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ABSTRACT 
The purpose of our study was to examine how four different organizations cooperate 
on rehabilitation of people to get them back to employment. More specifically our 
aim was to investigate how different organizations in a project, involving 
workrehabilitation, looks at cooperation. Our main questions were vague at the 
beginning of our study, but finally our focus became clear. The questions were 
formed with help from the research of Hjortsjö (2006) and Fridolf (2000): Which 
possibilities and hindrances identify the different organizations which cooperate? 
What does cooperation mean to the representatives from the different organizations 
which are included in KARB? Our result shows that the respondents mostly think 
positive of the project KARB. The respondents are focusing on the possibilities 
instead of hindrances when they are talking about the project KARB and 
cooperation. They believe that the cooperation between the four organizations will 
decrease if KARB ends. We also saw that the communication between the 
practitioners and the management level are insufficient. The dialogue and interaction 
when it comes to cooperation in KARB are non-existing in several of the 
organizations. 
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FÖRORD 
Vi vill börja med att tacka de som arbetar med samverkansprojektet KARB i Kalmar 

kommun, för den hjälp vi fick med att komma i kontakt med övriga respondenter. Vi 

vill även tacka handledarna som tog sig tid att besvara våra intervjufrågor, samt 

handläggarna i organisationerna arbetsförmedlingen, försäkringskassan, 

socialtjänsten samt landstinget, för att även ni tog er tid att ställa upp på intervjuerna. 

 

Vi vill passa på och tacka våra familjer för att de har stått ut med oss under denna tid, 

samt vill vi även ge varandra ett stort tack för de med- och motgångar vi har gått 

igenom under arbetets gång. 

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Jan Petersson, Professor i Socialt 

arbete vid högskolan i Kalmar, för den stöttning och konstruktiva feedback som vi 

fått vid handledningstillfällena. 

 

Utan Er hjälp hade denna studie inte gått att genomföra. TACK! 

 

Vi har gemensamt tagit ansvar för delarna i vår uppsats. Dock har Madeleine 

Gustavsson tagit ett större ansvar för det teoretiska kapitlet och Charlotte Nilsson har 

tagit ett större ansvar för metodkapitlet.  

 

Kalmar 2008 

Madeleine Gustavsson och Charlotte Nilsson 
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1 INLEDNING 
I Sverige har det diskuterats om samverkan mellan myndigheter och det har kommit 

upp på den politiska agendan i skilda sammanhang. Åtgärder har också vidtagits för 

att nå en bättre samverkan. Två exempel på detta är Proposition 1996/97:631, som 

kom till genom en utredning där regeringen ansåg att man borde samordna resurserna 

när det gäller rehabilitering för individer med behov av olika stödåtgärder. Skälet var 

att många individer har en problematik, som gör att de behöver hjälp från flera 

myndigheter samtidigt. De riskerar, menade man, annars att hamna i en gråzon 

mellan de olika myndigheterna och en rundgång mellan myndigheter, beståendes av 

kortsiktiga och ineffektiva insatser. Regeringen poängterar vikten av att de berörda 

myndigheterna har vissa gemensamma mål, och att respektive myndighet på varje 

nivå tar ansvar för genomförandet av samverkansarbetet och verksamhetsplaneringen 

för den nämnda målgruppen.  

 

Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser2 kom till för att 

uppnå en effektiv resursanvändning. För att finansiell samordning ska få bedrivas 

måste följande organisationer vara med i projektet, försäkringskassan, 

arbetsförmedlingen, landstinget samt en kommun. Samordningen innebär att den 

individ som har behov av rehabiliteringsinsatser från flera organisationer, får hjälp 

att uppnå eller förbättra sin förmåga till att komma ut i förvärvsarbete. 

 

Genom åren har det startats upp många olika projekt som rör arbetsrehabilitering. 

Alla dessa projekt har haft olika utfall, några har varit framgångsrika medan andra 

har lagts ned rätt så omgående. Sammantaget visar dock utvärderingar att nästan 

samtliga projekt stöter på problem och hinder med att få en fungerande samverkan 

(Mallander 2007). 

 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?dok_id=GK0363&nid=37  
 
2 http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/20031210.htm  
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1.1 Problemformulering 

Media har tagit upp svårigheter som kan förekomma när flera myndigheter 

samverkar. Vi kan nästan dagligen läsa om människor som hamnar i en gråzon 

mellan till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Forskning visar på att 

det finns hinder i samverkansarbetet mellan myndigheter. Bland annat Danermark 

(2000) diskuterar hinder såsom till exempel regelverk och organisationstillhörighet. 

 

Inom ramen för socialt arbete har vi valt att studera samverkan som rör 

arbetsrehabilitering och som riktar sig mot individer som har kontakt med flera 

myndigheter. Vi har valt att undersöka ett lokalt samverkansprojekt, Kalmar 

Arbetsrehabilitering, som i fortsättningen kommer att benämnas med förkortningen 

KARB. Projektet bedrivs mellan arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen 

och landstinget i Kalmar Län. Det vi vill undersöka är hur de som arbetar med 

KARB samt de som använder sig av KARB ser på samverkan.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med vår studie är att undersöka hur olika organisationer i ett projekt, som rör 

arbetsrehabilitering, ser på samverkan.  

 

1.3 Frågeställningar 
Vilka möjligheter och hinder identifierar de organisationer som samverkar? 

Vad innebär samverkan för representanterna från de olika organisationerna som ingår 

i KARB? 

 

1.4 Avgränsningar 
Vi har medvetet valt bort klientperspektivet och anlägger ett organisationsperspektiv. 

I vår studie har vi begränsat oss till de organisationer som ingår i 

samverkansprojektet KARB. Vi har valt intervjuer med organisationsföreträdare för 

att få svar på våra frågeställningar vilket vi återkommer till i metodavsnittet. 
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1.5 Disposition 
Uppsatsen har sex kommande kapitel. Kapitel två handlar om bakgrund, där vi tar 

upp en kort historik om samverkan, presentation av projektet KARB, definition av 

samverkan och samarbete samt tidigare forskning. I kapitel tre redogör vi för val av 

metod, urval och tillvägagångssätt, genomförda intervjuer, validitet och reliabilitet 

samt etiska överväganden. I kapitel fyra redogör vi för de teoretiska utgångspunkter 

vi valt. I kapitel fem kommer vår sammanställning av insamlad empiri. Vi har utgått 

från fyra teman: möjligheter med samverkan, hinder med samverkan, vad innebär 

samverkan för de aktörer som ingår i KARB och framtidsutsikter för 

samverkansprojekt. I kapitel sex genomför vi vår analys av våra sammanställda 

intervjuer. I kapitel sju kommer vår slutdiskussion.  
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2 BAKGRUND 

2.1 Historisk bakgrund 

Redan på 1960-talet insåg man att det sociala och det medicinska inte går att skilja åt 

om man ska kunna hjälpa en individ med behov av samordnade insatser. 1963 

överfördes hälso- och sjukvårdsfrågorna till socialdepartementen från 

inrikesdepartementet samt att socialstyrelsen gick samman med medicinalstyrelsen 

för att bli en förenad verksamhet. Även 70-talet innebar att många 

samverkansprojekt drogs igång mellan olika myndigheter, där samlokaliseringen var 

i fokus vilket man menade underlättade kontakterna mellan dem som skulle 

samverka. På 80-talet kom ”Göteborgsmodellen” vilket innebar att modellen för 

samverkan dessutom var politiskt förankrad. Under 90-talet utvecklades samverkan 

till att anses vara en arbetsform som fungerade bra och man menade att samverkan 

var något som skulle bedrivas inom den offentliga sektorn. Trots att det är en bra 

arbetsform visar studier på att samverkansprojekt har en tendens att upphöra av olika 

skäl (Hjortsjö 2006). 

 

2.2 KARB 

Projektet KARB (Kalmar arbetsrehabilitering) är ett samverkansarbete som har 

kommit till för gruppen som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och 

finansieras inom ramen för denna satsning. I KARB ingår socialförvaltningen, 

arbetsförmedlingen, landstinget samt försäkringskassan. Projektet startade upp i 

september 2007 och ska pågå till augusti 2010 (SAMVerksamhetsberättelse KARB, 

2007). Följande beskrivning är hämtad ut SAMVerksamhetsberättelsen. 

 

Syftet med verksamheten är att: 
• Skapa en rehabiliteringsenhet dit berörda myndigheter kan remittera 

personer i arbetsför ålder för tidig identifiering och kartläggning av 
rehabiliteringsbehov  

• Gemensamt göra en korrekt bedömning av individens arbetsförmåga  
• Förhindra ”rundgång” mellan myndigheterna  
• Effektivisera samverkansmyndigheternas resurser och kompetens” 

(SAMVerksamhetsberättelse KARB, 2007:2) 
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Målgruppen man vänder sig till är arbetslösa, sjukskrivna arbetslösa samt individer 

som har anställning men är långtidssjukskrivna och inte kan återvända till det 

ordinarie arbetet. Det är gruppen unga vuxna som prioriteras. Tanken är att 

myndigheterna ska arbeta gemensamt när individen har behov av flera 

samverkansaktörer. KARB består av en projektansvarig samt fyra handledare. När 

projektet startade upp var handledarna ute i respektive myndighet för att presentera 

projektet samt se vilka tankar och förväntningar som fanns på KARB. Handledarna 

var även ute efter att få en uppfattning om hur samverkansarbetet fungerade idag och 

vilka hinder som oftast dyker upp, för att KARB skulle kunna lägga upp det fortsatta 

arbetet.  

 

Arbetet sker utifrån en processkarta. Arbetet med individen går tillväga på så sätt att 

respektive myndighet remitterar individen till KARB, i samråd med individen. Sedan 

tar två handledare från KARB kontakt med personen och ett möte sker med dem som 

är berörda vid ett så kallat remissamtal. Sedan gör KARB en kartläggning och 

därefter har man en uppföljning, som följs av en utredning där man ser vilka 

aktiviteter som individen har behov av. Alternativt görs det ett avslut om utredningen 

visar att individen inte kan bli hjälpt av KARB. När det har gått ett år görs en 

utvärdering för att se hur långt individen har kommit i sin rehabilitering. KARB 

erbjuder individen att en eftermiddag i veckan komma till deras lokaler och träffa 

handledarna som arbetar där, för att ta reda på om intresse finns att ingå i projektet. 

