens arena) utgörs av organisationer som ofta drivs av motstridiga 
drivkrafter och det dynamiska samspelet dem emellan startar, menar 
Lindqvist, processer som går i olika riktningar. Myndighetsarenan utgörs av 
myndigheter som har till uppdrag att förverkliga arbetslinjen (då främst 
arbetsmarknadsmyndigheter och försäkringskassor), medan produktionens arena 
består av arbetsgivare samt fackföreningar och företagshälsovård. Den 
medicinska arenan slutligen inkluderar vårdapparaten (landstingen). Nära knutet 
till denna arena är den tendens som benämns ”medikalisering”, där allt fler 
personliga och sociala förhållanden samt livsområden blir föremål för 
medicinska avgöranden och kontrollinsatser.  

                                                 
12 Som synes finns dock en grundläggande överensstämmelse ifråga om synen på arbetet där 
arbetslinjen har en grundläggande betydelse, framförallt som en underliggande princip i 
arbetsförmedlingens och försäkringskassans verksamhet. 
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Arbets-
marknad      Medikalisering 

Medicinsk arena Myndighetsarena 

 

Varför rehabiliteringssamverkan? 
I den tidigare nämnda statliga utredningen (SOU 2000: 78) poängteras vidare 
att statsmakterna, förutom finansiell samordning mellan olika parter, 
uppmuntrat de offentliga aktörerna till frivillig rehabiliteringssamverkan. Den 
finansiella samordningen som initierats från statsmakterna har dels avsett 
samordning mellan huvudmän som socialförsäkringen och hälso- och 
sjukvården (Finsam), men också mellan socialförsäkringen, hälso- och 
sjukvården samt kommunens socialtjänst (Socsam). Den frivilliga samverkan 
som aktualiserats i form av Frisam, vars riktlinjer gavs i regeringens 
proposition 1996/97: 63, avser att ge möjligheter till startandet av olika lokala 
projekt som kan medföra samverkansvinster och är till skillnad från Finsam 
och Socsam ingen försöksverksamhet. För att öka kapaciteten inom den 
medicinska rehabiliteringen och snabbare återföra individer till arbetslivet 
formades också Dagmar-modellen, som innebär att staten och 
Landstingsförbundet destinerar socialförsäkringsmedel att utbetalas till 
sjukvårdshuvudmännen för specifika behandlings- och rehabiliteringsinsatser.  
 
 
 
 

       Arbetslinjen 

Social 
försäkring 

  Exit vs. rehab Exit vs. rehab 

Medikalisering Arbetslinjen

Produktionens arena 

Figur 4. Rehabiliteringens arenor 
Källa: Lindqvist (2000: 81).  
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Samverkansinitiativ som dessa bör ses mot bakgrund av särskilt utsatta 

anermark och Kullberg (1999) belyser med hänvisning till en kartläggning 

indqvist (2000: 183-184) skiljer mellan fyra olika samarbetsformer. Till 

                                                

kategorier av individer, exempelvis arbetslösa sjukskrivna och personer med 
psykosocial ohälsa, som är aktuella hos flera rehabiliteringsaktörer samtidigt 
eller som vandrar mellan dem. Dessa individer befinner sig ofta i gränslandet 
mellan sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och socialbidrag och har därmed 
”svårt att få sina behov tillgodosedda på grund av sektoriseringen av 
samhällets insatser” (Olsson, 2003: 34).  
 
D
som 1996 utfördes av Kommunförbundet att de anställda inom 
försäkringskassa, socialtjänst och vårdcentral har många kontakter (mer än tio 
per vecka) med handläggare utanför den egna myndigheten. Trots detta, 
påpekar Danermark och Kullberg (1999: 37), ansåg nästan hälften av 
informanterna i kartläggningen att de ”saknar kunskaper om delar av de 
andras verksamhet”. De största problemen som påpekades i kontakten mellan 
de aktuella organisationerna gällde dålig tillgänglighet samt förseningar i 
ärendehandläggningen på grund av långa väntetider hos andra myndigheter. 
Vidare framkom också att det mellan handläggarna inom de olika 
myndigheterna finns oklarheter i rollfördelningen. Mot denna bakgrund 
menar författarna från Kommunförbundet att det framförallt är 
huvudmannaskapsgränser och regelsystem som bör ses över i syfte att 
underlätta samverkan mellan parterna.  
 
L
skillnad från separation där handläggare arbetar med olika funktioner och 
uppgifter (men med samma ”klienter”) och arbetet sker utan interaktion, kan 
samarbete fungera genom koordination och överföring (remittering) av 
ärenden mellan handläggare inom olika organisationer. Samarbetet kan också 
anta formen av kollaboration där yrkesgrupper inom olika organisationer, även 
om de upprätthåller sina egna verksamhetsområden, i arbetet med enskilda 
ärenden integrerar sin verksamhet. Slutligen påpekas att samarbete även kan 
ske genom integration som innebär en sammansmältning av såväl yrkesroller 
som funktioner mellan olika organisationer. Detta kan illustreras i följande 
figur (figur 5) där de olika samarbetsformerna indelats i fyra olika fält utifrån 
grad av interaktion13 respektive grad av kontinuitet14 i samarbete.  
     

 
13 Med grad av interaktion avses den utsträckning enligt vilken handläggare från olika yrkesgrupper 
har samagerat vid ärendehandläggning. 
14 Med grad av kontinuitet avses den utsträckning enligt vilken det funnits ett systematiskt, 
fortlöpande flöde av ärenden som hanterats av samarbetande handläggare från olika yrkesgrupper.  
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ation       Integration       Koordin

Låg grad av interaktion Hög grad av interaktion 

Hög grad av kontinuitet 
i samarbete 

      
aboration 

      
ation 

Låg grad av kontinuitet 
      Koll       Separi samarbete 

 
 

Figur 5. Samarbetsform relaterad till grad av 
e. interaktion samt grad av kontinuitet i samarbet

Ur ett individuellt perspektiv ger samverkan, menar Lindqvist (2000), 
möjligheter till en bättre överblick över andra handläggares förutsättningar 
och möjligheter. Något som i förlängningen kan resultera i en samsyn som 
ökar möjligheten för de respektive organisationerna att – genom 
spridningseffekter – bli ”lärande”. Samverkan i projektform kan också 
frammana en kommunikation om individuella planer, vilken minskar den ofta 
betydande diskrepansen mellan handläggarnas ambitioner och de aktuella 
individernas mål och utmynnar i att riskerna för rundgång mellan olika 
myndigheter minskar. En nära kontakt mellan projektmedarbetarna ökar 
också förutsättningarna för att ge individen tillfredsställande personligt stöd 
och vägledning. På organisatorisk nivå kan samverkan enligt Lindqvist (1997) 
förstärka den egna organisationens legitimitet och leda till möjligheter att ta 
del av andra aktörers resurser samt i förlängningen även minska osäkerheten 
kring hur externa faktorer påverkar den egna organisationens möjligheter att 
utföra uppgifter som ålagts.    
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Av stor betydelse rent generellt är att möjligheterna till samverkan för 

Domänanspråk och interna olikheter 
) uppmärksammat en rad olika 

mötet mellan olika aktörer som samverkar kring en gemensam problematik 

ed avseende på gällande regelverk och lagstiftning pekar Danermark och 

                                                

rehabilitering av utsatta grupper, poängterar Lindqvist (1997), ses i ljuset av 
hur den inhemska socialpolitiken i stort konstruerats. De för samverkan mest 
avgörande dragen i socialpolitiken är att den har en generell karaktär15 och till 
största delen hanteras av den offentliga sektorns hierarkiska och byråkratiska 
organisationer, men även att den i stor omfattning inrymmer professionella 
yrkesutövare (så som exempelvis sjukvården).  

På organisationsnivå har Lindqvist (1999
kollisioner och gränskonflikter som har sin grund i skillnader 
rehabiliteringsaktörerna emellan ifråga om målsättningar samt administrativa 
och geografiska indelningar. Lindqvist (2000: 87) menar att 
rehabiliteringsaktörerna tillhör ett gemensamt organisatoriskt fält då de 
”arbetar med samma klienter och utför olika delar i en och samma 
arbetsprocess”. Något som både kan leda till samarbete (domänkonsensus) 
och konkurrens (domänanspråk) parterna emellan. Viktigt i detta 
sammanhang är att fastställa om det råder konsensus kring vad som utgör och 
kan sägas tillhöra den ena eller andra organisationens ”rättmätiga” domän. För 
att åstadkomma domänkonsensus krävs inte bara en överensstämmelse ifråga 
om arbetsformer och målsättningar, utan också en gemensam riktning i 
samverkan med utomstående aktörer.  
 
I 
uppstår ofta, påpekar Danermark och Kullberg (1999), 
gränsdragningsproblem då olika perspektiv bryts och skilda regelverk ska 
förenas. Ändå behöver sådana olikheter i sig inte generera problem, utan kan 
om dessa olikheter är komplementära (istället för konkurrerande) tvärtom 
berika arbetet.  
 
M
Kullberg (1999) på att samverkansförsök främst kan bli problematiska i 
ansvars- och beslutsfrågor samt ifråga om under vilka premisser själva 
arbetsuppgifterna ska utföras. Medan socialtjänsten ska ansvara för de sociala 
aspekterna i det specifika ärendet och därigenom har ett relativt generellt 
ansvar, så är ansvaret mer avgränsat inom vården och försäkringskassan. Detta 
då verksamheten inom vården är mer av specialistkaraktär och 
försäkringskassan huvudsakligen, enligt Danermark och Kullberg (1999: 104), 
”har att administrera ekonomisk ersättning och rehabiliteringsåtgärder”. I 

 
15 Med generell karaktär menas att den omfattar nästan hela befolkningen. 
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beslutsfrågan, som avser de mandat aktörerna har inom det specifika 
problemområdet, har verksamma inom vården mer inflytande än de andra 
parterna ifråga om verksamhetens utformning och behandlingens inriktning. 
De premisser under vilka arbetet ska utföras skiljer sig också mellan aktörerna 
då socialtjänstens och försäkringskassans verksamhet till viss del präglas av 
myndighetsutövning, medan vården i de allra flesta fall verkar utifrån 
frivillighet. Slutligen menar Danermark och Kullberg att socialtjänstens 
organisation genomsyras av en strävan att decentralisera verksamheten 
närmare kommunmedborgarna. Detta medan specialistkompetensen inom 
vården och den administrativt förvaltningsmässiga strukturen som 
försäkringskassan representerar kan sägas vara mer centraliserad.  
 
De främsta hinder som Lindqvist (1997) uppmärksammat när det gäller 

• avsaknaden av gemensamma mål och visioner,  

ka resurser,  

mt  
ör rehabiliteringsåtgärder.  

 
fta finns en bristande överensstämmelse kring hur aktörer i 

                                                

gränsöverskridande samverkan mellan rehabiliteringsaktörer16 hänger samman 
med; 
 

• otydliga målgrupper,  
• tillförseln av ekonomis
• olikheter i bidragsformer,  
• skillnader i beslutsnivåer, sa
• upprätthållandet av motivation f

O
sektorsöverskridande projekt definierar centrala begrepp (exempelvis 
begreppen ”sjukdom” och ”arbetsförmåga”), vilket kan skapa en osäkerhet 
som riskerar att genomsyra de olika parternas förhållningssätt till uppställda 
projektmål. Att projektmedarbetarna ges tid att sammansvetsas kring 
gemensamma mål och visioner är av grundläggande betydelse då otillräcklig 
planering, enligt Lindqvist, kan leda till motstridiga förväntningar och en 
bristande samsyn. Om en överensstämmelse inte finns mellan myndigheternas 
övergripande mål kan detta, menar Lindqvist, även utmynna i svårigheter att 
definiera projektets huvudsakliga målgrupp.  
 
 
 
 
 

 
16 Dessa hinder har identifierats av författaren genom intervjuer med företrädare för 14 olika lokala 
samverkansprojekt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. 
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råga om tillförseln av ekonomiska resurser kan eventuella övervältringar av If
kostnader mellan aktörerna, i kombination med svagt utvecklade mål och 
visioner, leda till åtskilliga svårlösta problem. Om somliga myndigheters goda 
tillgång till åtgärdsmedel resulterar i ökande maktanspråk och därigenom 
också en ojämn maktbalans parterna emellan, kan samverkansproblem lätt 
uppkomma. En annan svårighet är de skilda regler och krav i floran av 
bidragsformer vilka ofta finns i samverkansprojekt inom 
rehabiliteringsområdet som, poängterar Lindqvist (1997: 475), kan resultera i 
ett pusslande med ersättningsfrågor ”som tar för mycket tid från den egentliga 
arbetsrehabiliteringen”. Då det vanligen finns en mängd olika beslutsnivåer 
inom respektive samverkande organisation är det, för att nå en effektiv 
samverkan, viktigt att själva samverkansprocessen omfattar samtliga nivåer och 
att det finns överensstämmelse i synen på projektets mål. I detta sammanhang 
är det, påpekar Lindqvist, viktigt att projektmedarbetarna känner stöd från 
hemmamyndigheten och inte helt frikopplas från händelseutvecklingen inom 
ordinarie verksamhet. Slutligen har Lindqvist identifierat den problematik 
som sammanhänger med den ofta långa prövningstiden för olika åtgärder och 
ersättningar som gör det svårt att upprätthålla motivationen hos ”klienterna” 
att genomgå olika rehabiliteringsinsatser.    
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Gränsöverskridande samverkan 
 mängd olika perspektiv och ansatser. 

egreppet ”samverkan” behandlas teorier 

sord 
ellt förefaller samverkan ofta 

p kan, vilket Huxham (1996) mycket riktigt 
åpekar, uppfattas som synnerligen komplext då det – förutom att åtskilliga 

                                                

Detta teorikapitel behandlar samverkan ur en
Med utgångspunkt från en presentation av b
kring gränsöverskridande bindningar mellan samverkande organisationer, 
interorganisatoriska nätverk samt legitimitet och förtroende i samverkansprocessen.      

Att samverka över organisatoriska gränser 
Begreppet ”samverkan” används flitigt och har nästan blivit ett honnör
inom många sektorer och branscher. Rent gener
beteckna en viljeinriktning mot ökad öppenhet kring att knyta 
utomorganisatoriska kontakter och med grund i en intressegemenskap göra 
gemensamma ansträngningar i någon specifik, överenskommen riktning. En 
artikelsökning17 med det ospecificerade sökordet ”samverkan” ger hela 1242 
träffar från tidskrifter som representerar ett brett spektrum av yrkesområden. 
Om man bortser från skriverier i dagspress och kvällstidningar har merparten 
av de artiklar som ämnesmässigt berört samverkan de senaste fyra åren (sedan 
2000) figurerat i bransch/facktidningar med anknytning till statlig- och 
offentlig sektor samt landsting. Tematiken samverkan har framförallt 
förekommit i tidskrifter från kommunförbundet (”Kommunaktuellt”), vården 
(”Dagens medicin” och ”Socialmedicinsk tidskrift”), socialtjänsten 
(”Socionomen”), äldreomsorgen (”Äldre i centrum”) samt 
socialförsäkringssystemet (”Socialförsäkring”). Inom den privata sektorn har 
åtskilliga samverkansanknutna artiklar figurerat i Väg- och 
vattenbyggarförbundets ”V-byggaren” samt tidningar som ”Byggindustrin” 
och ”Verkstäderna”. Om sökordet avgränsas till att gälla samverkan kring 
rehabilitering begränsas antalet träffar till 33 stycken. Bland de aktuella 
artiklarna som tematiskt berör samverkan med distinkt fokus på just 
rehabilitering, har den absoluta majoriteten koppling till 
socialförsäkringssystemet och vården eller kommunala 
frågor/kommunalpolitik.  
 
”Samverkan” som begrep
p
tolkningar framförts av begreppet som sådant – finns en uppsjö av 
näraliggande termer som används för att beskriva interorganisatoriska 
strukturer.  
 

 
17 Utförd 040426 i Bibliotekstjänsts söksystem Artikelsök. 
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Samverkan betyder enligt Mallander (1998) att verka (= arbeta) tillsammans 
och inrymmer något mer än möten, kommunikation och interaktion av 
tillfällig karaktär. Istället åsyftar begreppet ”samverkan” att en fastare relation 
etablerats mellan minst två aktörer, ofta utifrån en arbetsfördelning grundad i 
skilda och kompletterande kompetenser som nått ömsesidigt erkännande. Ett 
sådant kombinerande av kunskaper och/eller resurser kan, menar Huxham 
(1996), möjliggöra för deltagarna att uppnå sådant som de inte förmått 
åstadkomma på egen hand.  
 
Till skillnad från samordning, som innebär att parterna aktivt stöder viss 
verksamhet utifrån vaga och allmänt formulerade mål och uppgifter, bygger 
samverkan ofta på mer formaliserade arrangemang och innebär i normalfallet 
upprättandet av någon form av separat organisation. En annan skillnad i detta 
avseende är att det i samverkansfallet föreligger en större sannolikhet (än 
ifråga om samordning) för påverkan när det gäller den ursprungliga 
organisationens struktur (Mallander, 1998). Åtskilliga samverkansarrangemang 
baseras på frivillighet och bygger i grunden på att aktörerna upptäckt fördelar 
av olika slag som samverkan kan medföra. Dock är det viktigt, poängterar 
Huxham, att uppmärksamma det faktum att samverkan under senare tid i allt 
större utsträckning initierats för att möta statliga uppmaningar och riktlinjer.   
 
Aktiv samverkan förekommer, enligt Kanter (1994), när organisationer 
utvecklar mekanismer – så som strukturer, processer och färdigheter – för att 
överbrygga organisatoriska och mellanmänskliga skillnader och fler individer 
initieras i relationsmässiga aktiviteter. I detta sammanhang påpekar Kanter att 
multipla bindningar på många olika nivåer tillförsäkrar kommunikation och 
koordination i samverkan.   
 
De mest produktiva samverkansrelationerna uppnår, menar Kanter (1994), 
integration på följande fem nivåer;  
 

• Strategisk integration, som inkluderar kontinuerlig kontakt mellan 
toppledare för att diskutera breda mål eller förändringar inom varje 
organisation.  

 
• Taktisk integration, som sammanför mellanchefer eller professionella 

för att utveckla planer för specifika projekt eller gemensamma 
aktiviteter för att identifiera organisatoriska eller systemrelaterade 
förändringar som på ett bättre sätt kan länka aktörerna samman, eller 
för att utbyta kunskap.   
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• Operationell integration, som tillhandahåller individer nya vägar att 
utföra sitt dagliga (operativa) arbete för att ha läglig tillgång till 
information, resurser, eller andra individer så att de kan utföra sina 
arbetsuppgifter. 

 
• Mellanmänsklig integration, som konstituerar en nödvändig 

plattform för att skapa framtida värden där ledare sammanför 
medlemmar från de olika organisationerna i syfte att dela information.  

 
• Kulturell integration, som förutsätter att individer som involverats i 

samverkansrelationen har tillräcklig kommunikationsförmåga och 
kulturell medvetenhet för att överbrygga sina olikheter.  

 
Integration inom alla dessa fem dimensioner (strategiskt, taktiskt, 
operationellt, mellanmänskligt och kulturellt) förutsätter, understryker 
Kanter, att varje part är villig att ”släppa in” de övriga involverade parterna 
vilket i sig också medför ett risktagande. Här menar författaren att när två 
eller flera organisationer har en intim kontakt med varandra leder det till att 
aktörerna nästan ofrånkomligen jämför sig med varandra. Detta lärande och 
lånande av idéer är, påpekar Kanter (1994: 107), en vikig del i att ”inse det 
fulla värdet av den etablerade relationen”.    

Nätverkets logik: utgångspunkter och ansatser 
Den struktur som vi kallar nätverk hänvisar till det mönster av relationer som 
uppvisas mellan ”noder” – vilka kan sägas vara nätverkets grundläggande 
byggstenar – som är sammanbundna via länkar. I de fall när själva 
utgångspunkten är en specifik nod betecknas nätverket som egocentriskt, 
medan det karaktäriseras som sociocentriskt om utgångspunkten istället är 
nätverket som helhet. Normalt kan en länkaktivitet uppfattas som ett flöde, så 
som transporterandet av varor, tjänster eller en ekonomisk transaktion mellan 
två eller flera sammanlänkade noder (Knoke & Kuklinski, 1982; Karlqvist, 
1990; Borell & Johansson, 1996).  
 
När grupperingar inom nätverk ska analyseras finns två huvudsakliga 
varianter; den relationella respektive positionella ansatsen. Inom den 
relationella ansatsen utgår man från nätverket som helhet för att finna delar i 
detta som i någon mening är sammanbundna. Detta görs ofta utifrån vissa 
identifierade relationsegenskaper som sammanhänger med forskarens 
frågeställningar. Den positionella ansatsen däremot har som utgångspunkt att 
upprätthållandet av vissa former av relationer sker genom att aktörer spelar 
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vissa sociala roller. Även om det är genom relationer som en position 
manifesteras så kan den, enligt detta synsätt, inte reduceras till konkreta 
relationer. Detta då positioner har en kontinuitet och varaktighet som 
överskrider varje specifik relation (Borell & Johansson, 1996).  

Interorganisatorisk samverkan i nätverk 
I ett interorganisatoriskt nätverk är länkarna av icke-fysiskt slag och 
relationerna mellan noderna (aktörerna) bygger antingen på reglerande 
kontrakt eller informella överenskommelser. Då utbyte av information ofta är 
det huvudsakliga inslaget i samspelet mellan aktörer inom denna typ av 
nätverk är även själva interaktionen ofta av icke-fysisk natur. Interaktionen 
finns ofta rotad i förtroende och regleras av de spelregler som förhandlats fram 
och nått erkännande bland medlemmarna (Karlqvist, 1990; Rhodes, 1996).  
 
Interorganisatoriska nätverk utgörs av autonoma, lösligt sammankopplade av 
varandra beroende aktörer med olika men i någon mån också ömsesidiga 
intressen. När dessa nätverk genom interaktion – oavsett medlemmarnas 
eventuellt avvikande individuella intresseriktningar – förmår att avsiktligen 
producera kollektiva resultat, kan nätverkets dominerande logik beskrivas 
vara förhandling. Vanligen grundas interaktionen på ett behov av att utbyta 
resurser och förhandla delade syften, inte sällan med sikte mot att kunna 
hantera metaproblem av olika slag. I linje med detta poängteras 
medlemmarna själva vara ansvariga för att utveckla såväl syftet och visionen 
som målen för nätverket samt för att initiera och styra olika projekt och 
nätverksanknutna aktiviteter. Nätverket i sig påpekas vara självreglerande och 
bygger i grunden på en delad förståelse i vissa specifika frågor (Mayntz, 1993; 
Rhodes, 1996; Chisholm, 2001). 
 
Ofta har det inom vetenskapen gjorts en åtskillnad där hierarkiska strukturer 
ställts mot nätverkets logik. Denna distinktion sammanhänger med att 
hierarkiska beroenden i grunden är asymmetriska, medan parterna inom ett 
nätverk sägs vara relaterade till varandra på ett mer symmetriskt sätt. Med 
denna symmetri menas att det är tänkt att de nätverksanslutna aktörerna ska 
ha ett visst mått av jämlikhet och självständighet gentemot varandra samt 
möjlighet att kommunicera på lika villkor och välja bort sitt deltagande. 
Karaktäristiskt för just interorganisatoriska nätverk är att samverkan uppnås på 
ett frivilligt och avsiktligt sätt, vilket i någon mån skiljer sig från det som är 
typiskt inom marknader och hierarkier. Därmed ses denna form av nätverk – 
vilka spänner över de gränser som omger den offentliga, privata och frivilliga 
sektorn – som ett alternativ till hierarkisk och marknadsorienterad 
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organisering. Detta då organiseringsprincipen har en horisontell karaktär där 
ingen medlemsorganisation har en överordnad relation till någon annan. 
Någon centraliserad källa till makt finns heller inte, utan 
nätverksorganisationen kontrolleras ömsesidigt och solidariskt av 
medlemmarna (Karlqvist, 1990; Mayntz, 1993; Rhodes, 1996; Chisholm, 
2001). 
 
För att ett nätverk i realiteten ska vara i balans krävs det, enligt Benson 
(1975), att organisationerna är överens om varandras ”domän”. Det vill säga 
vilka uppgifter som individen bör syssla med, vilken eller vilka målgrupper 
man ska vända sig till och vilka metoder nätverksorganisationen ska använda. 
Organisationerna bör också vara ideologiskt överens så att det råder enighet 
kring själva uppgiftens natur, vad uppgiften består i och vilka åtgärder som är 
bäst lämpade för att lösa den. Viktigt är också att aktörerna har en positiv 
värdering av varandras organisationer, där den andra organisationen i någon 
mån uppfattas som ”nyttig”. Slutligen bör arbetssamordningen också vara 
god. Det vill säga att åtgärder genomförs av två eller flera organisationer som 
ingår i samma projekt eller dylikt, och att detta uppfattas som en effektiv 
koordinering. 

Att etablera en gemensam plattform 
För att etablera en gemensam plattform för samverkan och horisontellt 
integrera inblandade organisationer krävs, enligt Danermark (2000), att en rad 
olika förutsättningar uppfylls vad gäller synsätt, organisatoriska förhållanden 
och regelverk. Författaren pekar här på att kunskaps- och förklaringsmässiga 
faktorer, formella och informella regler samt organisatorisk situation ofta påverkar 
samverkansprocessen. Skillnader mellan representanter som involverats i 
samverkan ifråga om utbildning och synsätt på hur det aktuella ”problemet” 
ser ut och ska angripas spelar i grunden ofta en avgörande roll. Vidare 
inverkar, påpekar Danermark, olikheter i regler som – trots att de i varierande 
utsträckning formaliserats – på olika sätt styr de inblandade parternas 
yrkesutövning. Den specifika organisatoriska situationen som företrädarna 
befinner sig i skapar också, på organisationsnivå, skillnader i position och 
utgångsläge för samverkan. För att nå framgång i samverkan krävs därför, 
enligt Danermark (2000: 13), att ”dessa tre typer identifieras, lyfts fram och 
diskuteras”.  Rent konkret pekar författaren på fem punkter som var för sig 
och sammantaget påverkar förutsättningarna för samverkan;  
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• att samverkan har en klar och tydlig ledning 
• att samverkan har ett klart uttalat mål 
• att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
• att skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation 

och regelverk har identifierats 
• att hindrande skillnader undanröjts eller, om detta inte går, sätt att 

hantera dem utvecklats  
 
Ofta krävs, enligt Stenberg (2000), en relativt omfattande legitimeringsprocess 
där det gäller att övertyga såväl involverade huvudaktörer som anställda inom 
de egna organisationerna. Stenberg uppger att ett effektivt sätt att skapa 
tillräcklig legitimitet (både internt och externt) är att understryka själva 
samverkansidén och visionen av samverkan som en lösning på befintliga 
problem. I vissa sammanhang kan det dock, påpekar Stenberg, vara 
problematiskt att balansera de gemensamma värderingar som håller samman 
samverkansorganisationen gentemot aktörernas interna olikheter, vilka ju i sig 
är nödvändiga för att synergifördelar ska uppnås.   
 
Lindqvist (2000) lägger fokus på tre faktorer som anses vara av grundläggande 
betydelse för att horisontellt integrera organisationer och därigenom etablera 
en erforderlig plattform för samverkan. Förutom ömsesidig medvetenhet om de 
givna problemen så krävs, menar Lindqvist, en samsyn mellan de aktuella 
aktörerna kring de mål som formulerats. Om dessa parter sedan i grunden har 
olika funktioner, kan integrationen i många fall underlättas av ett ömsesidigt 
beroende dem emellan.  
 
