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Abstract 

This study aims to research Social Insurance Agency and Employment Service collaboration. 
The administrative authorities were mandated by the government in late 2011 to jointly de-
velop a proposal for an elaborative collaboration, due to the face that far too many people had 
been in the health insurance program for long. In February 2012 the new working method was 
presented; gemensam kartläggning. The purpose of the newly developed collaboration was to 
allow the authorities, together with the individual, to find sustainable measures necessary for 
the person in question so that she could return to work after a long sick leave.  

The purpose with our study was to research which conditions were necessary for the collabo-
ration to contribute to a good result. The study was build based on a qualitative approach, 
based on individual interviews. Our study is limited to the Social Insurance Agency and the 
Employment Service in Falkenberg. We interviewed a total of eight people, including four on 
the respective agency. We have also studies previous scientifically published research involv-
ing collaboration and the factors that are necessary. Based on our data collection and refer-
ence frame, we have been able to answer our question formulation: what conditions are neces-
sary for authorities’ collaboration? The study results in that we found that there are several 
prerequisites for collaboration between the Social Insurance Agency and the Employment 
Service. Communication, relationships and knowledge are the key elements required for col-
laboration between the actors 

This study is written in Swedish.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Collaboration. Interorganizational relations. Gemensam kartläggning. Social In-
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Sammanfattning 
 
Denna studie syftar till att undersöka Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens samver-
kan. Myndigheterna fick i uppdrag av regeringen i slutet på 2011 att tillsammans ta fram ett 
förslag på en fördjupad samverkan eftersom för många personer hade varit inne i 
sjukförsäkringen för länge. I februari 2012 presenterades den nya arbetsmetoden gemensam 
kartläggning. Syftet med den nya samverkan var att myndigheterna tillsammans med en in-
divid ska hitta hållbara åtgärder som är nödvändiga för att personen ifråga ska återgå till ar-
betslivet efter en lång sjukskrivning. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka vilka förutsättningar som är nödvändiga för att samver-
kan ska bidra till ett bra resultat. Studien är byggd utifrån en kvalitativ metod och bygger på 
individuella intervjuer. Vår studie är avgränsad till Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen i Falkenberg. Vi har sammanlagt intervjuat åtta personer, varav fyra på respektive 
myndighet. Vi har också studerat tidigare forsningar som berör samverkan och de faktorer 
som är nödvändiga. Utifrån vår datainsamling och referensram har vi kunnat besvara vår 
frågeställning: vilka förutsättningar är nödvändiga för myndigheternas samverkan. Studien 
resulterar i att vi kunde konstatera att det finns flera nödvändiga förutsättningar för samverkan 
mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Kommunikation, relationer och kunskap 
är de främsta faktorerna som krävs för samverkan mellan aktörerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Samverkan. Interorganisatoriska relationer. Gemensam kartläggning. 
Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen.
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1 Bakgrund 
  
Avsnittet presenterar en övergripande bakgrund av den svenska socialförsäkringen. Detta ka-
pitlet syftar till att ge läsaren en förståelse kring bakgrunden till samverkan som finns mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Den nya samverkan har genererat i en ny ar-
betsmetod: gemensam kartläggning, vilket denna studie grundar sig i.  
 
Socialförsäkringen i Sverige är en stor del av landets trygghetssystem och berör nästan alla 
människor som är bosatta i landet. Försäkringskassan är en del av den svenska so-
cialförsäkringen och har i uppdrag av regeringen att administrera bidrag och ersättningar till 
barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning (Försäkringskassan 2013b). Ar-
betsförmedlingen är en annan myndighet som har i uppdrag av regeringen att förbättra den 
svenska arbetsmarknaden (Arbetsförmedlingen 2013). Myndigheterna är idag två helt avskil-
da verksamheter och styrs till stor del av lagar, förordningar och föreskrifter. Förutom de re-
gelverk som finns är myndigheterna målstyrda vilket innebär att respektive huvudman arbetar 
efter egna mål.  
 
Socialförsäkringen har en lång historik bakom sig och det har skett många förändringar inom 
sjukförsäkringen i Sverige. En proposition (Prop. 2007/08:136) från 2008 har påverkat 
sjukförsäkringen och inneburit hårdare krav för sjukskrivningsprocessen (Försäkringskassan 
2011). Propositionen innehöll en ny reform med syfte till att ”effektivisera sjukskrivningspro-
cessen och öka möjligheten för sjukskrivna att återgå till arbetet” (Prop. 2007/08:136).  Två 
och ett halvår efter reformen skriver socialförsäkringsministern Ulf Kristensson i DN: ”Jag är 
övertygad om att sjukförsäkringsreformen som genomfördes 2008 var viktig och riktig. Re-
formen var nödvändig eftersom alldeles för många var sjukskrivna orimligt länge och slogs ut 
permanent i förtidspension”. Precis som ministern Kristensson (2010) hävdade var det för 
många som under långa perioder hade varit borta från arbetsmarknaden, antingen som sjuk-
skrivna eller förtidspensionerande. De långa sjukskrivningarna innebar att för få personer 
kunde återgå till arbete efter en sjukskrivning. Den nya propositionen (Prop. 2007/08:136) 
innehöll ett antal åtgärder som skulle förändra sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen. 
 
En av de förändringarna som skedde efter propositionen (Prop. 2007/08:136) var att Lag 
(1962:381) om allmän försäkring justerades. Den nya lagen gav nu utrymme att utesluta den 
tidsbegränsade sjukersättningen1 men den största förändringen var att en rehabiliteringskedja 
grundades.  
 
Rehabiliteringskedja är ett sätt att bedöma rätten till sjukpenning2. Under sjukskrivningsperi-
oden prövas arbetsförmågans nedsättning regelbundet. Regeringen har fastställt tre tidpunkter, 
mellan dag 1 och dag 365, då Försäkringskassan ska göra en prövning arbetsförmågans 
nedsättning. Under de första 90 dagarna i en sjukskrivningsperiod bedömer Försäkringskassan 
nedsättningen av arbetsförmågan i förhållande till en persons ordinarie arbete. Rätten till 
sjukpenning finns om personen inte kan utföra sitt ordinarie arbete eller anpassat arbete som 
arbetsgivaren erbjuder. Från och med dag 91 i en sjukskrivningsperiod sker en ny prövning av 
rätten till sjukpenning. Försäkringskassan bedömer då om individen kan utföra något annat 
arbete hos sin arbetsgivare. Detta innebära att Försäkringskassan utreder om arbetsgivaren 
                                                
1 Tidsbegränsad sjukersättning: tidigare kallad förtidspension.  
2 Sjukpenning: Ersättning från Försäkringskassan vid sjukskrivningen. 
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kan erbjuda individen en omplacering till annat arbete som personen skulle klarat av trots sin 
sjukdom. Rätten till sjukpenning finns efter dag 91 endast om individen inte kan utföra något 
arbete hos sin arbetsgivare. Om en individs arbetsförmåga fortfarande är nedsatt när det gått 
180 dagar görs en tredje prövning av Försäkringskassan. Då bedöms arbetsförmågans 
nedsättning till den reguljära arbetsmarknaden, detta innebär att Försäkringskassan gör en 
prövning om individen kan klara av ett vanligt arbete på arbetsmarknaden och försörja sig 
själv genom detta (Försäkringskassan 2013a). 
 
För att förbättra och effektivisera sjukskrivningsprocessen ansåg regeringen att det krävdes 
tidiga och aktiva insatser under sjukskrivningsprocessen. Detta innebär att ett fördjupat arbete 
kring en individ behöver påbörjas tidigt i sjukskrivningsprocessen. Tanken med tidiga insatser 
är att fler personer ska återgå till arbetsmarknaden och att sjukskrivningstiden ska förkortas. 
Regeringen ställde därför högre krav på Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
samverkan. En individ skulle med ett fördjupat arbete få rätt rehabilitering men också en bra 
övergången mellan myndigheterna. 
 
I slutet av 2011 fick därför Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ett uppdrag av 
regeringen som innebar att myndigheterna skulle komma med ett förslag på hur en närmare 
samverkan mellan dem skulle utvecklas. I februari 2012 presenterade myndigheterna en plan 
för hur en samverkan skulle genomföras samt en ny arbetsmetod, Gemensam kartläggning.  
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2 Problemdiskussion 
 

I detta kapitel presenterar vi tidigare studier om samverkan. Vi redogör varför samverkan är 
betydelsefull mellan organisationer. Utifrån tidigare forskningar har vi kommit fram till en 
problemfråga och ett syfte för vår studie. 
 
Propositionen (2007/08:136) har ställt högre krav på samverkan mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen, vilket har medfört att myndigheterna fått resurser för att tillsammans 
kunna arbeta med ett gemensamt syfte.  Himmelman (2001) och Huxham & Vangen (2006) 
poängterar att organisationer är i behov av samverkan för att uppnå en högre effektivitet och 
för att uppnå ett bättre resultat. 
 
Begreppet interorganisatoriska relationer är ett återkommande begrepp som vi stött på och 
kommer därmed att använda oss av definitionen genom vår studie då vi hänvisar till de 
forskare som använder begreppet. Eftersom denna studie har sin utgångspunkt i Försäkring-
skassans och Arbetsförmedlingens samverkan, innebär det att det finns en interorganisatorisk 
relation mellan aktörerna. Interorganisatoriska relationer innebär alltså det finns en samverkan 
mellan organisatorerna, vilka har ett gemensamt uppdrag att fullgöra (Hall, Skipper, Hazen & 
Joe, 2012; Cropper. Ebers, Huxham & Ring, 2008). Innebörden av interorganisatoriska rela-
tioner är densamma som samverkan genom vår studie.  
 
För att en samverkan ska bli framgångsrik har Hall mfl (2012), Sloper (2004) och Cropper 
m.fl. (2008) fastställt olika faktorer som underlättar samverkan: 
 

⇒ Tydliga och realistiska mål. 
⇒ Syfte som förstås och accepteras av båda parterna. 
⇒ Definierade roller och en tydlig ansvarsfördelning. 
⇒ En överenskommen tidsplan för genomförandet. 
⇒ Förutsättningar för kommunikation. 
⇒ Informationsutbyte. 
⇒ Resursutbyte. 
⇒ Uppföljningar. 

 
Clairborne & Lawson (2005) menar att organisationer samverkar för att uppfylla vissa behov 
och för att lösa problem. Organisationer samverkar för att målet och uppdraget är svårare att 
uppfyllas om organisationerna hade arbetat på enskilt håll. Oftast innebär det att det finns en 
resursbrist vilket tvingar organisationer att samverka. Fawcett, Magnan & McCater (2008) 
menar att samverkan går ut på att flera aktörer strävar mot ett gemensamt uppdrag. Att 
samverka med flera aktörer innebär många fördelar. Hall, Skipper, Hazen & Joe (2012) och 
Hudson (2003) menar att en fördel med samverkan är att effektiviteten ökar. När två organisa-
tioner har olika resurser innebär det att den gemensamma resurstillgången blir högre. Vad 
som menas med resurstillgång är till stor del den kunskap som finns, arbetskraften men även 
de ekonomiska aspekterna. 
 
Hall m.fl. (2012) för en diskussion kring informationsutbytet som sker mellan aktörerna i en 
samverkan. I en samverkan innebär det att aktörerna har olika förmågor och kunskaper vilket 
innebär att samverkansparterna kompletterar varandras kompentenser. När olika aktörer utby-
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ter kunskaper och erfarenheter mellan varandra bidrar det också till en högre effektivitet. 
Nootebom (2008) påpekar att en annan fördel med informationsutbyte är att en kunskapsut-
veckling sker mellan aktörerna. När två olika organisationer samverkar innebär det att de tar 
lärdomar från varandra genom deras gemensamma uppdrag. 
 
För att ett informationsutbyte ska bli genomförbart och för att en kunskapsutveckling mellan 
aktörerna ska ske är kommunikationen ett viktigt element. Huxham & Vangen (1996) och 
Reka & Borza (2012) för en diskussion om att kommunikationen är en framgångsfaktor i 
samverkan. En strukturerad kommunikation med utformade kontaktvägar är nödvändig för att 
aktörerna i en samverkan ska kunna dela information mellan varandra. Likaså har kommu-
nikationen en påverkan i relationen mellan parterna. Då det finns en lätt kommunikation mel-
lan aktörerna innebär det också att ett förtroende mellan parterna skapas.  Med en strukturerad 
kommunikation och med ett förtroende mellan parterna minskar risken för att deras målgrupp 
ska hamna i en problematisk situation. 
 
Samverkan kräver att många olika faktorer ska uppfyllas, dels praktiska men likaså aktörernas 
beteenden. Engagemang och vilja för att samverka anses vara en nödvändighet. Hall m.fl. 
(2012) påpekar att en samverkansvillig attityd bidrar till att båda organisatorerna fokuserar på 
samma och slutliga resultat. Om det inte finns en önskan för att samverka mellan aktörerna 
kommer det vara svårt att uppfylla det gemensamma målet. Likaså är det en förutsättning om 
aktörerna som samverkar känner ett beroende för sina samverkanspartners. Dessa aspekter 
kommer därmed att leda till bra relationer mellan aktörerna men också en fungerande samver-
kan.  Goda relationer mellan aktörerna är också en viktig aspekt, samverka måste känneteck-
nas av respekt och rättvisa för att två organisationer ska kunna arbeta tillsammans. 
 
Sloper (2004) och Himmelman (2001) poängterar att den främsta förutsättningen för samver-
kan är att det finns tydliga och realistiska mål. För att aktörerna ska kunna sträva mot en ge-
mensam riktning är det därför nödvändigt att det finns tydliga mål uppsatta, men likaså måste 
målen vara rimliga för att de ska kunna uppnås.  
 