För myndigheterna har KARB frukostmöten en gång i månaden där diskussioner 

angående samverkan sker, samtidigt som det ska fungera som en naturlig mötesplats.  

 

2.3 Samverkan 

Hjortsjö (2006) skriver i sin avhandling att: ”Samarbete och samverkan är 

väletablerade begrepp. Samtidigt är de i allmänhet dåligt definierade. Vanligt är att 

begreppen används synonymt” (Hjortsjö 2006:11). Vi har i studien märkt att våra 

respondenter använder orden samverkan och samarbete synonymt, vilket gör att vi 

kommer att använda båda definitionerna i vårt material. 

 

Samverkan som begrepp definieras i Svenska Akademiens (2008) ordbok som en:  
sammanslutning av personer för att uppnå ett gemensamt eftersträvat mål eller 
arbeta tillsammans med en/flera personer/grupper/sammanslutningar 
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Danermark (2000) menar att samverkan är:  
medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 
avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte (Danermark, 2004:15) 

 
Danermark (2004) pekar även på tre grundläggande element som ska ingå i 

samverkan. Denne menar att det inom samverkan går att interagera på olika sätt och 

att det sätt man interagerar på inverkar på maktrelationen dem emellan. De som går 

in i en samverkansprocess gör det vidare i ett speciellt syfte, som ibland tar upp att 

samverkansarbetet är för målgruppens bästa, men kan även vara 

samhällsekonomiskt. Slutligen måste det finnas ett föremål om vilket man ska 

samverka, annars finns det inget att samverka om.  

 

2.4 Tidigare forskning 

För att fördjupa kunskaperna om dilemman i samverkan har vi granskat två exempel 

på tidigare forskning. Det ena exemplet är rapporten som forskaren och konsulten 

inom samverkan, Marie Fridolf, har tagit fram till Socialstyrelsen som underlag för 

utvärdering av FRISAM (prop 1996/97:63). FRISAM är ett förslag från regeringen 

om att det ska finnas en gemensam ram för samverkansprojekt. Det andra exemplet 

är doktorsavhandlingen som universitetsadjunkt i socialt arbete, Maria Hjortsjö 

(2006) skrivit. I denna undersöker hon samarbete mellan olika organisationer, samt 

samarbetet mellan olika enheter vid en familjecentral. Dessa två forskningsarbeten är 

också redskap i vår analys. 

 

Fridolfs (2000) rapport behandlar samverkansmöjligheter samt hinder, där 

huvudfrågan är hur organisering av samverkan påverkar organisationernas arbetssätt, 

ledarskap och politik. I rapporten utgår hon ifrån tre olika domäner som benämns: 

den politiska, den professionella och den administrativa (ibid.). Fridolf (2000) menar 

att organisationerna är uppbyggda på strukturer och regelverk, och att deras historia 

formar och påverkar dessa regler. Hon menar att regler kan vara mer eller mindre 

starka. I studien framkommer det att i samarbete mellan professionella har närhet, 

respekt och förtroende stor betydelse. De enskilda handläggarna är beroende av tid 

och engagemang för att utveckla ett väl fungerande samarbete (ibid.). Rapporten 

visar också att det finns en klyfta mellan de professionella handläggarna och 
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ledningsnivå/politikernivå (ibid.). Cheferna uppfattas som otydliga av den 

administrativa personalen och handläggarna känner inte heller av någon politisk 

samordning (ibid.).  

 

Rapporten påvisar att det krävs ett nytt ledarskap för att samverkan ska fungera, 

vilket innebär att verksamheterna ska styras efter de behov individerna i samhället 

har (ibid.). Cheferna behöver legitimitet från politiker och arbetet på den operativa 

nivån behöver stöd från cheferna. Detta betyder att en dialog bör ske mellan de olika 

nivåerna för att samverkan ska utvecklas och fungera tillfredsställande (ibid.). 

Rapporten tar upp att i stora organisationer där det finns ett starkt professionellt 

inflytande, kan kommunikation och dialog bli negativt påverkat på grund av den 

hierarki som råder (ibid.). Denna rapport kommer vi att använda för att förstärka vårt 

resultat och vår analys. 

 

Hjortsjö (2006), undersöker i sin doktorsavhandling samarbete mellan olika 

organisationer samt samarbetet mellan olika enheter vid en familjecentral. Hon intar 

en något pessimistisk hållning när hon skriver: ”det är även som om behovet av 

samarbete blir medvetet först när det är ett misslyckande” (ibid:49). Hjortsjö (ibid.) 

tar upp att brist på kommunikation, och olika språkbegrepp är faktorer som påverkar 

samverkansarbetet negativt. Finns det ett gemensamt språk så underlättar det 

förståelsen för parternas arbete och arbetet sker lättare över gränserna.  

 

Hjortsjö (2006) skriver vidare att det idag finns en stor vardagskunskap om 

samarbete och samverkan, men att de fördelar som tas upp accepteras utan att 

kritiseras trots att resultaten med samverkansarbetet många gånger inte blir det 

förväntade. En orsak till detta är enligt Hjortsjö (2006) organisationernas olika 

regelverk som utgör ett hinder för samverkansarbetet. Hjortsjö (2006) menar ändå att 

man ser att samarbete kan vara positivt, både när det gäller effektivitet och resurser: 

”samarbete skall göra att saker och ting blir både lättare och billigare” (ibid:194). Det 

finns tidigare studier som tar upp samverkansförutsättningar och hinder. Något som 

påverkar det gemensamma arbetet är olika synsätt men också om det finns oklarheter 

runt ansvarsfördelningen. Det måste även finnas en vilja att samverka, eftersom 

samordningsvinster inte är någon självklarhet. Man måste även våga arbeta över 

gränserna utan att släppa sina yrkesgränser (ibid.). 
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3 METOD 

Syftet med vår studie är att undersöka hur olika organisationer i ett projekt, som rör 

arbetsrehabilitering, ser på samverkan. För att uppnå vårt syfte har vi valt att använda 

oss av en kvalitativ ansats. Vi kommer i detta kapitel diskutera vårt metodval, urval 

och tillvägagångssätt, genomförandet av intervjuer, validitet och reliabilitet samt 

etiska överväganden i studien. 

 

3.1 Val av metod   

Vi har valt en kvalitativ metod där det grundläggande syftet är att få en ökad kunskap 

och förståelse om det vi undersöker, det vill säga vilken betydelse ett projekts 

organisering har för möjligheter och hinder att samverka. Förståelse är nära knutet 

till en kvalitativ studie på samma sätt som förklaring är knutet till en kvantitativ 

undersökning (Holme & Solvang 1997). Sjöberg & Wästerfors (2008) menar att det 

intressant att få reda på hur människor upplever saker och ting.  Med en kvalitativ 

metod kommer vi närmare den källa som vi undersöker och på så sätt får vi mer 

insikt i det problem vi har valt att studera (Holme & Solvang 1997). Vi har intervjuat 

personer som är anställda i projektet KARB samt personer som använder sig av 

KARB i sitt arbete. Detta gör att vi kan undersöka projektet ur två olika synvinklar 

vilket kommer att ligga till grund för vår analys.  

 

Förutsättningarna inom det kvalitativa tillvägagångssättet är att man kan använda sig 

av vidare och rikare beskrivningar, vilket gör det lättare att få en förståelse för 

respondenternas tankar och idéer, än om man använder sig av en kvantitativ metod. 

Genom intervju kan man ställa följdfrågor på det nyss givna svaret och på så sätt se 

om man förstått respondenten rätt och om respondenten har förstått frågan (Alvesson 

& Deetz 2008). 

  

3.2 Urval och tillvägagångssätt  

Valet av intervjupersoner är en viktig del av en undersökning. Om man inte får tag 

på representativa personer i sitt urval kan hela undersökningen bli värdelös (Holme 

& Solvang, 1997). Urvalet av våra respondenter skedde således inte slumpmässigt 
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utan genom ett subjektivt urval som innebär att respondenterna har handplockats för 

studien och är väl förtrogna med det som vi ville undersöka (Denscombe 2000).  

 

Vi tog kontakt med projektansvarig via mail där vi fick namnen på två handledare i 

projektet KARB som skulle bli våra respondenter därifrån. Vi blev sedan kontaktade 

av respondenterna från KARB där vi fick kontaktuppgifter till respektive 

organisations respondenter, totalt blev det sex respondenter som intervjuades. När vi 

varit i kontakt med respektive respondent och hade bestämt tid och plats, skickade vi 

ett informationsbrev där vi berättade vilka vi var och vilket syfte studien har (se 

bilaga). Vi informerade även utifrån forskningsetiska rådets fyra krav om vilka 

rättigheter de har samt hur vi kommer att behandla materialet. Vi informerade om att 

vi önskade använda oss av bandspelare. Funderingar som vi har haft, i och med att vi 

fick respondenterna utvalda åt oss, är om de respondenter som är positivt inställda till 

samverkan har valts ut och med det mer positiva till att remittera individer till 

KARB. 

 

Intervjuerna ägde rum på respektive organisations arbetsplats samt i KARBs lokal. 

En intervju fick formen av ett skriftligt svar, då en handläggare inte ansåg sig ha tid 

och möjlighet att ta emot oss. Istället för att missa en organisation helt så godtog vi 

det. Vi är medvetna om att svaren då riskerar att bli mer politiskt korrekt besvarade 

än om vi hade genomfört intervjun ”ansikte mot ansikte”. Vi hade dessutom ingen 

möjlighet att ställa följdfrågor. Det innebar att vi var mer kritiska till denna persons 

svar, samtidigt som vi kände att svaren blev mycket kortfattade och hade behövts 

förtydligas. 

 

3.3 Genomförda intervjuer 

Valet av intervjuform beror på vilken information vi vill åt. Eftersom vi ville besvara 

våra frågeställningar utformade vi intervjuguiden efter det som vi tyckte kunde ge 

svar på dem och tog stöd i tidigare forskning och våra teorier. Genom att vi använde 

en semistrukturerad design så tillät den oss att vara flexibla när vi ställde frågorna. 

