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Abstrakt 

Samverkan i Kronobergs län bedrivs mellan försäkringskassa och arbetsförmedling. Verksamheten 

innebär arbetslivsinriktad rehabilitering för individer. Under 2007 presenterade länet ett mycket gott 

resultat för verksamheten och låg i topp jämfört med övriga län. Därav finns intresse att studera 

verksamheten. Studiens syfte är att beskriva det samverkansarbete som sker mellan myndigheterna i 

verksamheten Samverkan och att generera hypoteser som kan förklara de goda resultatsiffror 

Kronobergs län har presterat. Studien är utformad som en beskrivande fallstudie med sammansatt 

design. Det vill säga en studie av ett nutida fenomen som vi i vår forskarroll har haft liten kontroll 

över, kombinerat med att vi har frågor med ”hur” och ”varför” formulering.  Vi har använt oss utav 

såväl kvalitativ- som kvantitativ data. För att återge en bred bild har metodtriangulering använts.  

Empirisk data har inhämtats genom enkätundersökning samt djupintervjuer. Analys av data har skett 

genom SPSS (kvantitativ) och Open Code (kvalitativ). 

 

Genom studien framträdde en rad olika faktorer som kan anses mer eller mindre bidragande till länets 

resultatsiffror. Dessa resulterade i olika konklusioner som kunde kopplas till det presenterade positiva 

resultatet gällande tydlig och konkret målsättning, ett utvecklat teamarbete och nuvarande ledarstil.  
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INTRODUKTION 

Samverkan mellan myndigheter och organisationer är en nödvändighet för personer som har 

behov som berör flera olika samhällsinstanser. Inom välfärdsområdet har det de senaste 15 åren 

skett en ökad specialisering av roller och uppgifter i organisationer (Axelsson & Axelsson 2006). 

Inom rehabiliteringsområdet behövs  

samtidiga professionella tjänster som inte bara finns tillgängliga var för sig 
utan ingår i en sammanhållen process och är anpassade till den enskilda 
patienten/klienten/sökandens problemsituation (Socialstyrelsen, Arbets-
marknadsverket, Arbetsmiljöverket, Svenska Kommunförbundet, Land-
stingsförbundet & Riksförsäkringsverket 2001, s.12).  

Detta innebär att det är en nödvändighet för samhällets olika rehabiliteringsinstanser att 

samarbeta på bästa möjliga sätt för att nå en lyckad rehabilitering för individen. Denna rapport 

är fokuserad på samarbete mellan två av dessa instanser, nämligen Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan som tillsammans bildar Samverkan i Kronoberg. 

SAMVERKAN - BEGREPPET 

Inledningsvis kan en definition av begreppet samverkan vara på sin plats. Danermark beskriver 

samverkan enkelt:  

Samverkans minsta gemensamma nämnare är att två eller fler personer 
interagerar om något i ett specifikt syfte (2004, s.17). 

 Att ’interagera’ innebär att man på något sätt utbyter något och i en samverkansprocess handlar 

det ofta om utbyte av information. Det man samverkar om, ’något’, måste vara klarlagt för att 

samverkan ska kunna fungera. Utan objekt om vilket man ska samverka om finns alltså ingen 

grund för samverkan. ’Syftet’ med samverkan är oerhört viktigt att klarlägga för att inte hela 

samverkansidén ska äventyras menar Danermark (2004) vidare. Att samverkan handlar om 

såväl samordning som samarbete kan man se i gängse definitioner. Ett tydligt exempel på en 

sådan definition ger Kommunförbundet:  

Med samverkan menar vi att två eller flera organisationer systematiskt 
utformar sin besluts- eller arbetsprocess så att personer i organisationerna 
samarbetar för att uppnå gemensamma mål (Kommunförbundet 1994, s.6). 

Ser man till detta så är det viktigt med en gemensam målsättning för att uppnå god samverkan. 

Skillnaden mellan samarbete och samverkan är Danermark noga med att förtydliga:  
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Den innebörd jag här ger samverkan är att det är en verksamhet som sker i 
en tydlig organisatorisk kontext, t.ex. mellan olika huvudmän. Det är alltså en 
specifik form av samarbete (2004, s.17).  

Samverkan kan även definieras utifrån rehabiliteringsområdet. En definition på samarbete inom 

rehabiliteringsområdet ger Socialstyrelsen et al.: 

”Vi kan beskriva samarbete som att samla samhällets resurser kring en individ i syfte att 
öka hälsa, livskvalitet och egenförsörjning samt minska samhällets resurser i form av 
transfereringar, vårdkonsumtion och handläggningstider” (2001, s.13).  

I lagens mening finns också olika definitioner. Försäkringskassans plikt att samverka i 

rehabilitering återfinns i AFL 22 kap 5 §: 

Försäkringskassan skall, om den försäkrade medger det, i arbetet med 
rehabiliteringen samverka med hans eller hennes arbetsgivare och 
arbetstagarorganisation, hälso- och sjukvården, socialtjänsten samt 
arbetsmarknadsmyndigheterna och andra myndigheter som kan vara berörda. 
Försäkringskassan skall därvid verka för att dessa, var och en inom sitt 
verksamhetsområde, vidtar de åtgärder som behövs för en effektiv rehabilitering 
av den försäkrade (SFS 1962, s.381 ).  

Där menas att samverkansplikten kan innebära kontakter med arbetsmarknadsmyndigheter, 

arbetsgivare och hälso- och sjukvård bland annat (Westerhäll, Bergroth & Ekholm 2006). Hur 

begreppet samverkan tolkats skiljer sig dock.  En del har tolkat samordning och samverkan som 

ett likvärdigt begrepp, såsom det beskrivs i AFL 22 kap 5 §. Försäkringskassan menar att 

samordning är olika rehabiliteringsåtgärder som en försäkrad behöver för att lyckas få tillbaka 

sin arbetsförmåga. Därigenom återfår denne förutsättning att försörja sig själv genom 

förvärvsarbete (ibid.) Samverkan kan betraktas som ett målinriktat arbetet mellan 

Försäkringskassan och rehabiliteringsansvariga parter. Detta i syfte att få ut så mycket som 

möjligt av tillgängliga rehabiliteringsresurser.  

SAMVERKAN – VERKSAMHETEN I KRONOBERG 

Arbetsförmedlingens rehabiliteringsarbete kan grovt delas upp i två gruppenheter; 

Arbetsförmedlingen rehabilitering och Samverkan. Båda dessa verksamheter håller sig med 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Individerna i de olika grupperna skiljer sig dock (se figur 1). 

Själva Samverkan kan ses som en handlingsplan mellan länsarbetsnämnderna och 

Försäkringskassans länsorganisationer (VIS 2007) som syftar till att få fler människor i behov av 

samordnade rehabiliteringsinsatser att återgå i arbete (Länsarbetsnämnden 2005).  

Målet är att sökande skall få ett arbete eller utbildning (personlig kommunikation Corshammar 

2007). Ser man till Samverkan nationellt har man, som nämnts tidigare, haft ett mål att nå 40 
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procents tillbakagång till arbete under 2007.  Siffran är densamma under 2008. När Samverkan 

startade nationellt hade man som mål 30 till 35 procents återgång (Corshammar 2008), vilket 

successivt har ökats. År 2006 missade Samverkan i Kronobergs län målet på 40 procent med två 

procentenheter, varför det under 2007 var naturligt att ha kvar samma mål. Målen sätts utifrån 

vad man anser är möjligt och rimligt att uppnå (ibid.). Skulle Samverkan i Kronobergs län vilja 

ändra målsättning vad gäller tillbakagång kan man i viss mån göra detta. Man får dock aldrig gå 

under den gräns som är satt för Samverkan nationellt sett, det vill säga under 2007 och i 

dagsläget 40 procent. Däremot är en höjning av målsättningssiffran för det egna länet en 

valmöjlighet.     

 

 

 

 

 

 

 

FIGUR 1 Målgrupper för AF Rehabilitering och Samverkan (VIS 2008). 

I Arbetsförmedlingens (AF) rehabiliteringsarbete arbetar man med arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Dessa riktade resurser finns inom AF rehabilitering och Samverkan. 

 

Målgrupper för Arbetsförmedlingen Rehabilitering 

− Arbetslösa som har ett eller flera funktionshinder som medför  

 nedsatt arbetsförmåga  

− Sjuskrivna med sjuk- eller aktivitetsersättning. 

 

 

Målgrupper för Samverkan: 

− Sjukskrivna som är arbetslösa  

− Arbetslösa som har tidsbegränsad sjukersättning samt personer med icke  

tidsbegränsad sjukersättning, 

 vars arbetsförmåga förbättrats och behov finns av samordnade rehabiliterande insatser. 

− Unga med aktivitetsersättning 

− Anställda sjukskrivna eller anställda med sjukersättning eller aktivitetsersättning som inte kan 

 återgå till sin anställning 

− Personer som inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen men bedöms  

behöva arbetsrehabiliterande insatser för att komma tillbaka till arbetslivet. 
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Själva urvalet av individer till Samverkan står Försäkringskassan (FK) för. Det är dem som tar 

fram förslag på personer som skall tas upp. Dock är medarbetare från båda myndigheterna 

involverade och diskuterar om individerna innan definitivt upptag sker. För att få bli upptagen 

skall individen bedömas kunna arbeta tio timmar per vecka (Corshammar 2007). När en person 

blivit upptagen i Samverkan arbetar man coachinriktat med denne under tolv månader. Under 

denna tid försöker man finna ut vilken typ av arbete som är lämpligt. Även vilka eventuella 

anpassningar som kan behövas på arbetsplatsen eller i arbetet. Utbildning kan också vara 

aktuellt för individen.  I Kronobergs län fungerar Samverkan så att man finns i två städer i länet, 

Växjö och Ljungby, varav Växjö är huvudkontor. Totalt 16 personer är anställda inom 

Samverkan. Av dem sitter 6 personer i Ljungby (4 på AF, 2 på FK) och 10 personer i Växjö (7 på 

AF, 3 på FK). Förutom dessa arbetar två personer på konsultbasis, en konsult på respektive ort. 

Samordningsansvarig är huvudsakligen lokaliserad på Arbetsförmedlingen i Växjö men besöker 

Ljungby regelbundet. Vardera myndigheten har handläggare som enbart handhar sökande inom 

Samverkansdelen (ibid.). För att kunna utföra samverkan myndigheterna emellan blir den 

sökande ombedd att skriva under en fullmakt som godkänner att FK och AF diskuterar 

personärendet sinsemellan eftersom att uppgifterna betecknas som allmänna handlingar. En 

allmän handling är en handling som inkommit, upprättats eller förvaras hos en myndighet 

(Sveriges Lagar 2006). Samverkan har specialistkompetens att tillgå genom arbetsterapeut och 

psykolog. Man har även möjlighet att köpa in annan specialistkompetens om behov skulle finnas 

(Corshammar 2007). Som exempel kan Rygginstitutet nämnas. De gör utredningar, konstruerar 

träningsprogram och har så kallad ryggskola där individen lär sig hur han/hon skall använda sin 

kropp så det skonar ryggen. Här har Samverkan i Kronobergs län köpt tjänster. Vad som 

eventuellt behövs köpas in utifrån bedöms från individ till individ och i samråd med denna 

(ibid.). 

Samverkan i Kronobergs län visar i sin slutrapport för 2007 att de ligger i topp med 53 procent 

(FIGUR 2) av de i Samverkan som återgått till arbete (tittar man på dem som fullföljt Samverkan 

så har man över 73 procents återgång) på tolv månader. Återgång till arbete betyder i detta fall 

att man gått tillbaka till en anställning, inte nödvändigtvis till samma arbetsplats som innan man 

blev sjukskriven. Arbetstiden är allt från 25 procent och uppåt och anställningsformen kan 

innefatta allt från subventionerat lönebidrag till icke subventionerat nystartsjobb (Corshammar 

2008). Resultatsiffrorna kan jämföras med till exempel Gotland och Västerbotten som ligger i 

botten med 24 procent respektive 30 procent. 
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    FIGUR 2, Resultat Samverkan län för län 2007 angett i procent (VIS, 2008) 

Ser man till Kronobergs läns egna förväntningar och krav på sig själv har dessa också fallit väl ut 

(Corshammar 2007). Detta syns statistiskt om man jämför länets resultat med den egna 

måluppfyllelse som 2007 låg på 40 procents återgång under varje månad. Den totala återgången 

låg på 53 procent (VIS 2008), det vill säga 13 procent över målet på återgång. Gör man samma 

jämförelse över hela riket, där också målet var 40 procents återgång, hamnar resultatet på 38 

procent (Corshammar 2007), det vill säga 2 procent under måluppfyllelsen. 

Vad är det då som gör att Samverkan i Kronobergs län har så goda resultat? Man kan tänka sig 

flera olika variabler som kan påverka resultatet. Det vi finner intressant är att Samverkan finns i 

alla län över hela landet och att resultaten skiljer sig så kraftigt åt. Vi vet till exempel att 

arbetsmetoden skiljer sig åt mellan de olika länen, samverkansorganisationerna ser lite olika ut, 

arbetsmarknaden ser olika ut, ja det finns många faktorer som kan spela in. Vi vill studera just 

Samverkan i Kronoberg närmare för att se vilka hypoteser man skulle kunna ta fram för att 

försöka förklara deras goda resultat. 

FAKTORER SOM HÄMMAR OCH FAKTORER SOM FRÄMJAR SAMVERKAN 

Att myndigheter samverkar sinsemellan är numera ingen ny företeelse. Man kan se i olika 

studier och rapporter av samverkansprojekt, däribland Beta- och Stockholmsprojektet 

(Westerhäll et al. 2006), att arbetsformen är ett försök att minska individers rundgång bland 

aktörer och därmed få en mer effektiv insats. Danermark och Kullberg (1999) menar att vårt 

samhälle förändrats och att idag måste aktörer samverka. Man hävdar att arbetsformen 
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samverkan inte längre är ett alternativ i syfte att förbättra sin verksamhet, utan en förutsättning 

för att aktören skall kunna utföra sina åtaganden. Detta kan backas upp av det faktum att statliga 

och kommunala myndigheter har blivit mer specialiserade (Westerhäll et al. 2006). Lagstiftning 

och uppdelat budgetansvar förstärker bilden. Denna starka uppdelning och specialisering 

innebär att de administrativa gränsdragningarna både inom och mellan samhällssektorer och 

myndigheter har ökat (ibid). 

Utvecklandet av samverkan mellan aktörer måste alltså ses som ett medel att underlätta för 

individen och minska dennes väntetid på insatser, samt att effektivisera aktörernas arbete och 

därmed uppnå bättre resultat som både samhälle och individ tjänar på. Det är dock inte 

smärtfritt eftersom samverkan sker mellan exempelvis myndigheter.  

Ser man till olika samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet kan man utläsa olika hinder 

eller faktorer som hämmar samverkan; 

− Mål som är vagt formulerade. 

− Samverkanspartner har olika ekonomiska intressen. 

− Samverkanspartner har olika kunskapstraditioner och professionella mål. 

− Skilda organisatoriska strukturer. 

− Suddig ansvarsfördelning. 

− Relationen mellan de samverkande parterna är asymmetrisk. 

− Dålig samordning. 

− Hög personalomsättning. 

− Stor arbetsbelastning. 

− Den etiska praxisen skiljer sig mellan aktörerna.   

Ser man till faktorer som främjar en  god samverkan går följande att utläsa; 

− Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt. 

− Aktörers funktionsgränser är tydliga. 

− Verksamheten är samlokaliserad i gemensamt hus. 

− Finansiering av verksamheten är samordnad. 

− Administrationen är samordnad. 

− Samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka. 

− Man får fram ett lagarbete, dvs. alla berörda aktörer är involverade. 

− Gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. 

− Gemensam fortbildning bedrivs för samtliga i personalen. 
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− Att man får ekonomisk stimulans, eller att tvingad lagstiftning föreligger. 

(Danermark & Kullberg 1999). 

MÅLFORMULERING 

Kaufmann och Kaufmann (2005) tar upp vikten av målsättning. Man skriver att uttrycket att 

göra så gott man kan, mer kan man inte begära utgör en allmän uppfattning av prestation bland 

människor. Å ena sidan skyddar det individen från att pressas för hårt, å andra sidan kan 

individen känna ro även vid misslyckanden, då han/hon ändå gjort sitt bästa. Samtidigt har 

forskning pekat på att denna typ av generella förmaningar inte ger individer tillräckligt med 

information om den prestationsnivå som förväntas av dem (ibid.). Edwin Locke skapade 

målsättningsteori om motivation som senare utvecklades av Gary P. Latham (ibid.), som menar 

att mål som sätts upp är individens källa till prestation (Robbins 2001). Teorin hävdar att målen 

visar oss vad vi behöver göra och vilka insatser som krävs för att nå dit (Kaufmann & Kaufmann 

2005). Betoning läggs på att specifika mål främjar prestationen bättre än generella mål. Även 

feedback som ges på ett konkret vis ger positiv effekt samt ger vägledning till individen och kan 

ses som nödvändig för att lära sig nya saker (ibid.). I teorin finns det två betingelser som skall 

uppfyllas för lyckat resultat; 

Commitment, medarbetares målförpliktelse; att den enskilde känner en förpliktelse att följa 

målsättning och inte ändrar på denna själv eller rent utav överger den.  