Andra viktiga aspekter för att samverkan ska leda till den effekt som avses är, 
enligt Lindqvist (2000), att projektet når rätt målgrupp och att 
projektmedlemmarna ges tillräckligt med tid och utrymme för att sinsemellan 
utbyta perspektiv och synsätt. För att inte befintliga resursrelaterade skillnader 
mellan de involverade organisationerna på sikt ska leda till svårhanterbara och 
ovälkomna förskjutningar ifråga om ansvarsområden, kan det också vara av 
betydelse att ansvarsfördelningen tydliggörs i ett tidigt skede. Grundläggande för 
att samverkan i projektform ska leda till gynnsamma effekter är också att det 
råder ett systematiskt erfarenhetsutbyte mellan projektet och den egna 
organisationen.   
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Stenberg (2000) pekar på en rad olika aspekter som bör beaktas för att 
samverkansprocessen ska fungera. Att samtliga aktörer är bemyndigade och 
har inflytande på organiserandet av samverkan och därigenom upplever 
delaktighet är, påpekar Stenberg, den bästa motivatorn. För att delaktighet 
över huvud taget ska kunna skapas krävs dock ett konsekvent ledarskap som i 
handling och symboler uppmuntrar inflytande samt tillgång till arenor för 
kommunikation och information. En bred uppslutning bakom en gemensam 
vision kan också, menar Stenberg, ha en viktig funktion i att stimulera 
processens fortskridande. Då någon entydig definition av själva begreppet 
”samverkan” inte finns kan dess betydelse sträckas ut i tid och rum. 
Möjligheten finns därför, menar Stenberg, att legitimera samverkan genom att 
bibehålla denna mångtydighet och därigenom låta individer med olika 
organisationslogik definiera samverkan på sitt eget sätt. För att skapa 
manöverutrymme bör dock, hävdar Stenberg (2000: 256), ”en strategisk 
plattform av legitimitet och möjligheter till inflytande konstrueras”. En sådan 
strategisk plattform kan bestå i auktorisation från överordnade organ samt 
ackreditering och mandat inifrån den egna såväl som sidoordnade 
organisationer. Stödstrukturer i form av arenor för kommunikation, 
information och beslut likväl som en strukturell överensstämmelse mellan 
samverkan och de ingående organisationerna behövs om en fungerande och 
rationell samverkansprocess över huvud taget ska vara möjlig.  
 
Creed och Miles (1996) betonar betydelsen av att förtroende genomsyrar 
relationen mellan samverkande aktörer och pekar på att detta förtroende ofta 
är process- eller karaktäristikbaserat. Det processbaserade förtroendet 
uppkommer stegvis genom personliga upplevelser av utbyte som i 
förlängningen skapar sociala normer bestående av ömsesidiga åtaganden och 
förpliktelser samt förväntningar om en rättvis behandling. Enligt Sanner 
(1997) gör aktörer investeringar i processbaserat förtroende genom att skapa 
positiva rykten och varumärken. Karaktäristikbaserat förtroende däremot 
baseras på normer om skyldigheter och samarbete som återfinns i sociala 
likheter aktörerna emellan, vilka ofta förstärks genom ritualer och symboliska 
beteenden. Sådana sociala likheter kan, menar Sanner, utgöras av aspekter 
som familjebakgrund eller social situation som i sig fungerar som fundament 
för etablerandet av en ömsesidig förståelse vilken borgar för ett 
tillfredsställande resultat av upprepat utbyte. Författaren menar att förtroende 
också kan vara institutionellt baserat när det är nära sammanbundet med 
formella samhälleliga strukturer och individuellt betingade eller 
företagsspecifika attribut. Förtroendet uppkommer här främst genom 
användandet av formella mekanismer medan aspekter som personlig 
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karaktäristika samt utbyten i det förgångna endast spelar en underordnad roll. 
Sammanfattningsvis menar Creed och Miles (1996: 19) att både process- och 
karaktäristikbaserat förtroende återfinns i en vidare social konstruktion och att 
graden av förtroende varierar beroende på ”en kombination av likheter i 
karaktäristika och positiva relationsmässiga erfarenheter, med vidsträckta 
samhälleliga normer och förväntningar som sätter standardvärden”.   
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Metod och metodologiska överväganden 
I nedanstående metodkapitel avhandlas urvalet av de fall som legat till grund för 
rapporten, den vetenskapsteoretiska ansats som präglat forskningsprocessen, 
tillförlitligheten i såväl genomförande som resultat samt de datainsamlingsmetoder som 
använts.  

Urval av fall och ansats 
Innehållsmässigt består alltså denna rapport av två tillbakablickande delstudier 
där tre regionala projektverksamheter står i fokus. Två av dessa (Fas och 
Samanda) har trots den geografiska åtskillnaden en likartad utformning och 
inkluderar samma typ av aktörer18, medan det tredje nätverksbaserade 
projektet (Arbetsgivarringen i Boden) är mer omfattande19 och består av såväl 
privata som offentliga och statliga aktörer med olika branschtillhörighet. 
Fastän en skillnad finns i att projektverksamheterna inom Fas och Samanda 
enbart involverar myndighetsaktörer, handlar det i samtliga tre fall om 
samverkan över organisations- och sektorsgränser ur ett arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsperspektiv. I den mån fallrelaterade jämförelser förekommit 
kring projektens långsiktiga effekter20 utifrån aspekter som organisering av 
samverkan och arbetsformer så har dessa gjorts mellan de två fall där formerna 
för samverkan i grunden varit likartade (Fas och Samanda). För att bredda 
perspektivet har sedan samtliga tre projektverksamheter involverats i den 
slutliga analys som gjorts kring eventuella förstärkningar av 
samverkansmodellerna utifrån aspekter som inomorganisatorisk förankring av 
samverkan, utbyte i samverkansprocessen, informationsspridning samt 
återföring av kunskaper och erfarenheter.  
 
Rapporten som helhet utgår varken från en strikt induktiv eller strikt 
deduktiv kunskapsmodell, utan forskningen har bedrivits enligt ett abduktivt 
förhållningssätt som bygger på ett kontinuerligt växelspel mellan teori och 
empiri där den processuellt ackumulerade förståelsen av forskningsfenomenet 
står i fokus. Abduktion kan ses som en kombination av den induktiva och 
deduktiva ansatsen där ”det empiriska tillämpningsområdet, under processens 
gång, successivt utvecklas samtidigt som teorin justeras och förfinas” 
(Alvesson & Sköldberg, 1994: 42). Tyngdpunkten ligger därmed på att 

                                                 
18 Trots att samverkansprojekten initierades i olika delar av länet (Fas i Boden och Samanda i 
Haparanda kommun) bedrivs ärendehanteringen enligt samma grundprinciper av representanter 
från försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst.   
19 Med omfattande menas att projektet omfattar fler samverkande organisationer.  
20 Med långsiktiga effekter avses effekter ifråga om minskade socialförsäkringskostnader och antalet 
lösta rehabiliteringsärenden (där individen nått egen försörjning).  
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genom ett alternerande mellan teori och empiri – som under olika steg i 
forskningsprocessen omtolkas i skenet av varandra – nå en gradvis ökande 
förståelse som kan leda till ett blottläggande av underliggande mönster.  
 
I likhet med induktionen är utgångspunkten i en abduktivt präglad studie 
empiriska fakta även om teoretiska föreställningar, som ligger närmare 
deduktionen, för den skull inte nödvändigtvis avvisas. För att underlätta 
upptäckandet av eventuella mönster kan analys av empiri såväl kombineras 
med som föregripas av litteraturstudier av olika slag. Detta utifrån 
utgångspunkten att fakta kan sägas föranleda teoribildning samtidigt som den 
ständigt har funktion som avstämningsinstrument och idékälla till teorin 
(Alvesson & Sköldberg, 1994).   
 
Växelspelet mellan teori och empiri har varit tydligt i utförandet av de studier 
som ligger till grund för rapporten. Medan den första fasen i 
forskningsprocessen utgjordes av en litteraturstudie (i syfte att finna distinkt 
forskningsfokus), baserades den andra fasen på insamlande och 
sammanställning av empiri (i form av skriftliga dokument av olika slag). 
Genom att denna empiri sedan kontrasterades gentemot den teori som 
ackumulerats kunde en stabil plattform etableras, vilken föranledde ett 
ytterligare samlande av empiri genom semistrukturerade djupintervjuer. 
Genomförandet av dessa intervjuer, som utfördes med grund i ett strategiskt 
urval av projektrepresentanter, varvades med ett ytterligare insamlande av 
projektanknutna dokument. Något som i slutändan gav en rik empiri som 
under forskningsprocessens gång fortlöpande kontrasterats i relation till olika 
teoretiska riktningar, vilket möjliggjorde en djupgående och välutvecklad 
analys där upptäckandet av underliggande mönster och tendenser stod i fokus.    

Tillförlitlighet och trovärdighet 
Då man med en kvalitativt präglad ansats, vilket Edfeldt (1996: 84-87) 
påpekar, endast bör förvänta sig att finna relationer av mål/medeltyp och inte 
kan resonera i termer av ”orsak” och ”verkan”, är det av stor betydelse för 
trovärdigheten ”att tolkarens konsekvensdragning stämmer överens med det 
underliggande materialet”. I detta fall, när konsekvensdragningarnas 
överensstämmelse med materialet inte kan kontrolleras genom kvantitativt 
präglade sifferunderlag, är redovisningen av citat i ”natural language-form” av 
grundläggande betydelse. Därför har stor vikt i denna rapport lagts vid att i 
största möjliga mån säkerställa autenciteten i det genom djupintervjuer 
insamlade datamaterialet. En viktig del i detta ligger också i att så detaljerat 
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och tydligt som möjligt beskriva de principer som väglett själva 
datainsamlingen och den process som sammanhänger med denna. 
   
Trots att det som kvalitativ forskare visst kan vara nyttigt att fråga sig 
traditionella validitets- och reliabilitetsfrågor är det, enligt Kvale (1996), 
viktigt att ha i åtanke att koncepten ”validitet” och ”reliabilitet” inte kan 
direktimporteras från positivistiska ansatser. Frågan ifall forskaren hos 
företeelsen ifråga i realiteten mäter vad som avses utifrån den teori/de teorier 
som valts (validitetsproblemet) bör med en kvalitativ metod delvis ses med 
andra glasögon (än med en kvantitativ, deduktivt grundad ansats). Då en 
kvalitativ forskningsansats handlar om att generera förståelse av ett socialt 
fenomen finns, enligt Stenbacka (2001), en validitet i undersökandet av 
fenomenet ifråga om den utvalda intervjupersonen tillhör det aktuella 
problemområdet och denne ges utrymme att uttrycka sig öppet och fritt.  
 
Med avseende på de semistrukturerade intervjuer som genomförts har för att 
validiteten ytterligare ska stärkas, vilket förordas av Kvale (1996), 
tyngdpunkten legat på att i så stor utsträckning som möjligt skapa en atmosfär 
av förtroende och öppenhet i intervjusituationen. Genom att såväl studiens 
syfte som hanteringen av intervjudata tidigt förklarats och intervjuerna i de 
allra flesta fall genomförts i en för intervjupersonen känd miljö (vanligtvis 
deras eget arbetsrum/kontor), har kommunikation kunnat ske i en 
tillitsskapande omgivning med en avspänd atmosfär. Fokus har också lagts på 
att intervjufrågorna till fullo ska täcka de teman och nyckelaspekter som 
forskningsfrågan de facto tar upp. I de fall när det i efterhand framkommit att 
delar av tematiken eller de aspekter som fokuseras i studien inte berörts i 
erforderlig utsträckning har, för att en så heltäckande bild som möjligt ska 
kunna nås, uppföljningsfrågor kommit ifråga. Urvalet av intervjupersoner har 
rent generellt grundat sig på utgångspunkten att med den specifika, 
övergripande forskningsfrågan i åtanke skapa en så mångfacetterad bild som 
möjligt av forskningsfenomenet (i detta fall samverkan). Detta genom att 
representanter på en mängd olika nivåer (operativt/strategiskt) och med skilda 
funktioner och roller har aktualiserats för intervju. För att inte reliabiliteten 
hos det genom intervjuer insamlade datamaterialet ska ifrågasättas har samtliga 
intervjusituationer präglats av samma teman och alla intervjupersoner har 
givits ett likartat utrymme till eventuella förtydliganden. 
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Ifråga om tillförlitligheten hos datainsamlingsmetoden och ifall upprepade 
mätningar av samma fenomen får samma utslag oavsett vem de utförs av 
(reliabilitetsproblemet), kan snabbt konstateras att det grundläggande syftet 
med en kvalitativ ansats ju inte är att mäta kvantiteten av en kvalitet hos en 
företeelse. I detta avseende poängterar Eneroth (1984: 59) att den kvalitativa 
metoden egentligen är en ”upptäckarmetod”, varför den således inte har 
mätproblem utan snarare upptäckarproblem som gör att frågan om reliabilitet 
måste ses ur ett annat perspektiv. För att en kvalitativ metod inte ska riskera 
att uppfattas som godtycklig blir istället en uttömmande redogörelse för 
resultaten, användningen av metoden samt samspelet mellan forskare och 
intervjuperson av stor betydelse. Utifrån sådana beskrivningar av urval, 
datainsamlings- och datasammanfattningsmetoder blir det således möjligt för 
läsaren att nå en förståelse kring hur forskaren fastslagit vissa kvaliteter och 
begrepp som giltiga för fenomenet ifråga (Eneroth, 1984). I linje med detta 
resonemang menar Stenbacka (2001: 552) att ”en utförlig beskrivning av 
forskningsprocessen som möjliggör villkorlig intersubjektivitet”21 är vad som 
kännetecknar en god kvalitet i användandet av en kvalitativ metod.  

Forskningsprocessen 
Forskningsprocessen startade med en litteraturstudie för att få en översikt över 
relevant litteratur inom området. Den sammanställning av svensk 
rehabiliteringsforskning som författats av Kerz et al (1995) utgjorde en 
passande startpunkt, som direkt eller indirekt fungerade som en inkörsport till 
andra relevanta studier inom området (exempelvis Svenning, 1992, 1993; 
Marklund, 1995). Genom dessa gick det senare att finna litteratur med större 
fokus på samverkan mellan rehabiliteringsaktörer (Lindqvist, 1998, 2000; 
Stenberg, 2000). Andra betydande informationskällor i detta inledande, 
orienterande steg i forskningsprocessen utgjordes av utredningar så som SOU 
1996: 85 och 2000: 78.    
 
När denna litteratur inte gav en tillräckligt stabil plattform för att finna 
distinkt forskningsfokus (i linje med rapportens övergripande frågeställning) 
ansågs det nödvändigt att nå en större förståelse genom att samla in dokument 
av olika slag som cirkulerat inom de aktuella projekten. De flesta av dessa 
dokument skickades på begäran från projektledare och/eller 
styrgruppsrepresentanter. I detta sammanhang bör även de 
                                                 
21 Till skillnad från absolut intersubjektivitet där beskrivningar av förutsättningar, förlopp och 
resultat ska vara så precisa som möjligt för att undersökningsprocessen ska kunna repeteras med 
samma resultat, gäller vid villkorlig intersubjektivitet att material- och analysbeskrivningar ska vara 
så uttömmande att läsaren utifrån dessa redogörelser ska kunna ta ställning till huruvida förloppet 
kan accepteras eller ej (Edfeldt, 1996).  
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processutvärderingar som tidigare genomförts av Rantakyrö (1997, 2000) 
nämnas, vilka i kombination med projektdokumenten utgjorde en viktig 
utgångspunkt i initialskedet. 
 
Efter att ha gått igenom och sammanställt dessa projektrelaterade dokument 
och utvärderingar tydliggjordes kopplingar till teoretiska riktningar som 
endast i begränsad omfattning fokuserats på djupet i tidigare 
rehabiliteringsforskning; studier kring mekanismer i samverkansprocessen 
(Kanter, 1994; Huxham, 1996; Mallander, 1998) och det interorganisatoriska 
nätverkets logik (Karlqvist, 1990; Mayntz, 1993; Rhodes, 1996; Chisholm, 
2001). Här råder det ingen större tvekan om att den förförståelse som 
förvärvats via nätverksanknutna kurser inom forskarskolan Arena 
Management & Teknik i Nätverk (MTN) underlättat identifierandet av dessa 
teoretiska kopplingar.   
 
De forskningsfrågor som sedan formulerades utifrån den övergripande 
frågeställningen kan, utifrån sin prägel, indelas i två olika nivåer 
(organisations- och systemnivå). Själva undersökningsprocessen har 
genomförts i tre steg, där det första och andra steget inkluderar fyra 
frågeställningar på organisationsnivå och steg tre sammanhänger med en 
sammanfattande frågeställning på systemnivå. Detta kan illustreras i figuren 
nedan (figur 6). De prickade, ellipsformade figurerna symboliserar den 
ackumulerade förståelse som ett besvarande av de föregående 
frågeställningarna givit upphov till. Denna successivt förvärvade förståelse har 
setts som en förutsättning för att nå en riktning i forskningsprocessen och 
slutligen kunna besvara den konkluderande frågeställningen på systemnivå.  
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När de projekt som aktualiserats i rapporten var inaktiva i 
forskningsprocessens initialskede kunde det konstateras att möjligheterna 
ifråga om datainsamlingsmetoder reducerats. Metoder så som deltagande 
observationer vid exempelvis styrgruppsmöten – vilka tidigare framstått som 
en metodologisk möjlighet – var nu praktiskt omöjliga att genomföra. Mot 
denna bakgrund och med forskningstemat i åtanke valdes två huvudsakliga 
metoder för datainsamling;  
 

• En historisk analys baserad på skrivna projektanknutna dokument, samt 
• Semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt från en intervjuguide 

innehållande ett antal grundläggande teman som utarbetats med grund i 
den tidigare genomförda sammanställningen av litteratur och 
projektdokument.  

 
Analysfasen har inkluderat hela den aktiva processen, från initierandet av 
projektverksamheterna till avslutandet av dessa och implementeringen av 
utvecklade arbetsmetoder. Analysen av insamlat empiriskt material och 
intervjudata har skett parallellt och varit komparativ i den bemärkelsen att 
skriftliga formuleringar (från dokument) har jämförts med intervjupersonernas 
utsagor. Detta i syfte att nå en överensstämmande förståelse kring 
projektverksamheterna och de aktiviteter som förekommit. I de fall när de 

På vilket sätt har samverkan 
organiserats och vilka 
positiva/negativa konsekvenser 
har denna samverkan medfört 
hos respektive aktör? 

Har olika former av samverkan 
varit mer framgångsrika än 
andra, i så fall varför? 

Vilket utbyte/vilken nytta har de 
involverade aktörerna haft av att 
samverka i projektform?  

 
Har samverkan medfört ett ökat 
antal lösta ärenden, eller har 
kostnaden för individens 
försörjning omfördelats mellan 
de samverkande 
organisationerna? 

Steg 1 Steg 2 Steg 3 

 Organisationsnivå         Systemnivå 

Kan någon av 
samverkansmode
llerna integreras 
i det befintliga 
systemet för 
rehabiliterings-
verksamhet?

Figur 6. Illustration över forskningsprocessen
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skriftliga formuleringarna och utsagorna visat sig motsäga istället för att styrka 
varandra har, vilket rekommenderas av Yin (1994: 81), ytterligare 
fördjupning skett i den aktuella tematiken. Om bilden av den verksamhet 
som bedrivits med andra ord visat sig vara oklar har relevanta 
uppföljningsfrågor ställts till de i sammanhanget aktuella intervjupersonerna 
för att nå en djupare förståelse. Dessa frågor har – i de fall de har initierats – 
gått i linje med de huvudsakliga intervjuteman som förekommer i 
intervjuguiden och har ställts till representanter på den operativa såväl som 
den strategiska nivån.  
 
Historisk analys 
De insamlade skrivna dokument som legat till grund för den historiska 
analysen utgörs av material så som;  

- Projektbeskrivningar 
- Mål-/policydokument 
- Foldrar/broschyrer 
- Ansökningshandlingar (medel/resurser) 
- Projektredovisningar (ekonomiskt, ärendeflöde) 
- Utvärderingar/uppföljningar 
- Slutredovisningar/slutrapporter 

 
Vid sammanställning och analys av dessa skrivna dokument har övergripande 
tendenser ifråga om projektverksamheternas bakgrund och framväxt, 
målformuleringar, organisering av samverkan, aktivitet över tid (interaktion 
och kommunikation) samt resultatuppföljning legat i fokus. Den typ av 
dokument som utgjort den centrala informationskällan har i de allra flesta 
sammanhang varit verksamhetsberättelser och årsuppföljningar. Möjligheten 
att få tillgång till interna skriftliga dokument har varit god inom såväl 
Samanda som Arbetsgivarringen i Boden, medan det inom Fas-projektet 
generellt varit svårare att insamla denna typ av material. Något som till stor 
del hänger samman med att flera personer som kan sägas ha haft 
nyckelfunktioner i den samverkan som bedrivits inom Fas, vid tidpunkten för 
datainsamling, inte längre visade sig finnas kvar i samma yrkesposition eller 
organisation som tidigare. Detta faktum i kombination med den tid som 
förflutit sedan projektavslut gjorde att intervjupersonerna sällan hade tillgång 
till någon detaljerad dokumentation och inte heller på begäran förmådde 
vidarebefordra mer ”fylliga” skriftliga dokument mellan varandra. Även om 
systematiskt sökande efter relevanta dokument är en viktig del i själva 
datainsamlingen i samband med fältstudier av olika slag är det som forskare, 
enligt Yin (1994: 82), viktigt att ha i åtanke att sådan dokumentation 
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”upprättats för andra specifika syften och för andra specifika målgrupper än de 
inom den studie som genomförs”. Forskaren utgör alltså i detta avseende en 
observatör av ett dokumentärt material som reflekterar en kommunikation 
bland några andra parter som försöker uppnå andra, specifika mål.  
 
Semistrukturerade djupintervjuer 
För att få en djupare förståelse för bakomliggande faktorer i 
samverkansprocessen valdes även djupintervjuer som datainsamlingsmetod. 
Dessa hade karaktären av semistrukturerade intervjuer och utgick ifrån en 
intervjuguide (se bilaga 1), vilken inkluderade frågeställningar med 
anknytning till följande huvudteman;  
 

- begreppet ”samverkan” och dess praktiska innebörd, 
- projektets organisation/struktur, 
- eventuella interna skillnader och olikheter, 
- etablerandet av en gemensam plattform, 
- informationsspridning och återföring av kunskaper/erfarenheter samt 
- projektens/nätverkens effekter och framtida möjligheter.  

 
De mest frekvent ställda frågorna i detta sammanhang gällde framförallt 
interna olikheter mellan de samverkande aktörerna och informationsspridning 
samt återföring av kunskaper och erfarenheter, vilka var teman som i stor 
omfattning avhandlades och diskuterades i den tidigare refererade litteraturen. 
Med avseende på nätverksprojektet adderades några mer nätverksspecifika 
teman (se bilaga 2);  
 

- det initiala behovet av att etablera nätverk/nätverksbaserat utbyte, 
- synen på det övergripande syftet och målet/målen med nätverket 

(ömsesidiga intressen), 
- erfarenheter av utbyte i relation till interna olikheter så som 

organisatorisk form (statligt/offentligt/privat) och storlek (stor/liten), 
- synen på de värden och vinster som nåtts i och med medlemskapet i 

nätverket (nyttovärdering). 
 
Intervjuerna genomfördes i ett första skede med representanter från 
arbetsgrupper (operativ nivå) och inkluderade sedan i ett andra skede 
personer med en funktion i styrgrupper såväl som projektledare och 
projektadministratörer (strategisk nivå). Detta tillvägagångssätt har sin grund i 
att etablerandet av en förståelse för de praktiska, operativa aktiviteterna kan 
ses som en förutsättning för att kunna greppa de ofta mer komplexa 
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strategiska frågorna. Ifråga om nätverksprojektet var urvalet av 
intervjupersoner selektivt då utgångspunkten var att nå en förståelse från flera 
olika organisatoriska sammanhang. För att nå denna breda och mångsidiga 
förståelse kring olika representanters upplevelser av nätverksprojektet valdes 
intervjupersoner från mindre privata organisationer (färre än 50 anställda) så 
väl som större offentliga och statliga förvaltningar.  
 
Merparten av de totalt 16 intervjuerna genomfördes i samband med 
personliga besök vid intervjupersonernas respektive arbetsplatser eftersom de 
gemensamma och från moderorganisationerna fristående lokaler, vilka 
fungerat som knutpunkt för den projektrelaterade verksamheten, inte längre 
nyttjades i datainsamlingsskedet. För att få en så heltäckande bild som möjligt 
av den verksamhet som bedrivits intervjuades representanter från samtliga tre 
involverade organisationer såväl i arbets- som styrgrupper.22 Intervjuguiden 
har i detta sammanhang fungerat som ett ramverk där samma logiskt ordnade 
intervjuteman återkommit, medan själva intervjufrågorna till stor del haft en 
”öppen” karaktär för att inte den fria kommunikationen ska hämmas. 
Samtliga intervjuer har, med intervjupersonernas medgivande, bandats och 
därefter transkriberats. Detta för att så mycket som möjligt av intervjuernas 
ofta omfattande innehåll (samtalston, pauser och liknande) ska kunna 
uppmärksammas och tillvaratas.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Detta var dock ogenomförbart inom arbetsgruppen i Samanda-projektet då arbetsförmedlingens 
representant pensionerats. 
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DELSTUDIE 1 (SAMANDA OCH FAS)   
I denna första delstudie ges en bakgrund kring projektverksamheternas framväxt samt 
de målsättningar och arbetssätt som genomsyrat projektrepresentanternas arbete. Vidare 
behandlas interna olikheter aktörerna emellan, hur representanterna förmått att etablera 
en gemensam plattform för samverkan, synen på samlokaliseringen och den 
samhörighet som denna framkallat samt upplevelsen av nyttoeffekter. Slutligen berörs 
relationen mellan samverkansprojekten och moderorganisationerna med avseende på 
styrningen i samverkansprocessen, återföringen av de kunskaper och erfarenheter som 
projektmedarbetarna erhållit i arbetet, legitimitet för gränsöverskridande samverkan och 
eventuella hinder som omgett den ”otraditionella” verksamheten.    

Initierandet och behovet av samverkan 
 
Bakgrund och initiativ (Samanda) 
Den lokala samverkansgruppen – bestående av representanter från 
arbetsförmedlingen, AMI, försäkringskassan, företagshälsovården, Haparanda 
kommun och vårdcentralen – diskuterade under 1997 flitigt kring hur man 
kunde finna nya metoder för att bekämpa det höga ohälsotalet på orten och få 
ned detta på en ”acceptabel nivå”. För att driva arbetet vidare på praktisk nivå 
beslutade man att inbjuda till en lokal samverkanskonferens samt formulera en 
ansökan om medel för drivandet av ett gemensamt projekt.  
 
Samverkanskonferensen anordnades i mitten av mars 1998 och det totala 
deltagarantalet uppgick till 45 personer som representerade 
arbetsförmedlingen, AMI, företagshälsovården, kommunen, försäkringskassan, 
vårdcentralen, fackliga organisationer och företagarföreningen. Som 
observatörer vid konferensen närvarade även representanter från 
arbetsförmedlingen och socialbyrån i Torneå. Det övergripande syftet med 
träffen var att ”gemensamt diskutera nya vägar till bättre hälsa i kommunen” 
och programmet innehöll såväl föreläsningar som gruppdiskussioner. Efter 
inledande föreläsningar där bland annat företrädare från Samsa-projektet i 
Kiruna och projektet Arbetsgivarringen i Boden berättade om sina respektive 
verksamheter, delades deltagarna in i mindre grupper för att delta i en 
idéinventering. De punkter som låg till grund för denna idéinventering var 
följande:  
 

• Nya idéer för att öka graden av självförsörjning 
• En samverkansmodell för Haparanda 
• Vilka myndigheter/organisationer ska ingå i en sådan organisation? 
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Huvudteser som, enligt uppgift, genomsyrade diskussionerna var att man bör 
arbeta över myndighetsgränser, att en helhetssyn är av stor betydelse samt att 
den enskilde individen måste stå i centrum. Mot denna bakgrund beslutade 
samverkansgruppen att;  
 

”Underlag för ett projekt skall utarbetas där idéer och tankar från 
konferensen skall vara grunden. Detta innebär att man för första gången tar 
fram ett projekt som helt utgår ifrån den erfarenhet och kunskap som finns 
inom dessa myndigheter i Haparanda”.   

 
Själva programmet för genomförandet av denna lokala samverkan delades upp 
i tre olika faser som stegvis skulle slutföras. Den första fasen gick ut på att 
projektledaren tillsammans med handläggare från arbetsförmedlingen, 
försäkringskassan, vårdcentralen och kommunens individ- och familjeomsorg 
skulle planera och etablera en gemensam rehabiliteringsorganisation.  
   
När denna planering och etablering skett var tanken att själva den praktiska 
verksamheten inom rehabiliteringsprojektet skulle starta (andra fasen). Detta 
utifrån syftet att ”via extra resurser och genom samverkan med olika kurativa 
och motivationshöjande åtgärder öka graden av självförsörjning”.  
 
Den tredje och sista fasen innebar att etablera ett kontaktnät med ortens 
företag och därigenom vara drivande i bildandet av en företagarring. 
Samtidigt skulle också en ansökan om resurser för en mera långsiktig 
verksamhet utarbetas. Detta utifrån tanken att projektet bör sträcka sig över 
”flera år” och omfatta tillräckliga medel för rehabiliteringsprojekt, 
otraditionell organisationsuppbyggnad och kontaktverksamhet med företag 
och organisationer.  
 
I detta skede formades en ledningsgrupp innehållande företrädare från AMI, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Haparanda kommun och vårdcentralen 
som i likhet med en arbetsgrupp och konsulter knöts till projektet.  
 