För att respondenterna skulle få uttrycka sina tankar och åsikter valde vi att inte följa 

intervjuguiden till punkt och pricka (Holme & Solvang 1997). Därigenom fick vi 

även möjlighet att ställa följdfrågor när vi önskade få något förtydligat (Robson 
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2007). Ett exempel när detta kom till användning var när vi ställde frågor om 

chefskapet, där vi verkligen fick ställa många följdfrågor. Anledningen var att våra 

respondenter inte såg betydelsen av delaktiga chefer för att få samverkan mer 

effektiv, och det ville vi att de skulle utveckla. 

 

3.4 Validitet och reliabilitet  

När det gäller validitet så är det viktigt att vi ställer oss frågan om vi verkligen mäter 

det vi har för avsikt att mäta (Patel & Davidson 2003). Närheten till respondenten 

höjer validiteten när man gör intervjuer, eftersom vi har möjlighet att kontrollera 

svaren vi får medan intervjun pågår (Denscombe 2000). En annan aspekt som vi 

måste ta hänsyn till avseende validitet är att i en intervjusituation kommer vi 

respondenterna nära, vilket kan påverka resultatet både positivt och negativt. En 

anledning kan vara att respondenterna känner att de vill ge de svar som de tror att vi 

förväntar oss (Holme & Solvang 1997). 

 

Med reliabilitet menas att studien måste genomföras på ett tillförlitligt sätt (Patel & 

Davidson 2003). I vår studie har vi använt en intervjuguide med öppna frågor till 

handläggarna samt handledarna på KARB. Vi hade även möjligheten att ställa 

följdfrågor för att få den information vi fick till oss förtydligad. Reliabiliteten höjs 

genom att intervjuerna bandas och transkriberas ordagrant. Det som kan påverka 

reliabiliteten är att vi som författare lägger in egna tolkningar genom att vi själva 

sätter ut punkt och kommatecken. Detta medför att meningarna kan få en annan 

innebörd jämfört med vad respondenten menade och det är viktigt att vara medveten 

om denna problematik. Vid våra intervjutillfällen medverkade båda och det tror vi är 

en fördel när vi arbetar med vårt material. En av våra respondenter hade ingen 

möjlighet att medverka i någon intervju, vilket gjorde att vi skickade frågorna till 

denne respondent. Detta tror vi kan påverka resultatet, eftersom vi inte fick tillfälle 

att ställa följdfrågor eller få förtydligande.  Svaren blev inte heller lika utförliga som 

svaren vi fick vid de andra intervjuerna.  
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3.5 Etiska överväganden 

Vi är medvetna om att det inte går att komma ifrån att forskning som görs med 

människor och i samhället medför etiska dilemman (Holme & Solvang 1997). Enligt 

Forskningsetiska principer (1999) finns det fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som ska uppfyllas när 

man genomför en studie. Innan vår studie började så tog vi telefonkontakt med våra 

respondenter samt skickade ut ett informationsbrev om hur vi skulle gå tillväga med 

intervjuerna. Informationskravet innebar att vi informerade respondenterna om att 

studien är frivillig att delta i och att de har möjlighet att när som helst avbryta sin 

medverkan. Det framgår också i Forskningsetiska principer (1999) att vi bör 

informera respondenterna om syftet med undersökningen och att vi bör få ett 

samtycke av de personer som ska delta, det vill säga att samtyckeskravet uppnås. När 

intervjuerna var genomförda så transkriberade vi intervjuerna ordagrant för att kunna 

återge i uppsatsen det som respondenterna ansåg viktigt när de besvarade våra frågor.  

 

Beroende på hur många personer som är inblandade i studien, kan anonymiteten vara 

svår att hålla. För att anonymitet ska uppnås benämner vi respondenterna i projektet 

KARB som handledare och respondenterna i organisationerna arbetsförmedling, 

försäkringskassan, socialtjänsten och landstinget som handläggare. För att det ändå 

ska bli tydligt vem som säger vad kommer vi att benämna dem handläggaren från 

arbetsförmedlingen, handläggaren från försäkringskassan, handläggaren från 

socialtjänsten och handläggaren från landstinget. När det gäller KARB väljer vi att 

benämna handledarna Eva och Åsa. Detta för att det ska bli tydligare i resultatet att 

se vilka som representerar KARB. Genom att vi informerade respondenterna om 

tillvägagångssättet så uppfyllde vi konfidentialitetskravet enligt Forskningsetiska 

principer (1999) som vi ser det. Vi som intervjuare har ett stort ansvar för resultatet 

vi får in och vi har tystnadsplikt även när vår studie är slutförd, det så kallade 

nyttjandekravet (ibid.). Våra intervjuer sker med professionella yrkesutövare och vi 

känner att det etiska dilemmat inte är lika känsligt som om man har ett 

klientperspektiv. De blir intervjuade i sin yrkesroll och inte som privatpersoner. 
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4 TEORI 

För att förstå samverkansförutsättningar använder vi professorn i sociologi, Berth 

Danermarks modell som teoretisk tolkningsram. I vår analys kommer vi även att 

använda oss av universitetslektor Owe Grapes teoretiska resonemang när det gäller 

samverkansintegrering i organisationerna som ingår i projektet KARB. Vi kommer 

att utgå från Grapes (2006) resonemang som tar sin utgångspunkt i nyinstitutionell 

organisationsteori. På så sätt tydliggörs vilken betydelse KARBs organisering har på 

samverkansmöjligheter och hinder. Dessa två teoretiska utgångspunkter kompletterar 

varandra genom att ha sin förankring i två skilda sätt att se på beslutsfattande och 

därmed också samverkan. Danermark (2000) förankrar sin modell i ett 

verktygsperspektiv (Røvik 2000) där resultatet av samverkan problematiseras, 

medan Grape (2006) resonerar ur ett symbolperspektiv där bilden av en framgångsrik 

samverkan är av större betydelse (ibid.). 

 

4.1 Danermarks modell 

För att analysera samverkan har Berth Danermark (2000) tagit fram en modell där tre 

olika faktorer ligger till grund för samverkans förutsättningar: kunskapsmässiga 

olikheter, organisatoriska skillnader samt skillnader i regelverk. Han menar att för att 

lyckas med samverkan behöver dessa tre faktorer lyftas fram till diskussion (ibid.). 

Danermarks (2000) modell kan ses ur ett verktygsperspektiv som Kjell Arne Røvik 

(2000) diskuterar i sin bok om moderna organisationer. Danermark (2000) har tagit 

fram sin modell som ett redskap, att använda för att få till en mer effektiv samverkan. 

Verktygsperspektivet enligt Røvik (2000) innebär att organisationerna gör rationella 

val, där mål och medel ligger i fokus. 

 

Människors handlingar bygger på olika antaganden om verkligheten, om hur 

problem uppstår och hur de kan lösas. Danermark (2000) menar att det är viktigt att 

komma ihåg att detta inte är fakta som har fastslagits, utan att det är just antaganden. 

I människobehandlande organisationer möts olika kunskapsområden som många 

gånger skiljer sig åt. En människas problem kan vara både biologiskt, psykologiskt 

och socialt samtidigt (en helhet) och därför möts professionella utifrån olika 

perspektiv i samverkan (ibid.). På den här kunskapsaspekten finns det två 
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dimensioner enligt Danermark (2000). Den första dimensionen består i att viss 

kunskap, beroende på yrkestillhörighet, väger tyngre än annan. Den andra består i att 

det sällan råder enighet inom ett och samma kunskapsområde. Det finns 

konkurrerande teorier eftersom det alltid finns ett stort utrymme för tolkning. 

Danermark (ibid.) menar att i ett samverkansprojekt finns olika teoretiska 

ställningstaganden, som styr hur vi ser på problemet. Dessa olika synsätt bör 

klargöras för att öka förståelsen för varandras synpunkter och därigenom underlätta 

samverkan. Danermark (2000) tar även upp språket som en bidragande del i 

samverkan. Det är viktigt att lära sig varandras begreppsapparater, eftersom språket 

kan utestänga och trycka ned. 

 

Danermark (2000) påpekar vikten av att tydliggöra den organisatoriska situationen 

för sig själv men också för dem man ska samverka med. Något som ofta ställer till 

problem i samverkan är var och hur beslut fattas i en organisation. En platt 

organisation har delegerat beslutsrätten långt ut i organisationen, medan i en 

hierarkisk organisation fattas besluten högre upp i organisationsstrukturen. Dessa 

olikheter kan göra det svårt att fatta gemensamma beslut, om personerna i samverkan 

har olika beslutsbefogenheter. Denna obalans kan skapa irritation och leda till 

ineffektivitet (ibid.). Därför menar Danermark (2000) att det är viktigt att redan 

innan samverkansarbetet startar diskutera vad gruppen får besluta om och inte samt 

att informera om de andra i gruppens mandat vad gäller beslutsrätten. Ett annat 

organisatoriskt förhållande som påverkar samverkan är den politiska styrningen 

enligt Danermark (2000). Den politiska styrningen är större i vissa organisationer än 

i andra och då påverkas organisationens frihetsgrad. Ju mer politiskt styrd 

organisationen är desto mindre frihetsgrad (ibid.). 

 

Danermark (2000) tar vidare upp frågan om skilda regelverk. Både enskilda individer 

som organisationer är styrda av olika regelverk såsom lagar och förordningar. Även 

centrala instanser ger ut anvisningar med olika direktiv. Dessa lagar och förordningar 

anger var verksamhetsansvaret ska ligga. I ett samverkansarbete möts olika personer 

som har ojämlika roller på grund av sin olika typ och grad av ansvar (ibid.). Detta är 

en fråga om makt och det är viktigt att klargöra så tidigt som möjligt vilka regler och 

lagar som styr samverkansarbetet, för att undvika problem och missförstånd (ibid.). 
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4.2 Grapes teoretiska resonemang 

Grape (2006) menar att ett samverkansprojekt innebär att det operativa ansvaret 

flyttas från den vanliga verksamheten, till mindre enheter som förhoppningsvis ska 

vara mer effektiva, flexibla och målinriktade. Samtidigt är styrningen centraliserad 

när det gäller medel och resurser. Inom nyinstitutionell organisationsteori lyfter man 

fram ett symbolperspektiv. Grape (2006) utgår från integreringens betydelse 

eftersom organisationer strävar efter legitimitet, vilket de får genom att 

institutionalisera symboler in i sin verksamhet (Røvik 2000).  