Self-efficacy, individens självförmåga; vad den enskilde tror att hon/han kan klara av i en 

specifik uppgift. Hög självförmåga innebär att man ser sig kompetent, låg självförmåga innebär 

att man känner osäkerhet och tvivel på sin egen kompetens och vad man kan uppnå. 

EKONOMI 

Ekonomin anses mycket central som hinder för samverkan. Det finns flera 
exempel på att regelverket används för att övervältra kostnader mellan 
myndigheter. Det gäller särskilt mellan stat och kommun. De olika 
myndigheternas strukturer såsom delegation, administrativa system och 
organisationsstruktur hindrar i flera fall samverkan (Socialstyrelsen et al. 
2000, s.8).  

Olika myndigheter som samverkar har olika ekonomiska möjligheter, samtidigt hör det till det 

normala att myndigheternas ekonomiska möjligheter är begränsade. Cheferna inom 

samverkansprojekt är nyckelpersoner när det gäller att få mer resurser knutna till 

samverkansarbetet går att läsa i Socialstyrelsen et al. (2001). Det är viktigt att synliggöra det 
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som sker, och att visa att man tycker att verksamheten är värdefull tillsammans med andra 

myndigheters chefer.  

Cheferna, å sin sida, kan tycka att det är svårt att bli ålagd att samverka och att få sina resurser 

omfördelade samtidigt som organisationens ledning kräver lojalitet mot den egna 

organisationen. En gemensam budget ser man som en lösning, enligt Socialstyrelsen et al. 

(2001). 

Sammanfattningsvis kan man säga att det som såväl chefer som övrig personal ser avgörande för 

vad som sker i samverkansarbeten, är den ansträngda ekonomin hos myndigheterna. 

KUNSKAPSTRADITIONER OCH PROFESSIONELLA MÅL 

Olika myndigheter har olika krav på utbildningsnivå hos personalen, samtidigt som olika 

kompetensnivåer och utbildningsbakgrunder kan påverka inflytandet över 

rehabiliteringsprocessen. Vidare går att läsa i Socialstyrelsen et. al (2000) att för att man ska 

kunna samverka krävs såväl specialisering som hög kompetens inom det egna yrket. Olika 

kompetensnivåer ger olika status och detta kan påverka samverkan negativt. Ser man mer 

specifikt på samverkan inom rehabilitering så är det viktigt med generalistkompetens, det vill 

säga samlad kunskap om mötena med olika specialister.  

Stenberg (1999) menar i sin rapport att kunskaperna om samverkan är väldigt svävande och 

spridda. Det faktum att offentliga organisationer har fått entydiga direktiv att just samverka gör 

att det behövs kunskapsgenerering såväl teoretiskt, som praktiskt eftersom kunskaperna inte 

finns.  

Den studie som Socialstyrelsen et al. (2001) har gjort om samverkans organisering visar att det 

gemensamma lärandet är en förutsättning för att samverkansarbetet ska utvecklas. I flera av de 

studerade områdena så har man satsat på gemensam utbildning och handledning för att 

organisationerna ska kunna närma sig varandra. En gemensam kompetensutveckling skapar 

gemensamma referensramar. Man behöver lära för att kunna ta tillvara erfarenheter och man 

behöver lära för att förändra processer (ibid.). 

ORGANISATORISKA STRUKTURER OCH SAMORDNING 

Återfinns en samordnad administration anses det som främjande för en god samverkan 

(Danermark & Kullberg 1999). Likaså om samverkande parter sitter i gemensamma lokaler eller 

samma hus. En dålig samordning verkar hämmande för samverkansarbete (ibid.). 
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Socialstyrelsen et al. (2001) beskriver samlokalisering som en tvärsektionell resurs som gör det 

möjligt att genomföra rehabiliteringsuppdrag på bästa sätt. 

De olika myndigheternas strukturer såsom delegation, administrativa system 
och organisationsstruktur hindrar i flera fall samverkan (Socialstyrelsen et al. 
2000, s.8).  

Skilda strukturer kan påverka hur en myndighet agerar i olika frågor. Även de administrativa 

systemen påverkas av de olika strukturerna och systemen kan bli svåra att samköra. Det är inte 

ovanligt att myndigheter har olika organisatorisk indelning och det är inte möjligt att utgå från 

en geografisk enhet, det är dock oftast mellan försäkringskassa och arbetsförmedling som det 

finns en sådan funktionsindelning. Olika myndigheter har olika grad av delegation och därmed 

olika möjligheter att hantera budget och redovisning. Som beskrivs i Socialstyrelsen et al. 

(2000), just försäkringskassan och arbetsmarknadsmyndigheten är mycket begränsade i fråga 

om att inom en rambudget omdisponera mellan konton. 

På samma linje går Westerhäll et al. (2006) som menar att just förekomst av olika regelsystem 

som i många fall faller tillbaka på lagar som de centrala myndigheterna är satta att bevaka, är ett 

hinder som är framträdande. Man menar att denna strukturella skillnad i sin tur leder till en 

kulturell skillnad myndigheterna emellan, då regelsystemen bidrar till att se och betrakta 

personen i fråga samt myndighetsrollen på olika sätt.  Detta kan få betydelse då man använder 

sig av olika fackspråk och lägger fokus på olika ting (ibid.) 

För att underlätta samverkan mellan myndigheter ur en strukturell aspekt tar Westerhäll et al. 

(2006) upp följande:  

o Regelbundna möten handläggare emellan från berörda myndigheter.  

Här skall utbyte av information ske samt diskussioner om behov av 

samordnade insatser. 

o Skapa särskilda samrådsgrupper eller särskilda *case managers.  

o Etablera multiprofessionella team, det vill säga handläggare eller 

specialister från berörda myndigheter som bildar team.  Dessa team kan 

arbeta mer eller minde kontinuerligt och ta gemensamt ansvar för sin 

målgrupp.  

                                                             

* case manager, lotsar berörd individ mellan berörda myndigheter och upprätthåller kontakt mellan 

individ och myndighet. 
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o Att slå samman myndigheter är den yttersta formen för strukturell 

samverkan. Även att bryta ut eller slå samman delar av myndigheterna är 

ett sätt. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH FUNKTIONSGRÄNSER 

Viktigt för en god samverkan är tydliga ansvarsområden. För att kunna ha tydliga 

ansvarsområden krävs det att organisationerna känner respekt och förtroende för varandra, 

något som enligt Socialstyrelsen et al. (2001) är avgörande för samarbetets utveckling då klara 

ansvarsroller ger tydlighet och effektivitet. Det blir också enklare att följa upp arbetet om 

ansvarsrollerna är tydliga (ibid.). Danermark och Kullberg (1999) menar att det lätt kan bli så 

att en organisation:  

snävar in sitt ansvarsområde på ett sådant sätt som hämmar samarbete kring 
patienter eller klienter som man har ett gemensamt ansvar för (1999, s.55).  

Det är med andra ord viktigt att man har tydliga ansvarsroller samtidigt som man öppnar upp 

för samarbetet. Westerhäll et al. (2006) utvecklar detta med att det är vanligt att myndigheterna 

ser problemen i separata delar (till skillnad från klienten som ser sin situation som en helhet) 

och denna strikta uppdelning gör att en myndighet ofta inte vet vad den andra gör. Det är alltså 

viktigt att inte bara veta sin egen roll i sammanhanget utan även andras. 

 RELATION MELLAN ORGANISATIONER 

För en god samverkan är det viktigt med ett symmetriskt och jämlikt förhållande mellan 

myndigheterna. Som går att läsa i Socialstyrelsen et al. (2001) så finns det ofta föreställningar 

om varandras handlingsutrymme, myndigheter emellan, som begränsar samarbetet. Mandell 

och Steelman (2003) menar att ett av vanligast förekommande problemen i litteraturen om 

samverkan är just underliggande konflikter organisationerna emellan. Vanligt är att man har 

åsikter om den andra organisationen, som man måste hantera när organisationerna ska 

samverka. Man menar dock att samverkan mellan myndigheter i sin tur kan göra att 

myndigheterna tänjer på sina gränser och på så sätt får större utrymme att möta individen på 

rätt sätt, utan att bara agera för att följa reglerna i sin egen myndighet (Socialstyrelsen et al. 

2001). 

Det är också viktigt att myndigheterna har samma syn på uppdrag och begrepp. Socialstyrelsen 

et al. (2000) beskriver fyra centrala begrepp som är viktiga för samverkan: 

rehabiliteringsbegreppet, arbetsförmåga, sjukdom och helhetssyn. 
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Rehabilitering är ett begrepp som olika myndigheter definierar på ett sätt som markerar deras 

ansvar. Inom arbetsmarknadsmyndigheten talas det om yrkesinriktad rehabilitering och inom 

försäkringskassan arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Arbetsförmåga kan även den definieras olika. Socialstyrelsen et al. tar upp frågeställningar som; 

när anses en person arbetsför och om det finns personer som är arbetsoförmögna. (2000). Olika 

myndigheter kan ha olika syn på vem som är anställningsbar och vilken grad av arbetshinder 

som finns. Med detta inte sagt att så är fallet inom Samverkan i Kronoberg, men det kan finnas 

viktiga skillnader i myndigheternas syn på rehabiliteringsprocessen. 

Begreppet Sjukdom är svårdefinierat på så sätt att det är en process: 

… det går inte alltid att säga när den börjar och när den slutar (Socialstyrelsen 
et al. 2000 s.28).  

Berörda myndigheter kan med andra ord få problem med att definiera när åtgärder ska sättas in 

och av vem. 

Till sist begreppet Helhetssyn som kan definieras på flera sätt. Talar man om helhetssyn för 

individen, för individen och närmiljön eller för samspelet mellan individ och arbetsgivare? 

Socialstyrelsen et al. (2001) beskriver att olika myndigheter kan ha olika definitioner på 

begreppet och detta kan påverka samverkan. 

Vidare är det inte ovanligt att myndigheter sinsemellan benämner en individ på olika vis 

(Westerhäll et al. 2006). Det kan vara ”den försäkrade”, ”den sökande”, ”klienten” eller 

”brukaren” till exempel.  Dessa olika benämningar grundar sig inte bara i olika fackspråk, utan 

hänger samman med kulturella skillnader myndigheter och organisationer emellan. När en 

organisation väl är skapad tenderar den till att bli institutionaliserad genom att dess uppgifter 

och roll blir accepterade i ett vidare spektrum (Axelsson & Axelsson 2006). Kulturen i en 

myndighet hänger i sin tur samman med strukturella sätten myndigheten i fråga ser på 

individen och myndighetsrollen (ibid.), vilket kan skapa motsättningar vid samverkan.  

Förutom begrepp som kan definieras olika hos myndigheterna så påverkas arbetet av hur 

asymmetriskt förhållandet mellan de samverkande parterna förhåller sig (Danermark & 

Kullberg 1999). En hög asymmetri hämmar en god samverkan (ibid.). Westerhäll et al. (2006) 

pekar på att strukturella och kulturella faktorer är ett hinder för samverkan då detta ger olika 

former av revirbevakande beteende. Detta sker inte bara myndigheter och chefer emellan utan 

också medarbetare emellan då man vill försvara sina synsätt, yrkesroller och kunskaper 

gentemot varandra (ibid.) Vidare vad gäller relation tar Danermark och Kullberg (1999) upp att 



- 15 - 

 

en assymetri i relationen mellan myndigheter kan hämma en god samverkan. Westerhäll et al. 

(2006) menar att en skevhet, det vill säga en asymmetri, kan skapas just genom revirtänkandet. 

LEDNING OCH SAMORDNARE 

Ledarstilen har stor betydelse för samverkan går att läsa i Socialstyrelsen et al. (2000) i sin 

promemoria. Till exempel kan en traditionell hierarkisk ledarstil vara ett hinder för samverkan, 

eftersom det innebär att slå vakt om sin egen organisation och ekonomi. En prestations- och 

produktionsinriktad ledarstil kan göra att individerna inte får en så bra individuell lösning som 

de behöver. En ledarstil där kvalitet och individuella lösningar belönas låter bra i teorin men kan 

vara svår att genomföra i praktiken eftersom det lätt blir dubbla budskap med såväl ökad frihet 

som ökad detaljreglering. I Socialstyrelsen et al. finns att läsa:  

Det behövs ett annat ledarskap med en mer interorganisatorisk 
utgångspunkt, utifrån medborgarnas olika behov, framför interna 
organisatoriska intressen (2001, s.25). 

Även i Socialstyrelsen et als underlag från experter (2001) trycker man på vikten av ett bra 

ledarskap: 

Den tydligaste inverkan för att åstadkomma samarbete, enligt vad 
utvärderingen påvisar, sker genom dialog och ledarskap (2001, s.22).  

Vidare menar man att det är svårt att samarbeta på lång sikt om man inte har sin chefs 

medgivande och kanske framförallt stöd. Det räcker nämligen inte att medge samarbete, 

cheferna måste vara aktiva i samarbetet själva. Handläggarna behöver insikt i vad cheferna gör 

och vilka frågor som diskuteras. Mandell och Steelman (2003) menar att ledaren måste vara väl 

insatt i bakgrunden och vad som influerat samverkansarbetet, samt hur dessa faktorer kan 

användas för ett fortsatt bra samverkansarbete. 

Ett vanligt problem är att det inte finns någon förankring mellan cheferna och 

samverkansprojekten. Det kan till exempel bero på att projekten inte har förankrats och 

verksamheten inte beskrivits för chefer och politiker, eller att cheferna inte har möjlighet att 

sätta sig in i projekten visar en av studierna som Socialstyrelsen et al. (2001) gjort. 

Gamla teorier vad gäller ledarskap har framhållit att vissa människor helt enkelt föds med 

egenskaper som gör dem till lämpliga och framgångsrika ledare (Hwang et al. 2005). Något 

starkt stöd för denna uppfattning har inte getts. Däremot finns det en del personlighetsaspekter 

som man kan koppla samman med ledarskap (ibid.). Framförallt är det egenskaperna intelligens 

och talförhet som lyfts fram. Idag menar man att ett effektivt ledarskap bottnar i samspel av 
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personlighetsegenskaper mellan ledare och den grupp han arbetar med, samt den/de uppgifter 

gruppen skall lösa.  

Det finns en klassisk indelning av ledarskap som man kan dela in i tre kategorier (Kaufmann & 

Kaufmann 2005): 

Det autokratiska ledarskapet, överordnad ger order till underordnad. Ofta är denna typ av 

ledare inte särskilt uppskattade av dem som arbetar under honom/henne. Produktiviteten i 

gruppen är ofta hög när ledaren är närvarande, men låg i dennes frånvaro.  

Det demokratiska ledarskapet, ofta uppskattade ledare av underordnade. Baseras på samtycke 

och samråd av alla i gruppen. Produktiviteten håller sig jämn oavsett om ledaren är närvarande 

eller ej. 

Låt-gå (laissez-faire) ledarskap, ledaren är ointresserad av underordnade och inte så 

uppskattad. Produktiviteten är låg, särskilt när ledaren är närvarande (ibid.).  

Bortsett från ledarskapet finns det en mängd rubriker som hamnar under kategorin samordning. 

En hämmande faktor för samverkan enligt Danermark och Kullberg (1999) är snedvriden 

maktfördelning, som kan klassificeras som en rubrik under samordning.  Man ser bland annat till 

det så kallade FINSAM-projektet. FINSAM var en av de första verksamheterna med samverkan 

inom rehabilitering (Westerhäll et al. 2006). Den innebar finansiell samordning mellan hälso- 

och sjukvård och socialförsäkring (ibid.). Målgruppen var personer i yrkesverksam ålder 

(Danermark & Kullberg 1999). När man talar om makt inom samverkan kan man märka en 

fördelning av detta vid grupper där medicinsk utbildad personal ingår (ibid.). Främst läkare 

framhålls. Dominansen kommer till uttryck genom tolkningsföreträde som följer med makten att 

ställa diagnos och medicinera (ibid.). Andra yrkesgruppers kunskaper tycks ofta användas som 

ett komplement till det medicinska kunnandet (ibid.).  

PERSONALOMSÄTTNING OCH ARBETSBELASTNING 

En alltför hög arbetsbelastning påverkar resultatet negativt oavsett om arbetet sker inom 

Samverkan eller inte. Det finns vissa faktorer med samverkansarbete som kan generera högre 

arbetsbelastning, till exempel dubbelarbete. Därför är det viktigt att genom gemensamma 

möten, flerpartssamtal, handlingsplaner och andra överenskommelser undvika dubbelarbete 

(Socialstyrelsen et al. 2001). En hög arbetsbelastning kan ligga till grund för en hög 

personalomsättning och sjukskrivningar eller funktionsnedsättningar som i sig kan påverka 

resultatet negativt. Sjukskrivningar eller funktionsnedsättningar kan få konsekvenser som lägre 

produktivitet, ökad frånvaro, rehabiliteringsåtgärder samt högre personalomsättning (Aronsson 
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& Malmquist 2002). En ond cirkel med andra ord. Fundamentalt för en god psykosocial 

arbetsmiljö är att:  

… människan ska kunna utöva kontroll över sin egen situation (Theorell 
2003, s.16).  