Den samverkan som bedrivits inom Samanda-projektet bör, enligt 
projektledaren, ses mot bakgrund av tidigare erfarenheter inom området då 
framförallt försäkringskassan och arbetsförmedlingen på orten under en längre 
tid haft ”olika samverkansformer” kring den aktuella målgruppen. Från 
försäkringskassans sida påpekas att ett antal olika lokala projekt inom 
rehabiliteringsområdet initierades redan 1994 i och med att det då blev 
möjligt att söka Dagmar-medel för olika typer av samverkansinsatser. Enligt 
projektledaren fanns i grunden en gemensam upplevelse bland åtskilliga av 
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myndigheternas handläggare kring individer som ”föll mellan stolarna” och 
därmed hamnade i en rundgång mellan organisationerna.  
 

”Några ord som återkom var att som man jobbade tidigare så föll individer 
mellan stolarna. Arbetsförmedlingen skickade dem till försäkringskassan och 
försäkringskassan ville skicka tillbaka dem till arbetsförmedlingen eller den 
sociala verksamheten”.  

 
Den ofta bristande kontakten mellan de olika organisationerna gjorde, menar 
en arbetsgruppsrepresentant, att det ofta var problematiskt att få ett 
”helhetsgrepp" kring den riktiga problematiken i enskilda ärenden. Något 
som i sig utgjorde ett viktigt motiv till varför samverkan i projektform ansågs 
vara nödvändig.  
 

”När vi inte hade någon kontakt mellan varandra 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”.   

 
En betydande del av bakgrunden till Samanda-projektet sammanhänger, 
enligt en av försäkringskassans projektrepresentanter, med att Haparanda vid 
starten hade – och fortfarande har – landets högsta ohälsotal.23 Detta gjorde 
att man vid försäkringskassan upplevde ett stort behov av att vidta åtgärder 
och söka nya vägar för samverkan med andra rehabiliteringsaktörer. Något 
som till viss del förklarar varför just försäkringskassan beskrivs som drivande 
och engagerade i denna samverkan.  
 

”Det är klart att det låg ju väldigt mycket i kassans intresse från första början i 
och med att vi hade det höga ohälsotalet. Jag körde väldigt hårt med det här 
och försökte få igång något, men jag upplevde själv att det inte var några 
problem”.  
 

Det här mönstret förefaller även ha genomsyrat verksamheten på 
handläggarnivå, där en intervjuperson från projektets arbetsgrupp beskriver 
försäkringskassans representant som drivande i samverkan. Detta även om 
projektledaren utifrån sin ledarroll naturligtvis har haft en drivande funktion i 
projektarbetet.  

                                                 
23 Ohälsotalet i Haparanda uppgick exempelvis vid den senaste mätningen 2003 till 76,3 att jämföra 
med länsgenomsnittet som under nämnda period låg på 55,8 och genomsnittet i riket på 43,2. 
Ohälsotalet är ett mått på antalet utbetalda dagar med ersättning med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning och sjukersättning från 
socialförsäkringen per inskriven försäkrad i åldern 16-64 år.  
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”Jag ska nog säga att den här arbetsgruppen, både försäkringskassans 
representant och jag från kommunens håll, var väl kanske de som..ja första 
året fanns det ju en projektledare som naturligtvis hade en drivande roll på 
något sätt”.  
 

Bakgrund och initiativ (Fas) 
Utgångspunkten inom Fas-projektet låg till stor del, vilket påpekas från 
försäkringskassans sida, i en proposition (prop. 1996/97: 63) där övergripande 
mål för samverkan fördes in i regleringsbreven. Idén uppges ha kommit från 
försäkringskassans dåvarande chef, men själva beslutet att samverka i 
projektform togs i samband med ett möte som hölls vid konferenscentret 
Skapa i Sävast. Vid detta möte närvarade företrädare från försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen och socialtjänsten som tillsammans spånade kring hur 
arbetet med komplexa ärenden skulle kunna underlättas.  

 
”Man bestämde sig för att försöka hitta lösningar kring gemensamma ärenden 
som cirkulerade mellan myndigheterna och som man såg rent 
samhällsekonomiskt kostade pengar, men där individerna också mådde dåligt 
av den här karusellen. /…/ Man försökte hitta vägar att formalisera ett 
samarbete som gjorde att det blev smidigare och samtidigt underlätta för den 
enskilde att ta den här kontakten med de olika myndigheterna”.  

 
Etablerandet av Fas-projektet medförde, menar en av 
styrgruppsrepresentanterna, att rundgången vid remitteringen av ärenden 
motverkades då det blev omöjligt att frånsäga sig ansvar vid hantering av 
komplexa och problematiska ärenden. Något som denne anser vara ett 
grundläggande skäl till varför samverkan i denna form över huvud taget 
initierades.  
 

”Det får inte bli så att man håller på och remitterar mellan varandra, man 
kunde ju inte göra det när man satt hos varandra i projektet. Så som 
myndighet kunde vi inte fly problemet. I Fas-gruppen ägde man gemensamt 
problemet och man skulle lösa det gemensamt”.  

 
Det framhålls från två av representanterna i arbetsgruppen att 
arbetsförmedlingen under projektperioden rent generellt inte har haft samma 
drivkraft och engagemang för samverkan som de övriga parterna. Trots detta 
uttrycks en viss förståelse för detta då intervjupersonerna pekar på att 
arbetsförmedlingen utifrån centrala direktiv inte har haft samma 
förutsättningar att prioritera gruppen arbetslösa sjukskrivna.  
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”Jag tycker egentligen att det var både kommunen och kassan som var mer 
drivande än arbetsmarknadsmyndigheten. Men på sätt och vis förstår man ju 
deras situation också, de gör väl inte samma prioriteringar på den här 
gruppen som vi gör”.  

 
Trots att man från arbetsmarknadsmyndighetens sida pekar på att de flesta av 
ärendena som initierades i Fas åtminstone indirekt var aktuella hos samtliga 
involverade organisationer, framförs åsikten att arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan tagit det tunga finansiella ansvaret. Detta då det påpekas att 
ärendenas slutliga lösning ofta skedde via pension eller någon form av 
subventionerat arbete. Något som anses vara en bidragande orsak till 
socialtjänstens engagemang för samverkansprojektet.  

 
”Var det någon som var mera drivande i det här så var det nog – även om det 
svängde litegrann över tid – socialtjänsten. Och det var säkert mycket ur 
ekonomisk synvinkel, för kommunen och deras egen budget”.  
 

Det operativa projektarbetet 
 
Målsättningar, arbetssätt och resultat (Samanda)  
De fastslagna målsättningar som rapporteras i den första 
verksamhetsredovisningen från 1998 (gällande perioden maj till oktober) är 
följande;  
 

• Att sammanföra verksamheter från olika myndigheter till en enhet för 
bättre helhetslösningar och ökad grad av individuell självförsörjning. 

• Att starta och genomföra ett rehabiliteringsprojekt där varje individ 
upptäcker sina möjligheter och själv kan välja väg inför framtiden. 

• Att etablera samverkan med företag som ger en effektiv rehabilitering 
och medför att fler kan bli kvar i arbetslivet.  

• Att utveckla en ansökan av EU-medel m.m. som medför en mera 
långsiktig möjlighet till samverkan och individuell rehabilitering. 

 
Samtliga av dessa målsättningar förs även fram i en ansökan om medel ur 
socialförsäkringssystemet upprättad 1999, bortsett från den sistnämnda som 
ersatts av målet att minst trettio procent av deltagarna ska vara i utvecklande 
åtgärd (i form av arbete eller utbildning) vid projektets avslutning.  
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I en utvecklingsplan författad året därefter (2000) så har målsättningarna delats 
upp i två olika kategorier beroende på hur pass framåtsyftande karaktär de 
har. Bland målsättningarna på kort sikt kan – förutom ovanstående 
målsättning – nämnas att fyrtio deltagare avses delta i projektet, varav hälften 
ska vara kvinnor. Andra kortsiktiga mål är att utöka och utveckla 
företagarringen, tillse att ursprungsorganisationerna påverkas av projektets 
arbetssätt samt öka förståelsen för varandras förutsättningar att arbeta. Ifråga 
om målsättningarna på lång sikt nämns bland annat att effektivisera 
ärendehandläggningen och utveckla arbetssätt och metoder syftande till bättre 
helhetslösningar för den enskilde samt ökad försörjningsgrad, men även att 
genom en fungerande företagarring förbättra möjligheterna till bra 
rehabiliteringsplatser.  
 
Den aktuella målgruppen för Samanda-verksamheten anges i en ansökan om 
projektmedel från 1999 vara personer som är återkommande sjukskrivna, 
långtidssjukskrivna eller har funktionshinder och befinner sig i riskzonen för 
permanent utslagning och sjukbidrag. I en projektbeskrivning som upprättats 
året därefter påpekas det att faktorer som lång tids socialbidragsberoende och 
annan social problematik ”också beaktats vid urvalet av projektdeltagare”.  
 
Av den skriftliga dokumentationen framgår det att en läkarresurs från 
vårdcentralen samt en arbetsmarknadspsykolog kopplats till det 
individinriktade arbetet inom projektorganisationen. Rent konkret har 
rehabiliteringsprocessen inletts med att handläggarna i arbetsgruppen har haft 
ett introduktions- och informationssamtal med den aktuella individen. 
Därefter har en mer omfattande individuell kartläggning genomförts 
innefattande sociala, medicinska, psykiska samt arbetsmarknadsrelaterade 
frågeställningar. Utifrån de specifika behov som framkommit i denna 
kartläggning – som utgår ifrån de tre organisationernas metodik i 
kombination med medicinsk och arbetsmarknadspsykologisk bedömning – 
har sedan andra resurser involverats och en planering för fortsatta åtgärder 
upprättats. Ofta har individen erbjudits möjlighet till praktik/arbetsträning vid 
en resursverkstad med aktiviteter som exempelvis möbelrenovering, 
möbeltapetsering, tryckeri och bilvård. Under denna praktik/arbetsträning 
har sedan kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar gjorts som i sin tur 
resulterat i nya åtgärder.    
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Förutom de individinriktade åtgärderna anges det att ett arbete med 
återföring av erfarenheter och metodik fortlöpande ska fortgå genom 
utbildning och informationsöverföring kring projektverksamheten till 
handläggarna på de respektive myndigheterna. Det främsta syftet med detta 
anses vara att ”öka respektive organisationers kunskaper och förståelse för 
varandras förutsättningar på såväl lednings- som handläggarnivå”. Slutligen 
nämns arbetet med att öka antalet kontaktytor och nätverk med inriktning 
mot samverkan vara av stor betydelse.  
 
De resultat som uppnåtts inom Samanda-projektet betecknas i de 
slutrapporteringar som upprättats vara ”goda”. Detta omdöme kan kopplas 
samman med den förhållandevis stora andel (9 av 36 personer) som vid 
projekttidens slut erhållit konventionell anställning och därigenom nått egen 
försörjning. De stora besparingarna har i detta sammanhang gjorts ifråga om 
utbetalning av försörjningsstöd/socialbidrag, där andelen med denna typ av 
försörjning under projektperioden minskat med elva personer (från 14 till 3 
individer). Ersättningen från socialförsäkringen har dock bibehållits på en 
likvärdig nivå. Med tanke på den drastiska ökningen ifråga om utbetalning av 
utbildningsbidrag, som konstateras i en sammanställning för verksamhetsåret 
1998, är ett rimligt antagande att arbetsförmedlingen finansierat merparten av 
de aktiviteter som bedrivits i form av såväl praktik som arbetsträning och 
studier. Sammanfattningsvis har alltså den största kostnadsbesparingen gjorts i 
den kommunala ekonomin, medan motsvarande effekter på statlig nivå varit 
begränsade. Det faktum att en fjärdedel av de individer som initierats i 
samverkansprojektet kommit ut i förvärvsarbete och blivit självförsörjande 
måste dock ses som en stor vinst, både på det personliga planet och för 
samhällsekonomin i stort.   
 
Målsättningar, arbetssätt och resultat (Fas) 
Det övergripande mål som utgör utgångspunkten för arbetet inom Fas-
projektet anges i en verksamhetsbeskrivning från 1998 vara att den enskilde 
”ska få ett arbete för att klara sin egen försörjning”. Ifråga om det praktiska 
rehabiliteringsarbetet inom projektets ramar meddelas att; 
 

”Under 1999 ska gruppen ha upprättat gemensamma handlingsplaner för 
minst 25 personer. Inom ramen för samarbetet ska metoder prövas för att 
ytterligare öka genomströmningen och nyttja de medel som finns inom varje 
organisation.”  
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Samma mål för arbetsgruppens ärendehandläggning gäller i den efterföljande 
verksamhetsbeskrivningen från 1999, men med den skillnaden att det påpekas 
att den fastslagna målsättningen kan komma att omprövas av styrgruppen ”på 
grund av arbetsförmedlingen osäkerhet kring medverkan från och med juli 
2000”.    
 
Den målgrupp som fastställts i nämnda verksamhetsbeskrivningar påpekas för 
år 1999 och 2000 vara individer i arbetsför ålder med rehabiliteringsbehov, 
där prioriteringen ligger på;  
 

”Arbetslösa personer med en socialmedicinsk problematik eller personer som 
riskerar att falla mellan stolarna och personer som varit kända i många år av 
minst två av myndigheterna.” 

 
I en projektrelaterad beskrivning upprättad 2001 anges inte någon särskilt 
prioriterad kategori inom målgruppen, utan de individer som står i fokus 
uppges vara arbetslösa personer med rehabiliteringsbehov som uppbär någon 
form av bidrag från de samverkande myndigheterna 
(försörjningsstöd/socialbidrag, sjukbidrag, sjukpenning eller 
arbetsmarknadsbidrag).  
 
De aktuella handläggarna i arbetsgruppen har gemensamt tagit emot de 
deltagare som aktualiserats i projektet samt genomfört uppföljningsbesök hos 
dessa. En genomgång av journalhandlingar från de tre organisationerna har 
kunnat ske då individen i samband med inskrivning lämnat ett medgivande 
(och därmed löst sekretessen). Gemensamma handlingsplaner har därefter 
upprättats och långsiktigheten i dessa planer har varit avhängigt av det stöd 
som den enskilde individen varit i behov av för att nå egen försörjning. I 
detta avseende påpekas det att gruppen har fullt ansvar och rätt att ta beslut 
”om de rehabiliteringsinsatser som gruppen anser vara befogade och förenliga 
med gemensamt upprättade handlingsplaner”. Arbetsgruppen har haft tillgång 
till läkarresurs då de vid behov har kunnat få stöd av försäkringsläkaren vid 
försäkringskassans lokalkontor på orten.  
 
Resultatmässigt konstateras det – och då främst med avseende på de 
samhällseffekterna av projektverksamheten – att Fas-projektet ”inte kan anses 
ha uppnått några överväldigande resultat”. Åtminstone inte mot de uppställda 
projektmål där utgångspunkten för aktiviteterna poängteras vara att individen 
ska kunna försörja sig genom förvärvsarbete (Rantakyrö, 2000). När 
projektdeltagande aktualiserades svarade försäkringskassan helt eller delvis för 
försörjningen av ungefär hälften av deltagarna (35 personer), men en stor 
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andel finansierade vid denna tidpunkt också sitt uppehälle via socialtjänstens 
försörjningsstöd/socialbidrag. En jämförelsevis begränsad del av 
projektdeltagarna (16 personer) kan helt eller delvis kopplas samman med 
arbetsförmedlingens försörjningsåtgärder. Dock hade 12 individer i detta 
initialskede en blandförsörjning där stöd utgått från två eller samtliga av de 
samverkande organisationerna. Bland de 33 individer som avslutat sitt 
projektdeltagande när Rantakyrös (2000) utvärdering gjordes hade en dryg 
tredjedel av olika skäl inte fullföljt den handlingsplan som upprättats. Av dem 
som fullföljt sina studieplaner befann sig hälften vid tidpunkten för 
uppföljningen i arbete och/eller studier, medan de övriga antingen 
pensionerats eller beviljats sjukbidrag.  
 
Interna organisatoriska skillnader och olikheter 
Att organisationstillhörigheten bland representanterna i sådana här 
samverkansprojekt färgar av sig på tankesättet är något som poängteras från 
projektledningen inom Samanda-projektet och det påpekas att ”en som länge 
har jobbat på försäkringskassan tänker i försäkringskassans termer och en som 
har jobbat på arbetsförmedlingen tänker i de termerna”. Sådana skillnader 
anses vara något som inte per automatik försvinner bara för att företrädare 
från olika organisationer sätts samman till en gemensam arbetsgrupp.  
 

”Det fanns ju naturligtvis olikheter. /…/ Och det tar man ju inte bort bara i 
och med att man sätter ihop en grupp. Det framkom ibland med jämna 
mellanrum att personerna liksom föll tillbaka i sin ursprungsorganisation. 
/…/ I de allmänna resonemangen så skymtade det naturligtvis fram varifrån 
man kom”.  
 

De interna olikheter som intervjupersonerna från samtliga samverkande 
organisationer främst betonar sammanhänger i stor utsträckning med de 
regelverk och direktiv som genomsyrar verksamheterna utifrån de specifika 
uppdrag som formulerats. I detta sammanhang menar en 
styrgruppsrepresentant inom Samanda-projektet att alla har ett egenintresse 
där man ”vill ha så få kunder som möjligt och en bra statistik”, något som i 
sin tur också tenderar att utöva påverkan på samhällssynen.  
 

”Man har ju olika regelverk. Kassan har ett intresse att minska antalet 
sjukskrivna och förtidspensionärer och de har ju då – arbetsförmedlingen 
exempelvis – att de ska försöka få ned sin arbetslöshetsstatistik. /…/ Man har 
ju kanske svårt att acceptera kassans regelverk som är rätt stramt”.   

 
 
 

 48 



Detta med interna skillnader och olikheter utifrån centralt formulerade 
direktiv är något som också tycks ha synliggjorts inom Fas-projektets 
verksamhet. Något som framförs från socialtjänstens sida då det påpekas att 
det inom den sociala verksamheten – när specifika insatser ska göras – är den 
enskilda individens behov som är utgångspunkten, medan försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen är mer styrda av vilka åtgärder som kan vidtas utifrån 
gällande direktiv.    
 

”Man pratar väldigt mycket om moderorganisationen när det gäller 
försäkringskassan och arbetsförmedlingen, att man har olika direktiv från 
staten och myndigheten hur man ska jobba /…/. Man är lite bunden där 
medan den lag vi följer, socialtjänstlagen, är mer av en ramlag”.  

 
Intervjupersonerna från socialtjänsten uttrycker rent generellt inte i någon 
större utsträckning en samhörighet med försäkringskassan, utan pekar på 
skillnader gentemot de båda samverkande myndigheterna gällande aspekter 
som ansvarstagande. En av organisationens representanter menar att 
socialtjänsten har ett mer långtgående ansvar som gör att de har en annan 
kravbild i sin yrkesutövning.   
 

”Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har inte samma krav, utan de har 
sina egna riktlinjer för bedömning kring till exempel ersättningar. /…/ De 
har inte direkt samma ansvar som vi har. Vi kan inte säga att du tillhör inte 
oss”. 

 
Från arbetsmarknadsmyndighetens sida uttrycks åsikten att man vid 
försäkringskassan sällan undersöker om det i ett enskilt ärende finns särskilda 
skäl att hänvisa till när beslut ska tas kring möjliga åtgärder och regelverket 
hindrar processen. Något som minskar möjligheterna att finna kreativa 
lösningar i mer komplicerade ärenden.  
 

”Generellt sett kan man nog säga att försäkringskassan har en tendens att 
gömma sig bakom förordningar och det går inte att hitta en kreativ lösning. 
/…/ Man kan ju inte uppmana en tjänsteman inom en statlig organisation att 
bryta mot gällande författningar. Men ibland kan man ju tycka att nu är det 
ju så här och då får vi rätta oss efter det”.    

 
När det gäller dessa skillnader i regelverk och ansvar påpekar en av 
försäkringskassans representanter betydelsen av att sätta den enskilde 
individens behov i centrum och gemensamt försöka finna lämpliga lösningar 
genom det sammantagna utbud av åtgärdslösningar som finns. Var sedan 
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försörjningen slutgiltigt hamnar anses därmed vara beroende av de speciella 
omständigheterna i varje enskilt ärende.  
 

”Alla vet ju sina regler, men det måste finnas en samsyn kring att regelverken 
ska samverka. Det är inte för myndigheten man gör detta, utan för individen. 
/…/ Många människor säger att det är kört för dem, att de inte kommer till 
arbete och så vidare. Då kan man under ett samtal till exempel meddela att 
personen har möjlighet till den här åtgärden och med den här ersättningen”. 

 
En gemensam plattform 
För att i största möjliga mån avlägsna egentänkandet och skapa en gemensam 
grund för projektverksamheten inom Samanda försökte man i ett tidigt skede 
från projektledningens sida tydliggöra att den enskilde individen utgjorde 
plattformen och att resten var underordnat denna plattform. Detta utifrån 
målsättningen att individen skulle komma ur ”sina besvärligheter” och finna 
plats på arbetsmarknaden för att i slutändan nå egen försörjning.  
 

”Vi gjorde väldigt klart för oss allihop som satt i den här gruppen, att 
plattformen måste vara gemensam. Plattformen får inte vara 
försäkringskassans, arbetsförmedlingens eller den sociala verksamhetens regler, 
utan plattformen var varje individ”.  

 
Trots vissa ”inkörningsproblem” där tendenser fanns att skjuta över olika 
ärenden till varandra, lyckades man efter hand att finna lösningar via 
gemensamma problemlösningsdiskussioner där individen stod i centrum.   
 

”I början var det diskussioner kring yrkesroller och om vilket ärende som 
skulle till vems bord, men man får sitta gemensamt och avgöra sådant för 
individens skull. /…/ Man ville gärna skjuta över lite mer på de andra /…/ 
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”.  

 
Dessa problemlösningsdiskussioner drevs, poängterar en av socialtjänstens 
Samanda-representanter, framåt genom den ömsesidiga utgångspunkten att 
individen skulle erhålla egen försörjning. En utgångspunkt som sammanförde 
aktörerna och gjorde det möjligt att bortse från eventuella skillnader i 
befintliga regelverk. 
 

”Vår erfarenhet var, att trots en del knepigheter, så gick det att hitta lösningar 
inom regelverken. Det går att jobba utifrån de befintliga regelverken och 
samverka. Det var egen försörjning som var utgångspunkten och det målet 
har man ju inom arbetsförmedling och försäkringskassa också, även om man 
kanske formulerar det lite annorlunda”.  
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Att det inte varit helt problemfritt att kombinera yrkesroller och 
ansvarsområden framkommer hos flertalet av intervjupersonerna inom de 
båda projekten, men det understryks att man för den enskilde individens skull 
försökt minimera förekomsten av sådana diskussioner. Enligt en av 
försäkringskassans representanter i Fas-projektet har denna process 
underlättats genom att parterna i ett tidigt skede fört samtal kring och roller 
och ansvarsområden och försökt tydliggöra dessa.  
 

”Vi har försökt lösa det och vi har haft den målsättningen att det här ska lösas 
utan att man hamnar i diskussionen, ska det ligga på mitt eller ditt bord. /…/ 
Vi har tydliggjort våra roller och våra respektive bitar. /…/ Vi hade väl 
kunnat lösa det annars också, men det hade varit betydligt jobbigare”. 

 
Att sådana samtal förts mellan projektmedarbetarna har, menar en Fas-
representant från socialtjänsten, haft den effekten att medvetenheten om de 
inblandades olika bakgrund och förutsättningar ökat samtidigt som 
handläggningen inom projektet blivit mindre prestigeladdad. Från 
arbetsförmedlingens sida understryks det att fokus hela tiden legat på ”det 
gemensamma” som sammanbinder de involverade organisationerna; de 
sökande som aktualiserats i projektet. Något som har inneburit att man till 
stor del kunnat ha överseende med de interna olikheterna.   
 

”Olikheterna och förutsättningarna som finns vet man ju när man går in i 
projektet. Vi har olika regelverk och arbetssätt, men i projektet jobbar vi 
gemensamt och försöker se individen. /…/ En stor del i den gemensamma 
plattformen är de sökande, för de har vi ju gemensamt på något sätt”.  

 
Från styrgruppens sida förmedlar en av representanterna intrycket av att man 
inom arbetsgruppen varit samstämmiga och jobbat utifrån samma mål, även 
om handläggarna kontinuerligt tvingats att testa tilltänkta insatser mot den 
ordinarie verksamhetens riktlinjer och direktiv.  
 

”Mellan handläggarna fick jag den bestämda känslan att man stod på samma 
plattform, att man ville se sig som en och samma grupp och myndighet utan 
att haka sig fast på det här sektorstänkandet.”   

 
Gemensam fysisk lokalisering 
Det faktum att arbetsgruppsrepresentanterna inom samverkansprojekten 
bedrivit sin verksamhet i fristående lokaler utanför respektive 
moderorganisation har påverkat såväl handläggarnas arbetssätt och synsätt som 
de (i rehabiliteringsåtgärd) aktuella individernas förhållningssätt till 
rehabiliteringsarbetet. Den fysiska närhet som samlokaliseringen har föranlett 
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tycks ha haft en viktig funktion i att uppmuntra ett gemensamt 
ansvarstagande och en samsyn projekthandläggarna emellan i enskilda 
ärenden. Detta är något som påpekas från en styrgruppsrepresentant i 
Samanda-projektet då denne menar att den fysiska närheten underlättat ett 
överbryggande av eventuella skillnader i synsätt och motsättningar som 
funnits mellan handläggarna.   
 

”Man kunde överbrygga de här motsättningarna på ett mycket bättre sätt i 
och med att man satt vid samma skrivbord – i samma rum – och jobbade. 
Alla hade då ett intresse av att lösa det tillsammans”.  

 
När det gäller effekterna av den gemensamma fysiska lokaliseringen påpekas 
det från socialtjänstens sida att samlokaliseringen även har inneburit en del 
fördelar för de individer som aktualiserats inom Samanda.  
 

”Jag tror att våra klienter uppfattade det väldigt positivt. De som hade 
kontakt med oss – vi tittade ju litegrann på det också – upplevde det nog som 
ganska mycket enklare. Man hade ju att göra med en organisation istället för 
tre”.  

 
Dessa positiva effekter för individer med rehabiliteringsbehov har också 
uppmärksammats inom Fas-projektet. Där understryker en representant från 
arbetsgruppen att det kan underlätta rehabiliteringsarbetet om de aktualiserade 
individerna – då dessa i vissa fall kan ha en viss myndighetsrädsla – inte 
behöver uppleva känslan av att komma till en myndighet.  
 

”Jag är övertygad om att vi tre som varit i projektet har tyckt att det har varit 
bra med en lokal som är vår så att säga. För kunden som kommer så blir det 
inte som att komma till någon myndighet. /…/ Det man har eftersträvat är 
att det ska bli en neutral plats och att man ska skapa en gemensam känsla”.  

 
Samlokaliseringen har, enligt en av arbetsförmedlingens 
projektrepresentanter, även gjort ärendehandläggningen kring målgruppen 
smidigare och mer tidseffektiv då handläggarna i mindre omfattning behövt 
boka besök med kontaktpersoner vid de andra myndigheterna och initiera 
dessa i den aktuella problematiken. Inom Fas-projektet har man istället 
kunnat få direktkontakt med en annan handläggare som på förhand haft en 
viss kunskap om ärendets natur. Dessutom har man, påpekar en 
arbetsgruppsrepresentant, i och med de gemensamma individträffarna kunnat 
undvika alltför stora skillnader i tolkningen kring den aktuella problematiken 
och lättare nått en samsyn i det aktuella ärendet.  
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”I och med att vi sitter tillsammans och gemensamt träffar den person det 
handlar om så får vi problemet framför oss samtidigt. Bara det gör ju att det 
inte blir några tolkningar, utan de tolkningarna gör man ju sedan när man 
sitter och spånar när klienten inte är med så att man får en samsyn”. 
  

Identifikation och samhörighet 
I vilken utsträckning har då samlokaliseringen och den beskrivna 
samstämmigheten på arbetsgruppsnivå utmynnat i en känsla av identifikation 
och samhörighet bland de involverade handläggarna? Till skillnad från vad 
som görs gällande av intervjupersonerna från Fas-projektet så tycks inte någon 
påtaglig känsla av att utgöra en egen, fristående organisation ha genomsyrat 
arbetet inom Samanda. Av vad som framgår i de resonemang som förs av 
flertalet arbetsgruppsrepresentanter i projektet, har de involverade 
handläggarna inte på samma sätt (som inom Fas) upplevt sig frikopplade från 
moderorganisationen.   
 