Förutom att samverkan bidrar till ett bättre resultat, högre effektivitet och en resursbesparing 
poängterar Bond och Gitell (2010) att det kan uppstå vissa begränsningar i samverkan. Om 
konflikter uppstår, förtroendebrister skapas, dålig kommunikation eller om annan oro uppstår 
mellan parterna kan det ha en stor inverkan på samverkansuppdraget. Eftersom samverkan 
handlar om att olika organisationer tillsammans ska sträva mot en gemensam vision innebär 
det att flera framgångsfaktorer är nödvändiga för samverkan. Vidare menar Taxman, Young, 
Byrne och Holsinger (2001) att det också kan uppstå praktiska svårigheter som kan begränsa 
en samverkan. Tidsbrist, kompetensbrist eller annan resursbrist är några av de avgörande bris-
terna i en samverkan. Om det inte finns tillräckligt med tidsutrymme för att en samverkan 
kommer därmed aktörerna inte kunna bidra med en bra insats för uppdraget. Likaså är ak-
törernas kompetens nödvändig i en samverkan. Detta innebär att rätt organisationer ska 
samverka för att de tillsammans ska ha en tillräcklig kompetens för att kunna fullgöra uppdra-
get som finns.  
 
En samverkan som sker mellan offentliga organisationer kan enligt Wolff (2001a) förutom 
praktiska och mänskliga beteenden innebära politiska begränsningar. Myndigheter är 
ekonomiskt beroende av regeringen vilka finansierar samverkan, därför kan det uppstå prob-
lem i uppdraget om organisationerna inte får tillräckligt med medel.  
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Det är tydligt att det krävs många förutsättningar för en fungerande samverkan. Praktiska, be-
teendemässiga eller politiska förutsättningar är några av de som vi hittills påvisat. Vi ser 
därmed ett intresse för att undersöka vilka faktorer som är nödvändiga för att en samverkan 
ska fungera, därför kommer vi vidare att fördjupa oss kring de olika förutsättningarna. Studien 
kommer därmed att belysa samverkan mellan två myndigheter.  
 

2.1 Problemfråga 
 

⇒ Vilka förutsättningar krävs det för en fungerande samverkan mellan två myndigheter? 
 

2.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att öka vår kunskap kring Försäkringskassans och Arbetsförmed-
lingens samverkan. Vi vill få en större förståelse kring vilka förutsättningar som är nödvändi-
ga för deras samverkan. 
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3 Metod 
 
I följande kapitel presenterar vi de metodalternativ som vi valt att basera vår studie på. Vi 
kommer detaljerat beskriva varför vi valt den kvalitativa intervjumetoden och hur vi gått 
tillväga under vår undersökning. 
 

3.1 Fallstudie – Gemensam kartläggning  
 
För att vi skulle kunna besvara vår valda frågeställning och för att kunna uppfylla syftet med 
vår studie valde vi att avgränsa oss till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Falken-
berg. Eftersom valet var att avgränsa oss till samverkan mellan två myndigheter i ett geo-
grafiskt område ansåg vi att en fallstudie som metod var mest relevant för studiens syfte.  
Anledningen till varför vi valde en fallstudie som metod var för att vi ansåg den skulle ge oss 
en djupgående insikt inom vårt specifikt valda område. En fallstudie används enligt Merriam 
(1997) för att få en djupare förståelse kring det valda fallet. Vi valde därför att använda oss av 
en fallstudie för att fördjupa oss i två verksamheter och deras relation mellan varandra. Inom 
en fallstudie kan datainsamlingen ske på flera sätt. Detta har vi gjort genom att både samla in 
primärdata men även sekundärdata. Metoden används enligt Merriam (1997) för att få en in-
blick i hur de inblandade aktörerna ser på ett fall. En fallstudie kan också beskrivas som en 
undersökning av processer i en organisation istället för deras resultat. Vi har i vår studie 
beskrivit hur samverkan mellan myndigheter fungerar i ett sammanhang. I en fallstudieun-
drsökning är det vanligt att frågor som “varför” och “hur” är vanliga utgångspunkter. Enligt 
Bryman (2012) syftar fallstudie till att granska ett specifikt fall djupgående och därför anser vi 
att metoden var lämpad för vår undersökning. 
 
Eftersom tyngdpunkten i studien ligger på tolkningar och ord är den kvalitativa metoden den 
mest relevanta för vår studie. Langemar (2006) påpekar att den kvalitativa studien är text-
baserad och att tonvikten ligger på ord snarare än siffror. Eftersom studien handlar om att få 
en bredare förståelse utifrån medarbetarnas syn på samverkan innebär det en möjlighet för oss 
som forskare att göra tolkningar och generaliseringar (Bryman 2012). 
 

3.1.1 Miljöbeskrivning  
 

Vår undersökning har haft sin utgångspunkt på Försäkringskassan i Varberg. Försäkringskas-
san i Varberg handlägger ärenden för hela norra Halland (Kungsbacka, Varberg och Falken-
berg). Kontoret i Varberg har organiserat sin verksamhet i tre enheter, där varje enhet har en 
inriktning mot en kommun. Tillsammans med enhetschef A på Försäkringskassan beslutade vi 
om att vi skulle basera vår studie på enheten som arbetar mot Falkenbergs kommun. För att vi 
skulle få en relevant studie valde vi därför att intervjua arbetsförmedlarna i Falkenberg, vilka 
är motparten till de handläggare som arbetar på Försäkringskassan i Varberg. Vi valde att in-
tervjua tre medarbetare på respektive myndighet samt en enhetschef från varje myndighet.  
 
Ett stöd till vår empiriska undersökning var att vi tog del av myndigheternas interna 
styrdokument som beskrev deras samverkan. Innan intervjuerna var vi pålästa och insatta i 
deras samverkan vilket innebar att en djupgående bakgrundsbeskrivning av deras samverkan 
inte behövdes vid intervjuerna. Istället fokuserade vi på de frågor som vi ansåg vara viktiga. 
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Den undersökning som vi gjorde baserades på medarbetarnas upplevelser och tankar. Vår in-
fallsvinkel var att identifiera vilka förutsättningar som krävdes för en fungerande samverkan. 
Medarbetarnas åsikter och tankar  var mest intressanta då de arbetat tillsammans i störst 
utsträckning.  För att bredda vår synvinkel ytterligare var det intressant att även ta del av 
chefernas åsikter. Detta för att se hur ledningen arbetar med den samverkan som finns.  
 

3.2 Den kvalitativa intervjun 

3.2.1 Intervjuurval 
 

Vi har valt våra deltatagare ur ett strategiskt och målinriktat perspektiv. Vi ansåg att detta val 
passade vår studie bäst då man inom kvalitativa studier ska välja ut de personer som är mest 
relevanta för studiens problemfråga (Bryman 2012). Genom att ha studiens mål och syfte i 
åtanke när valet av respondenter gjordes fick vi det urval som var mest betydelsefullt för vår 
studie. Eftersom fokus i vår undersökning var att studera vilka förutsättningar som krävs för 
en fungerande samverkan valde vi att fokusera på medarbetarnas uppfattningar kring vad som 
är viktigt i deras samverkan.  
 
Vi ansåg att åtta respondenter var tillräckligt för att vi skulle få ett bra underlag och för vi 
skulle kunna göra en analys utifrån de svar som vi fått från intervjuerna. Handläggarna på 
Försäkringskassan som arbetar mot Falkenberg består av en grupp på tolv personer. Ar-
betsförmedlarna består endast av tre personer. Utöver medarbetarna finns det en enhetschef på 
respektive myndighet. Vi ansåg att åtta respondenter i vår studie skulle ge den mest enhetliga 
och mest rättvisa bilden eftersom Arbetsförmedlingens arbetsgrupp var betydligt mindre än 
Försäkringskassans. Genom att välja tre medarbetare från varje myndighet skulle bilden av 
hur verkligheten såg bli mest trovärdig och tillförlitlig. Om vi istället hade valt några fler re-
spondenter från Försäkringskassan skulle studien inte bli lika objektiv och troligtvis speglat 
Försäkringskassans sida mer än Arbetsförmedlingens. Vi ansåg även att åtta respondenter 
skulle räcka för att vi skulle kunna dra en slutsats om myndigheternas samverkan i just 
Falkenberg.  
 
Intervjuerna är den primärdata som vi använt oss av i vår studie, men vi har också använt oss 
av riktlinjer och styrdokument från myndigheterna. Detta innebär att den data vi samlade in 
skedde för första gången (Jacobsen 2002). För att vår datainsamling skulle bli så väsentlig och 
trovärdig som möjligt har vi i vår studie utgått från tidigare forskning om samverkan och 
använt det som sekundärdata (Bryman 2012). Genom att vi tog del av forskningar om 
samverkan fick vi en större inblick av vad samverkan är och vilka förutsättningar som finns. 
 
Vi har använt oss av den individuella och öppna intervjumetoden vilket anses ”detta är 
troligtvis den vanligaste metoden för datainsamling inom det vi kallar kvalitativ metod” (Ja-
cobsen 2002, s. 159). Merriam (1997) hävdar också att intervjuer är en central del i kvalitativa 
studier. För att genomföra intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide. Vi började med att 
formulera intervjuguiden utifrån vår teoretiska referensram och myndigheternas styrdoku-
ment. Enligt Denscombe (2009) bör en intervjuguide göras utifrån olika teman som speglar 
studien. Vi valde att kategorisera våra frågor utifrån fyra teman. Vi började med tre över-
gripande frågor om medarbetarnas arbete, frågorna ställdes främst i syfte för att få respond-
enten att slappna av. Bredare frågor kring samverkan och dess syfte var det andra temat. 
Vidare hade vi en kategori där vi frågade djupare frågor kring hur samverkan fungerar i verk-
ligheten. Avslutningsvis ställde vi några frågor kring utvecklingen av samverkan.  Frågorna 
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var utformade på ett sätt som byggde på intervjuguiden och vi ställde samma frågor till 
samtliga respondenter, dock hade vi utrymme att vara flexibla med frågorna och kunde anpas-
sa dem efter samtalet. Bryman (2012) och Denscombe (2009) menar att denna struktur kallas 
för semistrukturerade intervjuer och att syftet med denna struktur är att skapa ett naturligt 
samtal mellan forskare och respondenter. Frågorna hade öppna svarsmöjligheter och respond-
enterna kunde svara med sina egna ord. Denna metod ansågs mest lämplig eftersom vi ville ta 
del av medarbetarnas åsikter, tankar, känslor och erfarenheter. Fördelen med denna strategi 
var att respondenterna hade sin frihet att besvara frågorna och vi hade möjlighet att ställa 
följdfrågor vid intressanta synpunkter som var relevanta för studiens syfte. Detta innebar även 
att vi inte kunde tappa någon information som var viktig för vår studie då vi hade möjlighet 
att anpassa våra frågor efter respondenternas svar.  
 

3.2.2 Intervjutillfället 
 

Utifrån praktiska och tidsmässiga aspekter bokade vi in intervjuer under två heldagar, ena 
dagen var intervjuerna förlagda på Försäkringskassan och den andra dagen på Arbetsförmed-
lingen. Intervjuerna var besöksintervjuer som ägde rum på respektive medarbetares kontor, 
vilket innebar att intervjuerna genomfördes enskilt. Denscombe (2009) menar att det är 
nödvändigt att kunna göra intervjuer ostört för att inget ska gå fel. ”Kvalitativa forskare är 
ofta intresserade av både vad intervjupersonerna säger och hur de säger det” (Bryman 2012, s. 
428). Som Bryman (2012) hävdar var det viktigt att få med allt respondenten svarade därför 
spelade vi in intervjuerna. Innan intervjuerna hade vi planerat vem som skulle leda intervjuer-
na. Anledningen till varför vi strukturerade intervjuerna på detta sätt var för att en av oss ti-
digare arbetat med medarbetarna och för att få objektiva svar ansåg vi att detta var en lösning. 
Vi strukturerade också upp intervjuerna på detta sätt för att kunna få detaljerade svar.  
 
Eftersom vi planerade att en intervju skulle ta upp till 60 minuter ansåg vi att inspelning var 
det bästa alternativet. Detta gjorde vi för att minska risken för att missa viktiga synpunkter, då 
vi tror att chansen att missa åsikter hade varit större om vi dokumenterade för hand. Vi anvä-
nde oss av två mobiltelefoner för inspelning, vilka vi testade innan intervjun började. Innan 
intervjun började frågade vi om respondenternas tillåtelse för att spela in samtalet, vilket inte 
var något problem. Vi hade däremot förberett papper och penna om någon av respondenterna 
inte skulle ge samtycke för inspelning.  
 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant efter intervjun. Vi tyckte att det var 
nödvändigt att få med exakt det respondenterna svarade för att inte missa viktiga synpunkter. 
Vi tyckte också att det var intressant att redovisa de svar från intervjuerna med några citat från 
respondenterna, detta ansåg vi skulle bidra med ett trovärdigt resultat då respondenternas egna 
ordval och meningar presenterades. En intervju varade mellan 40-60 minuter vilket innebar att 
en transkribering tog ungefär fyra timmar. Vi var väl medvetna om att transkribering av en 
inspelad intervju skulle ta lång tid eftersom Bryman (2012) påstår att en intervju som är en 
timme tar ungefär fem timmar att renskriva. Den största svårigheten med en kvalitativ un-
dersökning är att empirin och den data som samlas in blir väldigt stor. Vid transkriberingen 
märkte vi att intervjuerna blev väldigt långa. Därför ansåg vi att det var nödvändigt att katego-
risera den data som vi samlat in. 
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3.3 Etik 
 

Bryman (2012) belyser att det finns några etiska principer som ska följas vid undersökningar, 
principerna berör respondenternas integritet, anonymitet och vår tystnadsplikt. Vi skickade ut 
intervjuförfrågningar via e-post till respondenterna, i det sammanhanget beskrev vi un-
dersökningens syfte. För att respondenterna skulle ställa upp på intervjuerna ansåg vi att det 
var viktigt att informera dem kring vår studie samt vad intervjun skulle beröra i sin helhet. 
Enligt Bryman (2012) finns det ett informationskrav att informera respondenterna om studiens 
syfte, likaså menar han att det finns ett samtyckeskrav vilket innebär att respondenterna själva 
avgör deras deltagande. Vi valde därför att skicka förfrågningar om vilka personer som ville 
delta i vår undersökning. Eftersom vi tidigare varit i kontakt med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan var medarbetarna sedan lång tid informerade om att en undersökning kring 
deras samverkan skulle göras. Därför hade vi inte problem med att få frivilliga deltagare till 
vår undersökning, istället tyckte respondenterna det var positivt.  
 