Kan man göra det så har man större möjligheter at mobilisera stressreaktioner. Har man högt 

kontrollutrymme så klarar man av högre krav än om man har lågt eller inget kontrollutrymme. 

Lika så är det viktigt att känna att man har stöd från såväl chefer som arbetskamrater (ibid.). 

DEN ETISKA PRAXISEN 

Myndigheternas värderingar, attityder och kunskaper, som växt fram under 
lång tid, anses hindra samverkan. Värderingar är starka normer som är svåra 
att förändra (Socialstyrelsen et. al 2001, s.27). 

Hur man handlar i situationer har en grund i hur man ser på saker och ting. När det gäller etiska 

överväganden brukar man skilja på ett pragmatiskt synsätt och ett etiskt synsätt att angripa 

situationer från (Jenner 1995). Ett pragmatiskt synsätt sätter nyttan främst, det vill säga att det 

är resultatet av handlingen som sätts främst för att avgöra vad som är den bättre åtgärden. Det 

etiska synsättet sätter godheten främst, det moraliska innehållet är då viktigast (ibid.). 

Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver att många tror att de uppträder etiskt om de håller sig 

inom lagens ramar. Men detta stämmer inte då bara en bråkdel av all rådande etik är kodad i 

lagstiftningen (ibid.). 

 

När det kommer till organisationskultur spelar ledaren en stor roll. Denne kan ses som en 

symbol eller rollmodell, men även som en slags upprätthållare av den rådande kulturen (ibid.). 

När man sätter samman en grupp människor så representerar de inte bara olika organisationer, 

de representerar också olika typer av beteenden och sätt att tänka (Mandell & Steelman 2003). 

Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver vidare att värderingar både stärks och utvecklas 

främst genom ledning.  

TEAM 

Själva begreppet ”team” kan ses som exempelvis ett sportslag eller en grupp. Kaufmann & 

Kaufmann (2005) menar dock att ett varningens finger bör sättas upp för att ordet sätts 

synonymt med just ett lag inom idrottens värld. Därigenom missar man lätt väsentlig innebörd 

av begreppet.  Man lyfter fram att förutom att vara ett ”lag” styr man även sig själv i ett team. 

Vidare definieras team som  
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… en uppgiftsgrupp inriktad på hög prestation (Kaufmann & Kaufmann 2005, 
s.307). 

Deltagare eller medlemmar i denna grupp har ett gemensamt mål att prestera emot och är aktivt 

beroende av varandra.  Slår man upp ordet finner man beskrivningen;  

En mindre grupp som samarbetar i ett bestämt syfte (NE 2008).  

Team kommer att, oavsett verksamhet, ställas inför olika beslut och problemlösningar. Man kan 

identifiera olika faktorer som inverkar positivt och negativt på detta. Börjar man med att lyfta 

fram positiva krafter finner man heterogenitet som en faktor (Kaufmann & Kaufmann 2005).  

Detta då det som individ kan vara lätt att låsa sig fast vid bestämda riktningar vad gäller 

exempelvis lösningar. En grupp eller ett team inbjuder på ett naturligt sätt in till variation i 

synsätt och strategier att lösa problem (ibid.). 

Konflikter och oenigheter är också något som ofta naturligt uppstår i grupper. Trots den 

negativa klangen kan dessa utgöra en god grund för gruppen. Detta under förutsättning att det 

hålls på ett rationellt plan. Därmed kan det bidraga till kreativa lösningar och nyorientering. 

Denna process kallas kognitiv konflikt. Viktigt att påpeka är dock att det är viktigt att konflikten 

hålls på ett intellektuellt plan. Så fort en konflikt blir emotionell leder det till missnöje och får 

därmed en negativ inverkan (ibid.).  

En ökad bemästringskänsla och motivation är ytterligare en positiv kraft i teamet. Genom att 

stimulera varandra och på så vis ge en ökad motivationsnivå i gruppen är teamet en god resurs. 

Detta kan även öka känslan av självförmåga. Kaufmann och Kaufmann (2005) lyfter fram att det 

är viktigt att en individ i en grupp inte känner sig överväldigad av ett problem, vilket ger apati. 

Gruppen skall här fungera som en mångfald av färdighet och kunskap. På så vis kompletterar 

man varandra och individerna i gruppen känner att de kan bemästra situationen (ibid.). 

Grupper har oftast ett tydligt polariseringsmönster, vilket betyder att individer i 

gruppsammanhang tenderar att bli extrema i den ena eller andra riktningen. När det gäller 

risktolerans har studier visat att gruppdiskussioner ofta leder till en förhöjd rikstolerans jämfört 

med individuell risktolerans. Ledare för organisationer är ofta riskovilliga, varför de många 

gånger hellre vill ha en risk som ligger under genomsnittet. Att ha problemlösning i team kan 

därför bidraga till att våga lyfta risknivån. Förklaringen att man vågar i team kan vara att 

ansvaret för beslutet vilar nu på flera personer istället för en enskild (ibid.). Vidare har forskning 

pekat på att beslutsdeltagande ger en högre acceptans genom att individer får större tillit och 

bättre förståelse av besluten. 



- 19 - 

 

Ser man till de negativa krafterna skriver Axelsson och Axelsson (2006) att medlemmar i en 

grupp med samverkande parter kan känna sig splittrade mellan den hopsatta gruppen och den 

egna organisationen. Vidare spelar socialt tryck och konformitet en stor roll (Kaufmann & 

Kaufmann 2005). Man kan som individ vara rädd för att få en negativ bedömning när man 

presenterar en idé eller synpunkt. Då gruppbeteende i allmänhet är styrt av normer kan 

konformitet bli en konsekvens. Konformiteten kan man dela in i passiv och aktiv. Vid passiv så 

ändrar vi vårt beteende och värderingar så de passar med de övrigas i gruppen. Detta inverkar 

givetvis negativt på problemlösning. Aktiv konformitet innebär påtryckning av individen för att 

få denne att ändra sitt beteende eller värderingar i gruppens riktning.  

När en person är engagerad och aktiv i en grupp kan denna komma till att dominera samt 

kontrollera problemlösningen. Ofta tenderar det till att det alltid är samma personer i en grupp 

som blir dominerande. Detta ger en skevhet i deltagandet i gruppen och hindrar att dess fulla 

potential utnyttjas.   

När man ser sammansättningen av gruppen och antalet medlemmar är det svårt att avgöra hur 

stor en god gruppstorlek är. I allmänhet rekommenderar man högst tio till tolv individer, men 

menar att fem till sex personer ofta är tillräckligt många (ibid.). Tillkommer nya deltagare i 

gruppen har man funnit att detta har större betydelse för lösning av svåra problem än enkla 

samt att effekten av att utöka en grupp är avtagande. Med andra ord, varje person som kommer 

till gruppen har en allt mindre betydelse för den totala potentialen vad gäller problemlösning.  

SAMMANFATTNING 

Samverkan är när två eller flera organisationer samarbetar för att nå ett särskilt mål. 

Verksamheten Samverkan i Kronoberg är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan i länet.  Målet med verksamheten är att individen skall få ett arbete eller en 

utbildning inom ett år efter att man börjat i Samverkan. I Kronobergs län har man uppvisat ett 

gott resultat till måluppfyllelsen. Måluppfyllelsen för länet år 2007 låg på 40 procents återgång 

och resultatet man uppnådde samma år var 53 procent, det vill säga 13 procent över 

måluppfyllelsen. Danermark och Kullberg (1999) pekar på tio faktorer som kan främja 

samverkan och tio faktorer som kan hämma samverkan. Dessa kan organiseras under tio 

rubriker som faktorer som hämmar och faktorer som främjar samverkan: 

 

Målformulering – det är viktigt att ha en tydlig målsättning så att individen vet vad som 

förväntas i arbetet. Likaså är det viktigt med feedback. Commitment handlar om målförpliktelsen 

och self-efficacy handlar om individens självförmåga som stärks av feedback (Kaufmann & 
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Kaufmann 2005).  Lathams målsättningsteori menar att mål är individens källa till prestation 

(Robbins 2001). 

Ekonomi – Det är av vikt att ha en gemensam budget och att få resurser knutna till 

samverkansarbetet (Socialstyrelsen et al. 2001). 

Kunskapstraditioner och professionella mål – För att samverka krävs specialisering och hög 

kompetens(Socialstyrelsen et al. 2000). Vidare är det gemensamma lärandet viktigt för att 

samverkansarbetet ska kunna utvecklas (Socialstyrelsen et al. 2001). 

Organisatoriska strukturer och samordning – en samordnad administration främjar 

samverkansarbetet (Danermark & Kullberg 1999) likaså gör samlokalisering (Socialstyrelsen et 

al. 2001).  

Ansvarsfördelning och funktionsgränder – tydliga ansvarsområden är viktiga för en god 

samverkan (Socialstyrelsen et al. 2001). Det är dock viktigt att inte snäva in sitt eget 

ansvarsområde för mycket, så att man inte endast vet sin egen roll i sammanhanget (Danermark 

& Kullberg 1999, Westerhäll et al. 2006). 

Relationen mellan organisationer – ett symmetriskt och jämlikt förhållande organisationerna 

emellan är viktigt för en god samverkan (Socialstyrelsen et al. 2001, Mandell & Steelman 2003). 

Det är även viktigt med samma syn på uppdrag och begrepp (Socialstyrelsen et al. 2001, 

Westerhäll et al. 2006) 

Ledning och samordnare – ledarstilen är av stor vikt för samverkansarbetet. Den traditionella 

hierarkiska ledarstilen kan utgöra hinder för samverkan och det är viktigt med chefens 

medgivande och stöd (Socialstyrelsen et al. 2000, 2001). Det demokratiska ledarskapet är en 

uppskattad ledare som baseras på samtycke och samråd i gruppen (Kaufmann & Kaufmann 

2005). 

Personalomsättning och arbetsbelastning – Hög arbetsbelastning påverkar alltid arbetet 

negativt och just samverkansarbete kan leda till dubbeljobb (Socialstyrelsen et al. 2001). Detta 

kan i sin tur leda till hög personalomsättning, som i sin tur leder till högre arbetsbelastning 

(Aronsson & Malmquist 2002). 

Den etiska praxisen – skilda etiska värderingar hämmar samverkan (Socialstyrelsen et al. 

2001) och ledaren är den som kan stärka och utveckla dessa värderingar så att de blir 

gemensamma (Kaufmann & Kaufmann 2005). 

Team – teamet är viktigt för samverkan eftersom det är just de som har ett gemensamt mål att 

arbeta mot samtidigt som de är aktivt beroende av varandra (Kaufmann & Kaufmann 2005). 

Faktorer som påverkar positivt eller negativt för beslut och problemlösning inom teamet är: 

heterogenitet, kognitiv konflikt, ökad bemästringskänsla, risktolerans, socialt tryck och 

konformitet, skevhet i gruppdeltagande samt gruppstorlek (ibid.). 
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SYFTE 

Vårt syfte med studien är att ge en sammansatt beskrivning av samverkansarbetet i 

verksamheten Samverkan i Kronoberg med en fördjupning i Arbetsförmedlingen Samverkan. Vi 

har för avsikt att generera hypoteser som kan användas till att förklara varför verksamheten har 

så bra resultatsiffror. 

METOD 

Vi har gjort en explorativ beskrivande fallstudie med sammansatt design. En fallstudie passar 

väldigt bra i detta sammanhang eftersom vi studerar ett nutida fenomen som vi som forskare 

har liten kontroll över, samtidigt som vi har formulerat ”hur” och ”varför” frågor. Yin (1994) 

beskriver tre förhållanden som rör valet av forskningsmetod. För det första, om fokus ligger på 

nutida eller historiska fenomen; För det andra, vilken grad av kontroll forskaren har på det 

studerade fenomenet; För det tredje, vilka frågeställningar man söker svar på. 

Fallet som vi studerat är organisationen Samverkan i Kronoberg. Samverkan är ett samarbete 

mellan Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan (FK). Vi har använt oss av en 

sammansatt design, vilket innebär att vi fördjupar oss i någon av organisationens olika delar 

(Yin, 1994). Vi kommer att fördjupa oss i AF Samverkan. För att få en så bred bild som möjligt av 

det studerade fallet kommer vi att använda oss av metodtriangulering (Yin, 1994). Vi kommer 

alltså att använda oss av såväl kvalitativa som kvantitativa data, huvuddelen av undersökningen 

kommer dock att baseras på kvalitativa intervjuer. 

Fallstudien blir beskrivande eftersom vi kommer att försöka beskriva verksamheten och 

organisationen den verkar i (Larsson, Mannheimer, & Lilja 2005). Fallstudien är explorativ då 

verksamheten inte tidigare har studerats. En explorativ undersökning handlar framförallt om att 

avtäcka mönster, inte att ge förklaringar till orsakssammanhang (ibid.). Det kommer alltså inte 

att vara en förklarande undersökning då vi inte kommer att testa vare sig teorier eller hypoteser 

mot någon form av data eller empiri – något som är grundläggande för förklarande 

undersökningar (Yin, 1994). Vi kommer snarare att försöka komma fram till teorier eller 

hypoteser till varför verksamheten Samverkans resultatsiffror i Kronobergs län ser ut som de 

gör. Allt i enlighet med en explorativ fallstudie, som Larsson et al. beskriver den:  

Explorativa fallundersökningar kan bidra till nya teorier eller åtminstone 
generera intressanta hypoteser (2005, s.225). 

En hypotes är ett antagande, en förutsättning eller en grundtanke, och en vetenskaplig hypotes 

är ett antagande som görs för att förklara relationen mellan två och flera begrepp menar Olsson 
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och Sörensen (2004). Antagande som görs i en hypotes ska kunna prövas och i det vetenskapliga 

arbetet gör man ofta provisoriska hypoteser, eller arbetshypoteser (ibid.). 

Data till studien har samlats in dels genom litteraturstudier och offentlig statistik, och dels 

genom egna undersökningar. De egna undersökningarna har bestått av en enkätundersökning 

samt semistrukturerade intervjuer. På bägge dessa undersökningar har det gjorts en mindre 

pilotstudie innan de utfördes, för att på så sätt kunna utröna enkätens, respektive 

intervjuformulärets, svagheter samt eventuell otydlighet. 

Enkätundersökningen gick ut till samtliga anställda vid Samverkan i Kronobergs Län, det vill 

säga Arbetsförmedling och Försäkringskassa i Växjö respektive Ljungby. Totalt gick 18 enkäter 

ut och vi fick svar ifrån 11 personer. På vissa frågor finns ett tillfälligt bortfall och det beror 

främst på att man haft en anställningsform som avvikit på så sätt att man ansett sig olämplig att 

svara. Det innebär en svarsfrekvens på ca 61 procent. Då tiden var begränsad har vi inte haft 

möjlighet att invänta fler svar.  

 

Djupintervjuerna har varit begränsade till Arbetsförmedlingen i såväl Ljungby som Växjö. Ett 

slumpmässigt urval på fem personer ur populationen tillfrågades om de ville delta i 

undersökningen och av dessa har fyra personer valt att ställa upp. Urvalet skedde genom 

lottning. På grund av geografiskt avstånd, arbetstider och arbetsbelastning har vi genomfört 

intervjuerna via telefon och mail. Valet av intervjumetod har berott på intervjupersonens 

möjligheter och önskan. Innan den djupare intervjun genomfördes (oavsett om detta var via mail 

eller telefon) fick den deltagande personen ta del av de semistrukturerade frågorna. Utöver 

detta har frågor genom främst mailkontakt besvarats av samordnadsansvarig i länet, Kjell 

Corshammar. Dessa frågor har berört bakgrundsinformation om verksamheten. 

POPULATION 

Vid enkätundersökningen gjordes en totalundersökning, vilket betydde att samtliga 

medarbetare i Samverkan Kronoberg erbjöds att deltaga. Djupintervjuerna gjordes med ett urval 

av medarbetare i Samverkan i Kronobergs län från myndigheten Arbetsförmedlingen, i enlighet 

med studiens fördjupning.  

DATAANALYS 

Kvantitativ data från enkätundersökningen kodades och behandlades i SPSS. Material från 

djupintervjuer har kodats i kategorier. För en bättre överblick har vi använt oss utav Open Code 

som är ett program för innehållsanalys av text.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Alla som deltagit i studien har fått korrekt information om vår roll i sammanhanget genom dels 

information från samordnaren i länet och dels genom information i följebrev till enkät (se bilaga 

2). Vid förfrågning av deltagande i djupintervju informerades urvalet ytterligare via mail eller 

per telefon. Deltagare har självständigt beslutat om de önskat deltaga i enkätundersökning samt 

intervju. Uppgifter som står skrivna i rapporten är formulerade så att dessa ej kan härledas till 

enskild individ. Enkäten har ifyllts anonymt av deltagarna. Vi använde oss av ett kodningssystem 

där varje enkäts svarskuvert märktes med ett nummer uppe i högra hörnet. I samband med att 

enkäten returnerades till oss prickades den av på en lista varefter hörnet med numret revs av. 