 

Det Grape (2006) menar är avgörande för framgångsrik samverkan mellan 

organisationer, är att integrationen måste fungera. Genom att fördjupa sig i hur 

integrationen i samverkan fungerar, hur relationen mellan de olika aktörerna ser ut, 

och komplettera detta med det nyinstitutionella perspektivet kan dynamiken i 

samverkan belysas. Den nyinstitutionella organisationsteorin menar att 

organisationer är begränsade i sin handlingsfrihet på grund av institutionella faktorer 

såsom sociala och kulturella beroenden mellan omgivningen och organisationen 

(Johansson 2006). Genom att följa samhällets krav blir organisationerna belönade, 

vilket ökar deras resurser, legitimitet samt möjligheter till överlevnad (ibid.).  

 

Begreppet institutionella logiker är något som Grape (2006) menar är viktigt att 

beakta, när man vill förstå vad som kan underlätta eller försvåra samverkan. Detta 

begrepp kan benämnas föreställningsramar, som skapas av organisationens 

”materiella, kulturella eller symboliska utgångspunkter som styr principerna för 

organisering och handlingar” (ibid:51). Den institutionella logiken formar vad 

organisationen anser att den bör och inte bör göra, den kan sägas utgöra underlag för 

aktörens domänanspråk, hur aktören vill arbeta inom samverkansprojektet. Även vad 

de andra organisationerna i projektet bör göra och inte bör göra formas av den 

institutionella logiken (ibid.). Grape (2006) definierar institutionella logiker med att:  

”Skilda organisationsföreträdare som skall samarbeta gör det utifrån skilda 

målsättningar, förutsättningar, förväntningar, önskemål och regelverk.” (ibid:53). 

 
De institutionella logikerna och domänanspråken är sammankopplade och utgår från 

organisationernas målsättningar, regelsystem och kunskapsområden (Grape 2006). 
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Det är viktigt att det finns en gränsdragning kring vad de olika organisationerna ska 

göra för att samverkansprojekten ska fungera i praktiken. För att uppnå detta bör 

domänanspråken inte likna varandra utan vara åtskiljda (ibid.). För att förklara dessa 

begrepp tydligare beskriver Grape (2006) de institutionella logikerna i samband med 

arbetsrehabilitering. Hälso- och sjukvården utgår från en medicinsk professionell 

logik i sitt arbete, försäkringskassan från en socialförsäkringsjuridisk logik, 

arbetsförmedlingen från en arbetsmarknadspolitisk logik och socialtjänsten från en 

socialrättslig logik.  

 

Integrationen av samarbetet mellan aktörerna inom samverkansprojektet avgör till 

stor del om projektet har en dominans av domänkonsensus eller domänkonflikt 

(ibid.). Domänkonsensus förekommer när de olika aktörerna är enade om hur 

samverkan ska fungera. Det krävs integration mellan aktörerna, att de istället för att 

konkurrera med varandra, kompletterar varandra. Förutsättningar för 

domänkonsensus är alltså att aktörerna har en samsyn gällande mål, medel och 

domänanspråk, vilket i sin tur ger möjligheter till ett effektivare arbete (ibid.). 

Domänkonflikter innebär däremot att integrationen är låg mellan aktörerna och de 

har ingen gemensam syn gällande mål, medel och domänanspråken. En hög grad av 

domänkonflikter innebär att samverkan hindras och att den blir ineffektiv (ibid.). 

Samverkansprojekt befinner sig oftast mitt emellan domänkonsensus och 

domänkonflikt (ibid.). 

 

Ett samverkansprojekt innebär ofta att organisationerna genomgår en 

förhandlingsprocess, där de försöker skapa stabilitet genom att nå fram till en 

samverkan som alla aktörer kan acceptera (Mallander 1998). För att uppnå 

integration i samverkan och därmed domänkonsensus, krävs det ett aktivt arbete. 

Detta arbete innebär att aktörerna strävar aktivt efter att samsyn ska råda gällande 

mål, medel och gränser för domänanspråk (Grape 2006). För att det ska ges 

möjlighet till domänkonsensus behöver denna process förekomma på flera 

organisatoriska nivåer, både på chefsnivå och på handläggarnivå (ibid.).  
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5 RESULTAT 

Här sker en presentation av det material som kom fram under våra intervjuer. 

Materialet presenteras utifrån fyra olika teman: Möjligheter med samverkan, hinder 

med samverkan, vad innebär samverkan för de aktörer som ingår i KARB och 

framtidsutsikter för samverkansprojektet.  

 

5.1 Möjligheter med samverkan 

I våra intervjuer är det tydligt att respondenterna ser många fördelar med projektet 

KARB. De två handläggarna på arbetsförmedlingen och försäkringskassan ser att 

dialogen mellan handläggarna på de olika organisationerna ökar genom samverkan i 

KARB, att de lär sig kommunicera och hitta ett gemensamt språk. Handläggaren på 

försäkringskassan säger att det kan vara svårt med dialog myndigheter emellan och 

att KARB då blir som en tredje part som underlättar denna dialog. Det som kommer 

fram under intervjuerna är att de frukostmöten som KARB ordnar kontinuerligt, ses 

som en hjälp till utökad dialog. Alla handläggare är välkomna att delta och det finns 

då möjlighet att träffa nyckelpersoner, som är viktiga för det framtida 

samverkansarbetet.  

 

Handledarna Eva och Åsa upplever också att KARB underlättar förståelsen mellan 

organisationerna. Att de kan lära sig varandras arbetssätt, komma ifrån okunskapen 

och istället mötas. Som Åsa uttrycker det: ”Man liksom möts och får veta, då förstår 

man mer, okay det är därför du gör så där som jag tycker är så himla konstigt, det är 

för att jag aldrig satt mig in i varför.” 

 

Vid intervjuerna märkte vi att respondenterna ser det som positivt att inte KARB har 

någon organisationstillhörighet eller utövar någon myndighetsutövning. 

Handläggaren på arbetsförmedlingen menar att om det blir jobbiga situationer i deras 

arbete när det gäller myndighetsutövning, så slipper KARB det eftersom de är 

oberoende. Handläggaren från arbetsförmedlingen säger: ”… och det ska man alltid 

ha klart för sig när man jobbar på en myndighet och det handlar om 

myndighetsutövning, att det ingår i uppdraget och man kan inte backa från det”. 

Även handläggaren från socialtjänsten tror att det bara är positivt med KARBs 
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oberoende från organisationstillhörighet och myndighetsutövning, eftersom många 

andra projekt inte har det så och de har inte heller fungerat så bra. Handledare Eva 

tycker också att det är en fördel att KARB inte har någon myndighetsutövning. De 

kan ju inte gå in i någon myndighet och säga hur de ska göra, utan de kan mer 

framföra det de ser. För individen kan det innebära att de får träffa någon som är 

opartisk, vilket kan vara en fördel. 

 

Under våra intervjuer framkommer det även att handledarna på KARB inte har så 

många ärenden samtidigt. De kan på så sätt lättare få fram mer information och 

därigenom hitta snabbare lösningar, än vad handläggarna på de olika 

organisationerna har möjlighet till. Som handläggaren från arbetsförmedlingen säger: 

”Alltså, de arbetar ju med en individ i taget, de har ju inte så många ärenden inne, jag 

sitter inte i den guldsitsen”.  

 

5.2 Hinder med samverkan 

Under intervjuerna kommer det fram att respondenterna ser många hinder med 

samverkan. De kan se att deras skilda uppdrag kan vara ett hinder. Handläggaren på 

arbetsförmedlingen menar att varje organisation gör sin egen bedömning utifrån sina 

olika uppdrag. Handläggaren på försäkringskassan menar att begreppsdefinitionen är 

olika, vilket kan vara ett hinder:  
Arbetsförmedlingen de har ju mycket det här att man ska vara anställningsbar, 
det finns ju många hinder på vägen och det här med att man, kanske man har 
dålig skolunderbyggnad, kanske inte har varit ute i arbetslivet och så vidare, som 
gör att det kan finnas svårigheter att vara anställningsbar, så det kanske måste till 
väldigt mycket insatser, men det kan ju vi inte ta hänsyn till i våra bedömningar  

 

Vi kan se att dessa olika begreppsdefinitioner kan leda till diskussioner om vad som 

är arbetsförmåga, beroende på vilket synsätt man har. 

 

Ett annat hinder som framkom vid intervjutillfällena var de informella reglerna som 

finns i organisationerna. Dessa ses som mycket starka och att de formas av 

respektive organisations egen kultur. Handläggaren från socialtjänsten menar att den 

egna organisationens informella regler färgar agerandet i samverkan:  
Man är ju ändå och representerar sin myndighet, så man är väl lite färgad av det 
på något vis och försöker väl hålla på det i alla fall, men tanken är väl att det inte 
ska vara så, men lite kanske det märks ändå 
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Handläggaren från arbetsförmedlingen säger: ”Jag märker när man kommer in hit då 

att det finns en gammal kultur eller gamla fördomar och gamla åsikter som lever 

kvar.” Handläggaren från arbetsförmedlingen menar att exempelvis landstinget har 

ingen kunskap om arbetsmarknaden, utan när de anser att individen är medicinskt 

färdigbehandlad så ska personen ut i samhället igen och klara sig själv. Risken finns 

då att enskilda individer blir bollade mellan organisationerna. Orsaken är att de inte 

riktigt vet hos vem ansvaret ska ligga. Handläggaren från arbetsförmedlingen 

uttrycker det så här:  
… och då blir det så att när… har sagt till exempel att, nej personen är inte 
berättigad till… ja då landar ju problemet i mitt knä och i… knä, och vi tvingas 
jobba vidare med det, och vi kan uppleva det lite grann som omöjligt uppdrag, 
att vi kan inte lösa det här, det är en bit som fattas 

 

Handläggaren från arbetsförmedlingen menar att om alla organisationer följer sina 

regelverk strikt, då blir det alltid en annan organisation som får sitta med ärendet. 