Vi började alla intervjuer med att återigen kortfattat informera deltagarna om vad vår studie 
skulle innefatta. Eftersom deltagarna är myndighetsutövare ansåg vi att deltagarnas namn 
skulle anonymiseras, vilket vi också informerade deltagarna om. Detta ansågs som den enda 
lösningen eftersom vår studie kommer att bli en offentlig handling. Vi ansåg att det var till-
räckligt att endast anonymisera namnen på deltagarna. Vi valde att myndighet och stad inte 
behövde anonymiseras eftersom vi inte bedömde det som skadligt för respondenterna. På så 
sätt ökade detta även trovärdigheten och intresset för studien. Vi valde att särskilja respond-
enterna med förkortningarna FK (Försäkringskassan) eller AF (Arbetsförmedlingen) samt 
numrera dem i slumpmässig ordning mellan 1-4.  Bryman (2012) poängterar att de samlade 
uppgifterna ska behandlas på ett sätt så att obehöriga personer inte kommer åt dem.  
 

3.4 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Bryman (2012) påpekar att en studie bör ha hög trovärdighet och tillförlitlighet för att läsaren 
ska ha en hög tillit för den empiriska undersökningen. Trovärdigheten för studien påverkas 
beroende på hur väl undersökningsprocessen beskrivits. För att öka trovärdigheten för vår 
studie har vi därför gjort en detaljerad beskrivning under metodavsnittet kring hur vi gått till 
väga. Vi har också argumenterat för de olika metodvalen som vi gjort.  Vi ansåg att det var 
nödvändigt att göra en detaljerad beskrivning på undersökningsprocessen. Detta gjorde vi för 
att samma undersökning ska kunna göras och resultatet ska kunna bli överensstämmande med 
vårat.  
 
Vi anser att denna studie har en hög trovärdighet och tillförlitlighet eftersom vi gjort un-
dersökningen utefter de tillgångvägssätt som den valda metoden innefattar. Vi valde också att 
redogöra det empiriska resultatet i form av några utvalda citat från respondenterna.  
 
Att vi valde att göra en kvalitativ undersökning med individuella öppna intervjumetoden an-
såg vi vara naturlig och mest lämplig för vår studie. Det främsta skälet till varför metoden var 
lämplig var för att vi fick en djupgående kunskap om ämnet. Valet av respondenterna var ock-
så passande eftersom vi fick svar på de frågor som vi ville undersöka.  
 
Det kan finnas en risk att trovärdigheten minskar när man använder sig av kvalitativa in-
tervjuer eftersom respondenten på något sätt kan påverkas (Bryman 2012). Trovärdigheten 
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kan också variera beroende på hur formulerade intervjufrågorna var men också vilka 
tolkningar av empirin som gjorts. Eftersom vi använde oss av den semistrukturerade in-
tervjumetoden innebar det att frågorna anpassades efter situationen. Vi fick också en känsla 
av att respondenterna kände sig trygga och säkra i de svar som vi fick vid intervjuerna. Hart-
man (2003) menar att trovärdigheten förändras beroende på hur insatta respondenterna är i 
forskningsområdet. Eftersom urvalet av respondenterna var relevant då deltagarna var väl in-
satta i ämnet ansåg vi att resultatet som vi uppnått med denna studie är trovärdig.  
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4 Samverkan  
 
För att besvara vår frågeställning och uppnå syftet med vår studie har vi studerat tidigare for-
skningar om samverkan och olika förutsättningar. I detta kapitel kommer vi att göra en 
djupgående beskrivning kring vad samverkan är och varför samverkan behövs. Materialet 
kommer vidare att användas för att göra en analys utifrån den empiriska insamlingen. Interor-
ganisatoriska relationer är ett begrepp som vi återkommande kommer att använda oss av ge-
nom detta avsnitt. Vi vill därmed betona att begreppet har samma innebörd som samverkan 
genom studien.  

4.1 Vad är samverkan?  
 
Samverkan, samarbete och samordning är tre begrepp som ofta förväxlas. Mattessich, Mur-
rary-Close & Monsey (2001) menar att definitionen av samverkan och samarbete är komplext 
och därför sker det förväxlingar i begreppsdefinitionerna. Samverkan förväxlas ofta med sa-
marbete vilket förväxlas med samordning. I figur 4:1 har Socialstyrelsen (2008) i sin rapport 
illustrerat en modell som beskriver begreppen och deras relationer. Samarbete står för rela-
tioner mellan enskilda individer och samordning anses vara som ett stöd för att ett samarbete 
ska fungera, det handlar exempelvis om resurstillgångar eller ledningsfrågor. Figur 4:1 visar 
vilket samspel som finns mellan samarbete och samordning för att en samverkan ska bli 
framgångsrik.  

 

 
 

Figur	  4:1	  modell	  från	  Socialstyrelsen	  (2008)	  Samverkan	  i	  rehabilitering	  –	  en	  vägledning.	  s.	  31.	  	  

 
Precis som Socialstyrelsen (2008) hävdar Mattessich m.fl. (2001) att samarbete handlar om 
informella relationer och att det inte finns ett specifikt uppdrag, de hävdar också att det inte 
finns några risker eftersom resurserna endast ses som belöningar vid samarbete. Däremot 
anses samordning vara en formell relation eftersom det finns ett uppdrag att fullgöra, detta 
innebär också att risken ökar eftersom det krävs tydliga rollfördelningar och tydlig struktur. 
Till skillnad från samarbete och samordning anses samverkan vara en hållbar och välplanerad 
relation. Samverkan innebär att det finns ett uppdrag som ska genomföras och en vilja mellan 
aktörerna.  
 
Berg (2012) och Hörnemalm (2008) menar också att ordet samarbete är något som sker mel-
lan individer och att det handlar om ett mellanmänskligt plan. Samverkan är något som sker 
på organisationsnivå vilket innebär att det finns uppsatta mål som styr handlandet. Samverkan 
ses som en gemensam insats där flera aktörer arbetar parallellt.  



 

12 

4.2 Varför samverkan? 
 

Hall m.fl. (2012) har tydliga argument varför interorganisatoriska relationer är nödvändiga. 
Samverkan är nödvändigt mellan organisatoriska gränser för att verksamheterna ska kunna 
uppnå bästa resultat. Viljan att samverka och att dela på resurserna är avgörande i en interor-
ganisatorisk relation. En välbyggd struktur och planering krävs för att teknologin, kunskapen 
och människorna ska fungera mellan varandra.  

 
Samverkan mellan olika verksamheter skapas oftast på grund av att respektive organisations 
mål inte kan uppfyllas på egen hand (Vangen & Huxham 2003). Att organisationer samverkar 
med varandra ses enligt Mandell & Steelman (2003) som en lösning till de svårigheter som 
många gånger kan uppstå mellan organisationerna. Olika samhällsfrågor är omöjliga att lösa 
på egen hand, därför krävs det samverkan för att specifika frågor och problem ska kunna lö-
sas. För att personer som är i behov av stöd från flera samhällsaktörer är det viktigt att organi-
sationer samverkar (Brandt, Frank, Fredén, Kringeland & Stark, 2007). 
 
Wolf (2001b) och Himmelman (2001) menar att det behövs tydliga mål och syften för att 
samverkan ska uppfyllas. För att kunna skapa en struktur och arbetsrätt i en samverkan krävs 
det att medarbetarna i organisationen strävar mot ett gemensamt syfte. För att kunna sträva 
mot ett gemensamt syfte måste det alltså finnas tydligt uppsatta mål. En samverkan med andra 
organisationer bidrar till ett effektivare arbetssätt och en bredare resurstillgång (Vangen & 
Huxham 2006; Clairborne & Lawson 2005).  
 
Vangen & Huxham (2006) konstaterar i sin studie att lärdomar bland aktörer i en samverkan 
ökar genom att ett utbyte av erfarenheter och kunskaper sker. Detta innebär att de kunskaper 
som medarbetarna har är en resurstillgång för samverkan. Resurstillgången bidrar till en 
effektivare arbetsprocess och en högre kvalité på resultatet. När flera expertområden arbetar 
mot ett gemensamt mål innebär det större möjligheter. Att utnyttja varandras skillnader och ta 
vara på varandras förmåner menas vara en förutsättning för samverkan. Vid samverkan 
innebär det att upprepningar och onödigt arbete undviks, detta leder till att samverkan bidrar 
till en tids- och resursbesparing  
 
Himmelman (2001) och Vangen & Huxham (2005) belyser också frågan om resurstillgången. 
Eftersom samverkan är ett utbyte av information och kunskap innebär det att det finns en 
förbättrad kompetens i den interorganisatoriska relationen. När två parter får en inblick i 
varandras verksamheter öppnas de en lärandeprocess och aktörerna kan med hjälp av varandra 
utvecklas.  
 
Nedan kommer tre punkter som sammanfattar varför det är viktigt med samverkan:  
 

1. Då organisationer samverkar minskar risken för att en individ ska hamna mellan sto-
larna. Istället får den enskilde rätt stöd från flera aktörer gemensamt (Mandell & 
Steelman 2003). 

2. Samverkan skapas för att enskilda organisationer har svårare att uppnå ett mål på egen 
hand, det krävs då flera aktörer som tillsammans arbetar för att lösa ett problem eller 
syfte. På så sätt bidrar det också till högre effektivitet och kvalité (Mandell & 
Steelamn 2003; Hall m.fl. 2012; Clairborne och Lawson 2005). 

3. Organisationer som samverkar med varandra utbyter kunskaper och erfarenheter vilket 
leder till kunskapsutveckling (Gorry, 2008; Himmelman, 2001; Vangen & Huxham, 
2005). 
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4.3 Förutsättningar för samverkan 
 
Samverkan handlar om en lönsamhet mellan två organisationer. För att en samverkan mellan 
olika parter ska fungera påpekar Huxham & Vangen (2005) och Sherer (2001) att det krävs 
olika förutsättningar för samverkan. Som vi tidigare påvisat är förtroende, ärlighet, trovär-
dighet och ett ömsesidigt beroende några av de beteendemässiga aspekterna som är nödvändi-
ga hos aktörerna i samverkan. Vidare påvisas det att gemensamma mål och visioner, ar-
betsfördelning och en tydlig struktur är några andra viktiga aspekter för att det ska fungera. 
 
Mattessich,  Murrary-Close & Monsey (2001) har gjort 133 undersökningar för att identifiera 
några gemensamma faktorer som är framgångsrika för samverkan. Faktorerna kategoriserades 
i sex grupper: 
 
 

1. Omgivning: 
- Historien om samverkan eller samarbete. Samhället har krav och förväntningar sedan 

tidigare kring hur samverkan ska fungera. 
- Samverkan ses som en grupp som består av legitima aktörer. 
- Politisk och social påverkan. Politiska ledare eller andra aktörer har rätt att kontrollera 

organisationerna.  
 
2. Medlemmar: 
-‐ Aktörerna ska ha ömsesidig respekt, förståelse, och förtroende för varandra och för 

varandras organisationer. 
-‐ Lämpliga rollfördelningar. Det ska finnas klara roller kring vilka ansvarsområden som 

finns. 
-‐ Aktörer ska se samverkan ska utifrån egenintresse. De ska tillvarata på varandras en-

gagemang, kunskaper och andra fördelar som påverkar samverkan. 
-‐ Nödvändigheten att kompromissa, alla aktörers synpunkter kan inte alltid uppfyllas 

perfekt. 
 

3. Struktur: 
-‐ Aktörerna ska dela på både arbetsinsatsen och resultatet. 
-‐ Det ska finnas en samverkan på ledningsnivå för att kunna sprida engagemang och 

samverkansinitiativ. 
-‐ Flexibilitet. Planera tillsammans hur arbete ska utföras.  
-‐ Anpassningsförmåga. Det sker ständiga förändringar därför är det nödvändigt att 

samverkansparterna har en förmåga att kunna anpassa sig efter dessa, ibland behöver 
målen justeras. 

-‐ Det ska finnas utvecklingsplaner. 
 

4. Kommunikation: 
-‐ Öppen kommunikation: Informera varandra, diskutera frågor 
-‐ Skapa kommunikationslänkar: Aktörerna ska upprätta kontaktvägar. 

 
5. Syfte: 
-‐ Konkreta mål: Tydliga mål och syften som är realistiska att uppnås. 
-‐ Vision: Parterna ska ha samma visioner och vara överens om vilka uppdrag och mål 

som finns. 
-‐ Specifika syften: Målet ska inte kunna uppnås på eget håll. 
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6. Resurser: 
-‐ Material, personal och tid: Det krävs resurser uppnå ett mål.  
-‐ Ledarskap: Ett kompetent ledarskap som ger stöd till medarbetarna. 

 

 
Figur	  4:2.	  Illustration	  av	  Mattessich	  m.fl.	  (2001)	  framgångsfaktorer	  för	  samverkan	  

Utifrån forskarnas argument har vi valt att vidare fördjupa oss inom tre av dessa faktorer: 
kommunikation, medlemmar och resurser. Vi anser att dessa faktorer är de som är mest 
framträdande för den samverkan som vi studerar.  
 

4.3.1 Kommunikation 
 

Kommunikation är nödvändigt inom alla sammanhang. Det är omöjligt att en grupp av män-
niskor ska kunna fungera utan att ha någon sorts av kommunikation mellan varandra. Kom-
munikation är något som vi alla människor idag är beroende av. Att kommunikation sker mel-
lan aktörer är en självklarhet enligt Stephen (1998). Därför anses kommunikation som ett 
viktigt medel för att organisationer och verksamheter ska kunna fungera eller samverka med 
varandra. En god kommunikation i organisationer underlättar målets innebörd och därför är 
det även viktigt att medarbetarna mellan varandra är varandras informationskällor (Kara-
thanos 1996). 
 