När enkätens svarstid gått ut förstördes avprickningslistan och därmed kunde varken vi eller 

utomstående leda en enkäts svar till en enskild person. De kvantitativa data som förekommit i 

form av resultatstatistik är sekundär och oidentifierbar. Intervjuerna spelades in på en hårddisk 

och benämndes intervju 1, intervju 2 etcetera och har inte kunnat härledas till någon person. 

Därefter har intervjuerna transkriberats och inspelningen på hårddisken raderats. 

Transkriberingen är även den kodad och kan ej härledas till någon person. I de fall mailintervju 

användes benämndes intervjuerna på samma sätt som ovanstående. Transkribering kodades så 

att personlig härledning ej var möjligt. Samtlig förekommen mailkontakt raderades efter 

transkribering.  

AVGRÄNSNINGAR 

Samverkan sker mellan de två myndigheterna Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Denna studies fördjupning sker dock endast i myndigheten Arbetsförmedlingen och dess 

medarbetare i Kronobergs län. 

VALIDITET 

Validitet innebär mätinstrumentets förmåga att mäta det man avser mäta menar Olsson och 

Sörensen (2001).  Vidare menar de att ska man mäta upplevelsen av något så talar man om 

innehållsvaliditet som innebär att alla delar av ett område mäts och överensstämmer med 

varandra. Vi har, för att mäta upplevelsen av Samverkansarbetet, mätt alla delar 

(målformulering, ekonomi, kunskapstraditioner, organisation, ansvar, relation, ledning, 

personalomsättning, arbetsbelastning, etiska värderingar och teamet) av Samverkan i 

Kronoberg. Detta har vi gjort genom metodtriangulering, och som Yin (1994) menar så är just 

metodtrianguleringen ett sätt att mäta och säkerställa validiteten i en explorativ studie. Vi tycker 

att vi genom metodtrianguleringen har kunnat kontrollera att vi mätt det vi avsett mäta då vi har 
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kunnat granska empirin från olika håll genom litteraturstudier, enkäter och djupintervjuer. Vi 

har ifrågasatt och tolkat empirin och mätinstrumenten såväl genom självgranskning, som med 

hjälp av handledare och testpersoner som prövat frågorna innan vi gjort våra undersökningar. Vi 

menar att undersökningen har hög validitet. 

RELIABILITET 

Våra mätningar i denna undersökning har innefattat såväl enkätundersökning som 

semistrukturerade djupintervjuer. Olsson och Sörensen (2001) menar att reliabiliteten av 

undersökningen är graden av överensstämmelse mellan mätningar med samma mätinstrument. 

Vad gäller enkätundersökningen så anser vi att reliabiliteten är hög eftersom man bör kunna 

göra om mätningen med samma enkät och med god överensstämmelse. Vad gäller de 

semistrukturerade djupintervjuerna, så finns mätinstrumentet att tillgå i form av vårt 

intervjuunderlag. Larsson et al. (2005) menar att i en kvalitativ undersökning så gäller det att se 

till resultatens inre konsistens och logik och att man kan pröva reliabiliteten genom att låta fler 

undersökare göra samma undersökning för att kolla om resultaten är likartade. Vi har på grund 

av tidsschemat inte haft möjlighet att göra om undersökningarna för att testa reliabiliteten. 

Genom att ställa samma frågor i enkätundersökning som i djupintervjuer så har vi kunnat se att 

det finns en konsekvens i svaret, vi har inte någonstans kunnat se någon motsägelse. Vi anser att 

som komplement till enkätundersökningarna och med den logik vi kan se i resultatet så är ändå 

reliabiliteten av våra undersökningar att se som ganska hög. 

RESULTAT 

MÅLFORMULERINGEN 

Enkät: 

Studiens enkätundersökning gav följande resultat när det gäller målen i Samverkan i Kronobergs 

län . 

TYCKER DU ATT DU ARBETAR EFTER EN TYDLIG MÅLSÄTTNING GIVEN AV DIN 
ARBETSGIVARE? 

        6       3  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 1, Resultat tydlig målsättning 
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ANSER DU ATT MÅLFORMULERINGEN FÖR SAMVERKAN I KRONOBERG BÖR 
FÖRTYDLIGAS YTTERLIGARE? 

        2       7  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 2, Resultat förtydligande av målformulering 

Deltagarna gavs även möjlighet för att kommentera frågorna och där lyftes fram att 

målformuleringen blivit tydligare år för år och att denna är välformulerad. Även utrymme gavs 

för fördjupning av de givna målen genom kommentarer som följande; 

Målformuleringar är generella och behöver ofta diskuteras på specifik nivå 
därmed förtydligas även målen ständigt.  

Vidare ombads deltagarna beskriva Samverkans mål. Det gav en mängd olika beskrivningar av 

olika längd och innehåll. Till exempel:  

40 % av deltagarna i Samverkan ska komma i arbete eller utbildning inom en 
maxinskrivningstid på ett år. Målgruppen är personer som är; sjukskrivna, 
arbetslösa, har sjukersättning, unga med aktivitetsersättning, sjukskrivna 
anställda som inte kan återgå till ordinarie ag [arbetsgivare, förf. anm.] och 
personer som ej längre har rätt till ersättning från FK och som varit borta från 
arbetsmarknaden under lång tid samt är i behov av rehabilitering,  

eller  

Att inom ett år hitta hållbara lösningar var gäller arbetssituation. För de 
människor som tillhör målgruppen.  

Oavsett beskrivningens utformande och precision var en sak återkommande i samtliga 

beskrivningar, vilket var att få ut sökande i arbete och utbildning. 

 

Djupintervju: 

Genom djupintervjuer berättade medarbetare om att feedback ges till samtliga anställda varje 

vecka genom personalmöten för Arbetsförmedlingen där statistik presenteras över både det 

egna och andras län, samt riket som helhet. Medarbetare från Försäkringskassan deltar inte, 

men meddelas på Samverkans möten. Detta upplevdes som bra, men ibland även som ett 

irritationsmoment då veckorapporterna ibland uppges ge en något snedvriden bild av de 

egentliga resultaten, då det innehåller så få individer.  Det betyder att en individ som tvingas 

återgå till sjukskrivning eller förtidspension kan ge stort negativt utslag på en veckorapport, och 

vice versa.  Vidare så framkom vid djupintervjuerna att man anser att det är viktigt med en 
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tydlig målsättning för att få ett bra resultat, och inte bara för handläggarna utan även för 

försäkrade/arbetssökande som kan ha svårt att se slutresultatet mitt i en process. 

EKONOMI 

Några direkta frågor angående den ekonomiska delen ställdes inte i enkätundersökningen (se 

bilaga 2) till deltagarna. Detta mot bakgrund att medarbetare endast skulle redovisa sin 

upplevda uppfattning om verksamheten Samverkan, varav ekonomisituationen inte lämpade sig 

som underlag för frågor i enkätundersökningen.  Därav har enkätundersökningen inga resultat 

att redovisa under denna rubrik. 

 

Djupintervju: 

Under djupintervjuerna beskrivs den ekonomiska situationen för Samverkan som något skev. 

Förvisso upplever man att myndigheterna följs åt allt eftersom både a-kassa och sjukförsäkring 

har blivit mer begränsad. Utöver detta tillskriver man Försäkringskassan ett visst ekonomiskt 

övertag:  

Det är väl egentligen den skillnaden, dom reglerar ju också pengarna – hur 
mycket pengar ska försäkringskassan ha i förhållande till arbetsförmedlingen 
– och så vidare. Vi har inte samma från AF:s sida, vi har inte samma position 
och kan inte diktera några villkor så eller. 

KUNSKAPSTRADITIONER OCH PROFESSIONELLA MÅL 

Enkät: 

Ser man till gemensam fortbildning i gruppen är alla deltagare i enkätstudien överens om att 

dessa är viktiga för Samverkan i länet (Kronoberg).  Samtliga har även deltagit i någon form av 

fortbildning för hela Samverkansgruppen. En deltagare har lämnat kommentar om man har gjort 

detta tidigare, men inte senaste året.    

 

HAR DU DELTAGIT I NÅGON GEMENSAM FORTBILDNING FÖR SAMTLIG PERSONAL I 
SAMVERKAN KRONOBERG? 

     8        2  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 3, Resultat gemensam fortbildning 

Djupintervju: 
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I intervjumaterialet framkom att medarbetare känner att deras närmaste ledning, samordnaren, 

har haft som ambition att skapa gemenskap. Detta genom att arrangera gemensamma 

utvecklingsdagar och visa stöd i kompetensutveckling. Man har regelbunden handledning och 

det känns nödvändigt och viktigt att ha det stödet.  Ekonomi är alltid en fråga, men man 

upplever att försök har gjorts för att vidareutveckla och ge kompetens till trots avsaknad av 

ekonomiska medel.   

Vikten av att hela tiden utvecklas och fortbildas framkom också vid intervjuerna. Det är särskilt 

viktigt med tanke på att Samverkan hela tiden utvecklas och förändras: 

i och med att regelverk och annat förändras så förändras Samverkan också 
(…) från början jobbade vi bara med personer som var sjukskrivna och 
arbetslösa idag jobbar vi med sjukskrivna arbetslösa, vi jobbar med folk som 
har jobb och som är sjukskrivna och vi jobbar med *PILA-ärenden alltså dom 
som man har plockat ut som har sjukersättning  

säger en av de intervjuade. Vid frågan om det är något speciell kompetens som man upplever att 

man saknar, så nämns till exempel större kunnande om utbrändhet. 

Under djupintervjuer framkom att anställda vid samverkan har en god grundutbildning som 

man gått innan man blev förmedlare eller handläggare vid försäkringskassan. Därefter har man 

fått en introduktionsutbildning innan man gick in i Samverkan för att kunna hantera till exempel 

lönebidrag och även samtal. 

ORGANISATORISKA STRUKTURER OCH SAMVERKAN 

När det gäller att samlokalisera medarbetare från arbetsförmedling och försäkringskassa 

tillhörande Samverkan i Kronoberg under samma tak menar flertalet av deltagarna i studien att 

detta skulle kunna vara en god idé.  

Enkät: 

ANSER DU ATT ARBETET I SAMVERKAN KRONOBERG SKULLE VARA LÄTTARE ATT 
SAMORGANISERA OM HANDLÄGGARE FRÅN BÄGGE MYNDIGHETER SATT I SAMMA 
HUS? 

       4          6      1 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
                                                             

* PILA- ett projekt mellan försäkringskassa och arbetsförmedling som utreder arbetsförmåga och 

möjligheter till stöd för att komma tillbaka till arbete. Personen skall ha varit sjukskriven i två år eller mer 

eller ha en tidsbegränsad sjuk- och aktivitetsersättning. Personer med stöd eller som av medicinska skäl 

inte klarar att arbeta omfattas inte (Försäkringskassan 2008). 
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TABELL 4, Resultat samlokalisering 

 

ANSER DU ATT DET ÄR GOD ADMINISTRATIV SAMORDNING MYNDIGHETERNA 
EMELLAN? 

        2          9  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 5, Resultat administrativ samordning 

 

FINNS DET NÅGOT DU ANSER KAN ÄNDRAS ELLER INFÖRAS FÖR ATT FÅ BÄTTRE 
SAMORDNING? 

        1          5         1 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 6, Resultat förbättring av samordning 

 
Just det här med att ökad information myndigheter och medarbetare emellan skulle kunna vara 

en fördel märks även på de kommentarer som lämnats på enkäten. Likaså att administrativ 

samordning skulle kunna förbättras.  Exempelvis  

Mycket kan lösas med närhet – d.v.s. informationsflödet och aktivt 
deltagande/kontakt skulle öka betydligt. Jag anser dock att det är viktigt att 
man kan sina olika roller med de yrkeskunskaper de inbringar. Minskning av 
administrativa handlingar borde kunna fungera och spara mycket tid. T.ex. 
beslut, utbetalningar, sekretessmedgivanden m.m. m.m. 

Vi har respekt för varandras regler och lagar på respektive myndighet. Ett 
mycket gott samarbete och en god arbetsgemenskap.  

Bättre administrativ samordning skulle kunna ske.  

Även andra kommentarer rörande samordning och hur denna skulle kunna förbättras lämnades;  

Handläggare på FK har andra uppgifter bredvid Samverkan vilket gör att 
Samverkan inte alltid prioriteras. Viktigt för ett bra arbete att handläggare 
inom Samverkan enbart jobbar med detta och inte splittras på annat. 

Det finns mycket ändamålsenlig byråkrati från båda håll. För att förbättra 
läget skulle det behövas mycket stora förändringar som skulle göra 
administrationen enklare. Nu har vi fått ta över en del av den befintliga 
administrationen som t.ex. handlingsplanen från AF som, som sagt inte alltid 
känns helt ändamålsenliga. 

Anser att SUS-blanketter är överflödiga. Vi har samma uppgifter i befintligt 
system (AIS) på AF och datasystem på FK.  
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Rakare enklare regelverk som utgår från syftet och målet med verksamheten 
och inte de olika myndigheternas agendor. Ta exempelvis bort 
utbetalningsrutinen för rehabersättning och låt den ”rulla” automatiskt.  

Mer eget ansvar för ekonomin – en totalsumma att själva få fördela och 
bestämma över. 

Djupintervjuer: 

En deltagare från djupintervjun framhävde att det är två myndigheter vars regelverk ändras 

mycket samt att någon form av omorganisering inom respektive organisation sker relativt ofta. 

En samlokalisering kan bidra till snabbare och bättre kunskap om varandras regelverk och lagar. 

En annan deltagare från djupintervju menar dock att det finns så stora fördelar med att sitta 

med hela Arbetsförmedlingen att de uppväger nackdelarna med att inte sitta tillsammans i 

Samverkan. Man får nämligen tillgång till kunskapen från andra förmedlare om lediga jobb och 

tips om vart man kan ringa till exempel. Den kontakten upplevde intervjupersonen som väldigt 

viktig.   

I djupintervjuerna gick vi även närmare in på själva administrationen. Man upplever att det är 

mycket administration. Mycket av den administrationen förstår man är nödvändig, som 

dagboksanteckningar, handlingsplaner och slutdokumentation. Försäkringskassan som 

dessutom sköter utbetalningar har än mer administration. Men man pekar också på att det blir 

en del dubbeljobb i och med Samverkan. Man har olika uppföljningssystem som inte går att 

synkronisera vilket innebär att man måste använda båda systemen. Det är svårt att ändra på 

sådant eftersom myndigheterna styrs av regeringen så alla beslut måste komma därifrån. Det 

framkommer också att man önskar att man inte skulle behöva hålla på med så mycket 

administration, utan hellre få komma ut och besöka arbetsplatser, följa upp ärenden och så 

vidare. 

ANSVARSFÖRDELNING OCH FUNKTIONSGRÄNSER 

När vi tittar på ansvarsfördelning så visar enkätundersökningen att de flesta är överens om att 

ansvarsfördelningen är tydlig inom Samverkan, både hur man upplever ansvarfördelningen 

generellt sett och hur tydligt man upplever sitt eget ansvarsområde. 

 

UPPLEVER DU ATT AF RESPEKTIVE FK HAR FÖRDELAT DE OLIKA FUNKTIONERNA 
(VEM GÖR VAD) I SAMVERKANSARBETET I KRONOBERG PÅ ETT TYDLIGT SÄTT? 

         9       2  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 7, Resultat tydlighet i funktioner 
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TYCKER DU ATT DET FINNS SYNLIGA GRÄNSER FÖR VAD SOM ÄR DITT 
ANSVARSOMRÅDE I SAMVERKAN GENTEMOT HANDLÄGGARE PÅ RESPEKTIVE 
MYNDIGHET 

         7            4  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 8, Resultat gränser ansvarsområde 

Trots detta så anger en svag majoritet (6 av 11) att man ändå delvis instämmer i påståendet att 

det skulle underlätta i arbetet om ansvarsfördelningen förtydligades ytterligare.   

UPPLEVER DU ATT DET SKULLE UNDERLÄTTA I ARBETET OM ANSVARSFÖRDELNING 
FÖRTYDLIGADES? 

         6        5  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 9, Resultat förtydligande av ansvarsfördelning 

Enkätundersökningen öppnade även för handläggarna att själva ange vilket som är deras eget 

ansvarsområde. Handläggarna som har liknande roller gav bland annat dessa svar: 

Hitta långsiktiga lösningar för människor. Coacha och stödja hela vägen. 

Att med fördjupad kartläggning, stöd och coachning kunna göra en bra och 
realistisk bedömning om arbetsförmågan utifrån arbetsmarknadens krav.  