”Vi blev ju ingen egen organisation. /…/ Man hade den här kontakten hela 
tiden. Det var inte så att vi var utanför och bara satt där och arbetade. /…/ 
Vi var inte på så sätt självständiga, men vi hade fria händer och jobbade på ett 
och samma ställe men glömde inte bort moderorganisationen”.  

 
Denna begränsade upplevelse av att utgöra en egen, frikopplad organisation 
motiverar arbetsgruppsrepresentanterna med att påpeka att man ”ju ändå 
jobbade kvar i sin ursprungsförvaltning” och att man kontinuerligt återvände 
till denna för att uppdatera sig om det aktuella läget i verksamheten. Inom 
Fas-projektet däremot framkommer det tydligt att det projektrelaterade 
arbetet utanför de respektive moderorganisationernas gränser i förlängningen 
fört med sig en känsla av samhörighet och identifikation där såväl skillnader i 
bakgrund som interna olikheter hamnat i skymundan. 
 

”Jag tycker på något sätt att, när det fungerade som bäst och man jobbade 
som mest intensivt kändes det mera som att vi var någon egen form av 
myndighet. Alltså varken socialtjänsten, arbetsförmedlingen eller 
försäkringskassan fanns, utan det var vi i projektet. Det var inte enskilda 
aktörer, utan vi var en helhet”. 

 
Denna känsla av samhörighet och identifikation förmedlar också en annan 
handläggare från projektets arbetsgrupp som menar att det tidigare arbetssättet 
organisationerna emellan – där parterna arbetat relativt självständigt med 
begränsad insyn i varandras verksamheter – känns främmande efter det att 
samverkan bedrivits i projektform. När det gäller etablerandet av en 
gemensam plattform mellan organisationerna betonar flertalet 
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intervjupersoner, däribland en av arbetsförmedlingens företrädare, att den 
gemensamma ”kundbasen” och de enskilda ärendena fört 
projektmedarbetarna samman och fått dem att sträva i samma riktning. 
 

”Samverkan hade ju kunnat bli något negativt om man mera bara hade 
försökt utnyttja och få fördelar på det sättet, men nu är det en sund 
samverkan som handlar om att alla äger ärendet och att man försöker..man 
tänker inte, varför ska jag gå in i det här nu? Är man väl här så jobbar vi alla 
myndigheter tillsammans och samverkar”.  

 
Upplevelsen av samverkansnytta i den operativa verksamheten 
Ifråga om de eventuella fördelar av samverkan och den nytta som 
projektverksamheterna medfört, uttrycker projektledaren i Samanda en 
förnöjsamhet över det gränsöverskridande synsätt som kom att etableras i 
arbetsgruppen där varje individ utgjorde den gemensamma plattformen och 
dennes välbefinnande stod i fokus. Grunden för detta synsätt kan, enligt 
uppgift, härledas till det faktum att man redan i initialskedet var tämligen 
eniga om ”att lägga det gamla åt sidan och dra åt ett och samma håll”. I detta 
avseende möjliggjorde de förenade resurserna och kompletterande 
kompetenserna i samverkansorganisationen förvärvandet av en helhetsbild 
kring individens problematik och underlättade initiativtagandet att vidta 
gemensamma åtgärder.   

 
”De här individerna som vi hade hand om hade inte bara problem med att 
komma ut på arbetsmarknaden. De hade sociala problem som man var 
tvungen att lösa också. Människan är en enhet, men organisationerna var tre 
och det är klart att det inte fungerar alltid”. 

 
Utbytet i arbetet med enskilda ärenden gjorde också, påpekar två av 
arbetsgruppsrepresentanterna i Samanda, att man som handläggare blev 
kunnigare inom varandras yrkesområden och fick en förståelse för de 
förutsättningar som påverkar andra organisationers bedömningar och beslut. 
Denna insyn i de andra organisationernas funktion och arbetsmetodik skapade 
i förlängningen ett nytt förhållningssätt som gjorde det lättare att jämka och 
nå flexibla lösningar i ärendehandläggningen.   

 
”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. /…/ 
Där har man kommit närmare och vet i vilken utsträckning man kan göra 
saker och ting”.  
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Den inställning som låg till grund för det konkreta handläggningsarbetet i 
Samanda-projektet var, enligt en representant från arbetsgruppen, att man 
inom de existerande ramarna skulle försöka finna lämpliga åtgärder. Detta 
arbete med att nå tillfredsställande lösningar utifrån de befintliga regelverken 
och riktlinjerna visade sig inte vara så problematiskt som man hade befarat.      

 
”Vår erfarenhet var – och det var vi nog ganska eniga om allihop – att trots 
en del knepigheter så gick det att hitta lösningar inom regelverken. Vi 
landade ju i en slutsats att inte behöver man göra om regelverk och så där i 
någon större omfattning, utan det går att jobba utifrån de befintliga 
regelverken och samverka”.   
 

Liknande erfarenheter gör sig gällande inom Fas där man haft samma typ av 
förfaringssätt baserat på ett kombinerande av de ordinarie regelsystemen och 
traditionella lösningsmöjligheterna.   

 
”Om man jobbar väldigt intensivt och myndighetsövergripande så hittar man 
lösningar, men det är inga otraditionella lösningar utan det är vanliga 
traditionella lösningar. Alltså att man till exempel snabbare får en utredning 
till pension”. 
 

I likhet med arbetsgruppsrepresentanterna inom Samanda menar en av 
handläggarna i motsvarande Fas-grupp att den myndighetsöverskridande 
samverkan som bedrivits utmynnat i en ökad förståelse parterna emellan som 
efterhand gjort det lättare att kompromissa och jämka för att nå lämpliga 
lösningar. Utan insynen och utbytet som ärendehanteringen inom projektet 
givit upphov till hade detta förhållningssätt varit betydligt mer problematiskt 
att etablera.  

 
”De hade insyn i ärendet och framförallt har vi fått en förståelse för varandras 
regelverk som har gjort att vi någonstans har sett att så här långt kan vi gå och 
då kan vi kanske mötas här då”. 

 
När det handlar om nyttoeffekter av den samverkan som bedrivits inom Fas 
påpekar dock en av projektets styrgruppsrepresentanter att man bör ha i 
åtanke att målgruppen de facto utgjorts av ”tunga” ärenden i form av 
individer med en mångbottnad problembild. Sådana ärenden påpekas i sig 
ofta bygga på en sådan komplexitet att de är svåra att hantera i ordinarie 
verksamhet, men anses däremot vara möjliga att utreda och lösa i ett relativt 
fortlöpande flöde i ett samverkansprojekt som detta. 
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”Man måste komma ihåg att vi pratar om tunga ärenden och individer med 
mångfacetterade problem. Ingen ska tro att man får ett snabbt flöde i den 
kategorin utav ärenden. Men däremot kortar man säkerligen av flödet och 
rundgången i de här ärendena”. 

Samverkansprojekten och moderorganisationerna 
 
Ledning och styrning av samverkan 
Den interaktion som skedde mellan arbets- och styrgruppen inom Samanda-
projektet kretsade främst kring redovisning av aktuella projektrelaterade 
ärenden samt en viss resultatuppföljning. Emellanåt fördes dock även 
diskussioner runt eventuella problem som dykt upp i det operativa 
projektarbetet. Sådana problem kunde exempelvis sammanhänga med 
ärenden som var svåra att hantera och genom sin komplexitet krävde någon 
form av jämkning och kompromissbeslut för att kunna lösas.  
 

”Det var väl i samband med ärenden som man upplevde inte hörde hemma 
någonstans, eller som man upplevde inte var säkrade för någon myndighet 
och då man fick lov att ta ett kompromissbeslut. Då kunde man ta upp det 
med oss”.  

 
De involverade handläggarna i arbetsgruppen inom Samanda hade, påpekas 
det, en stor frihet att själva ta beslut gällande åtgärder i enskilda ärenden, 
varför sådana aspekter därmed sällan diskuterades i styrgruppen. Från 
projektledningens sida poängteras att det inte var någon större kontinuitet i 
de sammanträden som aktualiserades och att de resonemang som fördes vid 
dessa träffar främst kretsade kring ekonomiska frågor.  
 

”Det var inte så hemskt ofta, men vid något eller ett par tillfällen 
sammanträdde man. Det handlade framför allt om de ekonomiska frågorna, 
hur man skulle få redovisning av pengar och sådant”.  

 
Styrgruppen hade en liknande funktion inom Fas där de huvudsakliga 
uppgifterna bestod i att ta ställning till den övergripande finansieringen samt, 
utifrån kontinuerlig avrapportering från arbetsgruppen, följa projektet i 
relation till målen. En annan uppgift bestod i att vara ett ”bollplank” och en 
stödjande part med grund i eventuella problembilder som vidarebefordrades 
av handläggarna. 
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”Det var de frågorna som kom upp i styrgruppen; hur gör vi när regelverket 
ser ut så här? Kan ni ge oss vägledning i att hantera det här? Det 
professionella jobbet gjordes av dem som jobbade nära kunden medan vi i 
styrgruppen var det moraliska stödet och myndigheternas uttolkare av vem 
som skulle göra vad”.  

 
Interaktionen i styrgruppen inom Fas-projektet har dock inte varit helt 
problemfri då en av gruppens företrädare menar att vissa tveksamheter 
emellanåt ”lyste igenom” från arbetsförmedlingens sida gällande 
ansvarsfördelningen kring den målgrupp som definierats för projektet. I detta 
avseende uttrycker representanten tvivel till om styrgruppen i realiteten har 
stått på samma plattform.  
 

”Det som lyste igenom på ledningsnivå var att arbetsförmedlingen inte såg 
målgruppen tillhöra deras ansvars- eller uppdragsområde. Man vill att 
målgruppen ska vara de personer som står nära arbetsmarknaden”.  

 
Från en av styrgruppsrepresentanterna inom Fas uttrycks också åsikten att 
verksamheten inom samverkansprojektet hade underlättats av att fler och 
tydligare uppföljningsbara mål satts för det operativa arbetet. Om tydligare 
målformuleringar gällande både volym och kvalitet i ärendehantering satts 
hade detta, enligt representanten, säkerligen lett till en mer entydig riktning i 
projektverksamheten och större arbetstillfredsställelse bland de involverade 
handläggarna.  

”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 hade jobbat i projektet om man hade satt 
upp klara och tydliga mål, både volym- och kvalitetsmässigt”. 
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Återföring av kunskaper och erfarenheter 
I den skriftliga informationen kring Samanda framgår tydliga ambitioner när 
det gäller återföring av erfarenheter från den metodik och det arbetssätt som 
använts inom projektverksamheten. I en utvecklingsplan från år 2000 påpekas 
exempelvis att; 
 

”Utöver de individinriktade åtgärderna skall i projektet ett arbete med 
återföring av erfarenheter och metodik till ursprungsorganisationerna ske. 
Detta sker genom utbildning och information till handläggarna på de 
respektive myndigheterna om projektet. Detta också i syfte att öka respektive 
organisationers kunskaper och förståelse för varandras förutsättningar dels på 
ledningsnivå, dels på handläggarnivå.”  

 
Det konkreta arbetet med denna återföring beskrivs mera ingående i ett annat 
projektrelaterat dokument där de aktiviteter som syftat till en 
kunskapsspridning utanför projektets gränser redovisas. I detta dokument 
poängteras att erfarenheter från projektet presenterats vid ordinarie 
personalmöten inom respektive myndighet samt att andra handläggare 
erbjudits att följa projektarbetet på nära håll genom auskultation. Utöver detta 
har en två dagar lång utbildning i internatform anordnats som, enligt uppgift, 
inkluderat deltagare från samtliga tre samverkande organisationer. 
Projektanknutna erfarenheter har slutligen även presenterats vid tre 
länskonferenser kring rehabiliteringsarbete som arrangerats i regi av 
Rehabforum Norr. Även om den återföring som aktualiserats genom dessa 
aktiviteter i viss mån bidragit till att öka kunskapsförsörjningen, så förefaller 
inte erfarenheterna kring projektets metodik vid ärendehandläggning ha lett 
till några större förändringar ifråga om arbetssättet inom de ordinarie 
verksamheterna.  
 

”Vid några tillfällen – två, tre gånger – så hade vi gemensamma 
utbildningsdagar med alla som jobbade med rehabilitering. Man skulle då få 
veta vad Samanda handlade om så att man förhoppningsvis skulle försöka 
jobba på det här viset efter det att projektet tog slut. Vi försökte, men kanske 
inte tillräcklig och det fanns en del hinder på vägen”.  

 
Trots att man från styrgruppens sida förmedlar en känsla av att den återföring 
som skett har bidragit till en kunskapsutveckling hos de övriga anställda inom 
moderorganisationerna, finns en del omständigheter som i grunden försvårat 
detta arbete. Enligt en representant från arbetsgruppen inom Samanda är det 
ingen tvekan om att de omorganisationer som genomförts hos de respektive 
myndigheterna under projektperioden har stört implementeringsarbetet.  
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”Vi försökte ju föra tillbaka erfarenheter, det ingick ju i det här med 
implementeringen i ursprungsorganisationerna. Men det var lite olika 
upplägg under de här fyra åren. Det som hände var ju att kommunen 
omorganiserade sig, försäkringskassan omorganiserade sig och även 
arbetsförmedlingen gjorde omorganisationer. Det störde ju så att säga den här 
implementeringen”.  

 
Att återföringen av kunskaper och erfarenheter från Fas varit begränsad och 
inte prioriterats i någon större utsträckning påpekar en av projektets 
styrgruppsrepresentanter som främst hänvisar till en bristande systematik i 
återkopplingen. I detta sammanhang menar representanten att det i många fall 
varit problematiskt att förankra informationen och nå en förståelse inom 
moderorganisationerna då det tycks ha funnits en grundläggande tveksamhet 
kring projektets möjligheter att nå lösningar. Det framgår dock tydligt utifrån 
intervjupersonens resonemang att lärandeperspektivet varit underordnat i 
sammanhanget.    
 

”Det är något som vi mer eller mindre har misslyckats med vill jag påstå. Vi 
har inte just utifrån ett lärandeperspektiv fört tillbaka till respektive 
moderorganisation. Utan det primära var ju att komma vidare med den här 
särskilt utsatta gruppen”.  

 
Denna utsaga kring återföringsarbetet från Fas bekräftas av en 
arbetsgruppsrepresentant som pekar på att systematiken i återföringen varit 
bristfällig och att återkoppling främst förekommit i enskilda ärenden. Men en 
viss informationsspridning påpekas ändå ha skett vid personalträffar och 
möten av olika slag.   
 

”Vi har haft ett antal träffar där jag har varit med och de som jobbar med den 
här utredningsbiten. De har ofta kommit och diskuterat innan de har lämnat 
ärenden till mig och sådär, så att en stor del har jag väl försökt att förmedla”.  

 
Legitimitet för projektverksamheten 
Frågan om den interna legitimiteten och förståelsen för samverkansprojekten 
tycks i många avseenden vara nära sammankopplad med återföringen av 
kunskaper och erfarenheter samt informationsspridning mellan 
projektverksamheterna och de involverade moderorganisationerna. Enligt 
projektledaren inom Samanda ifrågasattes framför allt aspekter som 
representanternas frånvaro från arbetet i den ordinarie verksamheten samt den 
relativt frikostiga resurstilldelningen till projektorganisationen. Då det i 
grunden fanns en medvetenhet om att information kan vara svår att sprida i 
myndighetsorganisationer där flera olika led ska nås med fortlöpande 
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uppdatering om projektverksamheten försökte man, enligt uppgift, från 
ledningens sida jobba med just de frågorna i syfte att skapa en grundläggande 
förståelse. Något som inte visade sig vara helt oproblematiskt.    
 

”En del i det vi jobbade med var ju naturligtvis att få en förståelse i de olika 
organisationerna, alltså utöver de personer som redan var med. Hur skulle de 
få förståelse för att det här var ett bra sätt att jobba? Där fanns det ju helt klart 
ibland svårigheter att nå ut”.  

 
Enligt en av försäkringskassans företrädare har tecken på en bristande 
förståelse för samverkansaktiviteterna också funnits i Fas-projektet. Det 
påpekas dock att denna svårighet med att nå ut internt och vinna legitimitet 
för verksamheten är en vanligt återkommande problematik i denna typ av 
samverkansprojekt.    
 

”Alla som jobbar i moderorganisationen har alltid, oavsett var jag har varit 
involverad i sådana här samverkansprojekt, undrat vad den och den 
medarbetaren gör där borta. Även om man har försökt förklara så har de inte 
orkat ta emot den informationen, utan man har undrat, vad är det för 
uppgift?”.  

 
De funderingar och det ifrågasättande som en Fas-representant vid 
arbetsförmedlingen upplevde av medarbetare vid lokalkontoret, främst kring 
resurstilldelningen, ledde till att information vid ett antal tillfällen 
presenterades kring projektets verksamhet och resultat av gjorda insatser. 
Denna information bidrog sedan till att skapa en större förståelse för de 
projektrelaterade aktiviteterna.    
 

”I och med att man har kört projektet har det ju tagit resurser här från 
kontoret. /…/ Därför togs det upp att man ville ta del av hur det går med 
projektet. Personer här ville veta hur det gick och se resultat, så då har vi 
presenterat det. /…/ Sedan när man har visat vad man gör har de fått ökad 
förståelse för projektet”.  

 
Hinder för en fungerande samverkan 
Även om denna gränsöverskridande samverkan i projektform med tiden har 
blivit ett mer ”naturligt” inslag i arbetssituationen, ger en av 
försäkringskassans Fas-representanter uttryck för att ha upplevt sig splittrad. 
Framförallt under den första tiden i projektverksamheten då intervjupersonen 
arbetade parallellt med ärenden av olika karaktär i Fas respektive 
moderorganisationen.  
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”Det var tuffa år, de två första i alla fall. Första tiden tyckte jag att det kändes 
som att man var väldigt splittrad. Sedan ju längre tiden gick, på slutet, tyckte 
jag inte alls att det var jobbigt, utan det var en så naturlig del”.  

 
Andra källor till osäkerhet, vilka i någon mån genomsyrat det 
projektrelaterade arbetet, sammanhänger med hur man rent formellt 
prioriterat samverkansprojekten från lednings- och chefsnivå samt 
personalbyten inom arbetsgrupperna. Aspekter som dessa påpekas av en 
intervjuperson från Fas ha varit frekvent förekommande störningsmoment 
och har utgjort en osäkerhetsfaktor som påverkat kontinuiteten i det dagliga 
arbetet. 
 

”Det har varit lite ryckigt såhär, så det är väl egentligen sista året från mitten 
på 2001 som det sades att man skulle anse det här som permanent 
verksamhet. /…/ Det blir ju ändå den här osäkerheten som grundar sig på att 
vi inte vet hur länge man ska finnas kvar”.  
 

Att återkommande personalbyten från arbetsförmedlingens sida medfört 
komplikationer såväl för atmosfären i arbetsgruppen som ifråga om 
effektiviteten i den projektrelaterade verksamheten är något som 
socialtjänstens representant i Fas lyfter fram. Denne menar också att de i vissa 
sammanhang bristande beslutsbefogenheter som arbetsförmedlingens 
representanter haft, har skapat problem i samverkansprocessen.  
 

”Från arbetsförmedlingens sida måste jag erkänna att det var lite mindre 
engagemang och intresse, som det uppfattades under den här tiden. De har 
bytt representant fyra gånger. Det gör ju att det stoppar upp och det blir nytt 
för dem som är kvar i det, man måste lära känna varandra igen och tappar 
tempo”.  

 
Socialtjänstens representant inom Samanda påpekar att samma mönster i viss 
utsträckning även präglat verksamheten i detta samverkansprojekt, men 
förmedlar framförallt upplevelsen av att arbetsförmedlingen inte lagt ned så 
mycket tid på samverkan som de övriga aktörerna. Från försäkringskassans 
sida kopplas problematiken med personalbyten inte på något direkt sätt 
samman med just arbetsförmedlingen, men det påpekas att förändringar i 
gruppsammansättningen (ofta på grund av sjukskrivningar) inneburit bakslag 
under arbetets gång.  
 

”Nu hade vi ju så otur att det byttes folk under tiden på grund av 
sjukskrivning. Det blev ju ett bakslag, men sedan kom personen tillbaka och 
då var vi på samma nivå igen”. 
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DELSTUDIE 2 (Arbetsgivarringen i Boden)  
I den andra delstudien presenteras först en generell bild kring förekomsten av 
arbetsgivarringar på det nationella planet och den forskning som bedrivits kring dessa. 
Därefter avhandlas Arbetsgivarringen i Boden med huvudfokus på initierandet av 
projektverksamheten, dess organisatoriska struktur och målsättningar samt de metoder 
som använts i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Slutligen ges olika perspektiv på 
den arbetsgivarsamverkan som förekommit av representanter från privat såväl som 
offentlig och statlig sektor.  

Arbetsgivarsamverkan i nätverk – Riksringen och regionala 
arbetsgivarringar 
En stor del av den arbetsgivarsamverkan i nätverksform som initierats runtom 
i landet har sin bakgrund i det sena 1980-talets arbetsmiljö- och 
sjukskrivningsproblematik samt 1992-års rehabiliteringsreform där 
arbetsgivaransvaret utökades. Några av de aktörer som på allvar engagerade 
sig för samverkan i ringform bildade den rikstäckande intresseföreningen 
Riksringen i syfte att ytterligare sprida denna typ av arbetsgivarinriktad 
samverkan (Juhlin-Åstrand och Tengblad, 2003).  
 
Riksringen kan närmast beskrivas som en intresseförening vars mål är att bli 
”ett nationellt nätverk för landets lokala arbetsgivarringar som bedriver 
arbetsmiljöarbete och yrkesinriktad rehabilitering på organisations- och 
individnivå”. Förutom att bidra till långsiktig utveckling och överlevnad för 
lokala arbetsgivar- och företagarringar är syftet att fungera som remissinstans, 
medverka till metod- och vidareutveckling samt samverka med olika organ 
för att främja såväl forskning som utveckling inom området (Willner, 1999). 
Antalet anslutna aktiva arbetsgivarringar uppgick i april 2002, då Riksringens 
hemsida senast uppdaterades, till 21 ringar med spridning från Malmö i söder 
till Boden i norr. I dagsläget finns enligt en nyligen uppdaterad 
medlemsförteckning 16 medlemsringar varav 13 betecknas som aktiva.  
 
Bland de resultatuppföljningar som gjorts av olika regionala ringverksamheter 
kan Rantakyrös (1997) utvärdering av arbetsgivarringen i Boden och von 
Otters & Widmans (1997) samt Anderssons och Svenssons (1995) 
undersökningar av ringarna i Karlskrona respektive Katrineholm nämnas. 
Även Åstrand & Pettersons (1996) utvärdering av företagsringen i 
Norrköping bör, även om denna inte utförts av någon utomstående 
utvärderare, omtalas i detta sammanhang. Mest omfattande av dessa nätverk är 
ringarna i Boden och Katrineholm där mellan 7000 och 7300 anställda 
omfattas av ringarnas verksamhet (de anslutna företagen inom ringen i 
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Karlskrona representerar drygt 6000 personer). Även om många positiva 
aspekter – såsom företagens villighet att sinsemellan ”poola” 
rehabiliteringsproblem och resurser mot en gemensam uppgift – har 
uppmärksammats, återkommer även vissa svårigheter som varit svårhanterbara 
(von Otter & Widman, 1997). Bland dessa svårigheter märks särskilt en 
obalans ifråga om ansvar och befogenheter mellan större och mindre 
arbetsgivare, men också mellan olika kontaktpersoner utifrån deras positioner 
i ursprungsorganisationen (Andersson & Svensson, 1995; Rantakyrö, 1997).       
 
I en kartläggning utförd av Juhlin-Åstrand och Tengblad (2003: 5) påträffades 
sammanlagt 34 ringar som författaren menar ”med relativt stor sannolikhet 
kan antas bedriva förebyggande och rehabiliterande verksamhet i form av 
arbetsgivarsamverkan”. Utöver dessa finns enligt författarna ett sjuttiotal 
samverkansaktiviteter mellan arbetsgivare runt om i landet där det bedrivs ett 
förebyggande arbete i en vidare, mer generell bemärkelse. Ofta rör det sig, 
konstaterar Juhlin-Åstrand och Tengblad, om arbetsgivare i blandade 
verksamhetsmässiga storlekar som samverkar över branschgränser. Bland de 
hinder för en effektivt fungerande samverkan som arbetsgivarna i 
kartläggningen nämner återkommer följande punkter; 
 

• Systemtrögheter, som t ex regler för bidrag vid arbetsprövning. 
• Regelverk som inte fungerar koordinerat mellan de olika offentliga 

aktörerna. 
• Svårigheter att avgränsa ansvaret mellan individ, arbetsgivare och de 

offentliga systemen. 
• Bristande kunskaper hos aktörerna (såväl hos försäkringskassan som hos 

arbetsgivaren) om hur man hjälper personer tillbaka till arbetet.  
• Omorganisationer och återkommande handläggarbyten hos de 

offentliga aktörerna. 
• Bristande stöd från försäkringskassan.  
• Väntetider i vården. 
• Svårigheter att engagera arbetsförmedlingarna. 
• Avsaknad av ekonomiska förutsättningar för att driva 

verksamheten/samarbetet. 
• Bristande social kontroll och humanitärt engagemang. 
• Svårigheter för företagen att i övertalighetssituationer engagera sig i 

rehabiliteringsarbetet.  
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Författarna rekommenderar organisationer engagerade i arbetsgivarsamverkan 
att börja i liten skala och i ett första steg lösa praktiska frågor, för att sedan låta 
utvecklingen ske i takt med företagens egna behov. Juhlin-Åstrand & 
Tengblad (2003) förordar även att en oberoende gemensam resurs med hög 
kompetens kring vägledning involveras, utan att verksamheten för den skull 
läggs under en beslutande myndighet. Slutligen menar författarna att man i 
denna typ av samverkan bör fokusera på tre specifika områden; (1) 
hälsofrämjande och förebyggande arbete, (2) rehabilitering samt (3) 
kompetensutveckling och kunskaps/erfarenhetsutbyte. Tillgången till en högt 
utbildad och kunnig ”eldsjäl” är också en aspekt som tas upp och påpekas 
vara av betydelse i ett sådant här sammanhang. 

Arbetsgivarringen i Boden – bakgrund och initiativ 
Nätverket Arbetsgivarringen i Boden initierades under våren 1995 av 
försäkringskassan med utgångspunkten att ge lokala arbetsgivare ökat stöd 
samt hjälpa dessa att finna lösningar och se nya möjligheter i 
rehabiliteringsarbetet. I försäkringskassans årsredovisning från 1995/96 
konstateras att;  
 

”En arbetsgivarring med syfte att utveckla försäkringskassans 
samordningsansvar i förebyggande och rehabiliterande syfte har startats under 
budgetåret med lokalkontoret i Boden som initiativtagare och projektledare. 
Ringen ska arbeta med utveckling av samarbetet mellan privata och offentliga 
arbetsgivare och för att människor med funktionshinder ska kunna vara kvar i 
arbetslivet”.  
 

I en verksamhetsplan upprättad i juli 1996 beskrivs initierandet av 
ringverksamheten hänga samman med lokala arbetsgivares behov av;  
 

• en diskussionspartner i rehabiliteringsrelaterade frågor,  
• utveckling av samarbete mellan privata och offentliga arbetsgivare, 
• kompetenshöjning kring förebyggande arbetsmiljöarbete, samt  
• utveckling av nätverk och ömsesidigt utbyte/lärande.  

 
Själva tanken om en arbetsgivarring växte, enligt projektledaren, fram vid 
övergripande samrådsträffar som i mitten av nittiotalet kontinuerligt 
anordnades mellan företrädare från landstinget och försäkringskassan. Till 
grund för initiativet låg också en uppföljning som gjordes av beviljade medel 
från Arbetslivsfonden, där det från arbetsgivarhåll tydligt framkom att man vill 
ha ett mer frekvent utbyte kring förebyggande arbetsmiljöarbete och större 
stöd av försäkringskassan i rehabiliteringsanknutna frågor.   
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”Man ville få kunskaper, förstå regler och man ville ha något nätverk. Under 
den här tiden poppade det ju upp arbetsgivarringar. /…/ Det var ju så att 
man hade ett hälsoråd i Boden /…/ Där lyfte man frågan om man skulle 
starta en arbetsgivarring, det var min chef som lyfte frågan. Där tog man ju 
upp att det lät intressant och det kom även fram att man ville att jag skulle 
göra det”. 
 