Wolff (2001b) menar att kommunikation är en avgörande framgångsfaktor för samverkan. 
Den uppbyggnad av de kontaktvägar som skapats av aktörerna bidrar till en förbättrad kom-
munikation och en närmare relation. Heide, Johansson & Simonsson (2005) belyser utifrån ett 
organisationsperspektiv att det ställs allt högre krav på kommunikationen, speciellt vi 
samverkan. För att kommunikationen ska bli smidig krävs det tekniska hjälpmedel som stöd. 
Men hjälp av den informationsteknologin som idag finns kan informationsutbyte lätt ske inom 
organisatorer men också runt om i världen. Förutsättningarna för kunskapsutveckling mellan 
olika aktörer ökar då det finns en strukturerad kommunikation. Weich & Ashford (2001) be-
lyser att kommunikation är en vanlig del i arbetsprocessen. Återkoppling och information-
sutbyte sker lätt mellan aktörer i en samverkan med hjälp av den utveckling som finns idag. 
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Kommunikationen är en återkommande faktor för att det ska bli en välfungerande samverkan 
(Heide, Johansson & Simonsson 2005). För att skapa en helhetsbild hos alla medarbetare 
kring verksamhetens uppdrag och mål är kommunikationen ett hjälpmedel för denna sprid-
ning. Det innebär att informationsutbytet är en del av kommunikationen. Conrad & Poole 
(2002) belyser ett exempel som skapar gynnsammare förutsättningar för informationsutbytet. 
De menar att ett Intranät underlättar ett informationsutbyte, på så sätt samlas all nödvändig 
information på samma ställe och aktörerna nås av samma budskap. Kommunikationen är 
därför en förutsättning i samverkan för att alla aktörer ska skapa en ömsesidig förståelse och 
för att kunna sträva mot ett gemensamt mål (Heide m.fl. 2005).  
 
Utifrån Koza & Lewin (2000), Wilson  (2000) och  Heide m.fl. (2005) studier har vi sam-
manfattat med tre punkter som är visar hur kommunikation ska utformas: 
 

• En öppen och strukturerad kommunikation. Det ska finnas en överenskommelse på 
vilket sätt och hur kontakten ska ske mellan parterna. 

• Ett utformat informationsutbyte. Det ska finnas tydliga rutiner kring hur information 
ska spridas mellan aktörerna.  

• Ständiga utvecklingar. Alternativa förslag på hur delningen av informationen kan 
spridas förutom e-post och telefon. Möjligtvis gemensamma internsystem, så som in-
tranät.  

 

4.3.2 Medlemmar 
 

Rule och Keown (1998) hävdar att en god kommunikation och ett väl informationsutbyte 
grundas på förtroendet som finns mellan parterna. Detta innebär att det krävs ett förtroende 
mellan parterna för att alla delar i samverkan ska fungera. Förtroende anses därför vara en 
förutsättning för en framgångsrik samverkan (Cullen, Johnson & Sakano 2000; Lane and 
Bachmann 1998). Att ha en tilltro för sina samverkanspartners är till stor fördel för samver-
kan. Främst är det ömsesidig respekt och ett väl uppförande som bidrar till ett gott förtroende. 
Förtroende mellan samverkansaktörer innebär att det finns en pålitlighet för att uppgifterna 
ska göras i rätt tid och utföras på rätt sätt. Förtroende mellan aktörerna är också viktig eft-
ersom de har ett gemensamt ansvar och handlar därför om att inte ifrågasätta varandra kompe-
tenser.  
 

Trust and respect is important if collaboration is to be succesful and enjoya-
ble” (Huxham & Vangen 2005, s. 156). 

 
Tomkins (2001) skriver i sin studie att tillit inte bara är en framgångsfaktor inom samverkan 
utan att det är också en grund för hela det sociala livet. En misstro mellan parterna kan inte 
finnas om det finns ett gemensamt ansvar. Det finns också ett sammanhang mellan infor-
mationsutbytet och förtroendet som finns mellan parterna. Finns det inte ett förtroende mellan 
två parter kommer någon av aktörerna inte våga dela med sig av all kunskap eller information 
som krävs för uppdraget. Det är även troligt att istället för att lösa vissa frågor tillsammans 
kommer den ene parten att fullgöra uppgifterna själv, på så sätt minskar kvalitén på uppdraget 
och samverkans syfte försvinner. 
 
Förutom förtroende krävs det också vilja och engagemang för en samverkan. När det finns en 
vilja för samverkan mellan olika parter underlättar det för förtroendet. Wolf (2001b) poäng-
terar att det krävs en strävan och vilja att samverka med andra aktörer. En samverkansvillig 
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attityd bidrar till en framgångsrik samverkan. Då det finns en vilja att samverka med andra 
aktörer underlättar det för det gemensamma uppdraget och parterna kommer lättare överens. 
På så sätt väljer aktörerna att ta hjälp av varandra för att uppnå ett bra resultat (Hall 2012;  
Himmelman 2001).  
 
Huxham & Vangen (2005) menar att det kan finnas hinder med att skapa förtroendet. Om två 
parter tidigare inte haft en samverkan eller haft relationer mellan varandra kommer det ta tid 
att bygga upp en tillit. Det är lika viktigt att upprätthålla en tilltro som att skapa det, nedan 
redogör vi några aspekter som är nödvändiga för att förtroende ska uppfyllas i en samverkan: 
 

- Tydligt syfte och mål. 
- Bra ledarskap. 
- Rollfördelningar. 
- En jämn arbetsfördelning. 
- Engagemang. 
- Egenansvar . 
- Låta partnerskap utvecklas över tiden (Huxham & Vangen 2005; Koza & Lewin 

2000). 
 
Koza & Lewin (2000) menar att det finns flertals aspekter som bidrar till en misslyckad 
samverkan. Om det finns brister på tillit, dåliga planeringar, resursbrister eller om parterna 
inte kommer överens är det en risk för en samverkan inte uppnår sitt syfte. Detta innebär att 
för en välfungerad samverkan krävs det en god lojalitet mellan parterna och att relationerna 
ständigt utvecklas till något bättre. 
 

4.3.3 Resurser – kunskap 
 
Rule & Keown (1998) och Vangen & Huxham (2005) påpekar att kunskapsdelning har en stor 
inverkan mellan parter som samverkar. Kunskapsdelning innebär att aktörernas kompetenser 
delas mellan varandra. I en samverkan finns det aktörer med olika kunskaper vilket innebär att 
de tar lärdom från varandra. Det krävs en kunskapsdelning mellan aktörerna i organisationer-
na för att stärka kvalitén men även för att förbättra produktiviteten i samverkan. Kunskap-
sutbyte leder även till att parterna får en bredare kunskap om varandra och varandras organi-
sationer. För en fungerande samverkan är kunskapsutbyte en förutsättning (Gorry 2008). 
 
För att ett kunskapsutbyte ska vara möjligt mellan organisationer krävs det att aktörerna delar 
på samma värderingar och en gemensam vilja. Det krävs en klar vision hos båda parter 
gällande kunskapsutbyte för att detta skall fungera, det innebär att båda parterna ska vara en-
gagerade i den kunskapsutveckling som sker. För att detta ska fungera är det därför nödvä-
ndigt med en samverkansvilja hos de berörda aktörerna. Det blir ett bättre resultat när aktörer-
na delar sina kunskaper och erfarenhet mellan organisationerna (Wang & Noe 2010; 
Mattessich m.fl. 2001).  
 
Det är viktigt att kunskapen sprids på ett sätt som gör att den andra parten i samverkan förstår 
och tycker det är tydligt, detta är en faktor för att personen ifråga vidare kommer vilja dela sin 
kunskap. Som vi tidigare nämnt krävs det ett förtroende i samverkan. Kunskapsdelningen 
baseras på att det finns ett förtroende mellan parterna. Parterna måste ha ett starkt förtroende 
för att tyda att den kunskap som sprids är pålitlig och användbar. Om inte det finns ett förtro-
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ende finns det en risk att informations- och kunskapsutbytet avvisas och inte anses vara 
betydelsefullt (Rollet, 2003; Kramer, 1999). 
 
Nedan sammanfattar vi vad som krävs för en kunskapsdelning i tre punkter:  
 

1. Vision: Det bör finnas en stark vision om att kunskapsutveckling är nödvändigt (Rol-
lett, 2003). 

2. Kommunikation: Kunskapsutbyte är omöjligt att ske utan en strukturerad kommu-
nikation mellan parterna. Genom kommunikationen sprids kunskapen (Heide m.fl. 
2005; Weich & Ashford, 2001). 

3. Förtroende: Det krävs ett förtroende mellan parterna för ett kunskapsutbyte ska funge-
ra. För att parterna ska kunna acceptera den kunskaps som sprid och se den som 
pålitlig krävs ett förtroende (Kramer 1999). 

 

4.4 Sammanfattning 
 
Det sker en förväxling mellan samverkan, samarbete och samspel, därför finns det studier som 
påvisar skillnaderna men också kopplingarna mellan dessa definitioner. En tydlig skillnad 
mellan samarbete och samverkan är att samarbete handlar om en relation mellan individer och 
samverkan innebär ett strukturerat uppdrag mellan organisationer.  
 
Samverkan handlar om att organisation inte skulle kunna uppfylla uppdraget på egen hand. 
Organisationer samverkar alltså för att uppnå specifika mål vilket också innebär att de delar 
på varandras resurser. Kunskap är en viktig resurs i samverkan. Eftersom aktörerna i samver-
kan har olika kompetenser kompletterar de varandra för att uppnå ett resultat.  
 
För att en samverkan ska fungera är det nödvändigt att det finns en bra relation mellan ak-
törerna. Goda relationer skapas genom förtroende, vilja och engagemang. Likaså är kommu-
nikationen en förutsättning för samverkan. Kommunikationen underlättar för aktörernas in-
formationsdelning men också för att relationen ska förstärkas.
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3 Samverkan mellan Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen 

 
Under detta kapitel kommer vi att redogöra det resultat som vi fått fram från vår empiriska insamling. 
Empirin har baserats på åtta intervjuer. Som kompletterande uppgifter har vi använt oss av Försäkring-
skassans interna dokument kring gemensam kartläggning. Eftersom respondenterna är anonymiserade 
har vi valt att namnge citaten med FK eller AF samt numrerat personerna mellan 1-4. 
 
Kapitlet inleds med ett avsnitt där vi har beskrivit bakgrunden till samverkan mellan myndigheterna. 
Vidare består avsnittet av en beskrivning av gemensam kartläggning utifrån medarbetarnas upplevelser 
samt vilka förutsättningar som krävs för deras samverkan.  
 
Efter att en person varit inne i sjukförsäkringen och fått ersättning av Försäkringskassan tar 
sjukpenningdagarna3 slut och personen ifråga blir utförsäkrad4. Om personen fortfarande inte 
är arbetsförmögen efter en sjukskrivning erbjuds denne en arbetslivsintroduktion på Ar-
betsförmedlingen för att fortsätta utredningen och rehabiliteringen för att då eventuellt kunna 
återgå till arbetslivet (Försäkringskassan, 2013). Vid utförsäkringen ska en samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen redan vara igång. Syftet med en aktivt insats från 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är att förstärka stödet för den enskildes reha-
bilitering och återgång till arbete. Den nya propositionen (Prop. 2007/08:136) medförde högre 
krav på en starkare samverkan mellan myndigheterna.  
 

 
Figur	  5:1	  Process	  mellan	  Försäkringskassan	  och	  Arbetsförmedlingen	  	  

 
I Figur 5:1 beskrivs processen från att en person blivit sjukskriven och handläggs hos 
Försäkringskassan till denne blivit utförsäkrad och övergått till Arbetsförmedlingen. Vidare 
visar figuren vad som sker med individen efter att denne varit hos Arbetsförmedlingen, ant-
ingen har personen ifråga tillfrisknat eller börjat en ny sjukskrivningsperiod hos Försäkring-
skassan. Oftast uppstår det en oro hos den enskilde när den ska övergå från Försäkringskassan 
till Arbetsförmedlingen, därför har många reagerat på övergången mellan myndigheterna. En 

                                                
3 Sjukpenningdagar: Tiden man har rätt till att få ersättning från Försäkringskassan vid en sjukskrivning. 364 
dagar på normalnivå, eller ytterligare 550 dagar på fortsättningsnivå. 
4 Utförsäkrad: Sjukpenningdagarna tar slut och rätten till ersättning vid sjukskrivning från Försäkringskassan 
slutar. 
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rädsla uppstår på grund av att den enskilde tror den kommer bli tvingad till arbete även om 
denne fortfarande inte är arbetsförmögen. Precis som medborgarna har regeringen reagerat på 
detta och därför påpekat att tidiga insatser i ett sjukfall är nödvändigt för att kunna fånga en 
persons förutsättningar. Syftet med tidiga insatser är sjukskrivningstiden ska förkortas och att 
fler personer ska kunna återgå till arbetsmarknaden.  
 
Regeringen menar att om en samverkan mellan myndigheterna startar i god tid ökar 
möjligheten att tillvarata en individs förutsättningar för återgång i arbete. En samverkan mel-
lan myndigheterna bör redan under ruta ett, ”Försäkringskassan, sjukpenning” i figur 5:1, vara 
initierat om handläggaren på Försäkringskassan bedömer att personen ifråga inte kommer 
återgå till sitt arbete innan utförsäkringen. 
 
För att skapa ett bättre resultat men också en bättre övergång mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen fick myndigheterna i slutet av 2011 ett uppdrag av regeringen. Detta 
innebar att de skulle komma med ett förslag på hur en närmare samverkan skulle kunna ut-
vecklas. Den 28 februari 2012 presenterade Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i 
Återrapportering enligt regleringsbreven för 2012 en plan för hur samverkan skulle ge-
nomföras. En överenskommelse tecknades då på hur samverkan mellan myndigheterna skulle 
verkställas för att de berörda individerna skulle få det stöd och insatser som behövdes. 
  