Sköter den kontinuerliga kontakten och coachningen mot deltagaren. 
Kontakter med arbetsgivare och utbildningssamordnare. Håller inte i info 
kring ersättning m.m. 

Några av deltagarna i enkätundersökningen valde dessutom att kommentera 

ansvarsfördelningen ytterligare. Någon menade att Arbetsförmedlingen får stort ansvar för 

kontakt och aktiviteter under samverkanstiden medan Försäkringskassan endast är utbetalare 

och att man inte har samma syn på rehabiliteringsprocessen. En annan menar att det skulle 

underlätta om det inte var så fördelat, och att man kunde hjälpas åt mycket mer tidigare då det 

inte fanns lika strikt uppdelningar. Det viktiga är istället gemensamma värderingar och mål. 

 

Djupintervjuer gav en tydlig bild av ansvarsfördelningen inom Samverkan. Arbetsförmedlingen 

respektive Försäkringskassan har en varsin chef, underställd dessa är samordnaren som sitter 

på Arbetsförmedlingen men som ska samordna båda organisationerna. Handläggarna har i 

första hand kontakt med Samordnaren och man upplever sina roller som mycket tydliga. 

Handläggarnas roller ser, enligt djupintervju, ut som följer: 
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1) Beredning/förarbete – Försäkringskassan  

2) Överlämning/trepartssamtal – FK/AF 

3) Vägledning, kontakt med arbetsplatser, info om arbetsmarknaden, 

arbetsprövning, uppföljning – AF 

4) Anställning, lönebidrag, utbildning – AF 

5) Pengar – närvarorapportering, Rehabersättning, reseersättning, fortsatta 

beslut om sjukersättning – FK 

6) Kontakter med läkare – sker alltmer som trepartssamarbete 

7) Psykologkontakter eller kontakter med arbetsterapeut eller andra specialister 

– AF 

8) Slutdokumentation – AF 

9) Handläggning sjukersättning etc. – FK 

Till sist, så trycker man på att det är viktigt att allas roller är tydliga och fungerar så att ingen 

hamnar ”mellan stolarna”. Det viktiga är ju att Samverkan fungerar som den ska så att inte 

sökande/försäkrade drabbas. 

 

Inga kommentarer i negativ riktning vad gäller samlokalisering kom fram i varken intervju eller 

enkätundersökning. 

RELATION MELLAN ORGANISATIONER 

Sett till myndighetsrelationen är det ingen som anger att man instämmer helt i att den ena 

myndigheten är överordnad den andra. Dock anser fem av elva deltagare att det existerar ett 

visst övertag för den ena myndigheten.  

 
UPPLEVER DU ATT NÅGON MYNDIGHET ÄR ÖVERORDNAD DEN ANDRA I SAMVERKAN 
KRONOBERG? 

               5          6  
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 
TABELL 10, Resultat överordnad myndighet 

 

Många av deltagarna har valt att kommentera den här frågan och flera formuleringar förekom. 

En menade att Försäkringskassan har ett visst övertag genom att det är dem som fördelar 

pengarna. En deltagare uttrycker:  
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Jag kan uppleva att statusen är olika mellan myndigheterna. Det som jag mest reagerar på 
är givetvis för min del att man inte accepterar AF:s bedömning av arbetsförmåga och 
rehabpotential. AF är å andra sidan emellanåt mycket oförstående för FK:s riktlinjer och 
krav.  

En annan skriver:  

Har jobbat oss samman och fått förståelse för varandras regelverk vilket lett 
till att alla måste både ”ge och ta”. Vid uppstarten av Samverkan kändes det 
som att FK styrde mycket kring intag av deltagare m.m. PILAärende från FK 
kan vi inte säga nej till! 

Andra kommentarer som finns att ta del av är:  

AF skulle vara mera delaktig i urvalet av personer till samverkan. Därmed 
kunna väga in arbetssökandes potentiellt för arbete, vad som gjorts tidigare 
via AF och så vidare  

FK som allt utgår ifrån, de har en annan möjlighet att sätta agendan. Visst vi 
kan säga nej och streta emot men det blir oftast inte bra. 

Djupintervju: 

Vid djupintervjuer då denna fråga diskuterades framhölls att man inte önskar att ha någon 

myndighet överordnad den andra, samtidigt som det framgick att det inte var någon stor 

skillnad. Man upplever möjligen att om AF skulle ha mer att säga till om skulle man kunna 

utnyttja resurserna bättre och inte behöva pröva fall som varit aktuella hos AF länge, utan lägga 

resurserna på nya fall.  

 

Vidare diskuterades definitioner av begrepp och om någon upplevd skillnad mellan sådana fanns 

myndigheterna emellan. Ett begrepp som flera deltagare tog upp var ”arbetsförmåga”. Man 

menar att definitionen av detta skiljer sig relativt mycket. Vid förfrågan vad begreppet innebar 

återgavs beskrivande svar som:  

När vi anser att en person har en arbetsförmåga menar vi att denna kan gå ut 
i arbete i minst tio timmar varje vecka. Det, tio timmar alltså, är minimikravet 
som finns för att få komma med till Samverkan  

Det arbete personen utför skall ju någon vara villig att betala för. Meningen är 
ju att de här personerna ska in på arbetsmarknaden.  

På frågan hur man uppfattar att begreppet skiljer sig emellan de olika myndigheterna menade 

flera att Försäkringskassan drar ett likhetstecken mellan arbete och sysselsättning och att det är 

stor skillnad på synen mellan myndigheterna;  
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Det handlar om människor som ska arbeta och ha ett jobb. De ska ha lön för sitt arbete, 
alltså måste de kunna utföra ett arbete som någon är villig att ge lön för. Visst kan vi ge 
bidrag till lönekostnader, men meningen är att dessa bidrag skall minskas i och med att 
personen blir friskare. 

En person uttryckte att:  

Det är skillnad mellan lönearbete och sysselsättning. Jag upplever att 
Försäkringskassan några gånger plockar fram sökande som har en förmåga 
till sysselsättning, men inte en förmåga till att utföra ett arbete som någon vill 
ge lön för.   

Dock lyftes fram att man numera tyckte att man i gruppen Samverkan i Kronobergs län hade en 

god förståelse för begreppet medarbetare emellan.  

Jag tycker vi alla förstår varandra bra nu och kan också diskutera. Men jag 
tror inte Försäkringskassan som organisation förstår vår definition av 
arbetsförmåga.  

Vi som team vet definitionen. Det är det viktigaste. Men jag tror det är svårt 
ibland för dem som arbetar på FK eftersom att andra som inte är med i 
Samverkan definierar annorlunda.  

LEDNING OCH SAMORDNARE 

Enkät: 

Ser man till ledningen i Samverkan i Kronobergs län har denna ett relativt stort stöd. De flesta 

deltagarna, sju av totalt elva svarande på frågan, i studien instämmer helt i att man upplever den 

existerande ledningen som fungerande. 

  

UPPLEVER DU ATT SAMVERKAN KRONOBERG HAR EN FUNGERANDE LEDNING I DEN 

FORM DEN SER UT IDAG? 

       7          4  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 11, Resultat fungerande ledning 

 

Dock påpekar man genom egna kommentarer på enkät att det finns en viss osäkerhet:  

I Kronobergs län har vi en samverkansansvarig som på ett mycket bra och tydligt sätt leder 
samverkan. Däremot saknar jag engagemang och intresse från FK:s ledning. Mkt otydligt 
vem som ansvarar för samverkan i Kronobergs län på FK.  

Lite oklar över FK:s ledning/styrning av verksamheten. 

Omorganisationen på AF med nya chefer vilket skapade oklarheter ibland.  
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Även positiva reaktioner vad gäller samordningsansvarig återfinns i kommentarer från 

enkätundersökning, exempelvis;  

Ledningsfrågorna skulle kunna fungera mycket bättre om samordnaren fick 
ta ansvaret och besluten. Nu finns det andra med beslutande ansvar som 
knappt vet vad de gör. Detta gör processen tung, och ibland är det svårt och 
tidskrävande att veta vem man ska diskutera med. Framgångsfaktorn har 
dock helt klart varit en engagerad, lyssnande samordnare som är mycket 
duktig på att ge feedback och ta tag i saker som behövs gentemot ledningen. 
Och som ser de individuella styrkorna hos varje team-medlem och 
uppmuntrar dem till att utvecklas. (Bra ledarskap har inte alltid varit 
starkaste sidan inom statliga myndigheter). 

 

De flesta i enkätundersökningen anger att de känner sig säkra på vem de ska vända sig till, och 

som nämns ovan är man mest osäker på Försäkringskassans ledning. 

 

KÄNNER DU DIG SÄKER PÅ VILKEN ÖVERORDNAD DU SKA GÅ TILL NÄR DU HAR 
FRÅGOR I ARBETET KOPPLADE TILL SAMVERKAN? 

        7        4  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

TABELL 12, Resultat frågor i arbetet 

Djupintervju: 

I djupintervju uttryckte flera medarbetare att i Samverkansgruppen vet man klart och tydligt 

vem man skall vända sig till och vem som har ledarskapet. Däremot saknar man kunskap om 

”övre ledning” i den motsatta myndigheten vem som håller i vad och hur det fungerar samt 

vilken koppling den har till Samverkan. 

 

Att ha en ansvarig samordnare i länet är något som framgår som omtyckt bland medarbetarna 

och denne ansvarige lyfts fram i både kommentarer från såväl enkätstudie som djupintervju. I 

djupintervjuer beskrivs den nuvarande samordningsansvarige (Samordnaren) med ord som 

värdefull, engagerad och viktig. Man beskriver ett upplevt stöd av honom och en förmåga att ta 

vara på gruppens kraft och kunskaper. Att han tar sig tid till alla medarbetare även om ”tid inte 

existerar” och att han bidrar till att ta upp frågor inom gruppen är också något som lyfts fram i 

intervjuerna.  

 

I djupintervjun så frågar vi om man upplever att det skulle se annorlunda ut om Samordnaren 

vore stationerad hos Försäkringskassan. Ett svar blev:  
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Nej jag är inte säker på det utan jag tror det är lite han som person, det är lite 
han som person att han är engagerad i det här jobbet han är angelägen om att 
vi ska göra ett bra resultat och han ger oss verkligen verktyg till det 

PERSONALOMSÄTTNING OCH ARBETSBELASTNING 

Enkät: 

 

HUR UPPLEVER DU ATT PERSONALOMSÄTTNINGEN HAR VARIT I 
SAMVERKANSGRUPPEN I KRONOBERG DE SENASTE TVÅ ÅREN? 

                            7                                                2                                                1 

Hög                              Normal                                      Låg 

TABELL 13, Resultat personalomsättning 

Enkätundersökningen visar att majoriteten upplever personalomsättningen inom Samverkan 

som hög.  

 

HUR UPPLEVER DU DIN ARBETSBELASTNING? 

                             9                                                      1 

Hög                              Normal                                      Låg 

TABELL 14, Resultat arbetsbelastning 

Arbetsbelastningen upplevs som hög. Faktum är att det verkar vara ett ganska nytt fenomen. I 

enkäten anges att den är hög. En deltagare som angav hög arbetsbelastning skrev följande 

kommentar; 

Just nu, och sedan några månader tillbaka.  

Djupintervju: 

Ovanstående beskrivning om hög arbetsbelastning stärks vid intervjuerna. Där berättar man att, 

från och med detta år, har antal ärenden ökat kraftigt, samtidigt som man tagit in ”svårare” fall 

och tanken är att man ska fortsätta jobba coachinriktat och stötta på samma sätt som tidigare. 

Det upplevs som påfrestande att inte hinna så mycket som man önskar. Man blir aldrig klar med 

sitt arbete och känslan är att man skulle kunna jobba hur långa dagar som helst och ändå alltid 

ha jobb kvar. 
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DEN ETISKA PRAXISEN 

Enkät: 

Enkätundersökningen visade på att ingen anser att myndigheterna skiljer sig helt 

vad det gäller etiska värderingar. Samtidigt är det endast en som tycker att de inte 

överensstämmer helt ut 

 

ANSER DU ATT ARBETSFÖRMEDLING OCH FÖRSÄKRINGSKASSA HAR GEMENSAMMA 
ETISKA VÄRDERINGAR? 

                            9                                                   1 

Instämmer helt                       Instämmer delvis       Instämmer inte alls 

TABELL 15, Resultat gemensamma etiska värderingar 

De skriftliga kommentarer som lämnades via enkätundersökningen gällande detta var 

formulerade som: 

Det har vuxit fram gemensamma värderingar efterhand. Detta var ett stort 
problem i början. Det är viktigt att jobba mycket med att få fram en 
gemensam värdegrund annars är teamarbete omöjligt. Det har dock varit 
onödigt jobbigt i början. Genom medvetet arbete med att ta fram 
gemensamma värderingar kan man säkert komma hit* mycket snabbare 
(*bra resultat). 

FK har en kultur av konkret kalkylerande av matematisk natur där individen 
är underordnad summan av beräkningarna oavsett om det är moraliskt, 
etiskt eller mänskligt rätt eller fel. Denna kultur ser tyvärr ut att även börja 
prägla AF om än inte lika drastiskt ännu. Produktion och ex kapitalism måste 
inte innebära cynism. Egoism och att vinna på bekostnad av andra. Man skall 
stå upp för och försvara de etiska värderingarna och inte organisationen. 

Man uttryckte även att  

Kan uppleva visa skillnader på människosyn bl.a. på skalan tilltro-misstro till 
individen. 

Har fortfarande olika syn på arbetsförmåga kontra anställningsbarhet.   

Djupintervju: 

När deltagare i djupintervjun beskriver etiska regler som de följer är sekretessregler och 

tystnadsplikt något som kommer fram flertalet gånger. Det beskrivs dels som lagar som skall 

följas, dels som respekt för den enskilde och dennes livssituation. En deltagare menar att det 

också är viktigt att vara medmänniska. 
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Sett till om medarbetarna upplever att etiska värderingar mellan myndigheterna 

överensstämmer med varandra framkommer likheter och skillnader i intervjudelen. 

Kommentarerna;  

Behandlingen av sekretessuppgifter är densamma 

samt 

Jag tycker vi från båda myndigheter respekterar den situation som sökande 
befinner sig i och följer de sekretessregler som finns 

visar på likhet när de gäller sekretess. Skillnaderna beskrivs av en deltagare på följande vis: 

Jag tror att vi skiljer oss när det handlar om människosyn. Försäkringskassan 
vill gärna göra en bedömning som går att skriva svart på vitt. Och denna 
bedömning skall ”färdigbedömma” människan. Jag menar att människor inte 
är statiska utan utvecklingsbara. En som klarar ett jobb idag kanske inte klara 
ett imorgon 

Vidare framträdde det genom djupintervjuer att medarbetarna tycker det är viktigt att 

diskutera värderingar och etik. En person menade att det är viktigt med samma förhållningssätt 

mot människor och att detta ofta existerar myndigheter emellan, men att även personligheten 

medarbetarna har.  

 

Tillfällen när man diskuterar etik och värderingar berättas ofta vara under handledning.  

 

Då träffar vi psykolog och pratar om till exempel svåra ärenden… Vi har det 
en gång per månad. Eller åtta till tio gånger per år. Är lite en pengafråga… 
Men jag tycker det är angeläget att ha en utomstående som ändå förstår 
verksamheten.  

En person uttryckte att  

Det kan bli lite närsom om det är ett krångligt ärende. Men oftast på 
handledning eller möte.  

TEAM 

Enkät: 

Enkätundersökningen visar att nästan samtliga anställda i Samverkan känner att bägge 

myndigheterna och deras medarbetare arbetar som ett team. 
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UPPLEVER DU ATT ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH FÖRSÄKRINGSKASSAN ARBETAR SOM 
ETT TEAM VAD GÄLLER SAMVERKAN KRONOBERG? 

        9        2  
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
 

TABELL 16, Resultat team 

 

KÄNNER DU DIG LIKA DELAKTIG I SAMVERKANSARBETET SOM DINA KOLLEGOR I DEN 
ANDRA MYNDIGHETEN (FK OM DU ÄR ANSTÄLLD VID AF OCH VICE VERSA)? 

         9         1  
Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

TABELL 17, Resultat delaktighet i Samverkansarbetet 

Tittar man på hur delaktiga medarbetarna känner sig i Samverkan i Kronoberg så visar 

enkätundersökningen att deltagarna känner sig väl delaktiga i Samverkan. Några av deltagarna 

arbetar på konsultbasis i Samverkan, varav en menar att full delaktighet inte sker då denna 

genom sin arbetsform inte dagligen arbetar med Samverkan.  

 

Djupintervju: 

Vid intervjuer framkom att deltagare ansåg att det fanns en slags samhörighet medarbetare 

myndigheterna emellan. En deltagare menade att det verkligen känns som ett team då man 

mesta tiden konstruktivt kan diskutera sig igenom saker. I samma linje går en annan deltagare 

som menar att man inom gruppen har utvecklat en förståelse för varandra, varpå man inte 

behöver längre förklaringar eller ”gräl”. 