Denna omständighet är något som flera av våra respondenter tar upp som 

problematiskt. Många känner att det är vissa organisationer som är svårare att 

samverka med, oftast nämns försäkringskassan och landstinget.  

 

Även handledarna Eva och Åsa på KARB kan se att det finns två organisationer som 

har svårare att medverka på gruppträffar, och det är landstinget och 

försäkringskassan. Handledare Åsa säger att försäkringskassan har svårt att delta 

aktivt på gruppmöten, eftersom deras kultur och deras sätt att jobba är väldigt styrt. 

KARB har påtalat detta för försäkringskassan och de kan märka en förbättring. Att 

inte landstinget deltar vid gruppaktiviteter beror på tidsbrist för läkarna. Däremot 

säger handledare Åsa: ”… men inte just i samverkan i ärenden eller så, då deltar alla 

lika mycket, det gör dem”.  

 

5.3 Vad innebär samverkan för de aktörer som ingår i KARB 

Handledare Eva berättar att projektet KARB inte liknar andra projekt. I KARB blir 

inte den remitterande handläggaren frikopplad, utan är aktiv under hela ärendets 

gång. Eva menar att genom detta arbetssätt vill KARB komma ifrån ”het-potatis-

syndrom”, vilket innebär att: ”Man kan inte kasta in nån hos KARB och tro att, ja nu 
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får jag tillbaka den här med en lösning om några månader, det funkar inte”. Eva har 

en känsla av att detta arbetssätt inte passar alla handläggare, och att det skulle kunna 

vara en orsak till att inte alla remitterar till KARB. Evas och Åsas syn på projektet 

KARB är att projektet borde leva vidare i organisationerna. Meningen är att KARB 

ska leverera arbetsmetoder som kan få organisationerna att tänka:  
Jag har en person jag har kört fast med, ska vi lösa sekretessen, jag kan ringa till 
läkaren så kan vi prata med dem på försörjningsstöd och så tar vi ett möte här 
tillsammans, allihopa  

 
Handledarna Eva och Åsa menar att handläggarna ute på organisationerna ska tänka 

så själva, inte tänka att det här skickar jag till KARB. 

 

Vid våra intervjuer resonerar även handledarna Eva och Åsa kring de enskilda 

handläggarnas syn på samverkan. De menar att de handläggare som är vana vid att 

arbeta med samverkan ser KARB som en resurs och en möjlighet. Är de däremot 

ovana vid samverkan, kan KARB kännas som ett hot och nästan lite otäckt, eller som 

Åsa säger:  
Helt plötsligt så kommer vi utifrån in i ett ärende som man själv kanske har 
jobbat med under en längre tid, man var rädd att jaha, ska dem hoppa på mig och 
tycka att jag har inte gjort mitt jobb, för att den här personen inte har kommit 
vidare, det är ju inte det som liksom är vår tanke, men jag kan tänka mig att man 
kanske kunde känna så 

 
Flera av våra respondenter var förväntansfulla när KARB startade. De tyckte att det 

kändes positivt att alla fyra organisationerna var med från början. Handläggaren från 

försäkringskassan säger: ”Jättebra att fyra myndigheter går samman och att alla är 

med från början.” De trodde däremot att de skulle bli av med sina krångligaste 

ärenden, att de skulle få hjälp med dem. Även handledare Eva kände att 

förväntningarna på projektet KARB var att handläggarna skulle få hjälp med sina 

svåraste ärenden. Att handläggarna hade en liten hög att skicka redan innan projektet 

var uppstartat.  

 

Det fanns mycket kritik mot gamla projekt och handledare Åsa var orolig att övriga 

organisationer skulle tänka så även om KARB: ”Bara myndigheterna tycker och 

tänker att vi gör nån nytta och att vi är bra, liksom att de kan använda sig av oss och 

att vi är till nytta för dem.” Handläggaren från socialtjänsten tycker: ”… att det 

kändes mer genomtänkt, alltså från början med projektbeskrivning och 

samordningsförbundet som håller i det”. Även handläggaren från försäkringskassan 
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anser att projektet KARB kändes mer seriöst än andra projekt som har funnits 

tidigare. Handläggaren från försäkringskassan menar att så länge syftet och tanken är 

att få individer att komma tillbaka, är det positivt med samverkansprojekt.  

 

Handläggaren från socialtjänsten berättar att det i början var svårt att veta vilka som 

skulle remitteras till KARB, det var lätt att tänka: ”Va skönt, nu tar jag de här 

svåraste, tyngsta, som har gått här i tjugo år, som jag inte vet vad man ska göra 

med.” Även handläggaren från försäkringskassan trodde att det var en annan 

målgrupp från början, att det skulle vara en vidare målgrupp. Handledare Eva säger: 

”Jag förväntade mig att vi lite mer skulle få rätt målgrupp, alltså jag förstod att man 

skulle skicka lite fel personer, för det gör man, det är ju ett nytt projekt.” Även 

handledare Åsa uttrycker en känsla att de övriga organisationerna kan vara lite 

negativa när det gäller målgruppen som KARB ska jobba med: ”… ska det behöva 

vara projekt för det här, ska ni jobba med alla som vi tycker är roliga, vilka ska vi 

jobba med då, liksom ska ni ta åt er all ära”.  

 

Även om de flesta var positiva till KARB, kan vi se att handläggarna hade blandade 

förväntningar på projektet. Handläggaren från arbetsförmedlingen menar att det nog 

mest var negativa förväntningar på projektet KARB när det startade. Handläggaren 

från arbetsförmedlingen trodde att projektet skulle vara mer träningsinriktat, men 

istället blev det: ”… en oberoende utredningsenhet som skulle kunna samla ihop 

myndigheterna och få dem att prata med varandra igen, och det var ju inte riktigt så 

jag hade tänkt”. Idag anser däremot denna handläggare att det fungerar väldigt bra 

med KARB och att synen på projektet har förändrats.  

 

Handläggaren från socialtjänsten anser att KARB hjälper till med arbete som tar 

mycket tid i anspråk, att KARB har möjlighet att jobba djupare och hårdare med den 

enskilde individen. Detta har inte övriga organisationer möjlighet till. Det är också 

KARB som kallar till möten och håller i kontakterna mellan organisationerna, vilket 

handläggaren från socialtjänsten ser som en tidsvinst. 

 

Handläggaren från arbetsförmedlingen menar att från chefshåll var man väldigt 

lyrisk över projektet, men det är klart: ”Står du på ett torn så har du bättre utsikt än 

om du står nere på marken, så är det ju.” Handläggaren från försäkringskassan tror 
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att diskussioner om KARB har förts på en högre nivå och känner inte att 

handläggarna har varit delaktiga i de diskussionerna. Handläggaren från 

försäkringskassan tycker det är svårt att veta hur ledningen tänker, utan anser att: 

”Det vore bättre om man arbetade vertikalt istället för horisontellt.” Under 

intervjuerna märkte vi att flera respondenter inte känner något stöd från sin ledning, 

att kommunikationen mellan de olika nivåerna i organisationerna inte verkar fungera 

fullt ut.  

 

Flera handläggare har sagt att de känner chefernas stöd i samverkansarbetet. Vi ser 

att detta kan bero på att KARB från början var en idé från chefshåll. Handläggaren 

från socialtjänsten menar att det kan vara både positivt och negativt att KARB 

kommer från chefshåll: ”Ibland kan man ju önska att de efterfrågade våra behov 

mer.” Handläggaren från socialtjänsten säger visserligen att de blev informerade 

innan och det är upp till dem själva att reagera och säga sin åsikt: ”Men det är väl 

som vanligt att man inte gör det, för att på nått vis låter man det starta och hoppas det 

blir bra så”. Enligt handläggaren från socialtjänsten är inte ledningen så delaktig i 

samverkansarbetet, de ger inga direktiv till handläggarna att använda sig av KARB. 

Detta tror inte denna handläggare är en nackdel i sig, utan tror det är viktigare att 

lyckade exempel lyfts fram till diskussion från andra handläggare, istället för att 

chefen ska ge direktiv.  

 

Handläggaren från arbetsförmedlingen anser att det finns stöttning från ledningen 

med att gå på till exempel KARBs frukostmöten, och att dennes chef förutsätter att 

det avsätts tid för projektet KARB: ”Det har ju med kompetens och nätverk och 

andra saker, det är ju viktigt i vårat arbete.” Handläggaren från försäkringskassan 

däremot tycker inte att det finns tid att gå på möten:  
Hur gärna jag än skulle vilja det finns inte utrymme utan vad jag gör det är ju att 
jag… vi tidsredovisar alltså varje ärende och vad vi gör… den tiden tar jag ju 
från mitt ordinarie arbete, men någon särskild avsatt tid för det här det har jag ju 
inte 

 

5.4 Framtidsutsikter för samverkansprojektet 

Många av våra respondenter tror att när KARBs projekttid är slut, kommer de 

organisationer som har ett gott samarbete fortsätta att samverka. Handläggaren från 
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arbetsförmedlingen har idag direktnummer till en av organisationerna och anser att 

där fungerar samverkan bäst, medan övriga organisationer är svåra att nå:  
De sitter fortfarande bakom lykta dörrar, det går inte att få tag på dem och det är 
det som vi känner att vi skulle behöva ha den dialogen och lita lite mer på 
varandra, man ser inte kundnyttan i det, utan i det läget behövs nog KARB kan 
jag tänka mig  

 

Handläggaren från försäkringskassan ser det så, att detta måste lyftas på 

departementsnivå, att vi måste lära oss se helheten. Handläggaren från 

försäkringskassan menar att till exempel landstinget måste lära sig att se mer till 

helheten, och upplever att de är mer intresserade av att bota det sjuka, istället för att 

arbeta mer rehabiliterande.  