Som en första intresseinventering lät försäkringskassan under våren 1995 
trycka en broschyr med information om startandet av ringverksamheten och 
dess huvudsakliga motiv och utformning. Broschyren – som spreds bland 
lokala arbetsgivare – lockade ett positivt gensvar och intresse visades från en 
rad olika organisationer. Kort därefter togs personlig kontakt med 
kommunalrådet, kommundirektören, primärvårdens direktör, Luleå-Bodens 
sjukhusdirektör och försvarsområdets befälhavare. Idén kring 
arbetsgivarringen presenterades för dessa företrädare och samtliga uttalade sig 
positivt till beviljande av projektmedel för verksamheten. Cheferna för de 
arbetsgivare som tillskjutit projektmedel (Bodens kommun, Primärvården i 
Boden, Bodens garnison, Länssjukvården i Luleå-Boden och 
Försäkringskassan) bildade sedan en styrgrupp för ringverksamheten. 
Projektledaren – som tillsattes i början av december 1995 – besökte innan 
den första informationsträffen (i februari 1996) ett 70-tal arbetsgivare, varav 
ungefär tjugo visade ett sådant intresse att de valde att komma och lyssna på 
en presentation kring den grundläggande idén bakom arbetsgivarringen. 
Drygt två månader senare var sammanlagt 18 arbetsgivare (elva offentliga och 
sju privata) anslutna till ringen och totalt omfattades 7460 anställda av dess 
verksamhet.  
 
Organisation, mål och projektverksamhet 
Rent organisatoriskt bestod arbetsgivarringen i Boden, enligt skriftlig 
dokumentation från mars 1997, av tre olika formellt fastställda grupper (styr-, 
berednings- och referensgrupp) med särskilda funktioner i ringverksamheten. 
Styrgruppens huvudsakliga funktion poängteras ha varit att leda och följa upp 
verksamheten samt fastställa riktlinjer för arbetet (exempelvis verksamhetsplan 
och ekonomiska ramar). Till beredningsgruppens främsta uppgifter hörde att 
utarbeta förslag till verksamhet och detaljplanera denna efter styrgruppens 
beslut, men även att driva på och följa upp nya idéer i linje med beslutade 
aktiviteter. Detta medan referensgruppen framför allt arbetade med att 
utveckla rollfördelningen mellan försäkringskassans rehabiliterare och 
projektledarens arbete. Något som ansågs nödvändigt i och med att 
projektledaren hade rollen som arbetsgivarnas konsult och kassans 
rehabiliteringspersonal hade motsvarande funktion för (de sjukskrivna) 
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arbetstagarna. Utöver dessa beskrivna grupperingar tillkommer också 
kontaktpersoner, vilka inom givna ramar kunnat besluta om verksamheten 
samt projektledaren som fortlöpande konsulterat arbetsgivarna och skött det 
administrativa arbetet. Arbetsgivarringens organisation kan illustreras i 
nedanstående figur (figur 7).  
 

   Styrgrupp 
Projektledare/administratör

Kontaktpersoner 

Beredningsgrupp 

  Referensgrupp 

Figur 7 Arbetsgivarringens organisation 
Källa: Rantakyrö (1997: 10).  

 
 
Förändringar inom denna organisatoriska struktur skedde dock 1998 då 
referensgruppen lades ned och ringen, förutom projektledare, kom att bestå 
av en arbetsgivargrupp och en beredningsgrupp. Beredningsgruppen utökades 
även i detta skede och två representanter från näringslivet respektive den 
offentliga sektorn initierades i arbetet med att detaljplanera verksamhet och 
kläcka nya idéer utifrån de övergripande beslut som tagits i 
arbetsgivargruppen (som bildades efter en sammanslagning av styrgrupp och 
kontaktpersonsgrupp). De involverade arbetsgivarna påpekas själva haft 
möjlighet att avgöra antalet kontaktpersoner i denna arbetsgivargrupp, men 
endast en av dem som aktualiserades fick beslutanderätt.  
 
I en broschyr som spreds under 1995/96 anges att arbetsgivarringen initieras 
för att undersöka om försäkringskassans samordningsansvar i förebyggande 
och rehabiliterande verksamhet även ska omfatta samordning mellan 
arbetsgivare på kommunal nivå. I anslutning till detta betonas vikten av att 
både aktörer från privat och offentlig verksamhet finns med i ringen, så att 
”valmöjligheterna till utbuden blir breda”. I verksamhetsrapporter från åren 
1998/99 framförs den långsiktiga visionen att arbetsgivarringens organisation 
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ska utvecklas efter arbetsgivarnas behov. Detta mot bakgrund av det 
långsiktiga målet som anger att ringen ska bli ”en naturlig och bestående 
verksamhet i kommunen”. Det konkreta syftet med ringverksamheten 
beskrivs vara att utifrån en vilja att utveckla samordningsfunktionen 
möjliggöra en effektivare rehabilitering med fokus på människor med vissa 
funktionshinder samt att utveckla arbetsgivarnas kompetens inom arbetsmiljö- 
och rehabiliteringsområdet genom samordnade konferenser för utbildning 
och erfarenhetsspridning. Enligt projektledaren har den formulerade 
framåtsyftande visionen och målsättningen, som utformades i samråd med 
försäkringskassans dåvarande chef, bidragit till att ge en riktning i 
ringverksamheten.   
 

”Vi tog fram vision, mål och syfte jag och min chef och det har vi inte halkat 
undan från. Då kände vi att det är den här riktningen vi ska ha och det här 
målet vi ska nå, alltså att det skulle bli en bestående verksamhet”.  

 
Rent verksamhetsmässigt poängteras i en årsredovisning från 1995/96 att 
ringen ska arbeta med utveckling av samarbete mellan privata och offentliga 
arbetsgivare. Detta, som tidigare nämnts, med huvudsakligt fokus på individer 
med vissa funktionshinder. Dessa ska ges möjlighet att stanna i arbetslivet 
genom att ringens arbetsgivare – vid rehabilitering av redan sjukskriven – 
sinsemellan utbyter arbetsprövningsplatser. I förebyggande syfte påpekas det 
att ”kompetensutveckling i arbetsmiljöfrågor ordnas alltefter arbetsgivarnas 
behov och krav”. I grunden, som en stödjande ömsesidig plattform för 
verksamheten, låg en arbetsmiljöpolicy (se nedan) som fastställts av 
styrgruppen och riktats till ringanslutna arbetsgivare.  
 

”I arbetsgivarringen ska vi genom nätverk och lärande med nytänkande 
hjälpa varandra att finna möjligheter för våra anställda att genom arbete få 
användning för sina resurser. På så sätt bidrar vi till ett samhälle där alla 
människor är behövda och var och en efter sin förmåga bidrar till det 
gemensamma bästa. Ett bra arbete bidrar för den enskilde till att ge livet mål 
och mening. Alla i ringen ska vi sträva efter en god fysisk och psykosocial 
arbetsmiljö. Samarbetet i ringen leder till ökad kompetens inom och mellan 
arbetsgivare och blir exempel på lokal positiv samverkan.”   

 
Under en tidsperiod som sträckte sig från slutet av mars till mitten av juni 
1996 ordnades tre arbetsgivarträffar där bland annat beslut kring styrgruppens 
sammansättning, en vetenskaplig kartläggning och utvärdering av 
ringverksamheten samt framtida mål och finansiering (ansökan om EU-
medel) togs. Vi den sista träffen (i juni 1996) diskuterades också frågor kring 
prioritering av de kompetensbehov som framkommit, projektledarens roll i 
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ringen samt uppläggningen av framtida kurser och konferenser. Ifråga om det 
praktiskt inriktade rehabiliteringsarbetet inom ringen framgår det att 
projektledaren fram till den sista juni 1996 mottagit och gjort 
intresseinventering i två individärenden, där ett av ärendena aktualiserats för 
arbetsträning i ringen.  
 
Bland de aktiviteter som förekommit i ringen under 1997 kan nämnas fem 
tematräffar, två konferenser och två företagsbesök. Tematräffarna har, enligt 
uppgift, präglats av föreläsningar och/eller erfarenhetsutbyte kring specifikt 
fastställda ämnen. De teman som förekommit vid träffarna har bland annat 
varit arbetsträning, internkontroll och personalekonomi. De konferenser som 
initierats har anordnats under rubrikerna ”framtidens arbetsmarknad och det 
pedagogiska ledarskapet” samt ”ett narkotikafritt Sverige år 2000”. Under 
verksamhetsåret 1997 har även företagsbesök24 genomförts vid 
landstingsfastigheter i Boden och Mariakyrkan i Sävast. Frånsett dessa 
huvudsakligen interna aktiviteter har hela 16 externa informationer hållits där 
arbetet med ringen presenterats och diskuterats. Vad gäller rehabiliterings- 
och arbetsprövningsarbetet inom arbetsgivarringen hade, fram till det datum 
när verksamhetsberättelsen för 1997 författades (971124), totalt 26 personer 
aktualiserats till ringen. Av dessa individer uppges endast 16 ha varit 
sjukskrivna när de blev aktuella för rehabiliteringsinsatser i nätverket. Detta 
förklaras bland annat med att vissa personer uttryckte ett behov av att 
testarbeta med liknande arbetsuppgifter hos en annan arbetsgivare samt att 
några arbetsprövade i förebyggande syfte. Totalt aktualiserades tio personer 
under denna tidsperiod för arbetsprövning, varav sex genomfördes inom 
ringen. I en förteckning som upprättats kring de arbetsprövningar som utförts 
från slutet av april 1996 (960428) till och med mitten av oktober 1997 
(971020) framgår att en överväldigande majoritet av de totalt 23 arbetstagare 
som kommit ifråga för denna typ av åtgärd initierats från arbetsgivare inom 
offentlig sektor (21 ärenden).   
 
Mellan den första januari och sista augusti 1998 hölls tre tematräffar som 
ämnesmässigt handlade om kompetensutveckling i förändringsarbete, 
hälsopsykologi och psykosocial arbetsmiljö samt möjligheter inom 
individrehabilitering. Under denna tidsperiod finns dock inga uppgifter om 
att några konferenser eller företagsbesök har anordnats. Däremot har ett stort 
antal (tolv) externa informationer kring ringens verksamhet genomförts, 

                                                 
24 Företagsbesök beskrivs som ett sätt för de involverade arbetsgivarna att knyta nya kontakter och 
går rent konkret ut på att den aktuella värden (någon av ringmedlemmarna) presenterar sin 
organisation och det arbetsmiljöarbete som där bedrivs. 

 68 



bland annat har presentationer hållits för Agra-utredningens kommitté samt 
den dåvarande socialförsäkringsministern Maj-Inger Klingvall. Ifråga om det 
individinriktade rehabiliterings- och arbetsprövningsarbetet hade till och med 
i mitten av september 1998 totalt 24 personer vidarebefordrats till ringen och 
bland de aktiviteter som kommit ifråga märks framförallt motivationssamtal 
och personliga utvecklingskurser.25 Utöver dessa ringrelaterade 
rehabiliteringsinsatser framgår att två arbetstagare vid tidpunkten då 1998 års 
verksamhetsberättelse upprättades (980914) arbetsprövade hos nya 
arbetsgivare (med sikte på nytt arbete och ny arbetsgivare) och ytterligare två 
personer aktualiserades för parallellt deltagande i utvecklingskurs och 
arbetsprövning. Inom den planerade verksamheten för den återstående 
perioden av 1998 (första september till och med sista december) märks bland 
annat en föreläsning kring ledarskap och utvecklingsarbete, utbildning i 
resultatinriktad rehabilitering och kurs i personlig utveckling för anställda i 
medlemsföretagen.  
 
Under 1999 anordnades fyra tematräffar som tematiskt bland annat 
behandlade ”Den problemlösande organisationen”, förändringsarbete samt 
yrkesinspektionens roll. Utbildnings- och seminariedagar har också hållits 
kring ämnen som resultatinriktad rehabilitering och debriefing/kamratstöd. 
Dessutom har under verksamhetsperioden även en regional 
arbetsgivarringkonferens anordnats under temat ”arbetsgivare i samverkan” 
med företrädare från regeringen (dåvarande näringsminister Björn 
Rosengren), Riksringen, Norrbottens allmänna försäkringskassa och ALMI. 
Totalt 14 personer påpekas från mitten av september 1998 till och med 
motsvarande tidsperiod 1999 ha aktualiserats för motivationssamtal inom 
ringen och därefter arbetsprövning och/eller utbildningar av olika slag. Vid 
tidpunkten för verksamhetsberättelsens upprättande (991005) arbetsprövade 
fyra arbetstagare hos nya arbetsgivare, medan tre andra personer i detta skede 
bedömdes ha avslutat sina arbetsprövningar (varav två genomfördes hos 
ordinarie arbetsgivare). Under perioden har också 25 externa informationer 
hållits i form av informationsträffar, presentationer och utbildningsinsatser. 
Bland planerade aktiviteter till och med årsskiftet 1999/00 kan nämnas 
föreläsningar kring problembaserat lärande och arbetsmiljöns 
rehabiliteringsekonomi, återkommande kurser i personlig utveckling för 
individer med behov av rehabiliteringsåtgärder samt en träff kring 
arbetsgivarringens fortsatta verksamhet. 

                                                 
25 Även om motivationssamtal och personliga utvecklingskurser var de dominerande typerna av 
rehabiliteringsinsatser var tre av de nämnda 24 personerna dock vid denna tidpunkt aktuella för 
arbetsprövning.  
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I den nämnda verksamhetsrapporten framgår det att sammanlagt 69 personer 
aktualiserats i ringen för åtgärder och insatser av olika slag mellan april 1996 
(960428) och september 1999 (990913). Bland de 55 personer som initierats 
till och med september 1998 (980915) finns en del rätt tydliga tendenser i de 
40 ärenden som avslutats. Den absolut största andelen (14 personer) anges ha 
återgått till ordinarie arbetsgivare och ordinarie arbetsplats, medan endast en 
ytterst begränsad andel gått tillbaka till en ny arbetsplats hos samma 
arbetsgivare (3 personer) eller helt övergått till en ny arbetsgivare (1 person). 
En förhållandevis vanlig aktivitet för att komma vidare i rehabiliteringsarbetet 
har även varit vidareutbildning genom studier, där fem personer satsat på 
kompetenshöjning genom olika typer av kurser och fortbildningsinslag. Trots 
detta är det en betydande andel individer som bedömts ha hamnat i 
försämringstillstånd och därför hamnat i fortsatt sjukskrivning (8 stycken) eller 
där försörjningen lösts genom sjukbidrag alternativt förtidspension (aktuellt 
för 4 personer). Viktigt att notera i detta sammanhang är också det faktum att 
hela 17 av de 55 personer som aktualiserats i ringverksamheten vid 
tidpunkten för deltagande inte befunnit sig i sjukskrivning, utan har initierats 
av medlemsorganisationerna i förebyggande syfte (i många fall på grund av 
upprepad korttidsfrånvaro).  
 
I en enkät kring det individinriktade rehabiliteringsarbetet som 
sammanställdes av projektledaren i slutet av 1999 (991005) framkommer, 
trots den anmärkningsvärt låga svarsfrekvensen26, några tydliga mönster hos de 
aktuella projektdeltagarna. Bland annat framgår det att en överväldigande 
majoritet av projektdeltagarna, vilka besvarat denna enkät, utgörs av kvinnor 
(18 personer) i åldern 51-60 år (13 personer) med anställning inom offentlig 
sektor (18 personer). De flesta av dessa tillhör yrkeskategorier så som 
lokalvårdare, sjuksköterskor eller vårdbiträden. Av de åtta personer som var 
heltidssjukskrivna när de aktualiserades för projektdeltagande hade de allra 
flesta befunnit sig i sjukskrivning mellan ett halvår och ett år. Bland de 
aktiviteter som i de flesta fall förekommit kan framförallt stöd-
/motivationssamtal, arbetsprövning och olika kurser (bland annat i personlig 
utveckling) nämnas. Vid projektavslut anges att sju av projektdeltagarna kan 
betraktas som friskskrivna samt att fem stycken återgått till ordinarie 
arbetsgivare (antingen med ordinarie arbetsuppgifter eller i en ny roll). 
Sammanlagt tre personer meddelas ha kommit ifråga för anställning hos en 
helt ny arbetsgivare.     
 
 
                                                 
26 Av de 40 projektdeltagare som enkäten skickades till svarade endast 19 personer.  
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I samtliga verksamhetsberättelser gällande 1997 och framåt lyfts årsskiftet 
1999/00 fram som en brytpunkt då beslut ska fattas kring ringens fortsatta 
verksamhet. Det poängteras att det i detta skede bör finnas tillräcklig 
erfarenhet för att ringen ska kunna vara ”en naturlig verksamhet” och 
avsikten från och med 2000 påpekas vara att ringen ”på något sätt ska 
bedrivas som en utvecklad samordningsroll för försäkringskassan i Boden”. 
Vid en ringträff i mitten av september 1999 diskuterades nätverkets framtida 
verksamhet efter 2000. Detta med utgångspunkt i att projekttiden ”började 
lida mot sitt slut” och att man från försäkringskassan därmed ville ha 
arbetsgivarnas synpunkter kring hur ringens verksamhet i fortsättningen skulle 
bedrivas. I den framtidsdiskussion som aktualiserades utifrån frågeställningen 
”Vilken roll anser ni att arbetsgivarringen ska ha från och med år 2000” lyfte 
medlemmarna fram följande huvudsakliga punkter som betydelsefulla för den 
fortsatta ringverksamheten; 
 

• Samordning i kunskapsutveckling 
• Påverkan på beslutsfattare och lagstiftare till förbättring i samordning 

mellan aktörer (ex. försäkringskassan och arbetsförmedlingen) 
• Driva projekt som är friare och där nya samverkansformer utvecklas 
• Samordning av individärenden, till viss del som tidigare 
• Starta med temadagar i ringen för att möjliggöra egna val i den egna 

organisationen eller företaget 
• Samordna öppna konferenser/seminarier  
• Utökad samverkan inom försäkringskassan (internt), i första hand 

mellan Luleå och Boden och på sikt utökning inom fyrkanten-området 
• Utökad samverkan mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen i 

Luleå och Boden, på sikt även i fyrkanten 
• Resultatinriktad rehabilitering där behovet finns 
• Samordnare för individärenden i förebyggande rehabilitering (vid 

upprepad korttidsfrånvaro), ordna arbetsprövning direkt även om allt 
ännu inte har genomförts på den ”egna” arbetsplatsen enligt lag 

• Nytänkande, pröva nya grepp i individärenden och förebyggande 
arbete  

• Forskning, mer vetenskaplig forskning behövs inom området 
• Friare samverkansformer, utveckla ”tredje sektorn” och något unikt 

inom denna sektor 
• Fortsatt samverkan mellan arbetsgivare i Luleå och Boden 

 
 

 71



Framtidsdiskussioner som dessa utmynnade i ett senare skede i konkreta 
förslag kring arbetsgivarringens fortsatta verksamhet. Dessa förslag innefattade 
att Bodenringen även skulle ta emot arbetsgivare från Luleå-området och att 
ett namnbyte i samband med detta kunde vara på sin plats. Vidare 
aktualiserades förslagen att ringen skulle ha samma informationsutbyte och 
samverkan internt med försäkringskassan i Luleå och Boden samt att den 
dåvarande projektledaren skulle fortsätta i samma funktion. De huvudsakliga 
arbetsuppgifter som avsågs ligga till grund för projektledarens fortsatta arbete 
kan sammanfattas i följande punkter;  
 

• Hålla arbetsgivarringträffar 
• Hålla kontinuerlig kontakt med anslutna arbetsgivare 
• Fungera som ”bollplank” och ge råd och stöd i förebyggande- och 

annat arbetsmiljöarbete 
• Efter arbetsgivarnas behov samordna konferenser och utbildningar 

inom arbetsmiljöområdet för arbetsledare och/eller arbetstagare  
• Driva utveckling inom området genom att fånga upp förslag och idéer 

och, om dessa inte kan nyttjas inom ringen, föra dessa vidare till 
lämpligt forum 

• Vara en länk mellan ringen och beslutsfattare/lagstiftare 
• Fortsätta samverka med forskning via universitetet 

 
Ringverksamheten kom dock så småningom att ”läggas på is” i och med att 
projektledaren fick nya arbetsuppgifter, men behovet av samverkan kvarstod 
och flertalet arbetsgivare har idag anslutit sig till en ny ringverksamhet 
(Arbetsgivarringen i Boden-Luleå) som drivs enligt likartade principer.   
 

”Det skulle bli en bestående verksamhet, sedan om den skulle bli bestående 
in i kassavärlden eller inte..men arbetsgivarringar ska finnas och dit nådde ju 
vi. Sedan blev ringen ju vilande när jag blev engagerad i riksprojektet 2002, 
men det var så starkt det här nätverket så att det kunde gå vidare när vi fick 
en annan person som ville fortsätta i samma riktning. /…/ Sedan har det 
blandats upp så att finns en styrgrupp med både nya och gamla arbetsgivare”. 
 

Arbetsgivarsamverkan: privata arbetsgivare 
Bakgrunden till att medlemskap i arbetsgivarringen aktualiserades var, enligt 
en av ringrepresentanterna från den privata sektorn, att det fanns behov av att 
tillägna sig mera kunskap och få igång ett utbyte då man upplevde sig ha en 
oförmåga att hitta vägar för att nå lösningar i arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet. Denna upplevelse av att ”det satt i tjära” skapade i 
förlängningen en känsla av maktlöshet.  
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”Man väntade på att få ett besked och man väntade på att få komma hit och 
dit. Den här otåligheten och maktlösheten inför det här gjorde att man kände 
behovet av att hitta nya vägar att gå”. 
 

Ett annat motiv till anslutning i nätverket, som uttrycks av en annan 
företrädare från samma sektor (men med skild branschtillhörighet), var att det 
pratades så många olika språk mellan försäkringskassan, kommuner, landsting 
och privata arbetsgivare. Ett medlemskap i ringen möjliggjorde i det 
avseendet en större medvetenhet och förståelse om dessa språkliga skillnader 
och kunde i förlängningen leda till att de kunde överbryggas.  
 

”Då försäkringskassan sade en sak så uppfattade den privata arbetsgivaren det 
på ett sätt och de övriga uppfattade det på andra sätt. Tanken var ju att få en 
samverkan så att alla inblandade parter pratade samma språk”. 
 

Trots denna typ av skillnader mellan aktörer från olika sektorer och 
verksamhetsområden var de egentliga olikheterna, enligt en av 
intervjupersonerna, ytterst begränsade när man i diskussioner kom in på 
sakfrågorna och den egentliga problematiken. Upplevelsen av 
arbetsmiljöarbetet och de relaterade problem som kom att avhandlas var i 
detta avseende likartade när ”de yttre skillnaderna skalats av”. Denna 
överensstämmelse ifråga om behov och intresseområden ledde till att man 
inom ringen – när olika aktiviteter och satsningar skulle planeras – aldrig 
hamnade i ett läge där maktförhållanden behövde testas. Det var alltså kort 
och gott en stor samstämmighet när idéer och uppslag skulle omvandlas till 
praktiska inslag i ringverksamheten.  
 

”Det blev aldrig så att man ifrån något visst håll hade nått starkt uttalat behov 
medan man från en annan arbetsgivares håll hade något helt annat. Utan det 
visade sig att behoven var lika. Både när det gäller att tillägna sig ny kunskap, 
och att hitta lösningar för de olika problemen”. 
 

Intervjupersonen förmedlar även intrycket att arbetsgivarsamverkan i den 
aktuella ringen verkligen sågs som en viktig och angelägen fråga hos alla 
medlemmar. Något som påpekas utgöra grunden för att ett dylikt nätverk på 
sikt ska ha möjlighet att överleva. Trots detta tycker sig projektledaren ha fått 
en känsla av att engagemanget var större från den offentliga sektorn, vilket 
kan ha med tidsåtgång att göra.  
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”Inom offentliga sektorn kanske man hade fler möjligheter för att där fanns 
särskilda tjänster för detta, medan det hos privata arbetsgivare oftast var 
direktören som var med och det är inte alltid den personen hade möjlighet 
att närvara och prioritera de här träffarna”. 

 
Detta bekräftar den andra representanten från den privata sektorn, som ger 
uttryck för att det fanns en viss ängslan på grund av att de offentliga aktörerna 
ofta hade enorma resurser och hela staber som jobbade med arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsfrågor. Denna ängslan hade att göra med en känsla av 
underlägsenhet där man som privat arbetsgivare ifrågasatte vad man 
jämförelsevis kunde erbjuda i ett nätverk som detta. Dock visade det sig, 
enligt uppgift, ganska snart att just de bitarna inte kom i fokus och att ett 
ömsesidigt stimulerande utbyte ändå kunde etableras. Problemet i detta 
sammanhang låg snarare i de skillnader som fanns gällande beslutsvägar, vilka 
gjorde att avgöranden kring ringverksamheten ibland drog ut på tiden.     
 

”Det var ju det här med beslutsvägar. Att man ser att det är så stor skillnad 
innan det kan tas ett beslut. Det upplevde jag både med kommunen och med 
landstinget, att det tar lång väg innan någon kan svinga klubban och säga att 
det är okej, vi måste vidare”.  

 
Att det var tidskrävande och inte helt oproblematiskt att överbrygga 
olikheterna och hitta en tydlig riktning inom nätverket bekräftas av 
projektledaren. Detta arbete med att etablera en gemensam plattform för 
ringverksamheten, vilket bland annat gjordes via externt stöd med en 
behovsinventering, tog ungefär ett år och under denna period krävdes det att 
”man hade is i magen”.  
 

”Det var nitton arbetsgivare från början och det är inte lätt att hålla bort 
olikheterna och känna att det här är bra för oss. Det tog ungefär ett år och vi 
hade ju hjälp av en konsult när vi jobbade fram målarbetet. Det tror jag har 
betytt mycket att vi har fått hjälp att inventera vad vi hade för behov”. 

 
Båda intervjupersonerna understryker entydigt betydelsen av att det finns en 
drivande eldsjäl i nätverket i form av exempelvis en projektledare eller 
ringsamordnare. Detta då planeringen och samordningen av 
ringverksamheten beskrivs som tidskrävande och inte ligger i linje med någon 
specifik medlemsorganisation. Dessutom uttrycks vikten av att någon specifikt 
ansvarar för att ta initiativ till nya aktiviteter och ”hålla ångan uppe” i arbetet.   
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”Projektledaren var viktig för att det här skulle fortsätta. Det måste vara 
någon som är drivande och jag tror ju inte att det ska vara någon av 
aktörerna så att säga, utan jag tyckte att det var bra att det var en helt 
fristående”. 

 
Det påpekas vidare att olikheterna mellan medlemsorganisationerna gav stora 
möjligheter att nå ett positivt lärande, då framförallt genom utbytet mellan 
små och stora arbetsgivare gällande nya ”grepp” och system i 
arbetsmiljöarbetet.  
 

”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”. 
 

Hur har då denna kompetens återförts till medarbetare inom den egna 
organisationen? Även om representanterna understryker att de tagit med sig 
kunskaperna till sina respektive arbetsplatser och emellanåt informerat vid 
personalmöten och liknande, menar projektledaren att det på denna punkt 
har funnits brister. Dessa brister har sin grund i att det i många fall inte har 
etablerats någon riktig struktur får att återföra kunskaper/erfarenheter, vilket 
gjort att spridningen istället till stor del skett via enskilda 
rehabiliteringsärenden. Ändå påpekar projektledaren att det har funnits en 
tydlighet i att detta med återföring inte inrymts i dennes ansvarsområde.  
 

”Jag tror inte man återförde det här så väldigt mycket och där var vi väldigt 
tydliga i att förklara att det inte var min roll. Det är ju alltid problem, det här 
med information. De hade helt enkelt ingen struktur för återföring av det 
här”. 

 
Medan en av representanterna ger uttryck för ett stort engagemang för den 
arbetsgivarsamverkan som bedrivits, har den andre – vars organisation efter en 
tid valde att lämna nätverket – en mer negativ inställning till det reella utbyte 
som kom till stånd i arbetsgivarringen ifråga. Denne representant menar att 
tidsåtgången måste vägas mot de eventuella vinster som ett deltagande kan 
medföra och är av åsikten att anslutning till nätverket inte är en nödvändighet 
för att ett utbyte ska kunna etableras med de andra aktörerna.  
 

”Jag tycker att det tog för mycket tid och gav för lite. Till slut blev det så att 
jag prioriterade det inte och drog mig ur. Man måste alltid ge det en chans 
och se under något år, innan man kan se att det möjligen inte är vad man 
hade tänkt sig. Man vill ju att det ska ge någonting”. 
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Arbetsgivarsamverkan: offentlig förvaltning 
Själva initiativet till deltagande uppges av två företrädare från den offentliga 
sektorn tagits efter det att en träff anordnats i försäkringskassans regi där 
projektledaren presenterat och försökt ”sälja in” idén kring nätverket hos 
kommunala tjänstemän och beslutsfattare. Även om fokus till en början var 
koncentrerat kring att rent praktiskt underlätta arbetet med 
rehabiliteringsärenden och försöka avverka dessa, skedde efterhand en viss 
förskjutning där det gränsöverskridande utbytet och lärandet sågs som alltmer 
betydelsefullt.    
 