 

Det här med att se medarbetare från bägge myndigheter som ett team är något som lyfts fram 

som viktigt i intervjuerna. Intervjuade pekar på att det är vad det heter, samverkan. Det är inte 

meningen att det ska handla om två myndigheter. En person lyfter fram att det handlar mer om 

respekt för varandras yrkesroller. Det är något som andra deltagare också tar upp, varav en 

exemplifierar:  

Jag har arbetat med en person under ett års tid och efter mycket 
arbetsprövning och anpassning kunnat konstatera att denna person klarar 25 
% arbete. Försäkringskassan begär in ett LUH (Läkarutlåtande om 
hälsotillstånd) och personen träffar en läkare, som han/hon aldrig sett förut, 
under 10 minuter. Läkaren skriver att personen ser pigg och glad ut och har 
fått jobb – varpå Försäkringskassan avslår ansökan om sjukersättning – då 
känner man sig inte respekterad 
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Vidare framkom vid djupintervjuer att man inom teamet upplever att man vid möten och andra 

sammankomster kan stå upp föra sina åsikter. Diskussioner kan förekomma, liksom livlig 

argumentation, men gruppen sätter inte tryck på individen. 

Jag känner att jag kan säga vad jag vill på mötena. Det är inte så att ”dumma förslag” 
straffas. Vi diskuterar alternativ som kommer upp 

Ovanstående kommentar är ett uttalande vad saken angår. Man anser vidare att deltagandet i 

diskussioner är jämnt medarbetarna sinsemellan. 

Tänker man sig utformningen på samordningsansvarig som annorlunda än nuvarande, som till 

exempel med ansvarig från Försäkringskassan eller med två ansvariga, en från respektive 

myndighet, ställer sig medarbetare som deltagit i intervjun kritiska. Två samordnare anser man 

som en onödig kostnad samt att man anser att Försäkringskassan har stor makt redan genom att 

de ”sitter på pengarna”.  Man vill även behålla den fokus som idag ligger på arbete och uttrycker 

en viss oro för att denna skulle riskera att rubbas med ensam ansvarig från Försäkringskassan. 

 

Vid djupintervjuerna tydliggörs bilden från enkätundersökningen att nästan samtliga anställda i 

Samverkan i Kronobergs län känner att de bägge myndigheterna och deras medarbetare 

fungerar som ett team. De intervjuade berättar om att trots det finns skillnader myndigheterna 

emellan så känner man att man är ett ”gäng” som arbetar tillsammans. En person menar att det 

har varit en process som man har genomgått och att det ibland har varit svårt att godta den syn 

medarbetarna från den motsatta myndigheten har. Samtidigt lyfter man fram att dessa 

oenigheter har varit nödvändiga att ”dra sig igenom” för att kunna känna sig som ett team. 

DISKUSSION 

METODDISKUSSION 

Vi har valt att arbeta med en explorativ beskrivande fallstudie av sammansatt design. 

 

Vi har valt att göra en fallstudie i enlighet med de tre förhållanden som Yin (1994) menar är 

viktiga i avgörandet av undersökningsmetod. Vi känner att det har varit bra att göra en 

fallstudie, då vi har kunnat fördjupa oss i verksamheten och det har varit viktigt för vår 

förståelse för arbetet man gör i Samverkan. 

 

Fallstudien blev explorativ eftersom det goda resultatet hos verksamheten Samverkan i 

Kronobergs län inte har studerats tidigare. Som Larsson et al. (2005) menar, så handlar den 
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explorativa fallstudien om att avtäcka mönster och inte att testa teorier, något som vi tycker att 

vi har lyckats med då vi har kunnat ta fram tre förslag till hypoteser som kan användas för 

vidare undersökningar. 

 

Vidare har vi valt att kalla fallstudien för beskrivande, eftersom vi lagt stor vikt vid att beskriva 

verksamheten i Kronoberg vilket vi tycker har varit viktigt för undersökningen då vi fått en god 

bakgrund och kännedom om verksamheten.   

 

Den sammansatta designen innebär att vi, enligt Yin (1994), har fördjupat oss i en del av 

verksamheten. Eftersom Samverkan består av ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan så passade det utmärkt att fördjupa sig i den ena av organisationerna, i detta 

fall Arbetsförmedlingen. Med tanke på arbetets omfattning och tidsram anser vi att det har det 

varit nödvändigt att göra denna avgränsning. 

 

Vi har i vår undersökning jobbat med såväl litteraturstudier som enkätundersökning och 

djupintervjuer. Därmed har vi gjort en metodtriangulering, och även om det har varit 

omfattande och tidskrävande så känner vi att det har nödvändigt för att få en så bra bild av 

verksamheten som möjligt. Litteraturstudierna samt information från samordningsansvarig i 

länet har gett oss en bra bakgrund om samverkansarbete i allmänhet och verksamheten 

Samverkan i Kronoberg i synnerhet. Enkätundersökningen har varit omfattande för hela 

Samverkan i Kronoberg och därmed gett oss en bra bild av hur de anställda upplever 

verksamheten, samtidigt som djupintervjuerna har gett oss en ökad förståelse för upplevelserna. 

Just hur de anställda upplever sitt arbete inom Samverkan har varit viktig för oss, för att kunna 

generera hypoteser som sedan kan användas för att förklara det goda resultatet hos Samverkan i 

Kronoberg. Därför har huvuddelen av våra undersökningar varit med kvalitativ ansats, vi ansåg 

det dock nödvändigt att göra en mer kvantitativ enkätundersökning (dock med vissa öppna 

frågor) för att kunna avtäcka mönster vilket vi anser att vi kunnat göra. 

RESULTATDISKUSSION 

FAKTORER KOPPLADE TILL HYPOTESER 

Nedan diskuterar vi tre faktorer; målformulering, team och ledning, som vi anser har koppling 

till det goda resultatet för Samverkan i Kronoberg. Att just dessa tre faktorer lyfts fram vilar på 

studiens syfte samt de litteraturfakta som angetts kombinerat med det resultat som framkommit 

genom enkät och intervjuundersökning. 
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Målformuleringen anser vi är starkt bidragande då det krävs ett gemensamt mål att sträva efter 

vid samverkan. Även den individuella prestationen kan knytas till prestationen enligt Lathams 

målsättningsteori (Robbins 2001). Denna målformulering upplevs tydlig av deltagarna i studien.  

Att gruppen arbetar som ett team är en ytterligare stark faktor. Ett väl fungerande team kan 

stimulera dess deltagare och ge mångfald vad gäller kunskap och färdighet (Kaufmann & 

Kaufmann 2005). Genom resultatet av våra undersökningar i Samverkan värderar vi att det 

finns en teamkänsla i gruppen, varav denna rubrik känns av vikt att vidareutveckla.  Sett till 

ledning har samordningsansvarig för Samverkan i Kronobergs län lyfts fram som en 

framgångsfaktor av deltagarna i undersökningarna. För samverkansarbete spelar ledarstilen 

stor roll (Socialstyrelsen et al. 2000, 2001).  En hierarkisk stil hos ledaren kan utgöra ett hinder 

medan ett ledarskap byggt på samtycke och samråd ger en jämn produktion och även en 

uppskattad ledare (Kaufmann & Kaufmann 2005).  

MÅLFORMULERING 

Danermark och Kullberg (1999) pekar på att vag målformulering kan bidra till hämmande av 

samverkan. Länsarbetsnämndens (2005) syftesbeskrivning av Samverkan är ganska generell, då 

man menar att denna skall syfta till att få fler människor i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser att återgå till arbete. Detta kan man koppla till Lockes och Lathams 

(Robbins 2001) målsättningsteori som menar att källan till prestationen ligger i målen och dess 

formulering. I detta hänseendet är beskrivningen allt för vag. Men det finns förtydliganden på 

flera stationer på vägen; 

Ser man till Arbetsförmedlingen som myndighet så arbetar man med arbetslivsinriktad 

rehabilitering över ett ganska brett område. Samverkans målgrupp är dock tydligt formulerad i 

förväg samt att dessa individer föreslås av Försäkringskassan. Då även diskussion om varje 

enskild individ sker innan upptagelse myndigheterna emellan, upplevs målgruppen tydlig och 

väl nischad.   

Nationellt specifieras nivån på arbetet att man skall ligga på en 40-procentig återgång bland de 

sökande till arbete/utbildning. Detsamma gäller för Kronobergs län. Ingen deltagare i 

enkätundersökningen framför någon vass kritik emot själva målformuleringen som man menar 

har förbättrats under en del år. Deltagarna är även överens i sin egen beskrivning av 

målformulering, som dock är varierade i längd och specifikation. Det centrala som lyfts fram är 

att få tillbaka människor till arbete, alternativt utbildning.  
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Man kan uttrycka här att specifikationen på 40 procent ger medarbetarna i Samverkan ett 

förtydligat, konkret mål att sikta efter, i enlighet med Lockes och Lathams teori (Robbins 2001), 

som menar att specifika mål ger bättre resultat än generella.  

Samverkansgruppen verkar överlag nöjd med existerande målformulering och anser inte att ett 

förtydligande behövs i nuläget, samtidigt som man öppnar för ett eventuellt förtydligande 

senare. Vidare pekar målsättningsteorin på att feedback på arbete ger en positiv effekt om det 

ges konkret. Detta kan man säga att Samverkans medarbetare får kontinuerligt genom vecko- 

och månadsrapporter på personalmöten som man har varje vecka. Detta kan man även se som 

underlag om resultaten exempelvis pekar åt fel håll, för att utvärdera och på så sätt finna orsak 

samt eventuell åtgärd.  Även om resultaten av veckorapporter och liknande i några fall kan vara 

missvisande på grund av lågt antal inkluderade individer, kan denna konkreta, och inte minst 

kontinuerliga, feedback ge en antydan om vart man är på väg.  

Fördjupar man sig i Lockes och Lathams målsättningsteori (Robbins 2001) och de betingelser de 

framhäver som nödvändiga för den finner man att bägge dessa uppfylls. Målförpliktelsen, 

commitment, följs kollektivt av medarbetarna utifrån enkätstudien att döma. Detta märks genom 

likartade beskrivningar av målbilden bland medarbetarna som de också är relativt nöjda med 

och inte i större utsträckning tycker behöver förtydligas. Risken för att en enskild medarbetare 

skulle ändra på denna eller överge den kan därför anses som liten.  

Ser man till självförmågan, self-efficacy, ser den också ut att vara god. Medarbetarna känner sig 

säkra på sin uppgift och vad de kan utföra. I enkäten meddelade samtliga deltagare att det var 

viktigt med gemensam fortbildning inom Samverkan.  Samtidigt angavs i kommentar om att 

detta inte skett senaste året. Här kan man därför höja ett varnings finger och påpeka att ett sätt 

att bibehålla kompetens, och därmed bidraga till en god självförmåga, är just gemensamma 

fortbildningar. I djupintervju framkom att det ibland kan råda viss osäkerhet då det sker många 

lagändringar samt omorganiseringar i myndigheterna och arbetsområdet. Det är många nya 

regler och ibland kan det vara svårt att hänga med i vad som egentligen gäller, även om 

medarbetaren i nuläget känner sig säker på sin uppgift och sitt område. Lägg här till att 

enkätundersökningen visar på att en majoritet av medarbetarna i Samverkan anger hög 

personalomsättning. Ur den aspekten kan man tolka att för att gruppen Samverkan skall kunna 

bibehålla nuvarande nivå på självförmåga torde gemensamma fortbildningar vara viktiga att 

prioritera framåt. Samtidigt skall det påpekas att det i intervjumaterialet framkom att 

medarbetare känt sig framlyfta på denna punkt genom sin närmsta ledning, vilket pekar på att 

denna medvetenhet existerar. Hinder tycks bestå av främst ekonomisk art. 
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TEAM 

Vi har undersökt begreppet team och hur detta ter sig i Samverkan i Kronobergs län. Danermark 

och Kullberg (1999) menar att en detta är en framgångsfaktor i samverkan. Det vill säga att man 

får fram ett lagarbete där alla berörda aktörer är involverade. Begreppet kan användas om 

grupper som arbetar med inriktning på hög prestation (Kaufmann & Kaufmann 2005) eller 

grupper som samarbetar i ett bestämt syfte (Nationalencyklopedin 2008).  Bägge definitioner 

stämmer in på Samverkan anser vi och menar att en kombination av dessa definitioner är att 

föredra. Den högre prestationen kan ses som minskad rundgång mellan myndigheterna för 

berörda människor och expertis från respektive myndighet ger ett bättre underlag för 

rehabilitering till arbete.  En ökad effektivitet i rehabiliteringsarbetet helt enkelt. Det bestämda 

syftet är att få tillbaka människor till arbetsmarknaden. Trots att Kaufmann & Kaufmann (2005) 

påtalar att det finns en fara i att betrakta begreppet synonymt med ett idrottslag, menar vi att 

vissa paralleller kan vara nyttiga och vettiga. Kanske framförallt när det kommer till delaktighet.  

Många gånger kan man läsa hur idrottsklubbar köpt in dyra spelare med fina meriter 

(kompetens) till dyra pengar. Under säsongen blir det ändå inte som planerat och lag med 

uppställningar som är sämre på pappret och har mindre budget presterar bättre. Frågan är 

varför fungerar inte stjärnlaget? Vi vill påstå att det många gånger handlar om en 

sammansättning som ger dålig delaktighet. Denna brist på delaktighet gör att kompetensen inte 

kommer till sin rätt och inte kan utnyttjas optimalt. Sett till idrottens värld kanske övriga spelare 

känner sig nedprioriterade, sett till enskild stjärnspelare kanske denne har satt sin egen 

prestation framför laget. Bägge delar handlar om delaktighet. I ett team omvandlas detta till en 

medarbetare som tar ”för mycket plats” i en grupp. Det skulle även kunna ses som en myndighet 

i samverkan som kör sitt eget race. Därför är det glädjande att se att medarbetarna i Samverkan 

känner en hög delaktighet i arbetet och anser att ingen medarbetare är överlägsen en annan. 

Detta kan kopplas till det som beskrivs bidra till skevhet av deltagande i en grupp. Då en medlem 

är väldigt engagerad och drivande, som i sig anses som positiva egenskaper hos en person, kan 

denna komma att ta över diskussioner och driva dessa. Detta gör att man tappar de unika 

problemlösningsmöjligheterna ett team annars för med sig. Därför är sammansättningen av så 

väl ett lag som ett team viktig för att främja de fördelar ett teamarbete innebär.  

Vår värdering av Samverkan i Kronobergs län är den att man till stora delar lyckats utnyttja de 

fördelar som ett team innebär. I enkät och djupintervjuer framkom att medarbetare ser sig som 

medlemmar i ett team och att man känner att man diskuterar sig fram till konstruktiva 

lösningar. Man medger att det funnits oenigheter och skillnader myndigheter och medarbetare 

emellan, men menar att man tagit sig igenom dessa. Detta kan kopplas till det som kallas 

kognitiv konflikt, som är en process att hantera konflikter/oenigheter på inom en grupp så att de 
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kan bidraga till nyorientering. Det vill säga problemen blir en grogrund för kreativa lösningar. 

Detta backas bland annat upp av att medarbetare anger att man har genomgått en process där 

oenigheter har varit något av ett dilemma, men att dessa har varit nödvändiga att ta sig igenom 

för att känna sig som ett team. Även påtalas att känslan av ett team framträder genom att man 

kan ta diskussioner utan att ”gräla”. Det visar på en mogenhet i gruppen och att man håller 

konflikter på det intellektuella plan som Kaufmann & Kaufmann (2005) menar är nödvändigt för 

en lyckad process vad gäller kognitiv konflikt. Man utnyttjar därmed mångfalden i gruppen och 

tar tillvara på kompetens. Det existerar dock några motsättningar, eller frö till sådana, 

medarbetare myndigheterna emellan. Medarbetarna talar om respekt för varandras yrkesroller, 

vilket man även får se som deras yrkeskompetens, och det finns exempel på att medarbetare 

känner sig förbigångna. Detta kan ses som ett potentiellt problemområde som torde bidraga till 

minskad känsla av självförmåga och minskad motivation i arbetet.  Kaufmann & Kaufmann 

(2005) skriver att apati blir resultatet om en individ överväldigas av ett problem. Man kan tolka 

att medarbetaren ställs inför ett sådant problem om han/hon känner att hennes kunskap och 

insats inte räcker till genom att hans/hennes beslut förbises.  

Vi värderar genom vår kontakt med medarbetarna genom studien att negativa krafter som 

konformitet och socialt tryck knappt kan beskrivas som existerande i gruppen.  Man upplever en 

respekt sinsemellan och att man vågar presentera sina egna idéer och värderingar. Om oenighet 

uppstår diskuterar man detta där samtliga får argumentera, men det framträder inte någon 

känsla att gruppen ”pushar” för att man skall byta åsikt.  Genom detta utesluts både passiv och 

aktiv konformitet. Man anger vidare att man upplever ett aktivt deltagande av samtliga 

medarbetare. Detta minskar risken för den skevhet av deltagande som Kaufmann & Kaufmann 

(2005) varnar för som hindrar teamets fulla potential utnyttjas genom att inte all kompetens når 

fram.  