5.2 Gemensam kartläggning i Falkenberg 

5.2.1 Vad är gemensam kartläggning?  
 
Samverkan mellan myndigheterna genererade i en ny arbetsmetod som kallas gemensam 
kartläggning och påbörjades våren 2012. Tanken med gemensam kartläggning är att myn-
digheterna tillsammans med individens delaktighet ska hitta hållbara lösningar och planerin-
gar. Dessa lösningar är nödvändiga för att personen ifråga ska återgå till arbetslivet efter en 
sjukskrivning. Syftet med gemensam kartläggning är att kompetens från båda myndigheterna 
ska tillvaratas så att kunden får rätt insatser från rätt aktör vid rätt tidpunkt. Målet med denna 
samverkan är att öka förutsättningarna för varje individ att finna hållbara lösningar för att 
återfå sin arbetsförmåga och ta tillvara sina förutsättningar till egen försörjning (Försäkring-
skassan, 2012). 
 
Gemensam kartläggning är en ny arbetsmetod för myndigheternas samverkan. Den nya ar-
betsmetoden består av möten med en handläggare från Försäkringskassan, en arbetsförmed-
lare samt personen ifråga. Vid dessa möten kan även andra aktörer delta, exempelvis 
vårdgivare eller arbetsgivare. Detta syftar till att komplettera varandras kompetenser och hitta 
den bästa lösningen för individen.  
 
När en samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen påbörjas är personen 
ifråga alltid inskriven hos Försäkringskassan och har sjukpenning som grund. Handläggaren 
på Försäkringskassan gör utifrån rehabiliteringskedjan en bedömning om personen är i behov 
av kontakt med Arbetsförmedlingen eftersom dennes sjukdom påverkar arbetsförmågan. 
Försäkringskassan begär då en samverkan genom den nya metoden gemensam kartläggning. 
Praktiskt innebär det att Försäkringskassan tar kontakt med Arbetsförmedlingen om att ett 
möte behöver bokas in eftersom en gemensam planering för rehabilitering är nödvändig. 
Myndigheterna har ett gemensamt ansvar för att göra en planering som kommer uppnå det 
mål som finns med rehabilitering. Efter ett första gemensamt möte innebär det i praktiken att 
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individen skrivs in hos Arbetsförmedlingen som erbjuder rehabiliteringsinsatser hos dem. 
Vidare har Försäkringskassan en bakomliggande roll då deras främsta uppgift är att admin-
istrera och betala ut ersättningen. Arbetsförmedlingen har sedan uppgiften att hjälpa en in-
divid hitta rätt arbetsplats som fungerar med personers begränsade arbetsförmåga. En samver-
kan mellan myndigheterna pågår fram tills en individ inte längre bedöms vara i behov av ett 
stöd från både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, oftast sker det när personen ifråga 
hittat en arbetsplats som fungerar med hänsyn till dennes arbetsförmåga.  
 

5.2.2 Varför gemensam kartläggning?  
 
Gemensam kartläggning innebär en förutsättning för att en individ ska kunna återgå till arbete 
efter en sjukskriving. Samverkan med två myndigheter innebär en resursökning och en effek-
tivisering av arbetet. En handläggare som arbetat på Försäkringskassan i snart tre år svarade 
så här när vid frågade vad samverkan innebar för henne: 
 

Det innebär en jättestor möjlighet för vi har så olika resurser. De [på Arbets-
förmedlingen] har så mycket resurser eftersom de gör de praktiska sakerna 
och vi [på Försäkringskassan] sitter och gör allt administrativa, [exempel-
vis] ersättningsbiten och samordning. Jag ser det jättepositivt (FK1).  
 

Precis som handläggaren FK1 poängterade om att samverkan med Arbetsförmedlingen är pos-
itivt fick vi också ett enhälligt svar från övriga respondenter om värdet av samverkan. Re-
spondenterna poängterade att det är viktigt med en samverkan mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan för att de ska kunna erbjuda deras kunder den bästa rehabiliteringen. Myn-
digheterna har olika resurser som bidrar till att den berörda individen sätts i fokus vid en 
samverkan. Eftersom Arbetsförmedlingen arbetar med de praktiska delarna i rehabiliteringen 
som att exempelvis hitta arbetsträningsplatser eller åka på studiebesök är deras resurser till 
stor nytta. Arbetsförmedlingen arbetar mycket med att göra bedömningar om vad en person 
klarar av och inte, därför har de specialister så som arbetsterapeut och arbetspsykolog vilket är 
en annan stor resurs för samverkan. Respondenterna påvisade att samverkan inte bara är 
nödvändigt för individens bästa utan också för att dubbelarbete ska minimeras. 
 
En följdfråga om myndigheterna skulle kunna arbeta på egna håll ställdes och vi fick ett enat 
svar om att resultaten skulle blivit annorlunda. Främst hade den sjukskrivne hamnat i kläm 
eftersom den hade bollats mellan två myndigheter. Detta innebär att en bra rehabilitering inte 
hade varit genomförbar eftersom myndigheterna enskilt inte hade haft tillräckligt med resurser 
för att tillgodose individens behov. Förutom medarbetarnas perspektiv visade enhetscheferna 
ett positivt intryck av samverkan. Arbetsförmedlingens chef ansåg att samverkan med 
Försäkringskassan är intressant eftersom myndigheterna har olika regelverk men kan ändå 
tillsammans hjälpa människor ut på arbetsmarknaden. Enhetschefen på Försäkringskassan 
intygade att samverkan med Arbetsförmedlingen var positiv utifrån många aspekter, men 
främst för kundernas bästa.   
 
Förutom en god relation mellan handläggarna och arbetsförmedlarna är det viktigt att 
ledningen också har en bra relation. Enhetschefen på Försäkringskassan betonade att samver-
kan i Falkenberg har blivit stark och att enhetscheferna på respektive myndighet har bidragit 
till detta resultat. Hon menade att chefernas relationer och den täta kommunikation som finns 
mellan dem har bidragit till deras samverkan.  
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Hela 2012 har varit ett utvecklingsarbete där myndigheterna arbetat enligt den gemensamma 
metoden. Respondenterna påpekade tydligt att det senaste året har varit ett utvecklingsår och 
att det tar tid att utveckla en fungerande samverkan. Under utvecklingsåret har Arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan i Falkenberg arbetat med att ta fram lokala rutiner men också 
skapat närmare relationer mellan aktörerna.  
 
När vi frågade respondenten på Arbetsförmedlingen hur hon ser på samverkan idag efter att 
gemensam kartläggning tillkommit svarar hon så här:  
 

För det första tycker jag det är jätteroligt att jobba i samarbete, för det är då 
man kommer någonstans. Man får jobba med en annan myndighet som stär-
ker mig eftersom man ger och tar från varandra, jag tycker bara det är positivt 
(AF3). 

 
Respondenten AF3 har arbetat på Arbetsförmedlingen i 26 år och berättade att hon varit i 
samverkan med andra myndigheter sedan 2002. Hon påpekade att samverkan med 
Försäkringskassan är betydelsefull eftersom lärdomar dras från varandra. Vi ställde en 
följdfråga till respondenten kring vad hon menade med ge och ta i sitt föregående svar:  
 

Det är både kunskaper och erfarenheter.  Man vidgar vyerna hos andra myn-
digheter kring hur de tänker och vad de har för regler. Vi lär oss av vad man 
kan ge och ta. Utbytet som sker med mina samarbetspartners är annorlunda 
till hur jag har med mina egna kollegor, på så sätt ser man en annan värld ut-
anför oss [på Arbetsförmedlingen] vilket innebär att man lär sig tänka an-
norlunda (AF3). 
 

Det var fler respondenter som betonade att det är nödvändigt med att utnyttja varandras 
resurser i samverkan men också att kunna hjälpa varandra. Som vi tidigare påpekat har organ-
isationerna olika kunskaper vilket innebär att en kunskapsutveckling sker. Vidare fick vi ett 
enat svar om att goda relationer, bra ledarskap, viljan, kunskaper, erfarenheter och kommu-
nikationen var förutsättningarna för deras samverkan. 
 

5.3 Förutsättningar för samverkan  

5.3.1 Kommunikation 
 
Gemensam kartläggning kan bestå av ett eller flera möten och kan initieras av båda myn-
digheterna. Enligt respondenterna är det nästan alltid Försäkringskassan som begär ett möte 
för gemensam kartläggning. En arbetsförmedlare svarar såhär angående kontakten mellan 
parterna: 

 
E-post och telefon används för det mesta. När de [Försäkringskassan] lämnar 
en impuls om att det finns ett ärende som vi bör jobba tillsammans med och 
behöver träffas gemensamt kring då skickar de ett brev till oss, en begäran 
om gemensam kartläggning kallas det för. Det är en blankett tillsammans 
med underlag av de handlingar som Försäkringskassan har om personen 
ifråga. Vi tar emot det och fördelar det sin oss tre emellan, så att den första 
kontakten måste ske brevledes för att vi ska få de handlingar, detta är svårt att 
lösa om det skulle skickas via mejlen eftersom det innehåller känsliga uppgif-
ter. Men det händer också att de [Försäkringskassan] skickar e-post eller 
ringer om de har något akut och kan skicka då underlagen i efterhand, så jag 
tycker att det är en smidighet att ha den lösningen om det är bråttom (AF 2). 
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Eftersom känsliga uppgifter inte får skickas via e-post måste begäran om gemensam 
kartläggning skickas med brev. Det anses vara det säkraste sättet för att inte röja per-
sonuppgifter. Arbetsförmedlarna har sedan ett möte en gång i veckan där de går igenom alla 
inkomna förfrågningar och delar upp mellan varandra vem som skall ta hand om ärendet. Ar-
betsförmedlingen kontaktar sedan Försäkringskassan via telefon eller e-post för att bekräfta 
om att begäran har mottagits och för att boka in ett möte. Vidare kontakt sköts antingen via e-
post eller telefon. Om e-post ska användas måste ett krypterat språk nyttjas om det innehåller 
personuppgifter. Enligt respondenterna är inte detta något problem utan de har hittat ett ge-
mensamt sätt som fungerar.   
 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen måste alltid begära samtycke från den enskilde för 
att kunna lämna ut sekretessbelagda uppgifter mellan varandra. Samtyckte krävs eftersom 
myndigheterna hanterar känsliga uppgifter som alltså råder under sekretess. Syftet med 
samtycket är att skydda individen, därför krävs det vid gemensam kartläggning ett skriftligt 
intyg som ska gälla under hela den tid som gemensam kartläggning pågår. Vid frågan om 
sekretessuppgifterna var ett problem var alla respondenter enade om att det inte förekom 
något hinder med tanke på att sekretessen avbryts vid samtycket. Vi fick också ett tydligt svar 
att samtycke aldrig nekas och därför ses inte informationsutbytet som ett hinder i denna 
samverkan. 
 
Vi förstod att vikten av informationsutbytet skiljde sig åt mellan respondenterna på de respek-
tive myndighet. När vi ställde frågan om något skulle kunna utvecklas gällande sekretessen 
och informationsutbyte fick vi ett enat svar från respondenterna på Arbetsförmedlingen: 
 

Att de [på Försäkringskassan får] en gemensam syn på vad man ska skicka 
med för handlingar när man skickar en begäran för gemensam kartläggning. 
Vi har kommit överens om att en SASSAM5 och läkarintyg ska skickas med, 
vilket alla handläggare inte gör. En del påstår att de inte vill skicka med 
handlingar fören de vet vem av oss tre som ska ha ärendet, men vi har ju tyst-
nadsplikt alla tre handläggare här ändå. Så det kan jag tycka det är den enda 
svårigheten att försöka få de handlingar (AF3). 

 
Respondenterna, i största del från Arbetsförmedlingen, tyckte att informationsutbyte är 
nödvändigt för att arbetssättet i samverkan ska bli effektivt och smidigt. De menade att båda 
parterna bör vara lika förbereda och insatta kring en persons situation innan ett möte för ge-
mensam kartläggning sker. Därför menade Arbetsförmedlingen att det är viktigt att allt under-
lag som finns på Försäkringskassan skickas med vid begäran om gemensam kartläggning. En-
ligt riktlinjerna som är framtagna på central nivå framgår det dock att inga handlingar behöver 
skickas med vid begäran om gemensam kartläggning.  
 
Vi frågade respondenterna om det förekommer något kommunikationsproblem eller om det är  
något som de saknar vid kommunikationen. Respondenterna påvisade att kommunikationen 
fungerar bra, det finns inte ett jättestort behov av kommunicera ofta utan den kommunikation 
som sker mellan aktörerna är oftast i början av en gemensam kartläggning. Respondenterna 
påpekade att det aldrig är långa väntetider för att få svar på telefon eller e-post, utan det sker 
smidigt och enkelt. Vid frågan om vad som kan utvecklas i samverkan fick vi detta svar: 
 
 
                                                
5 SASSAM: förkortning för ”Strukturerad arbetsmetod för sjukfallsutredning och samordnad rehabilitering”. 
Används som en utredningsmodell inom sjukförsäkringshandläggningen. 
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Naturligtvis närheten till Försäkringskassan, det kan jag säga det har varit ett 
problem om vi nu ska prata problem, vi hade ju Försäkringskassan här nere 
[pekar mot en byggnad mittemot] innan och det var enkelt att springa ner och 
hämta ett läkarintyg och det var enkelt att få tag i handläggare. Nu måste de 
[från Försäkringskassan] åka och jag förstår att vi ses mindre och mindre och 
mer på telefon eller mail, fast det skulle vara tvärt om. Det problemet kan vi 
inte göra någonting åt, men det är det enda som jag tycker är att närheten till 
dom personerna hade vart guldvärt (AF3) 
 

Eftersom handläggarna på Försäkringskassan har sitt kontor placerat i Varberg och Ar-
betsförmedlingens medarbetare har kontoret i Falkenberg anses det vara ett hinder i kommu-
nikationen, enligt Arbetsförmedlingens respondenter. De påstår att det hade varit en lättnad 
om myndigheternas kontor var belägna i samma stad. Vi fick en uppfattning om att den bästa 
lösningen hade varit om deltagarna satt under samma tak, då hade kommunikationen blivit 
mer öppen och relationen mellan deltagarna hade blivit mycket tätare. 
 