”Första tanken när vi startade upp det här med arbetsgivarringen var som jag 
uppfattade både från privata och kommunala organisationer att, jaha nu ska vi 
avverka våra rehabiliteringsärenden. Men ganska snabbt kom vi ifrån det 
faktiskt. Det var inte det som var i fokus..då kom vi in på det här med 
samverkan”. 

 
Trots att det, enligt en av representanterna, fanns en relativt tydlig gemensam 
målsättning i att ”försöka få folk att bli friska och minska ohälsotalet”, dröjde 
det åtminstone ett verksamhetsår innan det fanns samförstånd och en entydig 
riktning i samverkan. Detta första år präglades till stor del av olika 
”samkörningsaktiviteter” där ringens mål och syfte stod i förgrunden.   

 
”Det var ju det som var det stora jobbet egentligen det första året..att hitta 
den här tråden. Så att det var mycket rent pedagogiskt att jobba med mål och 
syfte. Vi satt och skrev och jobbade i grupper och lärde känna varandra. Visst 
kändes det lite i början att man inte var på samma våglängd, men vi blev 
det”. 

 
Ifråga om eventuella interna olikheter som har framkommit i samverkan 
mellan de aktuella aktörerna så återkommer främst aspekter som kan kopplas 
till skillnader i beslutsvägar mellan offentliga och privata arbetsgivare. Enligt 
de respektive representanterna påverkar dessa skillnader kontinuiteten i 
ringverksamheten negativt då beslutsprocessen inom offentliga organisationer 
(i jämförelse med privata) ofta är mer tidskrävande, vilket till viss del påpekas 
sammanhänga med den politiska styrningen.     
 

”Inom de små företagen kan jag tänka 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”. 

 

 76 



Nära anknutet till skillnaderna ifråga om beslutsnivåer påtalas de olikheter i 
beslutsbefogenhet som de olika kontaktpersonerna har haft. Något som 
påpekas hänga samman med att de offentliga aktörerna oftast representerats av 
personalhandläggare och personalkonsulenter, medan de privata 
organisationerna i åtskilliga fall företrätts av den verkställande direktören eller 
verksamhetschefer med näst intill oinskränkta mandat att fatta beslut.    
 

”Är det vd: n som deltar så kan han ju säga ja eller nej på en gång. Det 
kanske inte vi alltid kan göra. Det beror på vad det gäller. Mycket kan vi 
besluta direkt, men gäller det om det ska tillföras pengar utöver den budget 
som vi förfogar så kan vi inte ta beslut. Så visst påverkar det vilken ställning 
man har”. 

 
Trots skillnader som dessa menar projektledaren att ett positivt utbyte 
kommit till stånd som efterhand utmynnat i ett lärande där ”den lille” tagit 
intryck av ”den stores” arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete och vice versa. 
Något som i förlängningen utmynnat i att samtliga ringanslutna arbetsgivare 
fått en vidgad referensmall och har kunnat se nya möjligheter i den egna 
organisationen.  
 

”De har mer erfarenhet av ärenden inom kommunen. Vad de upptäckte var 
att man kan lära sig av den lille hur fort det kan gå om man har snabba 
beslutsvägar och inflytande hos den enskilda. Sedan upptäckte man från den 
lille att man lärde mycket av att höra hur man gjorde i det stora”. 

 
De båda representanterna menar samstämmigt att det funnits en öppenhet 
mellan kontaktpersonerna i ringen där alla fått komma till tals och att fokus 
legat på medlemmarnas behov och intressen när beslut om nya inslag skulle 
tas. Denna lyhördhet ledde så småningom till att den huvudsakliga 
inriktningen mot kompetensutveckling och utbyte kom att balanseras mot ett 
utvidgat praktiskt orienterat arbete med svårlösta rehabiliteringsärenden. 
Något som medförde en breddad roll för projektledaren som fick en 
nyckelfunktion i detta utrednings- och handläggningsarbete.  

 
”Jag tror nog att varför det blev så att vi ville konkret jobba med 
rehabiliteringsärenden var nog därför att vi kände att, ja, vi hade för mycket 
av bitarna med träffar och utbyte..vi skulle ju trots allt försöka komma vidare 
med våra ärenden. Då hittade man den här lösningen, att projektledaren 
skulle vara den här som skulle få ta hand om de svåra ärendena om jag kallar 
det så”. 
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I likhet med representanterna från den privata sektorn anser även 
intervjupersonerna från offentlig verksamhet det vara av grundläggande 
betydelse för nätverkets långsiktiga stabilitet och fortlevnad med en drivande 
projektledare som fungerar som ”en spindel i nätet”. Utan en engagerad 
person med en samordningsfunktion är det, påpekas det, säkerligen 
problematiskt att få en tillräcklig tydlighet och kontinuitet i 
ringverksamheten.   

 
”Projektledaren är ju oerhört riktigt. Det måste finnas en sådan person, 
annars faller det. Det måste vara klart och tydligt att det finns en som leder 
arbetet. Även om idéerna kommer från dem som är med, så måste det finnas 
någon som samlar upp dem”. 

 
Återföringen av kunskaper och erfarenheter har, enligt de båda 
representanterna, varit relativt begränsad och saknat reell systematik. Trots att 
de större aktörerna i ringen haft möjlighet att involvera fler än en 
kontaktperson vid de återkommande träffarna så beskrivs 
informationsspridningen och återföringen i många avseenden ha varit 
problematisk. Detta till stor del beroende på moderorganisationens 
överväldigande storlek och de många stegen som informationen måste passera 
för att nå igenom och få fäste.      
 

”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. Det tror jag inte. 
Det har inte varit av ett sådant allmänt intresse att det skulle ha gett så väldigt 
mycket”. 

 
Även om representanterna är eniga om att deltagandet i ringen inneburit 
många fördelar och att det rent ekonomiskt ”betalat sig” – framförallt på 
grund av ringspecifika utbildningsinsatser av olika slag – så pekar de på den 
grundläggande svårigheten i att internt redovisa fördelarna med ett 
medlemskap då kompetensutveckling är svårt att synliggöra och omöjligt att 
mäta.   
 

”Det är ju det här osynliga som är det svåra att berätta om då det faktiskt 
kostar pengar, att förklara vad det ger. Jag tror att det har framkommit vad 
man har fått, men till exempel i en politiskt styrd organisation så ska man ju 
påvisa det hela”. 
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Arbetsgivarsamverkan: statlig förvaltning 
I likhet med vad som förts fram av företrädarna från offentlig sektor så 
beskrivs även den statliga förvaltningen ifråga ha aktualiserats för deltagande i 
ringverksamheten genom en träff dit intressenter inbjöds att delta av 
projektledaren. Innan denna träff uppges projektledaren personligen ha 
uppvaktat en del större arbetsgivare som på det sättet fick grundläggande 
information om nätverket. Representanten från den statliga sektorn anser 
visserligen att samma huvudsakliga mål hela tiden stått i förgrunden, men är 
av åsikten att inslagen med anknytning till kompetensutveckling efterhand 
tog alltmer utrymme från det praktiska arbetet med individärenden.  
 

”Vi har ju haft samma mål hela tiden, men med tiden var det ett som tog 
överhanden. Men det var ju de här två benen vi stod på, individärenden och 
sedan kompetensutveckling. Det blev ju så att med tidens gång så tog den här 
kompetensutvecklingen över.” 

 
De skillnader som fanns mellan medlemmarna ifråga om storlek och 
verksamhetsinriktning (offentligt/statligt/privat) gjorde, enligt representanten, 
att man hade olika utgångslägen när det gäller samverkan. Något som 
framförallt påverkade förutsättningarna till aktivt deltagande i 
ringverksamheten var att vissa arbetsgivare hade en avgränsad 
personalorganisation med specifikt ansvar för just arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsfrågor, medan andra helt saknade en sådan intern enhet för att 
hantera relaterade aspekter.  
 

”En skillnad gentemot de här mindre privata arbetsgivarna var ju att inom 
den statliga verksamhet som jag då representerade, vi hade ju speciella 
professioner som jobbade med rehabiliteringsfrågor. På mindre företag var 
det ju oftast chefen själv som satt och gjorde det här och den personen hade 
kanske inte samma kompetens och tid och sådär.” 

 
Trots att aspekter som interna olikheter mellan de involverade arbetsgivarna i 
viss mån togs upp till diskussion i initialskedet, understryker representanten 
betydelsen av att inte ”krångla till det” genom att lägga alltför stort fokus på 
det som skiljer istället för det som förenar ringmedlemmarna. I detta avseende 
menar representanten att det var en generell strävan att bli bättre på att 
hantera rehabiliteringsarbetet som låg i förgrunden.   
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”Inte grävde vi ner oss i olikheterna. Det visste vi att en del var stora och 
andra var mindre, så det var ingenting vi fokuserade på. För då tror jag att vi 
hade gjort soten värre än boten, om vi hade gjort det till ett problem. Vi 
fokuserade istället på hur vi skulle komma igång och vad vi skulle jobba med 
och sådana saker.” 
 

Enligt representanten fanns dock en föreställning bland de mindre 
arbetsgivarna att de på grund av sin begränsade storlek hade ”mindre att 
erbjuda” i utbytet kring ringrelaterade frågor. Detta var dock något som, 
enligt uppgift, togs upp till diskussion och ganska snart kom också ett 
ömsesidigt lärande till stånd. I detta sammanhang anser representanten att det 
på många sätt, som företrädare för en statlig förvaltning, varit nyttigt att ta del 
av hur de mindre arbetsgivarna organiserat arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsarbetet.    
 

”Vi som var större arbetsgivare hade nytta av de mindre också, därför att på 
en mindre arbetsplats är det ju så att det är mycket enklare att hantera sådana 
här frågor. Det blir ofta mycket mer byråkratiskt i en stor organisation och 
särskilt då inom den statliga verksamhet jag representerade där det finns 
mycket hierarkier och sådär.” 

 
Då medlemsorganisationerna efter hand uttryckte ett allt större intresse för 
erfarenhetsutbyte arbetades det, enligt projektledaren, fram en struktur för 
kontinuerliga erfarenhetsträffar där representanterna delade med sig av sina 
interna system för hantering av arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor och gavs 
utrymme att reflektera och diskutera. Detta mot bakgrund av olikheter 
gällande bland annat beslutsvägar och ärendeflöden, vilka undan för undan 
framkommit i interaktionen mellan de ringanslutna organisationerna.    
 

”Till exempel en liten arbetsgivare har ju ganska direkta beslut till de 
anställda, medan det inom större kommunala och statliga verksamheter måste 
passera en hel del nivåer innan det når ned. Men de har mer erfarenhet av 
ärenden inom de organisationerna. Vi hade mycket sådana här 
erfarenhetsträffar, där man fick berätta hur man arbetade”. 

 
Denna typ av utbyte och andra kompetenshöjande aktiviteter gav, 
understryker representanten, upphov till en rik och bred kunskap inom 
området. Att återföra kunskapen var dock – trots att fler än en kontaktperson 
i initialskedet deltog vid ringrelaterade aktiviteter – problematiskt mot 
bakgrund av organisationens storlek och de många nivåerna inom denna.   
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”Man försökte då ibland få med arbetsledare till utbildningar och sådär, men 
att föra vidare till hela organisationen var ju omöjligt. Till en början var vi 
två stycken som var med vid möten och seminarier, men det är också för 
lite.” 
 

I linje med vad som framkommit från ringrepresentanterna från såväl privat 
som offentlig sektor anser även intervjupersonen från den statliga 
förvaltningen att projektledaren haft en ovärderlig funktion i nätverket. Inte 
bara när det gäller det praktiska/administrativa arbetet med att anordna träffar 
och upprätta verksamhetsberättelser, utan även ifråga om att fånga upp 
medlemmarnas önskemål och skapa engagemang för ringverksamheten.   
 

” Det hade aldrig funkat om inte hon hade varit det. Hon var engagerad och 
hade gått den här utbildningen i transitionell pedagogik och jobbade mycket 
på det sättet. /.../ Det är jätteviktigt att den som driver sådant här har 
tillräcklig tid för det, för vi andra har så många andra uppgifter så att man i så 
fall måste entledigas från det normala arbetet.” 

 
De viktigaste fördelarna med ringverksamheten var i den aktuella 
representantens ögon att få tillgång till uppdaterad information kring 
förändringar som kunde påverka det interna arbetsmiljöarbetet samt att, 
genom utbyte med andra arbetsgivare, nå en ökad generell kompetens inom 
området. Möjligheten att vidarebefordra eventuella svårhanterbara 
individärenden nyttjades dock, enligt uppgift, bara i begränsad omfattning.     
 

”Det gjorde att vi tidigt fick veta saker och vara på framkant och kunde 
informera hemmavid, att nu är de här förändringarna på gång och sådana 
saker. För när det gäller individärenden så hade inte vi något ärende som vi 
anmälde på så vis. Utan det var just det här med kompetensutvecklingen.” 
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Analys – delstudie 1 (Samanda och Fas) 
I detta kapitel analyseras den myndighetssamverkan som bedrivits mellan 
försäkringskassa, arbetsförmedling och socialtjänst i form av Samanda i Haparanda och 
Fas i Boden. Analysen utgår från de forskningsfrågor som formulerats och rubrikerna i 
kapitlet följer den logiska ordning enligt vilken de presenterats i rapportens inledning.  
 
På vilket sätt har samverkan organiserats och vilka positiva/negativa 
konsekvenser har denna samverkan medfört hos respektive aktör? 
Rent formellt har den operativa verksamheten inom samverkansprojekten 
utgått från arbetsgrupper bestående av en handläggare från respektive 
organisation som genom kompletterande av kompetenser och resurser 
(åtgärdsmöjligheter) bedrivit utredning och ärendehandläggning i fristående 
lokal. Ärendemängden har rent kvantitativt skiljt sig från den inom 
moderorganisationerna, då det ”bara” rört sig om omkring 25-40 ärenden 
årligen. Arbetet betecknas ändå både som tids- och energikrävande då 
ärendena ofta byggt på en mångfacetterad problematik och därmed varit 
komplexa att lösa. Arbetsgrupperna har gemensamt, med förenad metodik, 
gjort kartläggningar och handlings-/utvecklingsplaner där individens specifika 
behov har stått i fokus. I båda projekten har också en läkarresurs, som vid 
behov har kopplats in i enskilda ärenden, knutits till verksamheten. Vilken av 
moderorganisationerna som finansierat eventuella åtgärder har varierat 
beroende på individens behov, ofta har dock aktörerna kombinerat olika 
åtgärdsmöjligheter för att nå någon form av lösning. Samlokaliseringen 
påpekas i detta sammanhang ha haft en understödjande funktion i att 
uppmuntra ett gemensamt ansvarstagande och frammana en samsyn i arbetet 
med enskilda ärenden. Projektens styrgrupper har utgjorts av cheferna från de 
involverade organisationerna och i Samanda knöts under en tidsperiod även 
en extern projektledare till projektverksamheten. Interaktionen med 
styrgrupperna har främst handlat om uppföljning/avrapportering och 
övergripande finansiering, men även rådgivning vid svårlösta ärenden där 
regelverken varit svåra att hantera.   
 
Att det arbetssätt som genomsyrar de aktuella projektverksamheterna bygger 
på samverkan råder det ingen större tvekan om. Genom den nära kontakt 
som samlokaliseringen av handläggarna medfört har en fastare relation 
upprättats som byggt på ett kompletterande av organisationsspecifika 
kompetenser och resurser med sikte mot mål som nått ömsesidigt 
erkännande. I grunden finns en delad medvetenhet om den återkommande 
problematiken i den ”ordinarie” ärendehanteringen kring målgruppen som 
står i fokus. Genom att sammanföra kompetenser och åtgärdsmöjligheter som 
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annars är organisationsbundna till en gemensam organisatorisk kontext har 
utgångspunkten varit att man i förlängningen når bättre förutsättningar att 
hantera ärenden av en mer komplex natur. Om detta relateras till de 
samarbetsformer som Lindqvist (2000) identifierat, ligger den samverkan som 
bedrivits i de aktuella projektverksamheterna i gränslandet mellan integration 
och kollaboration. Detta då verksamhetsområden och funktioner i grunden 
bibehållits även om en sammansmältning skett av yrkesroller bland 
projektrepresentanterna (vilka placerats i en gemensam organisatorisk 
kontext) som samagerat i det dagliga arbetet med ärendehandläggning (se 
figur 8).   
 

 
 
Vilka bindningar och vilken integration har då funnits mellan de involverade, 
samverkande aktörerna? Åtskilliga bindningar mellan olika personalgrupper på 
varierande organisatoriska nivåer tillförsäkrar enligt Kanter (1994) 
kommunikation i samverkan och underlättar överbryggandet av 
organisatoriska och mellanmänskliga skillnader. Genomgående kan det 
fastställas att det funnits ett begränsat antal gränsöverskridande bindningar 
mellan organisationerna ifråga (försäkringskassan, socialtjänsten och 
arbetsförmedlingen) och att dessa – i den mån sådana har etablerats – inte har 
varit av någon direkt djupgående karaktär. Med utgångspunkt i de fem 
integrationsnivåer som identifierats av Kanter (1994) kan det konstateras att 

Hög grad av interaktion Låg grad av interaktion 

      Hög grad av kontinuitet       
      Koordination i samarbete       Integration 

      
      Kollaboration 

      Låg grad av kontinuitet 
      Separation i samarbete 

Figur 8. Samverkan inom Fas och Samanda 
relaterad till Lindqvists (2000) samarbetsformer.  
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de enda urskiljbara bindningar som etablerats mellan de involverade 
organisationerna finns på strategisk och mellanmänsklig nivå (se figur 9). I 
detta fall kan frågan ställas om relationerna mellan de involverade 
organisationerna i realiteten nått en tillräcklig mognadsnivå för att en 
funktionell mellanmänsklig integration över huvud taget ska kunna 
förekomma. Utan en reell operationell integration där initiativ tagits för en 
samkörningsprocess i den dagliga verksamheten försvåras säkerligen arbetet 
med att nå grundläggande förståelse och legitimitet för mellanmänsklig 
integration. I detta avseende kan det argumenteras för att utbytet i den 
dagliga, operativa verksamheten borde ha utökats och intensifierats innan 
enskilda organisationsmedlemmar sammanförts i en separat organisatorisk 
kontext. En sådan operationell integration hade dock i sin tur underlättats av 
en mer utvecklad integration på taktisk nivå, där mellanchefer/professionella 
haft en mer aktiv och drivande roll i samverkan. För att nå en verklig 
horisontell integration är det av avgörande betydelse att multipla bindningar 
mellan många olika personalgrupper på olika hierarkiska nivåer inom de 
respektive organisationerna etableras. 
 
 

 

Integr.nivå Ja/nej Kommentar 

Återkommande kontakt mellan kontorschefer i styrgrupper för 
att diskutera övergripande mål och förändringar.  

strategisk Ja 

Begränsat involverande av mellanchefer/professionella i den 
gränsöverskridande projektverksamheten.  

taktisk Nej 

Begränsat utbyte av information, resurser och arbetssätt i den 
dagliga verksamheten. 

operationell Nej 

mellanmänskl
.

Medlemmar från de olika organisationerna har sammanförts 
och delat information.  

Ja 

Ingen generell kulturell sammansmältning mellan 
projektrepresentanterna, funktioner och verksamhetsområden 
har i grunden bibehållits.  

kulturell Nej 

 
 
 

Figur 9. Kanters (1994) integrationsnivåer 
kopplade till samverkande organisationer.  
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Ifråga om effekterna av samverkan på moderorganisationernas verksamhet, 
har erfarenheter av projektrelaterade metoder och arbetssätt endast i 
begränsad omfattning återförts till ordinarie verksamhet. Den eventuella 
kunskapsspridning som skett har främst haft sin grund i den återkoppling som 
kommit till stånd i enskilda ärenden och i samband med specifika 
utbildningsdagar och kan därför inte sägas ha varit systematisk till sin natur. 
Något som i sig kan ses som tämligen alarmerande då ett systematiskt 
erfarenhetsutbyte mellan projektverksamheten och den ”egna” organisationen 
har beskrivits som grundläggande för att samverkan i realiteten ska leda till de 
gynnsamma effekter som avses (Lindqvist, 2000). Några återkommande 
forum/arenor för utbyte mellan handläggarna i projektverksamheten och 
personalgrupper inom moderorganisationerna har heller inte etablerats i syfte 
att stödja kunskapsspridning och återföring. Detta trots att ambitiösa mål för 
just kunskapsspridning formulerats i projektplaner, främst inom Samanda.  
 
Viktigt i detta sammanhang är självfallet också hur informationen mottas 
inom moderorganisationen. För att en mottaglighet ska finnas hos kollegorna 
inom den ordinarie verksamheten måste samverkans- och projektidén i 
grunden vara väl förankrad i moderorganisationerna. Utan en förståelse kring 
idén bakom samverkan finns risken att en restriktiv hållning till 
projektverksamheten får fäste och når spridning bland personal i ”ordinarie” 
verksamhet. För att övertyga anställda inom de ”egna” organisationerna om 
fördelarna med samverkan krävs ofta, enligt Stenberg (2000), en omfattande 
legitimeringsprocess där det gäller att understryka själva samverkansidén och 
balansera de gemensamma värderingarna i relation till huvudaktörernas 
interna olikheter. Av stor betydelse i detta avseende är också att det finns 
möjligheter till ett utbrett inflytande i organiserandet av samverkan då en 
utbredd upplevelse av delaktighet beskrivs som den bästa ”motivatorn” 
(Stenberg, 2000).  
 
Representanterna har dock fått en ökad individuell kompetens kring 
rehabiliteringsprocessen som helhet genom utbytet med de andra 
projekthandläggarna och efterhand även förvärvat en större förståelse för de 
arbetssätt som präglar de andra aktörernas verksamhet. Projektföreträdarna 
från samtliga organisationer pekar på att samverkansprojekten givit upphov 
till en ökad förståelse, men utifrån olika utgångspunkter och i delvis skilda 
avseenden. Från försäkringskassans sida påpekas att samverkan rent generellt 
lett till en större insyn i de uppdrag och arbetssätt som styr yrkesutövningen 
inom de respektive organisationerna, vilket även bidragit till en ökad 
förståelse (hos de andra aktörerna) för kassans regelverk som i många 
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sammanhang uppfattas som ”stelbent”. Från socialtjänsten påpekas att 
samverkan föranlett ett förändrat förhållningssätt då inställningen att ”du kan 
ju alltid gå till socialen om det inte passar”, som sammanhänger med den 
sociala verksamhetens vidsträckta formella ansvar för kommunmedborgarnas 
rehabilitering, till stor del försvunnit. Denna benägenhet att hänvisa individer 
med en sammansatt problematik mellan varandra ersattes efterhand – i takt 
med att insynen i varandras arbetssätt och regelsystem ökade – av ett mer 
ömsesidigt ansvarstagande. Ett visst överbryggande tycks också ha kommit till 
stånd mellan arbetsförmedlingens inriktning mot ”anställningsbarhet” och 
försäkringskassans fokusering på medicinska aspekter (arbetsförmåga) som 
gjort att dessa aktörer har kunnat gå halva vägen var i rehabiliteringsprocessen 
och, när sådana behov funnits, kombinera åtgärdslösningar.  Även om det i 
vissa sammanhang varit problematiskt att finna samförståndslösningar har man 
exempelvis mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen efter hand funnit 
vägar för att lösa försörjning när vidareutbildning och studier kommit ifråga 
för aktuella individer. 
 
Har olika former av samverkan varit mer framgångsrika än andra, i 
så fall varför? 
Om samverkan som process kan betecknas som framgångsrik beror helt på 
det aktuella sammanhanget och vilket perspektiv som anammas. Viktigt är 
dock att det finns en långsiktig övertygelse kring och upplevelse av synergi- 
och mervärdeseffekter till följd av ett målinriktat kombinerande av 
kompetenser och resurser. Något som i sig förutsätter öppenhet gentemot de 
andra involverade aktörerna samt en grundläggande vilja att dela med sig i det 
gränsöverskridande utbytet och kompromissa med fokus på det gemensamma 
bästa. För att över huvud taget nå ett positivt ömsesidigt utbyte där eventuella 
interna olikheter underordnas aktörernas ömsesidiga intressen, krävs en initial 
samkörningsprocess där någon form av gemensam plattform etableras. Inom 
båda aktuella projektverksamheter har samverkansprocessen i startskedet 
utmärkts av diverse ”inkörningsproblem” där representanterna agerat utifrån 
sina ursprungliga yrkesroller och haft svårt att nå en samsyn. Det är i detta 
avseende tydligt att en strukturerad initial diskussion kring roller och 
ansvarsområden avsevärt stimulerar och påskyndar etablerandet av en 
grundläggande förståelse som gör det lättare att finna gemensamma, förenande 
aspekter i samverkan. Ett initialt tydliggörande av ansvarsfördelningen 
motverkar på sikt även, enligt Lindqvist (2000), svårhanterbara förskjutningar 
i ansvarstagande som ofta har sin grund i befintliga resursrelaterade skillnader 
aktörerna emellan. Inom Samanda har aktörerna exempelvis funnit en 
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riktningsgivande gemensam nämnare i att fokusera på ”egen försörjning” och 
sträva mot att den enskilde individen i förlängningen ska bli självförsörjande.  
 
De interna olikheter som varit mest problematiska att överbrygga – där 
styrgrupperna i många fall konsulterats för att finna lösningar genom 
jämkning – sammanhänger i stor utsträckning med de regelverk och direktiv 
som präglar yrkesutövningen utifrån de specifika uppdrag som formulerats. I 
detta sammanhang ses försäkringskassans regeltolkning ofta som rätt stram, 
medan manöverutrymmet inom arbetsförmedlingens verksamhet beskrivs 
som mera flexibelt då det emellanåt medger hänsyn till särskilda skäl. 
Styrgruppens stödjande funktion med jämkning i svårhanterbara ärenden har 
dock knappast varit oproblematisk då det, vilket varit mest tydligt inom Fas, 
framkommit att det även mellan dessa representanter funnits tveksamheter 
gällande synen på ansvars- och uppdragsområden. Om inte samspelet inom 
styrgrupperna i grunden genomsyras av en samsyn kring så pass kritiska 
aspekter som avgränsning av de olika aktörernas reella ansvar, försvåras 
handläggarnas arbete med att finna en gemensam plattform inom 
arbetsgrupperna avsevärt. Det kan här också argumenteras för den symboliska 
betydelse som en samkörd styrgrupp har när det gäller att sända positiva 
signaler som kan ge återverkningar i arbetet med att finna gemensamma 
nämnare på den operativa nivån. Om samverkan i realiteten inte ska präglas 
av motstridiga förväntningar och en bristande samsyn är det i detta 
sammanhang, vilket Lindqvist (1997) påpekar, av grundläggande betydelse att 
projektmedarbetarna ges tillräckligt med tid för att planera och sammansvetsas 
kring gemensamma mål och visioner. Viktigt är också att initialt tydliggöra 
och föra diskussioner kring de olika myndigheternas övergripande mål, då 
dessa i många fall tenderar att utmynna i svårigheter med att definiera en 
huvudsaklig målgrupp vid gränsöverskridande samverkan i projektform. 
Sådana diskussioner bör, enligt Danermarks (2000) rekommendationer, för att 
nå realistiska förutsättningar för en funktionell samverkan också tangera 
ämnesområden som representanternas kunskaps- och förklaringsorientering, 
styrande formella och informella regler samt skillnader i organisatorisk 
situation.   
 
Som systemet nu är utformat ger de olika organisationernas regelverk 
olikartat manöverutrymme i samverkansprocessen, vilket i sig också påverkar 
ansvarstagandet i rehabiliteringen. I detta fall skulle ett förtydligande (ur ett 
systemperspektiv) av ansvarsområden i rehabiliteringsarbetet utifrån de 
respektive organisationernas riktlinjer och regler samt ökat stöd kring hur 
dessa och organisationsspecifika åtgärder kan kombineras minska förekomsten 
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av osäkerhetsfaktorer i samverkan. Detta skulle i förlängningen underlätta 
rollfördelningen organisationerna emellan, så att aktörernas olika funktioner 
utifrån den definierade målgruppen på ett smidigare sätt kan komplettera 
varandra. Även om styrgrupperna i de studerade samverkansprojekten i viss 
utsträckning försökt ge uppbackning och vägledning kring hur regelsystem 
och åtgärder i specifika, svårlösta fall kan kombineras så präglas relationerna 
projektmedarbetarna emellan även på denna nivå av den beskrivna 
systemrelaterade otydligheten. Denna problematik är allra mest tydlig i 
relationen mellan försäkringskassa och arbetsförmedling.  
  