LEDNING 

Ledarskapet är något som har gett en stor positiv kraft till Samverkan i Kronobergs län. Flertalet 

av medarbetarna instämmer helt i att det är en fungerande utformning. Några instämmer delvis i 

att det är en fungerande ledning men ingen motsätter sig det helt. Invändningar mot 

utformningen tycks bero på osäkerhet angående vem som är ansvarig i respektive myndighet 

ovanför samordningsansvarig. Det uttrycks att man saknar engagemang från 

Försäkringskassans ledning och kunskap om hur denna styrs. Även saknad av en utpekad 

ansvarig för Samverkan från Försäkringskassan. Vidare råder det även osäkerhet på 

Arbetsförmedlingens ledningssida genom att omorganisationer skett, vilket skapat förändringar 

som gett oklarhet. Den oklarhet som framträder som rör ledningen har vi tolkat som att den 
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ligger ett steg ovanför Samverkan i respektive myndighet och inte rör ledningen i själva 

Samverkansgruppen. Man saknar kunskap om vem som arbetar mot Samverkan, som inte ingår i 

det utpekade Samverkansgruppen, och vilken funktion denne person har.   

Den existerande ledning som förekommer genom en samordningsansvarig är något som 

verkligen lyfts fram som en viktig kugge i arbetet.  Varken under enkätundersökning eller vid 

djupintervju har någon som helst kritik framförts, däremot har nästan varje deltagande 

medarbetare velat framhålla samordningssansvarig och det sätt han arbetar på. Ser man till det 

sätt han arbetar på kan man se en tydlig koppling till det som kallas demokratiskt ledarskap.  

Detta bygger vi på följande; 1) Han är uppskattad av medarbetarna, 2) Han tar upp frågor i 

gruppen och alla får komma med synpunkter, förslag och vara med att fatta beslut, det vill säga 

samråd och 3) Produktionen, i detta fall arbetsinsatsen och resultaten med personer i 

Samverkan, håller sig jämn även då han inte är närvarande. Punkt tre bygger vi på att 

samordningsansvarig är placerad på huvudkontoret i Växjö.  Han kommer till kontoret i Ljungby 

normalt en gång per vecka. Trots detta har länet ett gemensamt gott resultat som bägge städerna 

har stor delaktighet i. 

Sett till den klassiska indelning av ledarskap som Hwang et al. (2005) tar upp så är det just 

denna kategori av ledarskap som ses som mest framgångsrik. De två övriga kategorierna, 

autokratiskt- och låt- gå ledarskap kan vi överhuvudtaget inte genom vår studie finna kopplingar 

till. Ser man arbetet på lång sikt beskriver Socialstyrelsen et al. (2001) att en överordnads stöd 

och medgivande är viktigt. Medgivande är dock inte nog, utan överordnad skall också själv vara 

delaktig i det samarbete som skall utföras. Även detta anser vi att vi kan beteckna den 

existerande samordningsansvarige som. Medarbetare beskriver ett djupt engagemang från 

honom i arbetet. 

Den tydligaste inverkan för att åstadkomma samarbete, enligt vad 
utvärderingen påvisar, sker genom dialog och ledarskap (Socialstyrelsen et 
al. 2001, s.22). 

Detta går att läsa i Socialstyrelsens underlag från experter. Här trycker man på vikten av gott 

ledarskap. Man talar om kommunikation och ledarskap vilket vi upplever finns i 

Samverkansgruppen i Kronobergs län. Medarbetare upplever sig delaktiga och att de får komma 

till tals. Vidare råder det inga tvivel om vem man skall vända sig vid problem eller frågor. Dock 

bör man påpeka det som skrivits tidigare om att det existerar en viss otydlighet för 

medarbetarna vad gäller ledning i steget ovanför Samverkan i de båda myndigheterna. I 

Socialstyrelsen et al. (2001) går att läsa att handläggarna, och därmed även förmedlarna, 

behöver insikt i vad överordnade gör. 
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FAKTORER EJ KOPPLADE TILL HYPOTESER 

Nedan presenterar vi resterande faktorer som är viktiga för hämmande eller främjande av 

samverkansarbete, men där vi ej kan se en tillräckligt tydlig koppling till det goda resultatet för 

Samverkan i Kronoberg. Liksom de ovanstående faktorerna som är kopplade till hypoteser har 

faktorer som ej har tillräcklig koppling till det goda resultatet lyfts fram med bakgrund på 

studiens syfte samt de litteraturfakta som angetts kombinerat med det resultat som framkommit 

genom enkät och intervjuundersökning.   

ORGANISATORISKA STRUKTURER OCH SAMORDNING SAMT RELATIONEN MELLAN 

ORGANISATIONERNA 

Inom samordning och samordningsansvarig bör man även se över maktfördelningen. Makt kan 

ses ur flera perspektiv, exempelvis ekonomiskt. Försäkringskassan är de som beslutar om 

ersättning, vilket kan tolkas att de har en viss ekonomisk makt. Man kan också se makten ur 

synvinkeln att antalet personer som ingår i Samverkansgruppen är övervägande från 

Arbetsförmedlingen. Därav kan man säga att möjligheterna att vid tillfälle kunna påverka beslut 

skulle kunna vara till fördel för Arbetsförmedlingen. Genom djupintervjuernas resultat beskrivs 

dock Arbetsförmedlingen som något längre ned i hierarkin. Orsaken man pekar på är just den 

ekonomiska. Att Försäkringskassan tar beslut om ersättning får ges eller om den ska dras in.  

Man kan även koppla in det Danermark och Kullberg (1999) skriver om dominans och 

tolkningsföreträde för medicinskt utbildad personal. Medarbetarna från Försäkringskassan får 

varken medicinera eller ställa diagnos. Men med tolkningsföreträde av sjukintyg som grundar 

för ekonomisk ersättning samt att myndigheten har en egen läkare som gör bedömning får man 

säga att den delen av makten vilar på Försäkringskassans sida. Detta är också något som kan 

tolkas genom de genomförda intervjuerna där det beskrivs vikten av att utomstående läkare 

som gör bedömning av en individ skriver helt korrekt formulering för att individen inte skall 

mista ersättning, samt att det ges uttryck för att Försäkringskassan kan bortse från den 

bedömning Arbetsförmedlingen har gjort i ärendet.  

En del av Samverkan som utifrån skulle kunna tolkas som en maktfördelning är att 

samordningsansvarig kommer från myndigheten Arbetsförmedlingen. Dock har det inte genom 

studien framkommit att medarbetare anser att detta har gett Arbetsförmedlingen någon 

maktfördel. Man menar att det är viktigt att fokus ligger på arbete, varför en 

samordningsansvarig från Arbetsförmedlingen faller sig naturligt.  Samtidigt pekar man på att 

en samordningsansvarig från Försäkringskassan förmodligen skulle ge Försäkringskassan allt 
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för stor makt i Samverkan. Medarbetare från Arbetsförmedlingen menar att enbart det faktum 

att de håller i pengarna ger dem en stark position.   

Samordnare hänger tätt samman med samordning. Danermark och Kullberg (1999) pekar på att 

dålig samordning är hämmande för samverkan. Att samverkande parter har en samordnad 

administration samt den verksamhet som samverkas inom är finns i gemensamt hus pekar man 

på som främjande. I studien kan man tyda att deltagare uttrycker en saknad av samkörd 

administration och saknat informationflöde myndigheterna emellan. Det är verksamheter som 

båda har egna administrativa system där uppgifter skall matas in från bägge sidor av Samverkan. 

I Westerhäll et al (2006) framgår angående organisatoriska strukturer att för att underlätta 

samverkan mellan myndigheter så är att slå samman två myndigheter den yttersta formen för 

strukturell samverkan. Man kan tolka att arbetet som Samverkan utför skall ses som gemensamt, 

men att administrationen skall ändå skötas individuellt av båda myndigheter. Om inte fullt ut slå 

ihop myndighet så kan ändå ett gemensamt administrationssystem  mellan försäkringskassa och 

Arbetsförmedling föra till än tätare samverkan, plus minska det dubbla arbetet vad gäller att 

mata in uppgifter. Vi menar inte att detta är något som görs helt friktionsfritt eller över en natt, 

och man skall givetvis ta hänsyn till olika myndigheters lagar och behov av dokumentation av 

uppgifter.  Socialstyrelsen (2000) skriver något som är viktigt att ta hänsyn till i detta avseende; 

nämligen att skilda strukturer kan påverka hur en myndighets agerande samt att administrativa 

system påverkas av myndighetens struktur. Detta utgör ytterligare ett hinder som skall 

övervinnas för en lyckad samkörd administration.  

 

Vidare måste hänsyn av olika definitioner av diverse begrepp tas hänsyn till vid en sådan 

sammanslagning för att det skall kunna bli fullt funktionellt. Å andra sidan kan en 

sammanslagning av administrationsystem i Samverkan kunna ses som en möjlighet att kartlägga 

gemensam definition av berörda begrepp, som till exempel arbetsförmåga. Att medarbetare 

lyfter fram onödig tidsåtgång på grund av dubbelt arbete med administrationen har lyfts fram 

tidigare. Ser man till det faktum att deltagare i studien uppfattar informationsflödet mellan 

myndigheterna och medarbetare emellan som otillräckligt, skulle ett gemensamt 

administartionssystem eller nät kunna användas som en lättåtkomlig informationskanal.  

När det gäller informationsflödet lyfter deltagare i studien fram att en samlokalisation skulle 

kunna vara av värde. Det ger givetvis en närhet och kontakt kollegor emellan som varken 

gemensamt när eller gemensamma möten kan ge. Vi kan konstatera att utifrån vår studie finns 

det en önskan från medarbetare i Samverkan i Kronobergs län att ytterligare fördjupa det arbete 

mellan myndigheterna som redan existerar. Man ser gärna ett tätare förhållande både genom en 
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gemensam lokalisation och ett gemensamt administrationsystem. Behovet har framträtt genom 

dubbelt arbete och brist i informationsflödet.  

 

Vikten av att samverkande parter har en gemensam definition på begrepp lyfts fram av 

Socialstyrelsen (2000). Man tar även upp begreppet arbetsförmåga som relevant vad gäller 

samverkan.   En skillnad i synen på vem som är arbetsför och därmed anställningsbar torde ge 

skillnad i urval av personer som anses lämpliga för att tas upp i Samverkan myndigheterna 

emellan.  Vidare benämner de två myndigheterna individer i Samverkan som både den 

”försäkrade” och ”sökande”. Westerhäll et al (2006) menar att detta hänger samman med 

kulturella skillnader i myndigheterna. Dessa skillnader kan påverka vilken syn myndigheten har 

på individen samt även ge en asymmetri i förhållandet.  Ur denna vinkel kan man se att det 

kanske inte är så märkligt att definitionen skiljer sig parterna emellan. Vi har alltså; 1) Två olika 

benämningar på en individ i en specifik situation (upptagen i Samverkan) 2) Ett begrepp kopplat 

till individens förmåga, men med två skilda definitioner. Denna förmåga är dessutom ytterst 

relevant för resultatet i Samverkan.  Detta begrepp och dess olika definitioner får ses som två 

skilda fackspråk. Antag att benämningarna på individen hänger samman med respektive 

myndighetskultur på det vis Westerhäll et al (2006) pekar på. Man kan påstå att man här kan se 

verkningar om det ”revirbevakande beteende” som det vidare skrivs om.  Respektive myndighet 

håller fast vid sin definition.   

Detta ger att önska dels en framarbetad gemensam och tydlig definition på begreppen 

arbetsförmåga samt även en gemensam benämning på individen då denna befinner sig i 

Samverkan. Samtidigt skall man lyfta fram att medarbetarna i Kronobergs län själva pekar på att 

det finns en gemensam förståelse inom gruppen vad begreppet innebär.  Dock tror vi att en 

uttalad definition och gemensam benämning skulle underlätta för framtida medarbetare samt 

tydligare upprätthålla en gemensam syn.   

ETIK 

Som Jenner (1995) påvisar så finns det olika etiska angreppssätt eller synsätt att betrakta etiken 

ur och därmed sitt handlande. Oavsett en ledares syn på etik är det högst troligt att denne har 

stor inverkan på sin organisationskultur, precis som Kaufmann och Kaufmann (2005) hävdar. 

Medarbetare tar i studien upp att myndigheterna har lika etiska regler och värderingar vad 

exempelvis gäller sekretess. Men denna form av etik finns reglerad i lag och förordningar och 

den etiska kultur som existerar i en myndighet eller organisation sträcker sig mycket längre. 

Själva påtalar medarbetarna bland annat synen på människor som en skillnad de upplevt mellan 

myndigheterna. Där tar man exempelvis upp tilltro och misstro på människor som en skillnad. 
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Om man utgår från det Kaufmann och Kaufmann (2005) skriver angående att ledaren kan ses 

som en symbol eller förebild för den etiska organisationskulturen, skall man här komma ihåg att 

medarbetare från bägge myndigheter har flera etiska organisationskulturer att ta till sig. Dels 

Samverkans kultur givetvis, men också den rådande kulturen på respektive myndighet. Här 

finns givetvis andra överordnade som sprider sin etiska kultur.  

Vi finner att den lagstadgade praxisen tycks överensstämma myndigheterna mellan, men att det 

genom medarbetares uppgifter via enkät och intervju går att utläsa olika kulturer. Vidare för 

man etiska diskussioner inom gruppen, vilket också verkar uppskattat. Vi tror att detta är viktigt 

för fördjupad enhällig etisk grund i gruppen Samverkan. Tidigare har det getts uttryck för att 

medarbetare är mycket nöjda med den samordnare som finns idag. Det i kombination med det 

Kaufmann och Kaufmanns (2005) hävdande att ledning stärker och utvecklar etiken och dess 

kultur, borde ge en god grogrund för gemensamma värderingar.   

EKONOMI, KUNSKAP OCH FORTBILDNING 

Socialstyrelsen et al. (2000) anger att ekonomin är ett mycket centralt hinder för samverkan. 

Vem är det som bestämmer vilken myndighet som ska ha resurserna, och hur ska de fördelas? 

Chefer inom olika samverkansprojekt har ett stort ansvar och måste synliggöra projekten för att 

få mer resurser, något som man upplever som svårt (Socialstyrelsen et al. 2001). För att 

fördelningen ska kännas rättvis och för att ingen ska känna sig åsidosatt tycker vi att det borde 

finnas en gemensam budget. Vi upplever nämligen att man uppfattar den ekonomiska 

fördelningen som något skev eftersom man tillskriver Försäkringskassan ett visst ekonomiskt 

övertag.  

 

Vad gäller kunskapstraditioner och professionella mål så beskriver Socialstyrelsen et al. (2000) 

att det krävs såväl specialisering som hög kompetens för att samverkansarbetet ska kunna 

utvecklas. Vid djupintervjuerna så framgick att man inte gått någon särskild utbildning för att 

arbeta i Samverkan, utan man har sin grundutbildning sedan får man en introduktionsutbildning 

för att kunna hantera lönebidrag. Vi anser att man behöver få mer kompetens om just 

samverkansarbete eftersom det är en sådan speciell arbetsform. Stenberg (1999) skriver till 

exempel att kunskaper om samverkan ofta är väldigt svävande och spridda och att stor 

kunskapsgenerering krävs. 

 

Något som vi tycker verkar mycket bra är dock att handläggarna och förmedlarna får 

kontinuerlig handledning. Socialstyrelsen et al. (2001) nämner att det gemensamma lärandet är 

viktigt och att handledning behövs för att organisationerna ska kunna närma sig varandra. 
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I enkätundersökningen så angav alla att de tyckte att gemensam fortbildning i gruppen är viktigt 

och de flesta angav att de deltagit i sådana, vilket vi tycker låter mycket bra. Vi har dock fått 

indikationer på att dessa fortbildningar har genomförts tidigare och inte under senare år genom 

resultaten av våra undersökningar. Här vill vi höja ett varningens finger eftersom en gemensam 

kompetensutveckling skapar gemensamma referensramar och man behöver lära för att kunna ta 

tillvara sina erfarenheter som Socialstyrelsen et al. (2001) beskriver. Deltagare i studien 

upplever dock att samordningsansvarig gör vad han kan för att skapa utveckling och gemenskap, 

och att det är ekonomin som styr i vilken omfattning det blir. 

ANSVAR 

Tydlighet vad gäller ansvarsområde är viktigt för en god samverkan hävdar Socialstyrelsen et al. 

(2001). Tydlighet är något som också tycks finnas i Samverkan i Kronobergs län och mellan dess 

medarbetare. Man vet överlag vem som gör vad. När man studerar hur medarbetare beskriver 

sin roll återfinns begrepp som stöd och coachning bland flera av deltagarna.  En uttryckt enighet 

bland medarbetarna om vad deras ansvarsområde är kan ses som att ett väl utpekat 

ansvarsområde existerar.  