Vi frågade om det uppstår tolknings fel eller missförstånd som skulle försvåra kommu-
nikationen, vi undrade även om organisationskulturen hade någon inverkan på kommu-
nikationen. Respondenterna hävdade att det nästan aldrig uppstår stora missförstånd som 
innebär ett problem för deras samverkan eftersom de har byggt upp en tillräckligt stark rela-
tion mellan varandra.  

5.3.2 Relationer 
 
Vid frågan om vad som krävs för en bra samverkan fick vi ett enat svar om att det krävs re-
spekt och förståelse för varandras uppdrag. Att förstå och respektera varandras regler bidrar 
till en bättre relation mellan parterna. Båda parterna måste förstå att de har olika 
förutsättningar och riktlinjer som styr deras arbete.  Vid frågan om vad som är viktigt för rela-
tionen fick vi detta svar: 
 

Ja att man har en lyhördhet och förståelse för att vi har olika uppdrag, det är 
nog min bild. Och att man sätter den försäkrande i centrum. Och ibland är det 
ett givande och tagande också att man kanske inte kan hålla för hårt på sina 
regler i absurditet då. Vi har självklart regler vi skall följa men ibland så finns 
det utrymme för att tänja eller töja för att det ska bli bra för den försäkrade6 
(AF1). 
 

Att ha en respekt för varandras gränsdragningar är särskilt nödvändigt för den samverkan som 
finns mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan eftersom de är två styrda myn-
digheter. Därför är det viktigt att vara ödmjuk och att ibland måste en part tänja på sina 
gränser medan den andra får göra det vid en annan situation. Det är viktigt att båda parterna är 
överens om vad som gäller när de ska träffa en individ för gemensamt möte. Inga tvister mel-
lan myndigheterna får uppstå under mötet, vilket kan förekomma om ingen respekt finns för 
varandras regler och uppdrag. Alla delaktiga personer ska utmärkas av ömsesidig respekt och 
det är viktigt att personen ifråga aldrig hamnar i en situation där myndigheterna talar emot 
varandra.   
 
Att parterna har en förståelse kring vad sin motsatta part har för riktlinjer att förhålla sig till 
underlättar arbetet, samtidigt som en professionell roll skapas. När frågan ställdes om vad som 
är nödvändigt för samverkan fick vi detta svar: 

                                                
6 Den försäkrade: Den berörda individen som är försäkrad genom socialförsäkringen.  
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Att man litar på varandra, att man utgår från att den prövningen Arbetsför-
medlingen gör är bra och giltig och inte att vi i efterhand ska ifrågasätta. Vi 
måste liksom utgå från att de har tagit ställning till något och bestämt att detta 
är en lämplig insats (FK1). 
 

Vidare menade respondenterna att tillit för varandra är av stor betydelse för att respekten men 
också förståelsen för varandra ska erhållas. Att respektive part kan utföra sina arbetsuppgifter 
och göra bedömningar som ingår i deras uppdrag utan att bli ifrågasatt från sin samver-
kanspartner är nödvändigt. Det krävs därför ett förtroende för varandra och en öppen kommu-
nikation. Vi fick en uppfattning om att det idag finns ett större förtroende för varandras 
bedömningar och intyg än vad tidigare funnits. Tidigare kunde de ifrågasätta varandras under-
lag och möjligtvis bortse vad sin partner bedömt och istället göra en ny bedömning själv. Idag 
är förtroendet starkare för att parterna ständigt arbetar med att bygga upp en god relation. 
 
Förutom tillit, respekt och förståelse är ärlighet en viktig egenskap för att skapa goda relation-
er med sina partners. Respondenterna poängterade att desto mer de arbetar tillsammans, desto 
närmare relationer och bättre samverkan blir det. Respondenterna menade att det krävs många 
olika framgångsfaktorer för samverkan. Vid frågan om vad som är nödvändigt för samverkan 
svara AF3: 
 

För om jag inte tycker det är roligt att jobba med Försäkringskassan eftersom 
de exempelvis har så knasiga regler, då ska jag heller inte göra det för då är 
det bara irritation (AF3). 
 

Respondenten menade att viljan har den största betydelsen i samverkan. Flera respondenter 
påpekade under intervjuerna att samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen i Falkenberg är en välutvecklad relation och att det är roligt att arbeta med varandra. 
De flesta respondenterna visade att samverkan i Falkenberg var mest välfungerande till 
skillnad av hur samverkan är i andra kommuner. 
 

5.3.3 Gemensamma möten 
 
För att lösa oenigheter och för att skapa en fungerande samverkan har Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen i Falkenberg skapat lokala rutiner. En rutin som alla respondenter 
inklusive enhetscheferna påpekade är deras månadsträffar. En arbetsförmedlare berättar om 
månadsträffarna: 
 

Vi träffas alla handläggarna tillsammans med jämna mellanrum och diskute-
rar aktuella frågor eller svåra klurigheter i ärenden, alla får då höra samma 
typ av problematik och försöka hitta någon sorts lösningar så att är överens. 
Nu på torsdag ska vi ha nästa träff då har vi bjudit in några av våra specia-
lister från Arbetsförmedlingen som jobbar med olika specialuppdrag, så som 
arbetspsykolog och arbetsterapeut, de ska berätta om kringverksamheten i vår 
myndighet. Det är bra att handläggarna på Försäkringskassan får större för-
ståelse för vad vi gör på vår myndighet (AF2). 

 
Myndigheterna har alltså skapat en rutin då att alla handläggare och alla arbetsförmedlare träf-
fas en gång i månaden. I praktiken innebär mötet de besöker varandra varannan månad för att 
ha ett gemensamt möte och prata om utvecklingen av deras samverkan. Månadsträffarna har 
varit användbara under utvecklingsåret eftersom rutiner för hur gemensam kartläggning ska 
fungera diskuterats. Riktlinjer som är framtagna på central nivå har debatterats och anpassats 
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för den lokala handläggningen. Det som framkom vid intervjuerna var att månadsträffarna 
blivit ett tillfälle där medarbetarna utbyter kunskaper mellan varandra, främst har information 
om varandras verksamhet och uppdrag presenterats på detaljerade nivåer. En gemensam syn 
kring att det är viktigt att ha en förståelse om vad deras samverkanspartner har för uppdrag, 
mål men också vilka riktlinjer som finns. Därför anser respondenterna att detta tillfälle är ett 
användbart tillfälle för att utbyta information som är relevant för deras samverkan.  
 
Förutom att utbyte av erfarenheter och kunskaper sker på månadsträffarna, utvecklas också en 
tätare relation mellan aktörerna i samverkan. Genom regelbundna träffar skapas det person-
ligare nätverk och därför ser aktörerna varandra som kollegor. 
  

5.3.4 Samsyn och kunskap 
 
Det klargjordes att medarbetarna från båda myndigheterna uppskattade samverkan mer idag 
än vad som tidigare gjorts. Tidigare har myndigheterna arbetat som två helt parallella organi-
sationer vilket innebar att mycket dubbelarbete gjordes. Idag uppskattar de varandras ar-
betsinsatser och ifrågasätter inte de handlingar som respektive myndighet utför. Det framkom 
att samsyn är en viktig aspekt för att syftet med deras samverkan ska uppfyllas.  Detta innebär 
att myndigheterna bör ha samma uppfattning om det som sker under samverkan. 

 
Det viktigaste för att det ska funka bra är att man ändå har en någorlunda 
samsyn kring patienten/ den sökande/den försäkrade, så att vi gör saker som 
kan gynna den personen (AF1). 

 
Precis som AF1 påpekar har även övriga respondenter påvisat att det är viktigt att båda 
parterna har en gemensam syn kring vilka insatser som krävs för en individ. Vi ställde en 
fråga om det brukar ske missförstånd eller andra oenigheter. Respondenterna svarade i sin 
helhet att inga större missförstånd sker med tanke på att en god relation mellan parterna har 
skapats. Däremot har det tidigare funnits oenigheter kring vad som är arbetsförmåga eller inte. 
Oenigheterna uppstod på grund av kunskapsbrist men också för att myndigheterna har olika 
uppdrag. Nu har myndigheterna sina gemensamma träffar där de försöker arbeta med olika 
fall och diskuterar tillsammans kring nya lösningar för olika situationer och problem. 
 

5.4 Möjliga utvecklingar   
 
En intressant fråga som lyftes fram var om det hade blivit en bättre samverkan om myn-
digheterna istället slogs ihop till en organisation: 
 

På något plan tänker jag såhär att det kan finnas en vits att man faktiskt har 
olika roller och tydliggör genom olika myndigheter och dess regelverk, det är 
ju på samma sätt som jag prata om mycket av myndighetsutövning lyfts bort 
från mig i det arbete jag har nu, jag får vara denna coach och medhjälpare, 
och rehabiliteringshjälp medans myndighetsutövare som ska kontrollera eller 
ifrågasätta det är ju två olika roller, skulle det bli en myndighet finns det riska 
att det är svårare att särskilja dessa roller (AF2). 
 

Den enda frågan med skilda åsikter bland respondenterna var angående sammanslagningen. 
Likt respondent AF2 menade några av respondenterna att det finns en mening med att det är 
två skilda organisationer idag. De menade att det måste finnas tydliga roller och 
avgränsningar på vem som gör vad. Idag står Försäkringskassan för myndighetsutövningen av 
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gemensam kartläggning eftersom det ansvar för ersättningen medan Arbetsförmedlingen ar-
betar som en coach och med de praktiska delarna. Hade myndigheterna arbetat som en organi-
sation hade den enskilde troligtvis blivit förvirrad och möjligtvis sårbar. Att den ena parten 
administrerar och den andra stöttar är nödvändigt. En annan respondent svarade såhär på 
frågan: 
 

Ja, jag tror det blir bättre för kunden. Det är mycket när de ska gå från ena till 
andra myndigheten, det blir glapp och mycket papper som ska fyllas i och sen 
är det mycket oro hos kunden (FK2). 

 
Några av respondenterna menade att en sammanslagning av myndigheterna skulle underlättat 
för kunden med tanke på att samverkan någon gång tar slut och då är det lätt att personen 
hamnar i kläm.  
 
Som tidigare påpekats är en möjlig utveckling att skapa starkare samsyn kring sakfrågor. Eft-
ersom samsyn handlar om kunskaper fick vi en uppfattning om att kunskapsutvecklingen är 
nödvändig mellan parterna även framöver. För att få en bra uppfattning av varandras uppdrag 
är ett förslag att deltagarna ska göra en heldagspraktik hos varandra. Tanken med praktiken är 
att man ska få en förståelse för respektive myndighets uppdrag och kunna skapa en högre re-
spekt för varandras arbete.  
 

5.5 Sammanfattning  
 
Samtliga respondenter anser att samverkan bidrar till ett bra resultat eftersom de tillsammans 
kan sätta den enskilde i fokus.  Framförallt tycker medarbetarna att samverkan mellan 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är bra eftersom de olika myndigheterna har olika 
resurser att tillhandahålla varandra. Olikheterna mellan myndigheterna bidrar till att personen 
i fråga sätts i fokus och att resurserna ökar.   
 
Trots att det under hela 2012 har varit ett utvecklingsår för den nya samverkan har det fun-
gerat bra enligt respondenterna. Under utvecklingsåret har aktörerna arbetat med att ta fram 
lokala rutiner men även skapat goda relationer mellan varandra. De gemensamma träffarna 
som deltagarna har en gång i månaden har bidragit till att relationen blivit tätare, utvecklade 
kunskaper men framförallt skapat gemensamma rutiner som bidrar till en fungerande samver-
kan.  
 
Förutom att de gemensamma rutinerna är en faktor till en fungerande  samverkan menar re-
spondenterna att det måste finnas ett bra ledarskap, en vilja att samverka, tillräckligt med 
kompetens och en uppbyggd kommunikationsstruktur. 
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6 Analys 
 
I detta avsnitt belyser vi olika delar från empirin som vi kopplar till vår teoretiska refer-
ensram. Vi har valt att fördjupa oss inom tre förutsättningar för samverkan mellan Försäkring-
skassan och Arbetsförmedlingen. Vi kommer att jämföra det empiriska material som finns 
med tidigare studier för att se om det finns ett mönster. 
 
Vi har fått en förståelse för propositionen (2007/08:136) som belyste att en fördjupad samver-
kan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen var nödvändig. Propositionen 
medförde högre krav på en starkare samverkan mellan myndigheterna. Detta innebar att en 
persons möjligheter för att återgå till arbete skulle öka. Vi har tolkat ett mönster utifrån prop-
ositionen relaterat till medarbetarnas upplevelser,  det fanns ett beroende av varandra för att 
uppfylla uppdraget. Det vi har sett är att en samverkan mellan myndigheterna är nödvändig 
för att den sjukskrivne ska få rätt rehabilitering. Det främsta anledningen till att en samverkan 
mellan myndigheterna behövs är för att aktörerna har olika kunskaper och ansvarar för olika 
arbetsområden. Försäkringskassan ansvarar för de administrativa delarna medans Ar-
betsförmedlingen arbetar med att hitta rätt arbetsplats till en individ. Aktörerna behöver 
varandras resurstillgångar för att erbjuda det bästa stödet för en person. Utan en samverkan 
skulle risken öka för att en person skulle hamna i kläm och inte få tillräckligt med stöd. Skulle 
myndigheterna arbeta separat skulle ingen kontakt funnits mellan varandra och de hade ar-
betat efter egna uppdrag. Idag arbetar myndigheterna tillsammans kring en person och på så 
sätt uppnås bättre resultat.  Även Vangen & Huxham (2003) belyser vikten av samverkan. De 
påpekar att samverkan mellan olika parter sker för att målen är svårare att uppnå om organisa-
tionerna arbetar på enskilt håll.  
 