En genomgående erfarenhet, trots att de olika regelverken beskrivs medföra 
olika manöverutrymme, är ändå att de befintliga regelverken faktiskt går att 
kombinera och att man kan nå förhållandevis långt genom att utgå från den 
åtgärdskatalog av traditionella lösningsmöjligheter som står till buds. Dock 
krävs i grunden en prestigelös inställning och ett myndighetsövergripande 
synsätt för att, mot bakgrund av de skilda regelverken, kombinera olika 
åtgärder och finna gemensamma lösningar.   
 
En återkommande problematik inom båda projektverksamheterna är att 
arbetsgruppsrepresentanterna upplevt en bristande förståelse för 
projektverksamheten hos övriga anställda inom de respektive 
moderorganisationerna. Detta tycks hänga samman med en bristfällig initial 
förankring av samverkansidén, vilket i sig påverkat den generella legitimiteten 
för projekten inom de ”ordinarie” verksamheterna. Då det är av betydelse att 
representanterna känner stöd och uppbackning ”hemifrån” i sin otraditionella 
verksamhetsutövning har chefer och styrgrupper här en viktig uppgift i att 
förvissa sig om att en grundläggande medvetenhet och förståelse för 
projektverksamheten finns inom berörda organisationer.  
 
Andra aspekter som påverkat kontinuiteten i projektverksamheten negativt är 
den upplevelse av ”ryckighet” i samverkansprocessen som sammanhänger 
med instabila verksamhetsförutsättningar och regelbundna personalbyten 
bland handläggarna i den operativa verksamheten. Det faktum att det inte har 
funnits en långsiktig stabilitet i resurstilldelningen till projekten har varit en 
återkommande källa till ovisshet bland handläggarna i de respektive 
arbetsgrupperna. Detta med rimliga och långsiktigt stabila 
verksamhetsförutsättningar lyfts i en statlig utredning (SOU 1996: 85) fram 
som en avgörande faktor ifall samverkan ska nå framgång. En ”ryckighet” i 
verksamheten på grund av tilldelningen av resurser och oklara eller dubbla 
budskap påpekas i detta avseende ha negativa effekter på rehabiliteringsarbetet 
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med ”svaga” grupper, vilket per definition har en framåtsyftande och 
långsiktig prägel. Den ovisshet som arbetsgruppsrepresentanterna ger uttryck 
för sammanhänger till stor del med en kontinuerlig osäkerhet kring 
projektverksamhetens fortlevnad som resulterat i ett ifrågasättande av hur man 
från lednings- och chefnivå i realiteten formellt prioriterat denna samverkan. 
Då samverkan i sig är en process som är energikrävande eftersom det tar tid 
och sällan är oproblematiskt att förankra nya förhållningssätt och 
arbetsrutiner, är en stabilitet i de understödjande verksamhetsförutsättningarna 
av stor betydelse för om man i förlängningen ska kunna finna en gemensam 
plattform. Nära sammankopplat till arbetet med att skapa stabila 
verksamhetsförutsättningar är också detta med utvecklandet av lämpliga 
uppföljningsinstrument som är anpassade för denna ”otraditionella”, från 
moderorganisationerna fristående, verksamhet (och inte utgår från den 
ordinarie verksamhetens volymkrav). 
 
Kontinuiteten i projektverksamheten har även påverkats negativt i andra 
avseenden. Inom båda projektverksamheterna finns – även om detta tydligare 
kommit till uttryck inom Fas – en känsla av bristande engagemang för 
samverkan från arbetsmarknadsmyndigheternas sida. Detta kan till viss del 
tänkas sammanhänga med de återkommande personalbyten som skett från 
arbetsförmedlingens sida, där nya projekthandläggare näst intill årligen utbytts 
mellan projektet och den ordinarie verksamheten. Detta i kombination med 
svårigheter gällande de i vissa sammanhang begränsade beslutsbefogenheter 
som arbetsgruppsrepresentanterna från arbetsförmedlingen har haft, tycks ha 
påverkat samkörningsprocessen handläggarna emellan negativt och minskat 
engagemanget för – såväl som tempot i – det operativa arbetet med 
aktualiserade ärenden. Utan auktorisation från överordnade organ och reella 
befogenheter att ta beslut i den operativa verksamheten blir 
manöverutrymmet, enligt Stenberg (2000), begränsat och arbetet med att 
finna en strategisk plattform av legitimitet och möjligheter till inflytande 
försvåras avsevärt.  
 
Vilket utbyte/vilken nytta har de samverkande aktörerna haft av att 
samverka i projektform? 
Att den gränsöverskridande samverkan som aktualiserades givit upphov till 
många nyttoeffekter för de inblandade aktörerna framgår tydligt. De 
nyttoeffekter som kan spåras på det mer informella planet hänger samman 
med en vidgad förståelse och nya förhållningssätt i rehabiliteringsprocessen. 
Ifråga om det formella, praktiska arbetet med rehabiliteringsärenden har 
samverkan bland annat möjliggjort en mer djupgående utredningsprocess med 
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grund i kompletterande kompetenser och en smidigare handläggning där ett 
omedelbart utbyte kunnat komma till stånd. Erfarenheterna kring dessa 
nyttoeffekter har dock – även om de bidragit till en personlig utveckling och 
kompetenshöjning hos de involverade projektmedarbetarna – nått en så pass 
begränsad spridning att de inte systematiskt kommit de berörda 
organisationerna till godo. Det är i detta sammanhang ingen tvekan om att en 
stor outnyttjad potential funnits i det lärande som hade kunnat etableras ifall 
kunskapsspridningen och återföringen haft en större kontinuitet och 
systematik.   
 
Mer konkret har ärendehanteringen inom samverkansprojekten gjort det 
möjligt att ”gå på djupet” i individens specifika problematik och nå ett 
helhetsgrepp kring denna för att, genom ett kompletterande av kompetenser 
och resurser, nå en passande lösning utifrån individuella behov. Så till vida har 
man kommit ifrån den svårhanterbara situation när individer lämnat olika 
utsagor till olika organisationsföreträdare och istället lyckats nå en samlad bild 
av problematiken i sin helhet. Själva handläggningen av denna typ av 
komplexa ärenden (som bygger på en sammansatt problematik) har också 
underlättats och blivit smidigare i och med att den aktuella handläggaren, när 
behov av att samråda funnits, inte behövt boka besök med någon 
kontaktperson vid de andra organisationerna och initiera denne i ärendet. 
Istället har ett ”direkt” utbyte kunnat ske där alla berörda handläggare redan 
haft en viss insyn i ärendets natur. Den fysiska närhet som samlokaliseringen 
medfört och det kontinuerliga utbytet i projektrelaterade frågor har efter 
hand också utmynnat i en ökad förståelse handläggarna emellan ifråga om 
moderorganisationernas respektive regelverk och arbetsmetoder. Denna 
förståelse har gjort det lättare för handläggarna att relatera till varandras 
yrkesutövning och de principer som styr denna, för att i största möjliga mån 
kunna nå flexibla lösningar utifrån individens specifika situation. I 
förlängningen förefaller också, vilket tydligast framgår i Fas-projektet, en 
känsla av samhörighet ha etablerats där arbetsgruppsrepresentanternas 
ursprungliga organisationstillhörighet underordnats rollen i det gemensamma 
samverkansprojektet. Den från myndigheterna åtskilda, fristående lokalen och 
det gränsöverskridande arbetssättet beskrivs till och med i vissa fall ha 
utmynnat i en känsla av att utgöra en ”egen” organisation.  
 
Samlokaliseringen i en från moderorganisationerna separat kontext förefaller 
dock generellt även ha bidragit till att skapa en viss känsla av splittring i 
relation till moderorganisationerna. Den gemensamma och fristående 
lokaliseringen lägger visserligen en stor del av grunden för en rejäl och 
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djupgående samkörning mellan representanterna, likväl ska inte dessa behöva 
uppleva sig bortkopplade från den traditionella verksamheten i den ”egna” 
organisationen. Här behövs en balans mellan det utomorganisatoriska arbetet 
och jobbet i moderorganisationerna som gör det möjligt att hålla sig i fas med 
händelseutvecklingen inom båda verksamheterna utan att uppleva situationen 
som splittrande.   
 
Har samverkan medfört ett ökat antal lösta ärenden, eller har 
kostnaden för individens försörjning omfördelats mellan de 
samverkande organisationerna?  
Även om det inte alltid varit lätt att jämka och kompromissa i 
ärendehandläggningen (där arbetsgruppsrepresentanterna ibland fått stöd från 
styrgrupperna) har man ändå lyckats finna lösningar genom att förena olika 
traditionella åtgärdsmöjligheter, vilka annars är organisationsbundna. Detta 
mot bakgrund av att man, genom ett kompletterande av kompetenser, har 
lyckats nå ett helhetsgrepp kring den enskilde individens problematik. 
Möjligheten att nå ett sådant helhetsgrepp har i sin tur föranlett att individer 
istället för att hamna i en ”rundgång” organisationerna emellan, utifrån sin 
specifika problematik, direkt har kunnat hänvisas till en ”passande” åtgärd 
eller åtgärdskombination.  
 
Ur ekonomisk synvinkel är det tämligen tydligt att Samanda-projektet – 
åtminstone i ett kortare tidsperspektiv – lett till störst besparingar inom den 
kommunala verksamheten (socialtjänsten) och utbetalningen av 
försörjningsstöd/socialbidrag. Rent aktivitetsmässigt tycks arbetsförmedlingen 
ha svarat för en stor del av försörjningskostnaderna i samband med att 
aktiviteter som praktik, arbetsträning och studier aktualiserats för 
projektdeltagarna. Projektet har generellt givit upphov till ytterst begränsade 
besparingar inom socialförsäkringen. Dock har en omfördelning inom 
socialförsäkringen skett, där ersättning minskat ifråga om kostnader för 
sjukskrivning för att istället öka vad avser sjukbidrag, förtidspension och 
rehabiliteringsersättning. Att en så betydande andel som en fjärdedel av 
projektdeltagarna vid projektavslut erhållit anställning och nått egen 
försörjning bör dock i sig ses som en framgång. Även om det på kort sikt går 
att tala om blott en omfördelning av kostnaderna för individens försörjning 
(främst mellan socialtjänst och arbetsförmedling) tjänar alla involverade parter 
såväl som samhällsekonomin i stort på att försörjningen lösts i så pass många 
ärenden.  
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Inom Fas har majoriteten av ärendena sitt ursprung hos försäkringskassan och 
socialtjänsten, medan endast en mycket begränsad del initierats från 
arbetsförmedlingens verksamhet. Det är dock omöjligt att, utifrån den 
uppföljning som gjorts av vidtagna åtgärder och dess effekter över tid, säga 
vilket ansvar arbetsförmedlingen tagit i finansieringen av de projektdeltagare 
som när Rantakyrös (2000) utvärdering gjordes bedömdes vara i arbete 
och/eller studier. Detta då man i nämnda uppföljningar inte har gjort någon 
precisering av huruvida de som inräknats i denna kategori erhållit arbete på 
den reguljära arbetsmarknaden eller uppbär någon av arbetsförmedlingens 
olika typer av ersättningar (exempelvis lönebidrag). Denna problematik gör 
det svårt att uppskatta till vilken grad projektdeltagarna i realiteten nått egen 
försörjning samt vilka långsiktiga effekter projektet haft rent 
samhällsekonomiskt.  
 
Då majoriteten (8 personer) av den tredjedel projektdeltagare som när 
utvärderingen upprättades hade pensionerats27 tidigare klarat sin försörjning 
genom socialtjänstens försörjningsstöd/socialbidrag och försäkringskassans 
sjukpenning (ofta en kombination av dessa ersättningar), kan samhällets 
kostnader för individens försörjning knappast sägas ha minskat. I den 
begränsade utsträckning som besparingar skett är det kommunens sociala 
verksamhet som rent ekonomiskt tjänat på samverkan, då utbetalningen av 
försörjningsstöd/socialbidrag minskat i och med att projektdeltagarnas 
försörjning vid projektslut övergått till att finansieras via socialförsäkringen 
(pension).  
 
Ifråga om utfallet av de aktualiserade ärendena över tid kan det dock ses som 
tämligen alarmerande att så pass många som en tredjedel av deltagarna vid 
tidpunkten för Rantakyrös (2000) uppföljning inte fullföljt den upprättade 
handlingsplanen. Detta kan tänkas sammanhänga med att projekthandläggarna 
vid fördjupad analys i olika ärenden upptäckt en mer djupgående problematik 
(exempelvis missbruk), vilket gjort att projektdeltagandet avbrutits och 
individerna slussats vidare till andra aktörer med specialistkompetens inom 
området. Även om en del av de ärenden där samarbetet med Fas-gruppen 
avbrutits kan förklaras på detta sätt eller med hänvisning till ”naturliga” 
orsaker som exempelvis avflyttning från orten, är det onekligen en 
anmärkningsvärt hög andel projektdeltagare som avslutat sitt 
projektdeltagande.  
 

                                                 
27 Av de 11 personer som återfinns inom denna kategori anges alla utom en projektdeltagare ha 
pensionerats. Försörjningen för denne löstes genom att sjukbidrag beviljades.    
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Analys – delstudie 2 (Arbetsgivarringen i Boden) 
I detta andra analyskapitel fokuseras den regionala arbetsgivarsamverkan som 
organiserats mellan såväl privata som offentliga och statliga organisationer för att 
åstadkomma ett större utbyte i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor. Analysen utgår, i 
likhet med det föregående kapitlet, från de forskningsfrågor som formulerats och 
rubrikerna i kapitlet följer den logiska ordning enligt vilken de presenterats i rapportens 
inledning. 
 
På vilket sätt har samverkan organiserats och vilka positiva/negativa 
konsekvenser har denna samverkan medfört hos respektive aktör? 
Den formella strukturen inom ringen utgjordes framförallt, även om vissa 
strukturella förändringar skedde över tid, av tre grupperingar (styr-, 
berednings- och referensgrupp) med olika sammansättning och skilda men 
kompletterande funktioner. De uppgifter som låg till grund för 
gruppmedlemmarnas arbete var av strategisk karaktär och hade främst att göra 
med övergripande ledning och uppföljning, men även frågor med anknytning 
till samordning och rollfördelning behandlades. Varje medlemsorganisation 
utsåg också en eller flera kontaktpersoner (antalet var avhängigt av 
organisationens storlek) som kontinuerligt deltog vid träffar där utbyte av 
tankar och erfarenheter skedde kring specifika ämnen. Förutom dessa 
återkommande temabaserade sammankomster anordnades också företagsträffar 
där medlemsorganisationerna turades om att stå som värd och ge de övriga en 
inblick i det interna arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Andra aktiviteter 
som återkom, men inte anordnades med samma kontinuitet, var utbildnings- 
och seminariedagar av olika slag inriktade mot specifika personalkategorier 
hos de involverade arbetsgivarna. Projektledaren, som fungerade som ”en 
spindel i nätet” med en drivande och stödjande funktion, hade också en 
viktig roll i att understödja det praktiska rehabiliteringsarbetet hos 
medlemmarna genom att göra intresseinventeringar och samordna olika 
rehabiliteringsinsatser.    
 
Ur ett nätverksteoretiskt perspektiv kan Arbetsgivarringen i Boden sägas ha 
en sociocentrisk prägel då utgångspunkten inte är någon enskild, specifik nod 
utan själva nätverket i sin helhet. Detta då fokus i ringen har legat på att nå 
ett ökat utbyte genom vidgad interaktion med andra aktörer från relativt 
främmande organisatoriska miljöer och kontexter. Det är alltså just genom det 
frekventa nyttjandet av interorganisatoriska kontaktytor och 
kommunikationskanaler, där olikheterna i nodernas organisatoriska miljöer 
setts som en viktig förutsättning för ett rikt utbyte, som nätverket fått sitt 
huvudsakliga värde. Även om försäkringskassan i Boden har haft en viktig 
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funktion i att understödja och samordna de flöden som skett mellan noderna 
så har kommunikationen och de ringrelaterade aktiviteterna utgått från 
medlemmarnas behov.  
 
Rent generellt har medlemsorganisationerna varit lösligt sammankopplade 
men ändå förbundna av det gemensamma intresset att nå ett ökat utbyte (såväl 
teoretiskt som praktiskt) i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. 
Delaktigheten vid utformningen av vision, mål och syfte bakom ringens 
verksamhet tycks dock har varit begränsad då de initiala formuleringarna, 
enligt uppgift, utarbetades av projektledaren och den dåvarande 
kontorschefen vid försäkringskassan i Boden. Trots den bristande 
delaktigheten i denna process förefaller de framtagna formuleringarna över tid 
ha nått en relativt bred förankring och därigenom fungerat som en 
riktningsangivelse för ringverksamheten. Något konkret reglerande kontrakt 
som formaliserat relationen mellan aktörerna har – även om en specifik 
(arbetsmiljö-) policy upprättats och riktats till ringanslutna arbetsgivare – inte 
funnits, utan interaktionen inom ringen har snarare styrts av informella 
spelregler. Sådana informella spelregler kan exempelvis utgöras av de sociala 
normer kring ömsesidiga åtaganden, förpliktelser och förväntningar om rättvis 
behandling som Creed & Miles (1996) menar sammanhänger med ett 
framväxande processbaserat förtroende. Kontakten inom ringen har dock 
varit formaliserad i det avseendet att huvudsakliga funktioner definierats och 
fördelats mellan ringens olika grupperingar. Viktigt att notera är dock att en 
flexibilitet har funnits i denna struktur då gruppernas sammansättning och 
inriktning har ändrats över tid beroende på medlemsorganisationernas behov 
och önskemål. I detta sammanhang förefaller det även ha funnits en 
symmetrisk maktrelation mellan ringmedlemmarna där ingen arbetsgivare – 
oavsett vilka eventuella skillnader som funnits i storlek eller organisatorisk 
form (privat/offentlig/statlig) – har haft någon överordnad eller mer 
inflytelserik position än någon annan. Dock har det funnits en viss asymmetri 
i relationen mellan de kontaktpersoner som initierats i nätverket då dessa 
utifrån sin yrkesfunktion i moderorganisationerna haft olika 
beslutsbefogenheter i ringanknutna frågor.  
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Om den verksamhet som förekommit inom Arbetsgivarringen i Boden 
kopplas samman med de samarbetsformer som identifierats av Lindqvist 
(2000) ligger samverkan i gränstrakterna mellan separation och kollaboration. 
Detta sammanhänger med att organisationsspecifika verksamhetsområden och 
uppgifter bevarats trots att kontinuerlig interaktion skett i enskilda frågor av 
gemensamt intresse (utan gemensam organisatorisk kontext) där 
projektrepresentanterna i stor utsträckning arbetat åtskilt med sina respektive 
ärenden. 
 

 
 
Utifrån Kanters (1994) identifierade integrationsnivåer i samverkan kan 
organisatoriska bindningar främst urskiljas på strategisk, taktisk och 
mellanmänsklig nivå (se figur 10). Förutom att verksamhetschefer och 
verkställande direktörer28 från de olika medlemsorganisationerna involverats 
för att på strategisk nivå planera verksamheten, deltog i viss utsträckning även 
mellanchefer och chefer i personalfunktion/arbetsledare i olika typer av 
riktade seminarier och utbildningar. Även om ingen ”fast”, separat lokal 
funnits för de ringrelaterade aktiviteterna är det ingen tvekan om att en stor 
                                                 
28 Styrgruppen utgjordes fram till 1998 av cheferna för de arbetsgivare som tillskjutit projektmedel; 
Bodens kommun, Primärvården i Boden, Bodens garnison, Länssjukvården i Luleå-Boden och 
Försäkringskassan. Styrgruppen och kontaktpersonsgruppen slogs sedan samman till vad som kom 
att kallas ”arbetsgivargruppen”.  

Hög grad av interaktion Låg grad av interaktion 

Hög grad av kontinuitet             
i samarbete       Integration       Koordination 

            Låg grad av kontinuitet 
      Kollaboration       Separation i samarbete 

Figur 10. Samverkan inom Arbetsgivarringen i  
Boden relaterad till Lindqvists (2000) 
samarbetsformer.  
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del av samverkan i detta fall bygger på mellanmänsklig integration, där 
enskilda organisationsmedlemmar (kontaktpersoner) kontinuerligt 
sammanförs i en från moderorganisationerna åtskild organisatorisk kontext. 
Utbytet av aspekter som information och resurser organisationerna emellan i 
den dagliga verksamheten måste dock betraktas som relativt begränsat. 
Kontinuiteten i de återkommande gränsöverskridande aktiviteterna har heller 
inte varit tillräcklig för att någon reell kulturell integration ska kunna komma 
ifråga. Det bör dock påpekas att det till viss del är främmande att tala om 
någon kulturell sammansmältning i ett sådant här sammanhang där en stor del 
av nyttan just förutsätter bibehållna yrkesroller, utifrån vilka ett stimulerande 
utbyte av perspektiv och organisationsspecifika kompetenser kan äga rum.  
 
  

 

Integr.nivå Ja/nej Kommentar 

Återkommande kontakt mellan verksamhetschefer/VD:s i styr-
grupper för att diskutera övergripande mål och förändringar.  

strategisk Ja 

Mellanchefer/professionella har involverats i projekt-
verksamheten genom riktade seminarier/utbildningsdagar etc.  

taktisk Ja 

Begränsat utbyte av information, resurser och arbetssätt i den 
dagliga verksamheten. 

operationell Nej 

mellanmänskl
.

Medlemmar från de olika organisationerna har sammanförts 
och delat information.  

Ja 

Ingen generell kulturell sammansmältning mellan 
projektrepresentanterna, uppgifter och verksamhetsområden 
har i grunden bibehållits.   

kulturell Nej 

   
 
 

Figur 11. Kanters (1994) integrationsnivåer 
kopplade till ringanslutna organisationer.  
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Har olika former av samverkan varit mer framgångsrika än andra, i 
så fall varför? 
De initiala behov som låg till grund för de aktuella arbetsgivarnas medlemskap 
i ringen tycks ha varit relativt likartade. Det som poängteras ha lett fram till 
ett aktivt deltagande var framförallt behov av att tillägna sig mer kunskap i 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor genom utbyte med andra arbetsgivare 
samt att få tillgång till uppdaterad information kring utvecklingstendenser och 
förändringar (ex. ifråga om lagstiftning) inom området. Trots denna 
överensstämmelse ifråga om initiala behov krävdes en relativt lång 
samkörningsperiod (ungefär ett år) innan ringrepresentanterna fann en 
gemensam plattform och upplevde att det, trots interna olikheter, fanns en 
reell riktning i ringverksamheten. När representanterna väl funnit en 
gemensam utgångspunkt i nätverket förefaller dock ett ömsesidigt lärande ha 
kommit till stånd där kunskaper och erfarenheter i olika frågor utbytts och 
nått spridning över organisations- och sektorsgränser. Här skulle säkerligen ett 
mer utbrett deltagande bland medlemmarna vid utformningen av mål och 
syfte med nätverkets verksamhet i sig ha främjat samkörningsprocessen 
arbetsgivarna emellan. Även om det från projektledarens sida rent generellt 
funnits lyhördhet för medlemsorganisationernas behov och intressen vid 
utformning av projektrelaterade aktiviteter, kan det i viss mån ses som 
problematiskt att deltagandet och involverandet i det initiala arbetet med 
strategifrågor inte var mer utbrett. Detta bör dock ses mot bakgrund av att 
nätverket inte – som i de allra flesta fall – tog form genom initiativ från 
enskilda arbetsgivare, utan i första hand arbetades fram som en 
försöksverksamhet för att utveckla försäkringskassans samordningsroll. Det 
kan emellertid tänkas att den relativt långa samkörningsperioden förkortats 
avsevärt om fler företrädare från de olika medlemsorganisationerna engagerats 
i processen med att arbeta fram verksamhetens grundläggande strategiska 
inriktning.   
 
Bland de interna olikheter som har varit mest komplexa att överbrygga för att 
understödja ett tillfredsställande utbyte i samverkan märks framförallt 
resursrelaterade skillnader i arbetet med personalfrågor (vilka ofta 
sammanhänger med organisatorisk storlek) samt differenser gällande 
beslutsvägar. Ifråga om de resursrelaterade skillnaderna mellan 
ringmedlemmarna förmedlas en känsla av underlägsenhet i utbytet hos de 
mindre arbetsgivarna, vilka menar att det faktum att de inte har någon 
specifik avdelning/enhet för att hantera personalfrågor (som de större 
organisationerna ofta har) även påverkar de prioriteringar som kan göras i 
ringverksamheten. Vad gäller differenser i beslutsvägar går en tydlig skiljelinje 
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mellan arbetsgivare från privat respektive offentlig/statlig sektor, där de förra 
generellt tycks dela en upplevelse av att de ofta tidskrävande 
beslutsprocesserna inom offentlig sektor har gjort att avgöranden kring 
ringrelaterade frågor hamnat ”i långbänk”. Nära relaterat till detta är de 
svårigheter, vilka också uppmärksammats av Rantakyrö (1997), som 
uppkommit då befogenheter och påverkansmöjligheter varierat mellan de 
som engagerats som kontaktpersoner på grund av deras befattningar i 
moderorganisationerna. Medan det hos de mindre organisationerna (oftast 
inom privat sektor) i åtskilliga fall har varit verkställande direktör eller 
företagsledare som fungerat som kontaktperson så har motsvarande 
representanter från andra, större arbetsgivare varit personal-
/rehabiliteringshandläggare utan chefsansvar. Även om arbetsgivare av större 
organisatorisk storlek har haft möjligheten att utse fler än en kontaktperson 
inom ringen, så förefaller de beskrivna skillnaderna ifråga om 
ursprungsbefattning och mandat lett till en upplevelse bland vissa medlemmar 
(främst från privat sektor) av att beslutprocesserna dragit ut på tiden. Att en 
symmetrisk relation, präglad av jämlikhet och möjlighet till kommunikation 
på lika villkor, finns mellan de nätverksanslutna aktörerna påpekas ur ett 
nätverksteoretiskt perspektiv vara av betydelse. Detta då 
organiseringsprincipen bakom interorganisatoriska nätverk har en horisontell 
karaktär där nätverksorganisationen solidariskt kontrolleras av medlemmarna 
(Karlqvist, 1990; Mayntz, 1993; Rhodes, 1996; Chisholm, 2001).  
 
Samtidigt understryker samtliga representanter, oavsett bransch- och 
sektorstillhörighet, vikten av en drivande ”eldsjäl” som har som specifik 
funktion att pejla medlemmarnas behov och intressen samt koordinera 
aktiviteter av olika slag. Detta går i linje med tidigare forskning kring 
arbetsgivarsamverkan som har pekat på betydelsen av en ”spindel i nätet” 
med en samordnande och pådrivande roll i samverkan (von Otter, 1997; 
Juhlin-Åstrand & Tengblad, 2003; Tengblad, 2003). Rent generellt har dock 
kontinuiteten i de gränsöverskridande aktiviteterna mellan ringanslutna 
arbetsgivare ofta visat sig vara avhängig av en enskild 
projektledares/ringsamordnares engagemang och stöd. Det behövs alltså en 
balans där den koordinerande nyckelpersonen inte är så pass initiativtagande 
och drivande i samverkansprocessen att medlemsorganisationernas 
representanter tappar handlingskraft. Om ringverksamheten som sådan blir 
alltför beroende av en enskild individs driftighet och initiativ, blir nätverket i 
förlängningen också relativt sårbart. Detta då de anslutna arbetsgivarnas 
engagemang ju kan sägas utgöra grunden för en långsiktigt hållbar 
arbetsgivarsamverkan. 
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Vilket utbyte/vilken nytta har de samverkande aktörerna haft av att 
samverka i projektform? 
Även om flertalet ringrepresentanter uttrycker sig positivt angående 
möjligheten att få stöd i det praktiska arbetet med svårhanterbara 
rehabiliteringsärenden (genom intresseinventeringar, motivationshöjande 
insatser etc.) så är det kompetensutvecklingen som majoriteten beskiver som 
den största nyttan med nätverksmedlemskapet. En stor del av denna 
kompetensutveckling har legat i att man genom nätverket fått ett forum för 
att utöka sin referensmall genom att utbyta erfarenheter och relatera dessa till 
det ”egna” arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. På ett grundläggande plan 
understödde detta utbyte ett överbryggande av ”språkliga” skillnader mellan 
försäkringskassan och aktörer från olika branscher och sektorer, vilket 
efterhand utmynnade i en större förståelse. Själva kompetensutvecklingen låg 
dels i en ökad generell kunskapsförsörjning genom föreläsningar och andra 
utbildningsinsatser, men kan också spåras till möjligheten att ”ligga på 
framkant” och tidigt nå information kring övergripande strategi- och 
regelförändringar med påverkan på det interna arbetsmiljö- och/eller 
rehabiliteringsarbetet. En problematik finns dock, vilket främst påpekas av 
företrädarna från offentlig sektor, i att internt kunna påvisa och synliggöra den 
kompetensutveckling som ringdeltagandet medfört. Även om 
representanterna själva uppger sig vara övertygade om de positiva 
återverkningar som den utvidgade individuella kompetensen fått inom 
ordinarie verksamhet, kan detta inte åskådliggöras genom de traditionella 
uppföljnings- och mätinstrumenten som används. En ytterligare problematik 
ligger i den bristande systematik som funnits i återföringen (mellan 
nätverksorganisation och medlemsorganisationer) där begränsat fokus tycks ha 
funnits på att etablera kommunikationskanaler för kunskapsspridning. Trots 
att representanternas vidgade kompetens säkerligen kommit till uttryck i hur 
personalfrågor och ärenden på ett personligt plan hanterats, har bristen på 
konkreta verktyg för spridning av kunskap och erfarenheter gjort att 
ringverksamheten inte på något djupgående plan rotat sig och lämnat avtryck 
inom medlemsorganisationerna.  
 