 

Handledare Åsa berättar att de har försökt påverka cheferna ute i organisationerna, 

att stötta sina handläggare med att använda de resurser som finns. Problemet som 

Åsa ser är att handläggarna ute på de fyra organisationerna känner av en tidsbrist. De 

tror att det inte finns någon tid över till samverkan, utan de lägger all sin tid på den 

enskilde individen: ”Om man bara tänkte efter, inser man att det skulle ju vara 

mycket bättre om vi träffades och arbetade tillsammans.” Åsa menar att tanken om 

samverkan försvinner någonstans på vägen i det dagliga arbetet, på grund av 

handläggarnas tankar om tidsbrist.  

 

Handledare Eva menar att KARB kom till eftersom ledningarna på respektive 

myndighet såg behovet av samverkan, det skulle bli mer effektivt. Tanken var 

antagligen att individen inte skulle gå runt hos myndigheterna och att det skulle 

sparas tid. Eva tror även att handläggarna har stöd hos ledningen med att avsätta tid 

för samverkansprojektet, eftersom det lyftes på den nivån. Däremot är frågan hur 

ledningen har informerat ner det i organisationerna, vilket vi kan se är bristfälligt, 

eftersom flera handläggare inte känner något stöd från ledningen. 

 

Handläggaren från arbetsförmedlingen menar att alla organisationer har snäva 

marginaler idag, och att det är ett styrinstrument från regeringen: ”Det styr ju vår 

verksamhet vilka medel vi får och hur mycket handläggare vi kan ha på plats.” För 

att få en mer kostnadseffektiv myndighet så vore det bästa att slå samman de olika 

organisationerna och konstruera en enda myndighet, säger handläggaren från 
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arbetsförmedlingen. Detta har gjorts i exempelvis Norge och Danmark, och 

handläggaren från arbetsförmedlingen tror även att det går att få bort hinder i 

samverkan genom att konstruera ett enda system.  

 

Handledare Eva menar att det finns ekonomiska vinster med att satsa på målgruppen 

som KARB riktar sig mot. Om de enskilda individerna inte behöver gå upp på de 

olika myndigheterna, blir det en vinst för samhället på sikt, eftersom det finns 

individer som har gått runt alldeles för länge. När det gäller pengar som 

organisationerna har satsat på projektet KARB, får de tillbaka pengar så fort någon är 

med och jobbar i KARB. Det kan vara ett sätt att få till samverkan. Åsa säger: ”Ju 

mer de samarbetar med oss, ju mer pengar får de tillbaka, så det där har vi använt lite 

som morot ibland.” Frågan är om de medel finns som skulle behövas för att 

genomföra en organisatorisk förändring när det gäller att samverka? Åsa menar att 

det är betydelsefullt att synas hos politikerna: ”… syns man inte finns man inte”. 

Eftersom KARB är ett tidsbegränsat projekt, krävs det att politikerna förstår nyttan 

som KARB anser att de gör, annars får inte projektet leva vidare. 

 

Under våra intervjuer har vi märkt att många av våra respondenter ser samverkan ur 

ett individperspektiv. Att samverkan fungerar om de enskilda handläggarna är 

engagerade och positiva till samverkan. Handläggaren från socialtjänsten tror att 

samverkan mellan de fyra organisationerna bara kan fortsätta efter KARB om:  
… en eller ett par väldigt engagerade människor som har varit där ofta och 
upptäckt det positiva med det och verkligen tar tag i det, och ger sig sjutton på 
att det ska fortsätta, annars är det där ju sånt som rinner ut i sanden tyvärr, som 
så mycket annat 

 

Även handledarna Eva och Åsa ser att samverkan är beroende av de enskilda 

handläggarna. Åsa menar att de som remitterar till KARB är öppna för samverkan 

och tror på det. De blir därigenom också mer öppna för andras arbetssätt, de har en 

prestigelöshet och är inte rädda för att visa sina egna misstag. De andra som inte 

remitterar till KARB kör mer sitt eget race, som de alltid har gjort.  

 

Handläggaren från arbetsförmedlingen tror att ett projekt som KARB behövs, och 

har svårt att se att det blir ett avslut när projekttiden är slut. Handläggaren från 

försäkringskassan tycker att samverkan fungerar bra: ”… eftersom de jobbar åt 
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samma mål och det finns struktur”. Handläggaren från försäkringskassan tillägger 

dock att: ”Projekt är en lösning när ingen tar sitt ansvar” och att: ”… projekt är en 

konstruktion och skulle egentligen inte finnas”.  

 

Handläggaren från socialtjänsten ser en fördel med att de som anställdes i projektet 

KARB inte är så involverade i någon annan organisation. Även om en del av dem 

kommer från berörda organisationer, så har de inte varit där så länge, utan de kan gå 

in i samverkan med nya tankar och idéer. Handläggaren från landstinget hoppas att 

KARB får fortsätta efter projekttidens slut:  
… eftersom ingen annan organisation jobbar på samma sätt och accepteras av 
alla organisationer som gemensamt redskap, tycker att KARB varit en stor 
tillgång i det dagliga arbetet med individer som stått utanför arbetslivet under 
lång tid, eller inte kommit in än 

 

Handledare Åsa har förhoppningen att övriga organisationer ska se KARB som en 

möjlighet till utveckling av nya arbetssätt, eller som hon säger: ”Vi är liksom ingen 

sesam öppna dig, och vi tror inte vi är det heller, utan vi finns här för att prova nya 

metoder.” När vi frågar handledarna Eva och Åsa vad de tror om samverkan i 

framtiden, om KARB försvinner, säger Åsa:  
Har man fått kontakt med vissa handläggare på andra myndigheter igenom 
KARB och det har fungerat bra, så upprätthåller man säkert den kontakten, men 
jag tror att det blir ett samarbete bestående, men inte en samverkan 
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6 ANALYS  

Vi kommer i detta kapitel använda oss av tidigare forskning samt våra teoretiska 

perspektiv, för att kunna analysera materialet vi fick fram under intervjuerna och 

därigenom uppnå vårt syfte och besvara våra frågeställningar. Vi har valt att inte dela 

upp vår analys under olika rubriker. Vi anser att det blir lättare att följa analysen som 

en löpande text.  

 

Handläggarna som använder sig av KARB kan se att dialogen mellan de olika 

organisationerna har ökat efter projektet startade. De har genom att kommunicera 

med varandra hittat ett gemensamt språk. Danermark (2000) tar upp att språket är en 

medverkande faktor i samverkansarbete. Genom att lära sig varandras 

begreppsapparater så hamnar man på en jämlik nivå, eftersom språket kan vara 

utestängande eller nedtryckande (ibid.). Brist på kommunikation och olika 

språkbegrepp har en negativ inverkan på samverkan. Ett gemensamt språk 

underlättar även förståelsen för varandras utgångspunkter och det blir lättare med ett 

gränsöverskridande arbete (Hjortsjö 2005). De som vi intervjuade tillhör kategorin 

som ser samverkan som en resurs; det är handläggare som använder sig av KARB 

och remitterar ärenden dit. Det kunde ha varit intressant att se vilka svar vi hade fått 

från de handläggare som inte remitterar till KARB, om de tycker att 

kommunikationen mellan organisationerna har förbättrats tack vare KARB.  

 

Fridolf (2000) tar i sin rapport upp att hierarkier och starkt professionellt inflytande 

påverkar kommunikation och dialog i stora organisationer. Som exempel tar hon upp 

landstinget, vilken anses ha en stark hierarki. Vårt intervjumaterial visar att även 

respondenterna har märkt av landstingets svårigheter när det gäller att aktivt delta i 

samverkan. I arbetet kring de enskilda individerna fungerar det, men vid gruppträffar 

har landstinget svårt att medverka. Det verkar vara svårt med kommunikationen i 

stora organisationer, vilket vi tror kan bero på att det är långt mellan beslutsnivåerna. 

De som arbetar på den operativa nivån arbetar alltför långt ifrån nivån där besluten 

fattas (Fridolf 2000). 

 

Danermark (2000) diskuterar regelverkens betydelse för samverkan, och menar att 

organisationerna är styrda av dessa regelverk. Detta kan påverka samverkansarbetet 
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om man inte gör klart vilka regler som styr det gemensamma arbetet. För att undvika 

missförstånd och hinder bör det göras tidigt i projektet. Även Fridolf (2000) menar 

att: ”Det är organisationernas mål och uppdrag som hindrar ett för individen bra 

samarbete. Ska dessa följas till punkt och pricka ges inget utrymme för eget 

handlande” (ibid:82). Våra intervjuer visar att de formella reglerna, lagstiftningen, 

anses som ett stort problem av några utav respondenterna. Det vi kan märka är att 

regelverken kan ställa till bekymmer för den enskilda individen. Att de blir ”bollade” 

runt bland organisationerna eftersom de har behov av hjälp från flera håll. 

Individerna riskerar då att hamna i en gråzon mellan organisationer, trots att 

samverkansprojekt startas för att undvika denna problematik.  

 

Organisationens informella regler såsom kultur och värderingar spelar stor roll i 

samverkansarbetet, menar flera av våra respondenter. Hjortsjö (2006) framhåller att 

det inte är helt konfliktfritt att samverka, eftersom det kan uppstå kulturkrockar 

mellan organisationerna. Johansson (2006) diskuterar just hur institutionella faktorer, 

som sociala och kulturella, påverkar samverkan mellan organisationer, eftersom 

dessa faktorer kan begränsa handlingsfriheten för organisationerna. Han menar att 

många organisationer följer samhällets krav när det gäller hur de ska fungera, 

eftersom organisationerna då blir legitima och deras resurser ökar. Våra respondenter 

kommer från gamla och starka organisationskulturer, vilket kan bidra till att deras 

arbetssätt har institutionaliserats. De tänker inte alltid på sina handlingar och vi tror 

att dialogen som uppstår genom KARB kan underlätta för att öppna upp nya sätt att 

tänka. 