Som vi ovan beskrivit är målet med gemensam kartläggning att öka förutsättningarna för att ta 
tillvara på varje individs förutsättningar för att denne ska återgå till arbetslivet. Enligt Wolf 
(2001b) och Himmelman (2001) innebär en förutsättning för samverkan då det finns tydliga 
mål för ett samverkansuppdraget. Respondenterna belyste att ett klart syfte för det gemen-
samma uppdraget måste finnas. Detta för att aktörerna i samverkan ska kunna sträva mot ett 
mål och bidra med ett resultat. Den viktigaste faktorn i samverkan mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen är att medarbetarna alltid ska utgå från varje enskild individs behov. 
Även Mandell & Steelman (2001) påpekar att samverkan är nödvändig för att en individ ska 
få hjälp av flera aktörer. Vi kan därför se att det finns tydliga kopplingar mellan det resultat 
som vi samlat in utifrån intervjuer och den tidigare forskning som finns inom detta ämne.  
 
Utgångspunkten i vår studie var att studera vilka förutsättningar det krävs för att skapa en 
fungerande samverkan mellan två myndigheter. Svaren följde ett tydligt mönster om att det 
fanns samma värderingar om samverkan. Utifrån respondenternas svar kan vi tyda att det 
finns flera förutsättningar för en samverkan. Goda relationer mellan varandra sågs som ut-
gångspunkten för deras samverkan, detta kommer vi beskriva djupare i ett senare avsnitt. 
Därmed kan vi konstatera att Mattessichs m.fl. (2001) sex förutsättningar för en samverkan 
upplevs även i praktiken. Vi har utefter Mattessich m.fl. (2001) sex förutsättningar kunnat 
konstatera att tre av dessa är mest framträdande i samverkan mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. 
 
Utifrån de svar som vi fått vid intervjuerna märkte vi en tendens bland samtliga respondenter, 
att ordet samarbete användes kontinuerligt. Relationen mellan Försäkringskassan och Ar-
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betsförmedlingen betraktas enligt oss snarare som en samverkan än ett samarbete. Den 
samverkan som finns mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är välplanerad och 
framtagen på central nivå. Gemensam kartläggning är ett uppdrag som kommer från 
regeringen vilket tyder på att det är en samverkan eftersom det finns en struktur, planering 
och framförallt ett uppdrag som ska fullgöras. Berg (2012) och även Hörnemalm (2008) 
poängterar att samverkan sker mellan organisationer och utifrån ett målinriktat perspektiv. 
 

6.2 Förutsättningar för gemensam kartläggning  
 
I vårt teoretiska avsnitt har vi redogjort vilka förutsättningar som är mest relevanta för en 
samverkan. Fokus genom teoriavsnittet har främst varit på kommunikation, medlemmar samt 
resurser. Utifrån den empiriska undersökningen som gjorts har vi lyckats identifiera ett mön-
ster, vi har därmed anpassat begreppen till Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
samverkan: 
 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur	  6:1	  Illustration	  av	  förutsättningar	  för	  samverkan	  

 
Modellen visar en illustration utifrån vår empiriska undersökning relaterat till den teoretiska 
referensram vi använt oss av. Kommunikation, relationer och kunskap är de förutsättningar 
som vi anser vara lämpliga för samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Därför kommer vi nedan föra ett resonemang kring dessa förutsättningar. 
 

6.2.1 Kommunikation 
 
Respondenterna belyste att kommunikationen fungerar eftersom det finns utvecklade kon-
taktvägar, utrymme för gemensamma diskussioner samt en struktur för informationsutbytet. 
Kommunikation ses som en naturlig del i arbetsprocessen och därför lägger inte respond-
enterna en större vikt på kommunikationen. Eftersom kommunikationen har en tydlig struktur 
i deras samverkan tror vi att denna aspekt inte ses som en förutsättning för samverkan. Hade 
kommunikationen varit otydlig anser vi att detta hade påverkat samverkan. Mattessich m.fl. 
(2001) och Heide m.fl. (2005) påpekar att kommunikationen mellan aktörerna är en 
förutsättning för att målet med samverkan ska uppnås. En öppen kommunikation krävs för att 
aktörerna ska kunna kontakta varandra enkelt. Likaså påverkar kommunikationen det infor-
mationsutbyte som sker mellan parterna. Att det finns enkla kontaktvägar och framtagna ru-
tiner om hur kommunikationen ska fungera är alltså en förutsättning för samverkan. Även 
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Stephen (1998) påpekar att kommunikation är nödvändigt i alla sammanhang och att kommu-
nikationen därför kan ses som en naturlig del i samverkan.  Detta kan vi likaså tyda utifrån de 
svar och reaktioner vi fick när vi ställde frågan om kommunikation för respondenterna. 
 
Vi har illustrerat i figur 6:1 vilka delar i kommunikationen som påverkar samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan: 
 

 
Figur	  6:2	  Kommunikation	  mellan	  FK	  och	  Arbetsförmedlingen	  

 

6.2.1.1 Kontaktvägar 
 

Det finns utvecklade kontaktvägar mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Re-
spondenterna belyste att de vet hur kontakten mellan parterna ska ske och vilka rutiner som 
finns. Brev, e-post och telefonkontakt är de kontaktvägar som kontinuerligt används.   
 
Perioden då Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen behöver ta mest kontakt med varan-
dra är i uppstarten av ett nytt ärende, det vill säga när en gemensam kartläggning påbörjas. 
Kontakten börjar med att Försäkringskassan skickar en begäran om gemensam kartläggning 
till Arbetsförmedlingen. Det första steget sker alltid via brev eftersom handlingar som skickas 
består av känsliga uppgifter. Respondenterna ser inget hinder med att det skickas via brev eft-
ersom myndigheterna har skapat rutiner för deras kommunikationssätt. Med tanke på att 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är två separata myndigheter innebär det att utbytet 
av information inte kan ske utan ett samtycke från personen ifråga. Aktörerna är därför noga 
med att det finns ett samtycke från personen under hela samverkan.  
 
Telefon och e-post användas då en snabb kontakt behövs och om inga känsliga uppgifter 
framkommer. Telefonkontakt används främst då Arbetsförmedlingen mottagit en begäran om 
gemensam kartläggning och ska bekräfta med en mötestid. Telefonkontakten anses vara smi-
dig och snabb vilket bidrar till en god relation mellan aktörerna. När e-post används måste 
aktörerna ta hänsyn till vad som skrivs och istället använda ett kodat språk för att inte röja en 
persons uppgifter.  
 
Även om det idag finns en mängd tekniska hjälpmedel för kommunikationen ser vi att dessa 
inte kan användas i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Att anvä-
nda teknologin som ett hjälpmedel för kommunikationen hade främst bidragit med en ökad 
risk för att informationsspridningen ska nås av obehöriga personer. Eftersom Försäkringskas-
san behandlar känsliga uppgifter vilka berör personers hälsa och privatliv innebär det hanter-
ingen av uppgifterna är viktiga. I riktlinjerna för Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens 
samverkan finns det regler kring hur kommunikationen ska fungera. Det framgår att inga 
uppgifter som kan röja en person bör skickas elektroniskt, om känsliga uppgifter sprids över 
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internet kan de skada en individ. Med tanke på de hinder som förekommer är brev därför det 
smidigaste kommunikationssättet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, på så 
sätt finns det ingen risk att informationen sprider sig till obehöriga. Aktörerna anser att det 
inte är ett hinder med att skicka handlingar via brev, vi kan tyda att brev är det enda möjliga 
kommunikationssättet för att skicka sådana handlingar. Detta innebär att aktörerna inte kan ha 
en önskan om en utveckling angående detta. Hade det funnits en möjlighet att skicka handlin-
garna via e-post tror vi att aktörerna hade gjort det. Heide mfl (2005) beskriver att det idag 
används tekniska hjälpmedel för att kommunikation mellan olika aktörer ska ske. De tekniska 
hjälpmedlen syftar till att underlätta kontakt mellan olika personer. Däremot bidrar inte de 
tekniska hjälpmedlen till någon nytta för samverkan mellan Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen. 
 
Även om det finns begränsningar i kommunikationen mellan myndigheterna finns det tydliga 
rutiner och strukturer på hur de ska kontakta varandra, därför är detta inget problem för dem. 
Mattessich m.fl. (2001) och Koza & Lewin (2000) poängterar också att det krävs en struktur i 
kommunikationen för att parterna ska ha en gemensam syn kring hur deras kontakt ska ske. 
Detta innebär att oavsett om det finns begränsningar finns det alltid en lösning, det gäller bara 
att hitta en gemensam struktur som fungerar för båda parterna. 
 

6.2.1.2 Månadsmöte 
 

För att bygga upp en relation mellan aktörerna i samverkan och för att skapa en bra kommu-
nikationsstruktur han myndigheterna infört en rutin, ett månadsmöte. Månadsmötena är ett 
diskussionsforum där medarbetarna lyfter fram information, diskuterar fall och pratar om 
förbättringar i deras samverkan. Syftet är att aktörerna ska träffas tillsammans i ett möte för 
att bygga upp en bättre relation mellan varandra. Vid ett månadsmöte får aktörerna chans att 
träffa varandra och lära känna varandra. Relationen blir bättre eftersom detta är ett tillfälle då 
de kan utbyta åsikter, dela kunskaper och utveckla deras samverkan. Respondenterna påpekar 
klart att deras gemensamma möten är en faktor till deras fungerande samverkan.  Wolff 
(2001b) påstår att kommunikationen skapar bättre relationer mellan aktörerna, därför har 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommit med en lösning med månadsträffar för att 
deras relationer ska utvecklas. Detta kommunikationssätt var särskilt viktigt i implementer-
ingsstadiet av samverkan, vilket är en faktor till den samverkan som finns idag. Vid detta 
tillfälle har de skapat gemensamma rutiner för gemensam kartläggning. Medarbetarna poäng-
terar att gemensamma möten är nödvändiga även i framtiden för att deras samverkan ska 
uppnå ett bra resultat. Mattessich m.fl. (2001) belyser också denna fråga och menar att det 
måste finnas en kommunikation mellan medarbetarna där de kan diskutera frågor mellan 
varandra. Organisationer har även ett ansvar för att utveckla deras kontaktvägar. Månadsmötet 
är framtaget på lokal nivå vilket innebär att aktörerna själva deltagit i utvecklingsprocessen.  
 
Vid  månadsmötet utbyter aktörerna sina kompetenser mellan varandra. Medarbetarna får 
chans att utbyta information, dels om sitt uppdrag och deras organisation men också om vilka 
förväntningar som finns på varandra. Respondenterna menar att mötena bidrar till en ökad 
kunskapsutveckling och en större förståelse för varandras uppdrag. Vi kan också se en rele-
vans i deras påståenden eftersom Heide m fl. (2005) menar att kommunikationen bidrar till en 
kompetensutveckling. Vi ser att detta är det enda tillfället för medarbetarna att uttrycka sina 
tankar och åsikter. Vi tror att det är viktigt att använda detta möte som ett utvecklingstillfälle, 
problem som har uppstått under gemensam kartläggning bör då redas ut. Detta kan också ses 
som ett informationsmöte där medarbetarna får samma förklaringar. Vi tror detta är bra istäl-
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let för att alla medarbetare ska få informationen enskilt vilken kan leda till felaktiga 
tolkningar.  
 
Att ha en struktur på samverkan menar Mattessich m.fl. (2001) är nödvändigt. Han belyser 
vikten av kommunikation i samverkan. Gemensamma möten är en förutsättning för att skapa 
en strukturerad samverkan. Vi tror grunden till samverkan mellan Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen ligger i dessa månadsmöten.  
 

6.2.1.3 Informationsutbyte 
 
Kommunikationen mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan innebär att ett infor-
mationsutbyte sker. Som vi i tidigare avsnitt har beskrivit sker utbytet främst brevledes, men 
telefon och e-post användas i de sammanhang då personuppgifter inte röjs.  
 
Det första informationsutbytet som sker i ett ärende är när Försäkringskassan sänder en 
förfrågan om gemensam kartläggning till Arbetsförmedlingen. Utbytet innefattar en mö-
tesförfrågan och underlag om en person som är i behov av gemensam kartläggning. Vid in-
tervjuerna framkom det att Arbetsförmedlingen inte alltid är nöjda med de underlag som 
Försäkringskassan skickar till dem. Arbetsförmedlingen menar att Försäkringskassan inte all-
tid skickar med läkarintyg eller andra dokumentationer vid första kontakten. Information-
sutbytet är viktigt i flera avseenden, dels för att Arbetsförmedlingen ska skapa sig en egen 
uppfattning om personen i frågas livssituation men också för att samverkan ska bli så enhetlig 
som möjligt.  De riktlinjer som är framtagna på central nivå angående gemensam kartläggning 
fastslår att inga handlingar ska skickas med vid begäran om gemensam kartläggning. 
Grundtanken med gemensam kartläggning är att parterna i förväg inte ska göra planeringar för 
en person, utan vid ett möte för gemensam kartläggning ska myndigheterna tillsammans med 
individen göra en planering för dennes återgång till arbetslivet. Med hänvisning till detta har 
handläggarna på Försäkringskassan varit osäkra på om de ska skicka med underlag till Ar-
betsförmedlingen. Enligt arbetsförmedlarna är det enstaka personer på Försäkringskassan som 
inte har skickat med underlag men efter att de skapat en lokal rutin om att handlingar ska 
skickas med har det blivit bättre. Detta innebär att medarbetarna tillsammans vid ett 
månadsmöte fastställt att det är nödvändigt att relevant underlag skickas med till Ar-
betsförmedlingen för att samverkan ska bidra med ett bra resultat.  
 