Ifråga om det praktiskt inriktade rehabiliterings- och arbetsprövningsarbetet 
har antalet ärenden som aktualiserats i ringen varierat mellan 14 och 26 
personer årligen. De rehabiliteringsinsatser som dominerat är 
motivationssamtal och kurser i personlig utveckling, vilka ofta fungerat som 
en inkörsport till, eller bedrivits parallellt med, mer praktiskt inriktade 
åtgärder som arbetsprövning samt ”nischade” utbildningsinsatser inom något 
specifikt intresseområde. Det förefaller dock – att döma av de få 
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ärendeförteckningar som finns att tillgå – finnas en tydlig obalans i 
ärendeflödet då en överväldigande majoritet av de individer som initierats för 
rehabiliterings-/arbetsprövningsinsatser i ringen kommer från offentlig sektor. 
Självfallet kan bakomliggande faktorer som organisatorisk storlek och 
verksamhetsinriktning tänkas ha en avgörande betydelse för behovet av stöd i 
det praktiska rehabiliteringsarbetet, men ett ensidigt ärendeflöde riskerar i 
längden att hota ömsesidigheten i utbytet. Om detta ensidiga ärendeflöde 
sedan är den huvudsakliga orsaken till att utbytet av arbetsprövningsplatser 
mellan de ringanslutna arbetsgivarna inte förekommit i högre omfattning må 
vara osagt. Ett tätare utbyte med utgångspunkt i den enskilde arbetstagarens 
behov borde emellertid vara möjligt om man beaktar den stora variationen i 
de organisatoriska miljöer som uppvisas hos de ringanslutna arbetsgivarna. För 
att detta ska kunna realiseras krävs dock en hög grad av horisontell integration 
och tydligt förhandlade spelregler arbetsgivarna emellan, så att den enskilde 
arbetstagaren inte ”kommer i kläm” ifall anställningsförhållandena på något 
sätt blir oklara. Det kan dock konstateras att de gemensamma resurserna som 
nätverket inrymmer inte till fullo är tillvaratagna förrän utbyte sker på både 
teoretisk och på praktisk nivå. Arbetsgivarringar som instrument i 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet möjliggör de facto rörlighet både vad 
gäller kunskap och kompetens såväl som ifråga om platser för 
arbetsprövning/arbetsträning. Det teoretiska utbytet och rörligheten av 
kunskap/kompetens kan emellertid ses som en förutsättning för att ett mer 
djupgående, praktiskt orienterat utbyte ska kunna komma till stånd. Detta då 
en grundläggande förståelse och ett förtroende parterna emellan utgör 
nödvändiga premisser för att gemensamt kunna förhandla fram och nå 
lösningar i det praktiska arbetet med arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor.    
 
Har samverkan medfört ett ökat antal lösta ärenden, eller har 
kostnaden för individens försörjning omfördelats mellan de 
samverkande organisationerna? 
De uppföljningar som upprättats kring ärenden som hanterats i 
arbetsgivarringen tyder på en relativt hög grad av återgång till arbete bland 
deltagarna. Det är dock viktigt att väga in det faktum att en stor del av 
projektdeltagarna de facto inte befann sig i sjukskrivning när de initierades till 
ringen. Att drygt 30 procent av de totalt 55 ärenden som aktualiserats fram till 
och med september 1998 inte gällt individer som varit sjukskrivna kan tolkas 
som att en stor del av det individinriktade arbetet haft en förebyggande 
prägel. Detta – att de individer som kommit ifråga för insatser/åtgärder i 
ringen haft skiftande bakgrund och behov – är i sig positivt då det vittnar om 
en flexibilitet, men innebär också höga krav när aktiviteter ska organiseras 
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och samordnas. Det kan i detta sammanhang tänkas att en avgränsning kring 
vilka typer av ärenden som kommer ifråga inom ringverksamheten på sikt 
kan vara nödvändig ifall en reell möjlighet ska finnas att på allvar ta hänsyn till 
arbetstagarnas skilda, varierande behov och förutsättningar. En sådan 
avgränsning där en specifik grupp står i fokus underlättar också uppföljning 
och bedömning av projektverksamhetens effekter. Här är det dock viktigt att 
finna en lämplig balans då behoven när det gäller stöd i hanteringen av 
rehabiliteringsärenden säkerligen också varierar mellan organisationer från 
olika branscher och sektorer. De vittgående differenserna 
medlemsorganisationerna emellan ifråga om verksamhetsinriktning kan i detta 
avseende förväntas leda till skillnader vad gäller behoven av stöd i 
förebyggande arbetsmiljöarbete och rehabilitering, vilket i sig förutsätter en 
viss flexibilitet i ärendehanteringen. Denna flexibilitet kan dock behöva vissa 
definierade ramar för att behoven ska kunna balanseras och en långsiktig 
stabilitet ska finnas i det individinriktade arbetet.   
 
Det måste ses som tämligen anmärkningsvärt att utbytet av 
arbetsprövningsplatser bland projektdeltagarna så sällan lett till anställning hos 
en ny arbetsgivare. De främsta faktorer som kan tänkas ha påverkat 
förutsättningarna att, efter arbetsprövning, nå anställning hos en ny 
arbetsgivare i negativ riktning är det sneda ärendeflödet samt den relativt höga 
medelåldern hos dem som initierats för insatser i ringen. Rent generellt 
förefaller det svårt att åstadkomma ett utbyte av personal mellan offentliga 
förvaltningar och privata arbetsgivare då de olika verksamhetsinriktningarna 
skapar stora skillnader ifråga om exempelvis kompetenskrav. Ifall utbyte av 
arbetskraft i det avseendet ska komma till stånd krävs därmed ofta i grunden 
ett tillräckligt engagemang hos arbetstagaren ifråga för att genomgå en 
eventuell omskolning och delta i fortbildningsinsatser av olika slag. Detta 
engagemang kan tänkas ha varit relativt lågt bland de individer som 
aktualiserats för insatser/åtgärder i ringen då de allra flesta har legat i 
åldersgruppen 51-60 år och en pensionering alltså varit relativt nära 
förestående.   
 
Att det i så många som en femtedel av de 40 ärenden som har avslutats fram 
till och med september 1998 anges att individen hamnat i ett 
försämringstillstånd som lett till fortsatt sjukskrivning gör att de olika 
insatsernas/åtgärdernas effektivitet kan ifrågasättas. Men det är i ett sådant 
sammanhang ändå viktigt att ha det sneda flödet av ärenden och 
projektdeltagarnas förhållandevis höga medelålder i åtanke. Aspekter som 
dessa kan i stor utsträckning tänkas ha påverkat deltagarnas placeringsbarhet 

 101



hos de olika medlemsföretagen i ringen. Det kan också tänkas att den stora 
fokuseringen på ”anställningsbarhet” och återgång till arbete bland 
medlemsföretagen i kombination med initierandet av insatser i förebyggande 
syfte (exempelvis för dem med upprepad korttidsfrånvaro) gjort det svårt att 
hantera tidskrävande rehabiliteringsärenden som bottnar i en mer djupgående, 
social problematik.       
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Sammanfattande slutsatser 
I detta sista konkluderande kapitel knyts samtliga projektverksamheter samman och 
analyseras först utifrån den effektivitet och de långsiktiga effekter som kan knytas till 
den samverkan som bedrivits, varefter några konkreta förslag till förstärkningar av 
samverkansmodellerna ges.  

Effektivitet och långsiktiga effekter  
Samtliga tre pilotprojekt har på kort sikt onekligen lett till nyttoeffekter i 
rehabiliteringen av individer som på grund av sammansatta och svårhanterbara 
rehabiliteringsbehov hamnat i en utsatt position. Genom sammanförandet av 
kompetenser och resurser har handläggarna kunnat nå ett helhetsgrepp kring 
den specifika individens problematik, vilket minimerat utrymmet för 
rundgång rehabiliteringsaktörerna emellan och ökat precisionen i 
ersättningsbedömningar.  
 
Dock är det, när effekter på såväl kort som lång sikt ska bedömas, viktigt att 
ha de olika projektverksamheternas skilda inriktningar i åtanke. Medan Fas 
och Samanda fokuserat på individer med en mer djupgående och sammansatt 
problematik, har målgruppen inom Arbetsgivarringen i Boden utgjorts av 
sjukskrivna med anställning och insatserna/åtgärderna har i många fall (till 
skillnad från Fas och Samanda) haft ett förebyggande syfte. Detta skapar olika 
utgångslägen i arbetet med att återföra de aktualiserade individerna till 
arbetslivet och gör att möjligheterna att nå kontinuitet och fart i ärendeflödet 
skiljer sig markant mellan de respektive projektverksamheterna.  
 
I ett längre tidsperspektiv kan det resultat som projektverksamheterna 
åstadkommit dock knappast ses som särskilt uppseendeväckande. Trots att 
effektiviteten ökat på så sätt att man kommit till avslut i ärenden som annars 
riskerat att hamna i en rundgång mellan myndigheter, kan inga 
anmärkningsvärda strukturella förändringar ifråga om ökad självförsörjning 
eller minskade socialförsäkringskostnader konstateras.  
 
För att så pass resurskrävande verksamheter som Fas och Samanda ska kunna 
motiveras ur ett effektivitetsperspektiv krävs ett större ärendeflöde och en 
mer likvärdig fördelning parterna emellan ifråga om kostnader för 
projektrelaterade åtgärder. Dessutom bör de respektive 
moderorganisationerna få en ökad nytta av projektverksamheterna genom ett 
kontinuerligt lärande utifrån återkoppling kring genomförandet av 
”otraditionella” metoder och arbetssätt. I dessa båda fall förefaller kunskaper 
och erfarenheter från projekten i en mycket begränsad omfattning ha rotat sig 
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och lämnat avtryck i ordinarie verksamheter där projektrepresentanterna, 
enligt egen utsago, återgått till att arbeta på ”traditionellt” vis. Fas och 
Samanda kan inte heller sägas ha givit upphov till några större besparingar i 
socialförsäkringen då det inom båda pilotprojekten framförallt är den 
kommunala ekonomin och socialtjänsten som rent ekonomiskt tjänat på 
denna samverkan. På sikt kan det dock konstateras att alla aktörer, oavsett 
vilken part som stått för huvuddelen av försörjningskostnaderna i samband 
med projektdeltagande, lär tjäna rejäla summor i de få fall där projektdeltagare 
de facto lyckats nå egen försörjning genom arbete på den reguljära 
arbetsmarknaden.  
 
Arbetsgivarringen i Boden förefaller ha lämnat större avtryck hos 
medlemsorganisationerna (än Samanda och Fas) då flertalet arbetsgivare, efter 
det att verksamheten kom att ”läggas på is”, varit drivande i startandet av ett 
nytt nätverk som grundar sig på liknande metoder och arbetssätt. Ändå har 
uppnåendet av mer djupgående förändringar ifråga om effektivitet i 
ärendehantering och ökad självförsörjning på den lokala arbetsmarknaden 
hindrats av en bristfällig förankring av ringverksamheten inom de respektive 
medlemsorganisationerna samt en relativt begränsad rörlighet (såväl teoretiskt 
som praktiskt) mellan branscher och sektorer. Detta innebär att 
ringverksamheten inte nyttjats till sin fulla potential som ett verktyg i det 
interna arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. Synergieffekterna som de 
interna olikheterna mellan medlemsorganisationerna kunnat ge upphov har 
heller inte fullt ut tillvaratagits då det ömsesidiga utbytet av arbetstagare, den 
stora variationen av arbetsplatser med olika organisatoriska miljöer till trots, 
inte varit mer djupgående. Ifråga om eventuella besparingar i utbetalningen 
av socialförsäkringsmedel är det svårt att påvisa att den samverkan som 
bedrivits i ringen bidragit till några större besparingar. Detta då de eventuella 
minskningar i utbetalning av sjukpenning/sjukbidrag har vägts upp av de 
många fall där rehabiliteringspenning utgått i samband med arbetstränings-
/arbetsprövningsinsatser. Det är dock sannolikt att ringverksamheten genom 
det förebyggande arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet – även om detta inte 
går att påvisa genom konkreta siffror – bidragit till besparingar inom de 
samverkande medlemsorganisationerna såväl som inom 
rehabiliteringssystemet rent generellt.   
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Förstärkningar av samverkansmodellerna 
För att samverkansmodellerna ska kunna betraktas som stabila och långsiktigt 
hållbara bör framförallt följande förstärkningar tas i beaktande;  
 

 Förankring av samverkan inom de involverade organisationerna 
En grundläggande förutsättning för att samverkan ska leda till reella 
mervärden och nyttoeffekter bland de involverade organisationerna är att 
samverkansidén i grunden når intern förankring. En otillräcklig förankring 
kring visionen bakom den samverkan som initieras kan även leda till bristande 
medvetenhet om och legitimitet för samverkansorganisationen där 
projektmedarbetarna upplever en dålig uppbackning för sin ”otraditionella” 
yrkesutövning. Inom såväl Samanda som Fas har arbetsgruppsrepresentanterna 
i viss utsträckning känt sig ifrågasatta och upplevt en bristfällig förståelse för 
sin roll och funktion i samverkansprojekten. Samma mönster föreligger inom 
Arbetsgivarringen i Boden där begränsat fokus tycks ha lagts på att etablera en 
grundläggande legitimitet för deltagande och nå en bred uppslutning bakom 
de nätverksrelaterade aktiviteterna genom förankring av ringverksamheten 
som ett verktyg i det interna arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. I detta 
avseende borde styrgrupperna ta ett större ansvar i att tillse att idén bakom 
samverkan når intern spridning och rotar sig inom de samverkande 
organisationerna. 
 
Denna förankring bör i sig föregås av en inventering baserad på en utbredd 
intern dialog kring hur samverkan kan och bör användas för att ge ett 
mervärde i den ”egna” organisationen. En sådan dialogbaserad inventering 
kan sedan fungera som en plattform för förhandlingar med de övriga 
involverade parterna kring hur det gränsöverskridande utbytet kan leda till 
ömsesidig nytta. Såväl inventerings- som förankringsarbetet kan i detta 
sammanhang tänkas vara betydligt mer resurs- och tidskrävande inom 
medlemsorganisationer av mer omfattande organisatorisk storlek. Mot den 
bakgrunden skulle arbetet i grunden möjligen underlättas om någon/några 
anställda inom dessa organisationer fick avgränsat ansvar för att, på olika sätt, 
vara drivande i arbetet med att skapa förutsättningar för att bedriva en 
nyttoskapande och långsiktigt hållbar samverkan.  
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 Jämvikt i ärendeflöde mellan olika branscher och sektorer 
Ifråga om de ärenden som aktualiserats för utredning och handläggning samt 
hur åtgärder finansierats finns en genomgående obalans inom samtliga 
samverkansprojekt. Medan obalansen inom Arbetsgivarringen i Boden ligger i 
det ensidiga flödet av aktualiserade rehabiliteringsärenden (från offentlig 
sektor), består motsvarande obalans inom Fas och Samanda i det faktum att 
reella kostnadsbesparingar endast kan påvisas hos en av de tre involverade 
organisationerna (socialtjänsten). Detta kan på sikt äventyra ömsesidigheten i 
utbytet mellan de samverkande aktörerna och göra att upplevelsen av den 
gemensamma nyttan av samverkan ifrågasätts.   
 

 Fler interorganisatoriska bindningar mellan yrkeskategorier på olika nivåer 
Etablerandet av en grundläggande förståelse och legitimitet för 
projektverksamheterna inom moderorganisationerna skulle säkerligen 
underlättas avsevärt ifall fler interorganisatoriska bindningar fanns mellan olika 
yrkeskategorier på skilda organisatoriska nivåer. Ju fler sådana 
mellanorganisatoriska bindningar, desto större är sannolikheten att nå en 
långsiktigt hållbar och funktionell samverkan parterna emellan.  
 
Inom Arbetsgivarringen i Boden har generellt fler bindningar funnits mellan 
personalkategorier inom de olika medlemsorganisationerna (jämfört med vad 
som är fallet inom Fas och Samanda) då även mellanchefer till viss del 
involverats i samverkansaktiviteter. Den samverkan som initierats på 
mellanmänsklig nivå har dock varit betydligt mer djupgående inom Fas och 
Samanda eftersom arbetsgruppsrepresentanterna i dessa projektverksamheter 
samlokaliserats i en fristående lokal, där ett mer fortlöpande arbete med 
rehabiliteringsärenden bedrivits. Processen med att sammanföra 
organisationsföreträdare i en utomorganisatorisk kontext hade dock i båda 
fallen säkerligen underlättats ifall utbytet i den dagliga, operativa 
verksamheten varit mer omfattande.  
 
Utan ett etablerande av fler interorganisatoriska bidningar kan det i grunden 
ifrågasättas om samverkan mellan de aktuella aktörerna kan uppfattas som 
”aktiv”. Den samverkan som bedrivits inom de olika projektverksamheterna 
har visserligen haft en kontinuitet och byggt på fortlöpande 
gränsöverskridande aktiviteter, men endast mellan enskilda representanter 
inom grupperingar som avgränsats från de inblandade organisationerna. Att 
relativt få andra yrkeskategorier inom moderorganisationerna involverats i 
samverkansaktiviteterna riskerar att skapa en upplevelse av bristande 
delaktighet. Något som kan ses som tämligen alarmerande då just en utbredd 
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delaktighet och möjlighet till inflytande över organiseringen av samverkan 
beskrivits som de främsta källorna till motivation i samverkansprocessen 
(Stenberg, 2000).   
 

 Fler inomorganisatoriska kontaktytor/forum för informationsspridning 
Spridningen av information kring det projektrelaterade arbetet med 
arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor har generellt sett saknat systematik och 
har i många fall inte varit särskilt djupgående. Den begränsade 
informationsspridning som förekommit tycks framförallt ha skett i samband 
med interna personalmöten och då främst när sådana informationer 
efterfrågats av personalen inom moderorganisationerna. Möjligen skulle 
kontinuiteten och systematiken i informationsflödena understödjas om 
specifika inomorganisatoriska kontaktytor/forum för projektrelaterade frågor 
inrättades. Sådana kontaktytor/forum skulle, förutom att rent symboliskt 
understryka betydelsen av att i den ordinarie verksamheten tillvarata och 
nyttja projektanknuten information, bidra till att skapa en fortlöpande 
kommunikation kring samverkan i arbetsmiljö- och rehabiliteringsfrågor 
mellan projektrepresentanter och anställda med personalfunktion.  
 
Kontinuiteten i informationsflödena skulle säkerligen även underlättas om det 
inom varje moderorganisation, vid sidan av de representanter som mer aktivt 
deltar i och följer verksamheten, också utses specifika nyckelpersoner med ett 
avgränsat ansvar att återföra och sprida information. Ifråga om den samverkan 
som bedrivits inom Arbetsgivarringen i Boden är det ingen tvekan om att en 
viktig del i att skapa likvärdiga förutsättningar att nå informationsspridning 
har varit att representantantalet dimensionerats med hänsyn till organisatorisk 
storlek.  
 

 Återföring av kunskaper/erfarenheter; implementering av ett gränsöverskridande 
arbetssätt 

Den återföring av kunskaper och erfarenheter som skett mellan 
samverkansprojekten och moderorganisationerna har inte haft någon större 
kontinuitet då de mellanorganisatoriska bindningarna varit relativt lätträknade 
och få kommunikationskanaler etablerats för utbyte i projektrelaterade frågor. 
Den återföring som skett har främst ägt rum vid hantering av enskilda 
ärenden och/eller i samband med specifika utbildningsdagar. Detta är 
tämligen alarmerande då en stor del av mervärdet med denna typ av initiativ 
just bygger på att kunskaper och erfarenheter som dras i samverkansprocessen 
når spridning, rotar sig och lämnar avtryck inom ordinarie verksamhet. Utan 
rutiner för systematisk återföring och kunskapsspridning når de samverkande 
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organisationerna endast en begränsad del av alla de nyttoeffekter som ett 
gränsöverskridande utbyte av perspektiv, arbetssätt och metoder i realiteten 
har potential att medföra. Här kan, vilket tidigare nämnts, kontinuerligt 
återkommande forum där övrig personal från de involverade organisationerna 
kan uppdateras om det aktuella ”läget” i projektverksamheten vara en 
möjlighet. Ett annat realistiskt alternativ (som i viss utsträckning tillämpades i 
Samanda) är att anställda inom ordinarie verksamhet under kortare perioder 
ges möjlighet till auskultation i projektorganisationen, vilket säkerligen 
medför en djupare förståelse för det ”otraditionella” arbetssättet.   
 
Ett etablerande av återkommande forum för återföring och kunskapsspridning 
skulle i sig skapa förutsättningar för att i en fortlöpande process över tid 
implementera arbetssätt och metoder i de respektive moderorganisationerna. 
En sådan processuell spridning och förankring av projektrelaterade kunskaper 
och erfarenheter bidrar säkerligen i förlängningen till att skapa en mer 
utbredd, understödjande legitimitet för projektverksamheterna.   
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BILAGA 1 (Intervjuguide, Samanda och Fas) 
 
Begreppet ”samverkan” och projektets struktur 
”Samverkan” som begrepp (teoretisk/praktisk innebörd) 
 
Organisering av samverkan (arbetsgrupp, styrgrupp, referensgrupp etc).  
 
Målet/målen med samverkan (kortsiktigt/långsiktigt)  
– Vision/samverkansidé 
 
Initieringen och framväxten av samverkan 
Huvudsakliga motiv till samverkan i projektform 
 
Fördelning av beslutanderätt inom projektverksamheten 
Befogenheter/mandat i samverkansprocessen 
Ägarskap inom projektet/krav i samverkan 
 
”Nyckelperson” i samverkansprocessen/ledning av samverkan 
 
Interna olikheter och gemensamma mål/värden 
Kännetecken/specifika, utmärkande drag hos respektive samverkande 
organisation 
 
Synliggörandet av interna olikheter mellan involverade moderorganisationer i 
projektverksamheten 
 
Behov av tydligt formulerade/integrerade gemensamma mål och riktlinjer i 
samverkansprojektet 
 
Förekomsten av någon typ av gemensam plattform inom samverkansprojektet 
som möjliggjort ett samfällt handlande 
– Förklaring/beskrivning av gemensam plattform 
 
Medvetenhet och förståelse för interna olikheter (mellan 
moderorganisationerna) inom samverkansprojektet 
 
Påverkan på samverkansprocessen/utbytet i samverkan av eventuella interna 
olikheter och skillnader mellan moderorganisationerna  
Överbryggande av interna olikheter/skillnader 
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Informationsspridning och återföring av kunskap/erfarenheter 
Medvetenhet hos medarbetarna inom respektive moderorganisation kring 
projektverksamheten  
– Information om planer/strategier och beslut/åtgärder 
 
Rutiner för återföring av information till och från moderorganisationen 
 
Fokus (från projektledning och styrgrupp) 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 
genom projektverksamheten 
 
Eventuella hinder för ett mer strukturerat, rationellt 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 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 och ifråga om antalet rehabiliterade  
 
Underlättande av återgång till arbete och minskade socialförsäkringskostnader 
genom samverkan 
 
Möjligheter till fortsatt samverkan mellan de olika moderorganisationerna 
efter projektets slut 
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BILAGA 2 (Intervjuguide, Arbetsgivarringen i Boden)  
 
Begreppet ”samverkan” och projektets struktur 
”Samverkan” som begrepp (teoretisk/praktisk innebörd) 
 
Organisering av samverkan (arbetsgrupp, styrgrupp, referensgrupp etc). 
 
Initialt behov av att etablera nätverk/nätverksbaserat utbyte bland 
arbetsgivarna 
 
Målet/målen med samverkan (kortsiktigt/långsiktigt) 
– Vision/samverkansidé 
 
Upplevelse av balans mellan de respektive arbetsgivarnas intressen, ömsesidiga 
intressen som grund för samverkan 
 
Initieringen och framväxten av samverkan 
Huvudsakliga motiv till samverkan i projektform 
 
Fördelning av beslutanderätt inom projektverksamheten 
Befogenheter/mandat i samverkansprocessen, upplevelse av 
påverkansmöjligheter på ringverksamhetens utveckling 
Ägarskap inom projektet/krav i samverkan 
 
”Nyckelperson” i samverkansprocessen/ledning av samverkan 
– synen på en eventuell ”eldsjäl” eller ”spindel i nätet” 
 
Interna olikheter och gemensamma mål/värden 
Kännetecken/specifika, utmärkande drag hos respektive samverkande 
organisation 
 
Synliggörandet av interna olikheter mellan involverade medlemmar i ringen 
– synen på utbytet i relation till organisatorisk form (privat/offentlig/statligt) 
och organisatorisk storlek  
 
Behov av tydligt formulerade/integrerade gemensamma mål och riktlinjer i 
samverkansprojektet 
 
Förekomsten av någon typ av gemensam plattform inom samverkansprojektet 
som möjliggjort ett samfällt handlande 
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– Förklaring/beskrivning av gemensam plattform 
 
Medvetenhet och förståelse för interna olikheter (mellan 
medlemsorganisationerna) inom samverkansprojektet 
 
Påverkan på samverkansprocessen/utbytet i samverkan av eventuella interna 
olikheter och skillnader mellan medlemsorganisationerna  
Överbryggande av interna olikheter/skillnader 
 
Informationsspridning och återföring av kunskap/erfarenheter 
Medvetenhet hos medarbetarna inom respektive medlemsorganisation kring 
ringverksamheten/ringens utveckling 
– information om planer/strategier och beslut/åtgärder 
 
Rutiner för återföring av information till och från moderorganisationen 
 
Fokus (från projektledning och styrgrupp) på informationsspridning 
 
Möjligheter för medarbetarna inom respektive medlemsorganisation att ta del 
av kunskaper och erfarenheter från samverkansprojektet 
 
Medvetenhet och förståelse för arbetet inom andra medlemsorganisationer 
genom projektverksamheten 
 
Eventuella hinder för ett mer strukturerat, rationellt utbyte av kunskap och 
erfarenheter mellan samverkansprojektet och medlemsorganisationen (och 
vice versa) 
 
”Effektivitet” och framtida möjligheter  
Förekomsten av andra samverkansprojekt/nätverk inom området 
(arbetsmiljö/rehabilitering) där inblandade medlemsorganisationer deltar 
 
Förekomsten av informella nätverk mellan de inblandade 
medlemsorganisationerna 
 
Upplevelse av ökad effektivitet i rehabiliteringsverksamheten genom 
projektverksamheten 
 
Effekter av samverkan inom projektet för medlemsorganisationerna ifråga om 
antalet rehabiliterade 
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– Värderingen av de värden/vinster och den nytta som nåtts i och med 
medlemskapet i nätverket 
 
Underlättande av återgång till arbete och minskade socialförsäkringskostnader 
genom samverkan 
 
Synen på/relationen till försäkringskassan i och med ringverksamheten 
 
Möjligheter till fortsatt samverkan mellan de olika moderorganisationerna 
efter projektets slut 
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BILAGA 3 (Medlemsförteckning, Arbetsgivarringen i 
Boden) 
 
Arbetsförmedlingen, Boden 
 
Bodenhälsan AB, Boden 
 
Bodensågen AB, Boden 
 
Bodens Garnison 
 
Bodens Kommun 
 
Bodens Kyrkliga Samfällighet 
 
Bosses Bil & Motor, Boden-Luleå 
 
BrännbergTrä AB, Boden 
 
Emilsons AB, Boden 
 
Folktandvården, Boden-Luleå 
 
Försäkringskassan, Boden 
 
Kontex AB, Boden 
 
Landstingsfastigheter, Boden-Luleå 
 
OK Norrbotten, Boden-Luleå 
 
Posten Sverige AB, Boden 
 
Previa AB, Boden-Luleå 
 
Primärvården, Boden 
 
Sjukvårdsförvaltningen, Boden-Luleå 
 
Quadro Entreprenad AB, Boden 
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