 

Fridolf (2000) för fram att varje organisation har en historia som präglar dem, där 

normer och värderingar har byggts upp under många år och som påverkar 

organisationernas sätt att agera. Även Grape (2006) för ett resonemang om de 

föreställningsramar, institutionella logiker, som skapas av organisationens kulturella 

utgångspunkt vid organisering av verksamheten. Att föreställningsramarna formar 

vad organisationen anser att den bör göra och inte bör göra. I vårt insamlade material 

märks det tydligt att organisationerna är styrda av kulturella och institutionella regler 

när de utformar sitt arbetssätt. Våra respondenter verkar vara medvetna om denna 

problematik, vilket kan göra att samverkan underlättas. Det vi funderar på är om det 

är genom projektet KARB som respondenternas medvetenhet har ökat, eller om de 
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hade dessa tankar redan innan projektet startade? Det vi också ställer oss frågande till 

är, som vi har nämnt tidigare, om de handläggare som inte vanligtvis remitterar till 

KARB tänker på samma sätt. Är även de medvetna om problematiken med kulturella 

och institutionella regler när det gäller samverkansarbete? 

 

I våra intervjuer diskuterar handläggarna vikten av att föra en dialog mellan 

organisationerna, för att få en bättre samverkan. Det gäller att lita lite mer på 

varandra, lära sig att kommunicera och hitta ett gemensamt språk. Fridolf (2000) tar 

upp betydelsen av dialog och att den inte ska underskattas. Det är när professionella 

möts i samverkan som det har en gynnande effekt för individen, det vill säga när man 

hittar gemensamma lösningar. Grape (2006) anser att samverkansprojekt kräver en 

stor del av integration. Ju större integration som finns i samarbetet mellan 

handläggarna, desto större domänkonsensus. Han menar att domänkonsensus 

förekommer när de olika aktörerna är överens om hur samverkan ska fungera. För att 

uppnå detta betonar Grape (2006) att handläggarna ska komplettera varandra istället 

för att konkurrera med varandra. Detta uppnås genom att föra en dialog och genom 

att kommunicera. Även vi anser att kommunikation och dialog är viktiga 

beståndsdelar för att underlätta samverkan. 

 

Handledarna på KARB ser den tysta kulturen som finns på varje organisation som ett 

hinder. Samtidigt menar handledarna att de jobbar på ett sådant sätt att de försöker 

lösa problem innan de blir ett hinder. Danermark (2000) resonerar om vikten av att 

diskutera regelverk/informella regler, för att därigenom upptäcka att hindren är färre 

än vad man tror från början. En handledare i KARB kunde se att det ibland märktes 

att landstingets röst väger tyngst i samverkan. Samtidigt kände handledaren att 

organisationerna lyssnade på KARBs bedömningar, eftersom de har samlat in 

material från alla berörda organisationer, även från läkarna. Handledaren upplever 

dock att de flesta oftast är öppna för vad de olika handläggarna har att säga, trots 

organisationstillhörighet.  

 

Att det finns en maktaspekt med samverkan tar Danermark (2000) upp, det vill säga 

att viss kunskap har mer status än annan. Han menar att all kunskap är viktig, men att 

läkarens ord ofta väger tyngst. I Hjortsjös (2006) studie påvisas att ju närmare 

aktörerna kommer varandra i samverkan, desto viktigare blir det att hålla på sin 
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organisationstillhörighet. På så vis blir det tydligt vilket uppdrag man har och att det 

är skillnader dem emellan. Detta ser vi som gynnsamt då KARB inte har någon 

organisationstillhörighet, det vill säga man undviker ett hinder som kan uppstå i 

samverkan mellan olika organisationer.  

 

När det gäller chefskapets betydelse för samverkan fick vi olika svar från våra 

respondenter. De kan alla känna chefernas stöd i samverkansarbetet, men flera 

handläggare säger att cheferna inte är delaktiga i denna samverkan. Detta upplevs 

som både positivt och negativt, eftersom lyckade exempel på samverkan, som 

kommer från andra handläggare, ses som bättre än direktiv från chefen. 

Kommunikationen mellan verksamhetsnivå och ledningsnivå verkar inte fungera 

fullt ut.  

 

I Socialstyrelsens rapport (Fridolf 2000) diskuteras vikten av vertikal 

kommunikation och inte bara horisontell kommunikation. I rapporten kan man läsa 

att det finns en klyfta mellan dessa två nivåer, att cheferna uppfattas som otydliga av 

handläggarna. En handläggare som vi intervjuat påtalar just att: ”… det vore bättre 

om man arbetade vertikalt istället för horisontellt”. Även Grape (2006) påtalar 

betydelsen av att samverkansprocessen sker på flera organisatoriska nivåer, både på 

chefsnivå och på handläggarnivå. När vi granskar vårt intervjumaterial känns det 

som om ledningen jobbar för sig och handläggarna för sig. Detta kan bli ett problem i 

samverkansarbetet, vilket både Grape (2006) och Fridolf (2000) visar i sina studier.  

 

Även handledarna i KARB har sett en viss problematik med kommunikationen 

mellan ledningsnivå och handläggarnivå. Grundtanken med KARB var att människor 

inte skulle behöva gå runt hos de olika organisationerna och att det skulle sparas tid. 

Från ledningshåll på varje organisation sågs behovet av samverkan, och tanken var 

att få ett effektivare arbete. Man kan säga att cheferna på de olika organisationerna 

såg ett redskap i KARB, för att höja effektiviteten. Danermark (2000) uttrycker att 

det kan skapas en obalans om den organisatoriska situationen inte är klarlagd för de 

inblandade i samverkan. Denna obalans kan leda till ineffektivitet och kan skapa 

irritation. Även Grape (2006) diskuterar vikten av att alla aktörer i samverkan, på 

alla nivåer, måste ha en viss samsyn när det gäller mål och medel. På handläggarnivå 

känner de av en tidsbrist och därför tror de att de inte hinner med samverkan. Vi kan 



29 

se att i och med detta har grundtanken från ledningens håll försvunnit i det dagliga 

arbetet. 

 

Vissa handläggare känner sig pressade av den politiska styrningen, att deras medel 

och resurser styrs från regeringshåll. Danermark (2000) menar att ju mer politiskt 

styrd en organisation är desto mindre frihetsgrad har man. En handläggare säger att 

ekonomin styr hur resurserna fördelas och detta styr även samverkansarbetet. 

Samtidigt berättar en handledare på KARB att så fort en handläggare är med och 

jobbar i projektet, får den organisationen som handläggaren tillhör tillbaka pengar 

som de har satsat i projektet. Handledarna diskuterar också vikten av att synas hos 

politikerna, eftersom KARB är ett projekt och därmed tidsbegränsat. Ser politikerna 

att KARB gör nytta och att de når sina mål, kanske de får vara kvar. Detta anser vi 

visar på hur handledarnas frihetsgrad påverkas av deras beroende av politikerna. 

 
Våra intervjuer visar på att respondenterna anser att det är på verksamhetsnivå som 

förutsättningarna för samverkan finns, att samverkan fungerar om de enskilda 

handläggarna är positiva och engagerade. Detta nämner även Fridolf (2000) i sin 

rapport: ”Alla är inte positiva till att samarbeta, och många är rädda om sin egen 

specialisering” (ibid:8). I vårt resultat märker vi att handläggarna ser KARB som en 

länk mellan de handläggare och organisationer där samverkan brister. Danermark 

(2000) diskuterar problematiken med att människors handlingar är uppbyggda av 

antaganden om verkligheten. Vi kan se att varje enskild handläggare har en egen 

uppfattning om vad som är ett problem och hur de ska lösa det, eftersom alla har en 

egen unik kunskap och erfarenhet. Det Danermark pekar på som viktigt i en 

samverkansprocess är att klargöra dessa olika synsätt och kunskaper, för att på så sätt 

öka förståelsen för varandra (ibid.). Vi anser att KARB försöker uppfylla detta 

genom sina arbetsmetoder, där kommunikation och kartläggning ingår, och 

därigenom få fler handläggare att delta i samverkansarbetet.  

 

Handledarna i KARB menar att samverkan är beroende av de enskilda handläggarnas 

öppenhet för nya arbetssätt. Om de inte har en viss prestigelöshet, där de är beredda 

att visa sina egna misstag, blir det svårt att få till ett gemensamt arbete. Handledarna 

menar att relationer spelar en viktig roll för att lyckas med en rehabilitering. Att 

relationer och öppenhet är viktigt i samverkan anser Grape (2006), när han diskuterar 
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integrationen mellan organisationerna. Han menar att man behöver studera hur 

relationen mellan de olika aktörerna ser ut, för att öka förståelsen för 

samverkansproblematiken.  

 

Hjortsjö (2006) tar upp personkemi i sin avhandling. Hon benämner det som 

personliga relationer och behov av trygghet. Genom att samverka byggs det upp 

personliga relationer mellan handläggarna på respektive organisation, vilket skapar 

trygghet och tillit. Dessa faktorer är inget som går snabbt att bygga upp, utan det 

kräver ett engagemang samt att tid avsätts. Det måste sedan underhållas för att inte 

ebba ut. Vi ser då vikten av att handläggarna prioriterar att gå på frukostmötena, 

eftersom det är där de har möjlighet att bygga upp relationer med övriga 

organisationer för framtiden.  

 

Vad som visar sig i våra intervjuer är att en handläggare avsätter tid för att gå på 

mötena, medan en annan handläggare inte anser sig ha tid eller stöttning från 

ledningen när det gäller möten. För att samverkansprojektet ska leva vidare efter 

projektets slut, behövs det troligen några eldsjälar som engagerar sig och för det 

vidare. Fridolf (2000) anser också att det krävs engagemang och tid av handläggarna, 

att det är de själva som bestämmer hur samverkan kommer att bli. Det anser även en 

av handledarna på KARB spelar stor roll, samverkan behöver inte bara 

implementeras på organisationsnivå utan även på verksamhetsnivå. 

 

Förväntningarna på KARB var blandade. En handläggare trodde att KARBs 

arbetssätt skulle vara mer träningsinriktat, medan de andra handläggarna såg sin 

chans att få hjälp med de individer som de kört fast med. Hjortsjö (2006) skriver: ”… 

samarbete blir en kod till förändring genom förhoppningen att lyckas, där man 

tidigare på egen hand inte har nått framgång” (ibid:64). Handläggarna tyckte att 

projektbeskrivningen på KARB verkade mer genomtänkt, än tidigare projekts 

projektbeskrivningar, att KARB kändes mer seriöst. Våra intervjuer visar också att 

KARB har möjlighet att hjälpa till med tidskrävande arbete, som de övriga 

organisationerna inte hinner med.  