 

Dock påpekar flera deltagare i undersökningen att gränserna med fördel skulle kunna göras mer 

synliga. Samtidigt lyfter en deltagare fram att mindre synliga gränser än nuvarande skulle vara 

till fördel för arbetet och att man hellre skulle fokusera på att få fram gemensamma mål och 

värderingar.  Denna åsikt går inte riktigt i linje med det som både Socialstyrelsen et al. (2001) 

och Westerhäll et al. (2006) hävdar om tydlighet.  Samtidigt skulle man kunna dra paralleller till 

det som Socialstyrelsen et al. (2001) skriver om att en förutsättning för tydlig ansvarsfördelning 

är att organisationer känner respekt och förtroende för varandra.  Vidare skriver Westerhäll et 

al. (2006) att det är av vikt att öppna upp för samarbete, liksom att det är vanligt förekommande 

att myndigheter ser problem i separata delar. Gemensam fokus på värderingar och mål torde 

uppmuntra att se de separata delarna som en helhet.   

 

Deltagare trycker på att allas roller är tydliga och att dessa fungerar för att ingen individ i 

Samverkan skall hamna mellan stolarna. Vi tror gemensamma värderingar och mål ligger till 

grund för att utgöra en tydlig ansvarsindelning. Det gemensamma målet och de gemensamma 

värderingarna för hur man skall gå tillväga kan ”sy samman” de separata delarna, det vill säga 

ansvarsområdena. Detta motverkar den risk för strikt uppdelning mellan myndigheter som kan 

leda till att den ene inte vet vad den andre gör som Westerhäll et al (2006) varnar för. 
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ARBETSBELASTNING OCH PERSONALOMSÄTTNING 

Samverkansarbetet kan leda till mycket dubbelarbete om inte samverkansgruppen kan undvika 

detta skrivs i Socialstyrelsen et al. (2001). Det är något som kan leda till en allt för hög 

arbetsbelastning. Vid såväl enkäter som djupintervjuer framkom att arbetsbelastningen upplev 

som alldeles för hög idag. Detta beror dock, enligt en av de intervjuade, på att man helt enkelt 

upplever att man fått fler och svårare ärenden. Samme person menar också att på sikt kan detta 

komma att påverka resultatet. Vi anser dock att det är svårt att sia om framtiden baserat på 

detta, framförallt därför att man bara har haft högre arbetsbelastning under några månaders tid 

och vi vet inte hur det kommer att se ut i framtiden. Redan nu så framgår det dock tydligt att 

man tycker att tempot är för högt och att man inte kan prestera så som man tycker att man 

borde kunna. 

 

En hög arbetsbelastning kan också leda till högre personalomsättning. Vi tänker oss då att man 

inte orkar med arbetet så att man byter, eller att man helt enkelt blir sjukskriven på hel- eller 

deltid. Personalomsättning ger en lägre produktivitet och kan alltså påverka resultatet av 

samverkan menar Aronsson och Malmquist (2002).  I enkätstudien upplever en stor majoritet 

att personalomsättningen är hög. Vid djupintervjuerna frågade vi närmare om detta och fick då 

förklarat att personalomsättningen visst är hög, men att det framförallt beror på naturliga 

faktorer som föräldraledighet och tillfälliga jobb till exempel. Därför anser vi att 

personalomsättningen må vara hög, men att den beror på orsaker som inte är av betydelse för 

samverkansarbetet. 

 

För att klara av hög arbetsbelastning är det en fördel om man har stor kontroll över sitt arbete, 

menar Theorell (2003). Kan man inte hantera sin höga arbetsbelastning är den för hög och 

därmed hämmande för samverkansarbetet. I djupintervjuerna framgår att arbetet förvisso är 

styrt men att man själv kan planera och lägga upp sitt arbete. Vi tror att det är bra att man 

lättare kan hantera den höga arbetsbelastningen, men att det naturligtvis finns en gräns för hur 

mycket man klarar av om man vill bibehålla det goda resultatet. 
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KONKLUSIONER 

Vi har nu presenterat och diskuterat teoretisk bakgrund samt resultat. Utifrån detta vill vi nu i 

enlighet med studiens syfte och val av metod ge hypoteser som enskilt eller tillsammans kan 

ligga som underlag för att förklara det positiva resultat Samverkan i Kronobergs län har haft. 

Hypoteserna kan ses som faktorer som kan ligga till grund för ytterligare undersökningar eller 

fördjupningar. En mer omfattande kvantitativ studie där redovisade hämmande och främjande 

faktorer relaterar till utfall som rör återgång i arbete och sjukfrånvaro kan ge fördjupande 

kunskap. 

 

Med bakgrund av presterat resultat och studiens resultat mot de teoretiska fakta vi har vill vi 

påstå att en tydlig och specificerad målformulering har varit bidragande för ett positivt resultat i 

Samverkan i Kronobergs län.   

 

En tydlig och specificerad målsättning med utmålad målgrupp ger medarbetare ett konkret mål 

att arbeta efter. I Kronobergs län är denna tydlig för Samverkan, vilket har bidragit till ett gott 

resultat. 

 

Sett till de dimensioner av begreppet team och allt vad detta innehåller tycker vi att man har 

kunnat skapa en ”känsla” i den grupp som finns samt lyckats ta till vara på kunnande hos 

medarbetare. Konflikter och problem löses tillsammans, varav problemlösningen blir kreativ. 

Man har i Kronobergs län lyckats ta till vara på enskilda medarbetares kompetens och 

diskuterar gemensamt lösningar på problem.  

 

Samverkan i Kronobergs län har en stark teamkänsla och man arbetar på ett sätt som utnyttjar 

fördelarna att arbeta i grupp. Det ger mångfald i både kompetens och problemlösning. 

  

Genom både kommentarer i enkät och genom samtal i djupintervju framhävde deltagare det 

nuvarande ledarskapet som en framgångsfaktor. Utformningen av ledarskapet ser man generellt 

positivt på, men det är framförallt nuvarande samordnare man lyfter fram. Vi gjorde tydliga 

kopplingar mellan dennes ledarstil till vad som kallas demokratiskt ledarskap, vilket ger en jämn 

arbetsinsats oavsett om ledaren är fysiskt närvarande eller ej.  

Nuvarande samordnaren över länet har genom sin ledarstil haft stor inverkan på medarbetare och 

arbetssätt, vilket har påverkat Samverkans resultat i länet positivt.  
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BILAGA 1: UNDERLAG FÖR DJUPINTERVJUER 

 

Kom ihåg att detta inte är något prov där du redovisar dina kunskaper. Får du frågor du inte vet, 

eller inte kan svara på så är det bara att gå vidare – Du behöver inte leta upp svaren (t.ex. en 

målsättningsformulering etc.) Vi eftersträvar att avspegla verkligheten och era egna ord. 

 

Bakgrund 

Hur länge har du jobbat på Arbetsförmedlingen? 

 

Hur länge har du jobbat med Rehab? 

 

Hur länge har du jobbat i Samverkan? 

 

Samverkan 

Beskriv samverkansarbetet (”från början till slut”) med betoning på Din roll i arbetet. 

 

Om Du jobbat med rehabärenden innan Samverkan – var i ligger den stora skillnaden, beskriv 

gärna hur ditt rehabiliteringsarbete såg ut innan Samverkan och vad Du tycker harförändrats? 

 

Vad har blivit bättre/sämre tycker Du? 

 

Tycker du att det märks att ni i gruppen kommer från två olika myndigheter? 

I så fall på vilket sätt? 

 

Mål 

Kan Du beskriva målsättningen för samverkan? (Försök göra en så bra beskrivning som möjligt 

om du kan med dina egna ord) 

Om ja, 

Vad tycker du om målsättningen för samverkan? 

 Är det av betydelse att ha en tydlig målsättning tycker Du? 

 Arbetar Du med målsättningen för samverkan i åtanke? 

Om nej, 

Varför kan du inte beskriva målsättningen? (Finns inte, har inte sett, för 

krånglig/otydlig etc.) 

Saknar Du en tydlig målsättningsformulering, eller fungerar arbetet bra utan? 
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Ansvar 

Sett till såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan: Kan Du beskriva hur 

funktionsfördelningen (vem som gör vad) ser ut i Samverkan. Beskriv så noga du kan med egna 

ord.  

Om ja, 

Vilka olika ansvarsområden (funktioner) finns inom Samverkan? 

Vem är ansvarig för respektive del? 

Vem gör vad? Samma som ansvarig, eller annan? 

Är det viktigt att veta vilka allas roller i Samverkansarbetet är? Varför/Varför inte?  

Om inte, 

Känner Du dig osäker på vem som är ansvarig för vad? Varför? 

Tycker Du att ansvarsfördelningen behöver förtydligas? Varför/varför inte? 

Tycker Du att det räcker med att Du vet din roll i Samverkan? Motivera! 

 

Upplever Du att Ni i Samverkansgruppen (förmedlare och handledare) har en tydlig gräns på 

vem som gör vad? 

 

Samordning 

Vad innebär Ditt arbete administrativt? 

 

Vet Du vad Försäkringskassans handläggare skall sköta administrativt? 

 

Fungerar den nuvarande uppdelningen av det administrativa tycker Du? 

 

Skulle administrationen kunna göras bättre?  

 

 Om ja, 

 På vilket sätt? 

 

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens personal sitter i olika byggnader i Kronobergs län, 

tycker Du det hade varit bättre om ni satt i samma hus?  

 

Varför/varför inte? 
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Samordnare 

Samverkan är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Kan Du 

beskriva den hierarkiska ordningen i Samverkan? Beskriv så tydligt Du kan med dina egna ord.  

 

Känner Du att Du alltid vet vem Du skall vända Dig till när Du undrar över något i 

Samverkansarbetet?  

 

Om ja, 

Är det alltid samma person, eller är det olika personer beroende på vad det gäller? 

Beskriv. 

Om inte, 

Varför? 
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BILAGA 2: FÖLJEBREV 

 

 

 

Till Dig som arbetar inom Samverkan i Kronobergs län, 

Samverkan mellan myndigheter som arbetsform har blivit en nödvändig förutsättning för att 

aktörer skall kunna utföra sina åtaganden. Samtidigt har statliga och kommunala myndigheter 

har blivit allt mer specialiserade. Ett gott exempel på detta är Samverkan mellan 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Kronobergs län, som låg i topp i sin slutrapport 

2007 med 53 procent återgång till sysselsättning. Det kan jämföras med till exempel Gotland och 

Västerbotten som ligger i botten med 24 procent respektive 30 procent. 

 

Med detta i åtanke vill vi genom vår studie, som denna enkät är en del utav, se vad som finns 

bakom Kronobergs goda resultatsiffror. Frågorna Du får besvara rör faktorer som KAN hämma 

eller främja god samverkan. Detta är en kvantitativ del av vår studie som innebär att stängda 

svarsalternativ är en förutsättning. Du har däremot möjlighet att kommentera eller motivera 

Ditt svar på vissa frågor. Sammanställningen görs i form av en c-uppsats vid Mittuniversitetet. 

Alla som arbetar inom Samverkan i Kronobergs län kommer att få ta del av denna 

sammanställning i juni månad. 

  

Din enkät behandlas konfidentiellt 

Du finner ett nummer uppe i högra hörnet av ditt svarsbrev. Detta beror på att vi måste veta att 

det är just Du som har skickat in Din enkät, så vi inte sänder påminnelsebrev till Dig i onödan. 

När vi tar emot Din besvarade enkät bockar vi av att Du lämnat in enkäten, sedan river vi bort 

koden från brevet så att enkäten blir helt anonym. Svaren från enkäten databehandlas utan 

identitetsuppgifter, vilket gör att inga identitetsuppgifter kommer att kunna kopplas till Dig. Det 

betyder att det inte finns några möjligheter att identifiera just Ditt svar. Den namnlista med 

löpnummer som existerar kommer att förstöras efter enkätens svarstid (inklusive 

påminnelsetid) är slut. 

 

Vi uppskattar om Du vill hjälpa oss då det är betydelsefullt för studiens kvalité, men vill 

samtidigt påtala att deltagande i enkätundersökningen är frivillig.  
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Om Du har några problem med frågorna, har synpunkter eller vill veta mer om studien är Du 

välkommen att ringa eller maila till någon av oss. Kontaktuppgifter står nederst på detta 

försättningsblad. I denna enkät förekommer benämningen ”handläggare” i flera frågor. Denna 

benämning inkluderar anställda både från Försäkringskassan och från Arbetsförmedlingen. 

 

Sista svarsdatum är 2008-04-21 

Den ifyllda blanketten lämnar Du/skickar Du i retur till Kjell Corshammar. 

Vi hoppas att Du finner tiden och intresset för att hjälpa oss med denna studie! 

 

Med vänlig hälsning 

Ellinor Aspman  Hanna Karlsson 

+45 41177371  +4691825332 

ellinoraspman@hotmail.com hannakarlsson@norsjonet.se 
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BILAGA 3: ENKÄT 

Enkät 

 

Kryssa i vilka uppgifter som gäller för Dig 

Man ����  Kvinna ���� 

Jag är medarbetare från  

Försäkringskassan   ���� Arbetsförmedlingen ����  

 

Här börjar frågedelen på enkäten. Den består av 25 frågor. Två skalor av svarsalternativ 

förekommer; 

 

 � � � 

Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

 

 

 � � � 

Hög                              Normal                                      Låg 

 

Du besvarar med ett kryss i det svarsalternativ Du tycker passar.   OBS! Kryssa endast ett 

svar per fråga. Vid vissa frågor krävs skriftligt svar och några frågor kan du kommentera.  

MÅL  
 

1. Tycker Du att Du arbetar efter en tydlig målsättning given av Din arbetsgivare? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 

2. Anser Du att målformuleringen för Samverkan i Kronoberg bör förtydligas 

ytterligare? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
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Motivera/kommentera gärna Ditt svar! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

 

 

3. Hur vill Du beskriva Samverkans mål?  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

 

ANSVAR  
4. Upplever Du att AF respektive FK har fördelat de olika funktionerna (vem gör 

vad) i Samverkansarbetet i Kronoberg på ett tydligt sätt?  

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 

 

 

5. Upplever Du att handläggare från respektive myndighet vet vad som är 

hans/hennes ansvarsområde i samverkan? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
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6. Tycker Du att det finns synliga gränser för vad som är Ditt ansvarsområde i 

Samverkan gentemot handläggare på respektive myndighet? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

7. Upplever du att det skulle underlätta i arbetet om ansvarsfördelning 

förtydligades? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

8. Hur vill du kort beskriva ditt ansvarsområde? 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

 

SAMORDNING  
9. Anser Du att arbetet i Samverkan Kronoberg skulle vara lättare att 

samorganisera om handläggare från bägge myndigheter satt i samma hus? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 

10. Anser du att det är god administrativ samordning myndigheterna emellan? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 

11.  Finns det något Du anser kan ändras eller införas för att få bättre samordning? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
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Motivera gärna Ditt svar! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

SAMORDNARE 
12.  Känner Du dig säker på vilken överordnad Du ska gå till när du har frågor i 

arbetet kopplade till Samverkan? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 

13. Upplever Du att Samverkan Kronoberg har en fungerande ledning i den form den 

ser ut idag? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

Motivera eller kommentera gärna Dina svar! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

 

TEAM 
14.  Upplever Du att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan arbetar som ett 

team vad gäller Samverkan Kronoberg? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
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15.  Känner Du dig delaktig i Samverkansgruppen? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 

16.  Känner du Dig lika delaktig i Samverkansarbetet som dina kollegor i den andra 

myndigheten (FK om Du är anställd vid AF och vice versa)? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

17.  Upplever Du att någon myndighet är överordnad den andra i Samverkan 

Kronoberg? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

I sådana fall vilken myndighet, och varför? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

 

 

UTVECKLING 
18. Har Du deltagit i något gemensamt utvecklingsprojekt för Samverkan 

Kronoberg? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

19. Tycker Du att gemensamma utvecklingsprojekt är viktiga för Samverkan 

Kronoberg? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 
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FORTBILDNING 
20. Har Du deltagit i någon gemensam fortbildning för samtlig personal i 

Samverkan Kronoberg? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

21. Tycker Du att gemensamma fortbildningar är viktiga för Samverkan Kronoberg? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

PERSONALOMSÄTTNING 
22. Hur upplever Du att personalomsättningen har varit i Samverkansgruppen i 

Kronoberg de senaste två åren? 

 � � � 

Hög                              Normal                                      Låg 

 

ARBETSBELASTNING 
23. Hur upplever du Din arbetsbelastning? 

 � � � 

Hög                              Normal                                      Låg 

 

ETIK 
24. Anser Du att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gemensamma 

etiska värderingar? 

 � � � 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte alls 

 

 



- 66 - 

 

Övrigt 

Här har du möjlighet att kommentera Dina svar eller om Du vill 

förtydliga något.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

Behöver du mer plats? Skriv gärna på baksidan! 

 

 

 