 

Grape (2006) diskuterar begreppet institutionella logiker eller föreställningsramar, 

som han menar är viktiga att ta hänsyn till för att förstå samverkans möjligheter och 
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hinder. En organisations institutionella logik ger form åt dess domänanspråk, eller 

som Grape (2006) säger, hur aktören vill arbeta inom samverkansprojektet. Vårt 

insamlade material åskådliggör att både de anställda på KARB och handläggarna på 

de fyra organisationerna, går in i samverkan med olika domänanspråk. De har alla 

olika förväntningar och uppfattningar om vilket arbetssätt som fungerar i samverkan.  

Grape (2006) betonar också att det bör finnas en gräns mellan organisationernas 

domänanspråk, vad de ska göra för att samverkan ska fungera i praktiken. De 

samverkande parterna har en grund från sin ursprungliga organisation när det gäller 

målsättningar, regelsystem och kunskapsområden, vilket vi tror är viktigt att de 

behåller även i ett gemensamt arbete som i projektet KARB. Däremot får de inte 

glömma bort att kommunicera och föra en dialog om varandras olika domänanspråk. 

 

Handläggarna på de olika organisationerna berättar att de har svårt att se en 

fungerande samverkan mellan dem, om inte KARB finns kvar. En handläggare 

menar att KARB accepteras av alla organisationerna som ett gemensamt redskap, 

vilket gör att samverkan fungerar. Mallander (1998) anser att de flesta 

samverkansprojekt går ut på att förhandla fram en gemensam lösning för samverkan, 

som alla aktörer kan acceptera.  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Den tidigare forskning vi har tagit del av visar på hinder i samverkansarbetet, 

exempelvis regelverken. När vi utformade vår intervjuguide fokuserade vi till viss 

del på dessa hinder. I det resultat vi har fått fram kan vi se att respondenterna inte 

upplever hinder i någon större utsträckning. Detta resultat förvånade oss eftersom vi 

hade förväntat oss en mer negativ bild. Detta positiva resultat kan ha många 

anledningar som vi ser det. Det kan vara så att projektet faktiskt fungerar. En annan 

anledning kan vara att handläggarna blev handplockade av anställda i KARB, och att 

det då är svårt att förhålla sig kritisk.  

 

Det som har framkommit i vårt material är att projektet KARB inte har någon 

myndighetstillhörighet eller myndighetsutövning. Som handledarna själva beskriver 

det: ”vi är en cirkel i mitten och sen flyter dem här fyra organisationerna runt oss”. 

Det vi kan se är att KARBs oberoende hjälper till i samverkansarbetet. Eftersom 

samordningsansvaret ligger hos KARB, kan de kringgå många problem med 

regelverk och synsätt. Man kan nästan säga att KARB uppfyller Danermarks (2000) 

tre faktorer för en lyckad samverkan. KARB tar hänsyn till organisationernas 

kunskapsmässiga olikheter, organisatoriska skillnader samt skillnader i regelverk, 

genom att föra en ständig diskussion och dialog med de inblandade aktörerna. Våra 

respondenter menar också att KARBs oberoende är en fördel för deltagarna. Att de 

som remitteras till KARB känner en större trygghet, och därmed har lättare att öppna 

sig, jämfört med när de träffar myndighetspersoner. Handledarna på KARB får då in 

ett större material att sammanställa i en kartläggning, vilket kan ge individen större 

chans till annan försörjning.  

 

En annan aspekt av projektet KARB är att handläggarna på de fyra organisationerna 

får fördelar i sitt arbete. Handledarna på KARB har mer tid avsatt till varje enskilt 

ärende, vilket innebär att deras dokumentation blir utförligare. Även om individen 

inte bedöms ingå i KARBs målgrupp, får handläggarna till sig denna dokumentation. 

De får på så sätt lättare att jobba vidare med individen inom sin egen organisation. 

Vår fundering är om dagens ”slimmade” organisationer med fler enskilda individer 

per handläggare, påverkar behovet av projekt. Om varje handläggare hade färre 

ärenden, precis som de i KARB, så hade kanske inte projekt behövts.  



33 

Inför vår studie läste vi om samverkan, där det framgick att en vertikal 

kommunikation i organisationerna är en av förutsättningarna för en lyckad 

samverkan. Vårt resultat visar att de som arbetar på verksamhetsnivå, nära klienten, 

inte har samma uppfattning. De flesta av våra respondenter såg den horisontella 

kommunikationen, mellan handläggarna, som viktigast. Fungerade den, så fungerade 

deras gemensamma arbete. Det var bara försäkringskassan som såg den vertikala 

kommunikationen som viktig, att dialogen mellan handläggare och chef fyller en 

viktig roll. Den handläggaren hade önskat mer stöttning och kommunikation med 

chefen, för att samverkan skulle ha fungerat bättre. Ett skäl till detta kan vara den 

organisationens uppbyggnad. Vi ser att försäkringskassan som organisation är styrd 

och ”fyrkantig”, vilket även övriga respondenter nämner. Regelverken blir då 

styrande och risken finns att de används som ett skydd, istället för som en möjlighet.  

 

Det som inte får glömmas bort när man diskuterar framgångsfaktorer med 

samverkansprojektet KARB, är att de handläggare som har använt sig av KARB, 

förmodligen är öppna och positiva till samverkan redan inför projektet. De som är 

negativa till samverkansprojekt fortsätter förmodligen vara det, oavsett hur många 

olika projekt som startas. Respondenten på försäkringskassan menar att projekt bara 

är en konstruktion och egentligen inte ska behöva finnas. Två av våra respondenter 

tror att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och socialtjänsten måste gå samman 

till en enda myndighet i framtiden. I Norge har man infört denna typ av myndighet. 

Man måste lära sig att se till helheten hos människor och inte fokusera på ett speciellt 

område. Alla människor är komplexa och har styrkor och svagheter inom många 

olika områden. Frågan är om samverkansprojekt kan förändra detta eller om en 

sammanslagning av myndigheter är den enda lösningen. 
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BILAGA 1 
Kalmar 2008-11-19 

Madeleine Gustavsson   Handledare: Jan Petersson 
Charlotte Nilsson    Humanvetenskapliga institutionen 
Socionomprogrammet    Högskolan i Kalmar 
Högskolan i Kalmar 
E-post mg22fw@student.hik.se  E-post: jan.petersson@hik.se 
 
 
Intresseförfrågan om medverkan i c-uppsatsen ”KARBs 

betydelse för samverkan” 
Hej, vi heter Madeleine Gustavsson och Charlotte Nilsson och studerar 

socionomprogrammet vid Högskolan i Kalmar. Vi läser vår sjunde termin och står nu 

inför arbetet med en c-uppsats, som vi gett arbetsnamnet ”KARBS betydelse för 

samverkan”. Med detta brev vill vi kort redogöra för vår studie och förhoppningsvis 

intressera Dig att medverka. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka KARBs betydelse för samverkan i 

rehabiliteringsfrågor mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget och 

socialtjänsten. Vi kommer att utgå från följande frågeställningar:  

• Vilka förväntningar fanns på projektet KARB? 

• Vilka möjligheter och hinder ses i samverkansarbetet? 

• I vilka situationer kan organisationernas skilda regelverk vara ett problem? 

 

I vår studie har vi tänkt använda oss av intervjuer och det är vår förhoppning att du 

som handläggare från din organisation vill delta. Din medverkan är av stor betydelse 

för genomförandet av denna studie. Intervjun kommer att ske vid ett tillfälle och 

beräknas ta cirka 45 minuter. Vid ditt medgivande kommer den att bandas med en 

vanlig bandspelare och banden kommer att spelas över när bearbetningen är klar. 

Uppgifter som rör person eller organisation kommer att avidentifieras. Du har alltid 

rätten att när som helst avbryta och/eller avstå från att delta i undersökningen om Du 

så önskar. Har Du frågor som uppstår går det bra att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

Madeleine Gustavsson Charlotte Nilsson 
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BILAGA 2 
Intervjufrågor  
Skillnader i regelverk 

1. De organisationer som medverkar i KARB arbetar utifrån olika lagstiftningar. 

I vilka situationer märker du att respektive regelverk är ett hinder? 

2. Har ni diskuterat de skilda regelverken inför ert gemensamma arbete i 

KARB? 

3. Går det att samverka trots olika formella/informella regler. Förklara. 

(Med formella regler menar vi lagstiftning och med informella menar vi 

riktlinjer, värderingar, kultur i organisationen.) 

 

Organisatoriska skillnader 
4. Ser du någon skillnad i maktbalansen mellan de olika organisationerna och 

hur påverkar det i så fall samverkan? Ge exempel. 

5. Känner du att den politiska styrningen i organisationen påverkar vilken 

frihetsgrad du har i ditt arbete? 

6. Upplever du att ledningen stöttar dig i ditt arbete med KARB? Ge exempel. 

7. Får du möjlighet att avsätta tid för KARB? Ge exempel. 

 

Kunskapsmässiga olikheter 
8. Anser du att det går att förena olika kunskapsområden/kompetenser och i så 

fall på vilket sätt? 

9. Anser du att det finns en förståelse för organisationernas olika 

kunskapsområden/kompetenser? Ge exempel. 

 

KARB 
10. Vilken är den vanligaste anledningen till att du remitterar klienter till KARB? 

Ge exempel. 

11. Vad innebär det för dig att en klient har blivit rehabiliterad? Ge exempel. 

12. När anser du att klienten är rehabiliterad? Ge exempel. 

13. Vilka förväntningar hade du när projektet KARB startade? Positiva/negativa?  

14. Vilka möjligheter respektive hinder såg du med projektet KARB? 
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15. Ge ett exempel när du har varit nöjd respektive missnöjd med samverkan. 

16. Känner du att KARB kom till som en ”lösning på problemet” eller som ett 

redskap till att lösa problem med? 

17. Anser du att personkemi har någon betydelse i ert gemensamma arbete? Ge 

exempel. 

18. Är det någon organisation som du anser är lättare att samverka med? 

19. Anser du att samverkan är till för den enskilde individen eller för 

organisationen? 

20. Hur tror du det gemensamma arbetet kommer att se ut när projektet KARB är 

avslutat? 

 