Som vi tidigare påpekat är kommunikation en förutsättning för samverkan. Conrad & Poole 
(2002) menar att kommunikation är ett hjälpmedel för att både information och kunskap ska 
spridas. För att samma information ska nå alla inblandade aktörer är kommunikation viktig 
för informationsutbytet. Informationsspridning innebär mer än att myndigheterna delger 
varandra information. Med hjälp av kommunikation och informationsspridning bidrar det till 
en kompetensutveckling hos aktörerna (Heide m fl, 2005; Wilson, 2000). 
 
En möjlig utveckling för informationsutbytet kan vara ett gemensamt intranät. Ett möjligt in-
tranät skulle bidra till att Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan runt om i landet skulle 
kunna överföra information på ett smidigt sätt. Vi ställer oss dock tveksamma till denna idé då 
det finns en stark sekretess mellan myndigheterna och det måste finnas en viss försiktighet när 
information delas. Däremot är en möjlig utveckling att öppna ett intranät eller ett webbaserat 
forum där individer inte berörs utan istället diskuteras samverkansutvecklingar mellan kon-
toren. På så sätt tror vi att de samverkan som finns runt om i landet skulle kunna dela sina er-
farenheter och hjälpa varandra för att utvecklas. Även Condrad & Poole (2002) nämner att en 
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utvecklingsidé för kommunikation är att skapa ett intranät där informationsutbyte lättare kan 
ske.  

6.2.2 Sammanfattning kommunikation 
 
Vi har sett att det finns en tydlig kommunikationsstruktur mellan Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen vilket enligt Wolff (2001b) är en framgångsfaktor för samverkan. Med 
tanke på den väluppbyggda strukturen för kommunikation har detta bidragit till den goda rela-
tionen men också välfungerande samverkan mellan aktörerna.  
 

6.3 Relationer 
  

Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens medarbetare i Falkenberg påvisade att det fanns 
en väluppbyggd relation mellan parterna, främst handlar det om att förutsättningarna för en 
god relation uppfylls. Vi kunde däremot se ett mönster då respondenterna påvisade att rela-
tionen mellan parterna inte ser lika lyckad ut i andra kommuner. Anledningen till varför rela-
tionen är bra mellan aktörerna är för att de har en respekt och förståelse för varandra och 
varandras uppdrag. Respondenterna påpekar att det är viktigt att det finns en förståelse kring 
varandras uppdrag och respektive myndighets mål. Eftersom Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen är två myndigheter som är styrda och har enskilda riktlinjer är det därför 
nödvändigt att medarbetarna har respekt för varandras gränsdragningar. För att skapa en bra 
relation menar respondenterna precis som Mattessich mfl (2001) och Huxham & Vangen 
(2005) att förståelse och respekt är de faktorer som är nödvändiga för att komma överens. 
 
Det måste också finnas en vilja att samverka och ett behov av att ta del av varandras kompe-
tenser. Att vilja samverka med andra samhällsaktörer anses enligt respondenterna som en 
nödvändighet för att andra faktorer också ska uppnås. Medarbetarna på Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen menar att de är beroende av varandra och på så sätt skapas ett engage-
mang för deras samverkan. Förutom viljan och engagemanget belyser respondenterna vikten 
av att tycka det är roligt att samverka med andra aktörer. De menar att det måste finnas en 
stark glädje i det hela eftersom samverkan bidrar till en utveckling för alla medarbetare. Hux-
ham & Vangen (2005) belyser att vilja och engagemang är en förutsättning till att relationer 
stärks. Att ha en vilja innebär att aktörerna är öppna för att få hjälp och är villiga att dela med 
sig av sin kunskap. Detta bidrar till en positiv inställning för samverkan. 
 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har olika ansvarsområden vilket också innebär att 
de har olika förutsättningar och kompetenser. Aktörerna i samverkan ska kunna utföra sina 
arbetsuppgifter utan att bli ifrågasatt från sin samverkanspartner. Det innebär att Försäkring-
skassan ska kunna göra en bedömning och då ska Arbetsförmedlingen acceptera den. Vi kan 
vi se ett mönster utifrån respondenternas svar jämfört med Cullen m.fl. (2000) och Tomkin 
(2001) påstående om att det krävs ett förtroende mellan parterna i samverkan. För att en 
samverkan ska fungera måste det finnas tillit för varandra. Aktörer ska utföra sina ar-
betsuppgifter och acceptera varandras olika kompetenser. 
 
För att ett uppdrag ska fullgöras är det nödvändigt att aktörerna är flexibla. Respondenterna 
belyste att deras regler vid vissa situationer behöver anpassas. Det är därför nödvändigt att 
parterna är öppna för att kompromissa men också villiga att anpassa sig i den mån då 
möjligheten finns. För att kunna uppfylla målet med att hjälpa en individ tillbaka till ar-
betslivet menar respondenterna att det därför är nödvändigt att göra anpassningar efter varje 
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situation. Även Mattessich m.fl. (2001) påstår att aktörerna behöver vara öppna för anpass-
ning. Medarbetarna måste vara öppna för att kompromissa och anpassningsbara då det 
behövs. Vi tror utvecklingen av anpassningsbarheten sker ständigt mellan aktörerna. Goda 
relationer  och erfarenheter är två bidragande faktorer till anpassningen. Med större respekt, 
kunskap och förståelse för uppdraget kommer  aktörerna vara öppna för kompromiss.  
 
En avgörande aspekt till varför samverkan i Falkenberg har utvecklats och bidragit till bra re-
lation mellan aktörerna är för att de tillsammans tagit fram rutiner. Som vi tidigare beskrivit 
träffas aktörerna regelbundet för att lära känna varandra och för att utveckla deras samverkan. 
Deras månadsträffar har bidragit till att medarbetarna från respektive myndighet lärt känna 
varandra och skapat tätare relationer.  
 
Bakgrunden till den relationen som finns mellan medarbetarna på Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen beror också på att deras chefer har en bra relation. Om enhetscheferna inte 
hade varit enade skulle samverkan fallera eftersom mycket bygger på vilka överenskommelser 
ledningen har. Särskilt viktigt är det att ledningen är enad när två organisationer samverkar för 
att parterna ska kunna sträva mot ett gemensamt mål. Mattessich m.fl. (2001) poängterar att 
ledningen har en betydande roll. Det krävs tillräckligt med resurser för att ledarna ska kunna 
bidra med ett stöd för medarbetarna (Mattessich m.fl., 2001 och Karathanos 1996). 
 
Utifrån respondenternas svar kunde vi identifiera att det finns en utvecklad relation mellan 
aktörerna. Medarbetarna på respektive myndighet kan idag kalla varandra kollegor istället för  
partners. Det betonades att kontakten inte var formell på grund av att en närmare relation ut-
vecklats. Respondenterna poängterade att det är svårt för medarbetare från olika myndigheter 
att skapa en bra relation som de gjort. Aktörerna har vid månadsträffarna lärt känna varandra 
och skapat en personlig kontakt. Den relation som finns utvecklad mellan aktörerna ses som 
betydelsefull och därför påpekades det att det är viktigt att bibehålla denna relation och 
fortsätta utveckla deras samverkan.  
 

6.4 Kunskap 
 
Ett utbyte av kunskap och kompetens sker kontinuerligt mellan Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen. Myndigheterna lär sig av varandra och tar del av varandras kompetenser 
för att lättare kunna samverka. Kunskapsdelning innebär att det sker ett utbyte av kunskaper 
mellan aktörerna för att de ska utvecklas och för att kunna skapa en förståelse och värdera den 
andre myndighetens uppdrag. Kunskapsdelning kan medföra många olika lärdomar. I 
samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen handlar kunskapsdelningen 
ofta om att ta lärdom från varandras professioner.  För att Arbetsförmedlingen ska kunna 
utföra ett bra arbete och hjälpa en individ, måste de först vara upplysta om Försäkringskassans 
ansvar. Exempelvis bör arbetsförmedlarna veta vilka riktlinjer Försäkringskassan arbetar eft-
er. Genom att utbyta kunskap mellan varandra får då arbetsförmedlarna denna kunskap. För 
att samverkan ska fungera och för att gemensam kartläggning ska uppfylla sitt syfte måste 
respektive myndighet ha grundläggande kunskaper om varandra. Detta är främst för att den 
berörde individen ska få samma information från aktörerna. Vi anser därför att kunskap är en 
förutsättning för samverkan. Även Rollett (2003) beskriver att kunskapsdelningen är en viktig 
del som förstärker samverkan. Då myndigheterna delar sina kunskaper bidrar det också till att 
den andra parten får nya kunskaper och lärdomar. 
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Flera av respondenterna intygade om att det är viktigt att ta del av varandras kunskaper, på så 
sätt skapas nya synvinklar för att man själv kan utvecklas. Vi tror det är nödvändigt att olika 
verksamheter sprider kunskaper mellan varandra eftersom de har olika uppdrag, specialiteter 
och arbetssätt vilket kan bidra till en utveckling för respektive part. Som vi tidigare påpekat 
spelar även förtroendet en stor roll för att ett lyckat kunskapsutbyte ska ske mellan medar-
betarna. Kramer (1999) poängterar att det är nödvändigt att det finns ett förtroende mellan 
medarbetarna för att de ska vilja lära sig av varandra och även engagera sig i utvecklingen. Vi 
kan konstatera att det finns ett förtroende mellan medarbetarna i Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen vilket innebär att de kan utbyta kunskap mellan varandra. Samtliga medar-
betare är medvetna om att det är viktigt att ha ett bra samspel mellan varandra gällande kun-
skapsutbyte, därför anser vi att det är en förutsättning för en samverkan (Rollett, 2003). 
 
Respondenterna påpekade att samverkan mellan myndigheterna har bidragit till att medar-
betarna skapat större insikt i den andre myndighetens uppdrag. Då Försäkringskassan och Ar-
betsförmedlingen är två olika verksamheter innebär det att de är experter på olika områden, 
detta är en förutsättning för gemensam kartläggning då myndigheterna utifrån varandras kom-
petenser hjälper en individ på bästa sätt. Enligt Gorry (2008) ska en samverkan leda till en 
kompetensutveckling bland medarbetarna eftersom de delar kunskap och information mellan 
varandra. Förutom kunskapsutveckling leder utbytet till ett effektivare arbetssätt. Detta 
innebär att när två parter med olika kompetenser slås ihop skapas en bredare arbetsinsats 
(Vangen & Huxham 2005). Även Mandell m fl. (2003) beskriver att samverkan mellan organ-
isationer bidrar till att kunden sätts i fokus och att individen får rätt stöd från flera aktörer. Då 
flera aktörer samverkar minskar risken att individen ska hamna i ett läge där inte fullt stöd kan 
ges.   
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7 Slutsats 
 
I detta avsnitt presenterar vi svaret på vår frågeställning: vilka förutsättningar krävs det för en 
fungerande samverkan? Vi för en diskussion kring resultatet som vi fick fram. 
 
Att det finns en rad förutsättningar för samverkan kan påvisas både utifrån tidigare for-
skningar men också utifrån vår undersökning. Vi har konstaterat att det krävs många olika 
kriterier för att det ska bli en fungerande samverkan mellan två myndigheter. De 
förutsättningar som forskare redovisar kan vi även se i vår empiriska data. Vi kan också kon-
stanterna att de förutsättningar som redogörs har koppling mellan varandra. Det innebär att 
det är nödvändigt att flera faktorer uppfylls för att samverkan ska fungera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur	  7:1	  Illustration	  av	  förutsättningar	  för	  samverkan,	  utifrån	  tidigare	  studier	   .	  
Figur	  7:2	  Illustration	  av	  förutsättningar	  för	  samverkan,	  utifrån	  vår	  empiriska	  undersökning.	  

Figurerna ovan visar två illustrationer som vi tidigare beskrivits i vår studie. Figuren till vä-
nster illustrerar tre av sex förutsättningar som vi anser framträda mest för en samverkan uti-
från tidigare studier. Figuren till höger är en illustration av de förutsättningar som vi anser va-
ra mest framträdande i samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 
Skillnaden mellan de teoretiska förutsättningar och de förutsättningar som vi identifierat uti-
från vår fallstudie är endast beteckningarna och inte innebörden. Vi såg en relevans för att 
anpassa figuren till vår undersökning eftersom vi ville framhäva de viktigaste förutsättningar-
na.  
 
Vi kan utifrån vår undersökning konstatera att kommunikation, relationer och kunskap är tre 
förutsättningar för en fungerande samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen. Med dessa tre förutsättningar anser vi att gemensam kartläggning uppnår sitt syfte, 
vilket är att få ut fler individer till arbetslivet efter en sjukskrivning. 
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Bilaga 1: Intervjugudie 
 
 
Övergripande frågor 
 

1. Vad är din arbetstitel? 
2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
3. Hur länge har du arbetat hos din arbetsgivare? 

 
Samverkan 
 

1. Vad innebär samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för dig? 
2. Vad anser du är nödvändigt för en bra samverkan?  
3. Hur upplevelser du samverkan mellan FK och AF? 
4. Vad är målet/syftet med er samverkan? 
5. Anser du att samverkan är nödvändigt för att ert mål/syfte ska uppfyllas? 
6. Vilka förutsättningar är nödvändiga för att målet med samverkan ska uppfyllas? 
7. Uppfylls målen/syftet enligt dig? 
8. Vilka svårigheter ser du med samverkan, och vad behöver utvecklas? 

 

Praktiska åtgärder?  
 

1. Hur tar ni kontakt mellan varandra? Hur lång tid tar det?  
2. Hur stort behov finns det att kommunicera mellan er? Är det dagliga kontakter? 
3. Hur ser du på kommunikationen mellan er? 
4. Hur påverkar era riktlinjer kommunikationen? 
5. Hur skickar ni information mellan varandra? 
6. Vad är viktigt för er relation? 
7. Har ni ett gott förtroende för varandra, hur påverkar detta informationsutbytet? 
8. Hur skapar ni tillit mellan varandra? 
9. Hur hanterar ni sekretessuppgifter? 
10. Är det lätt att kommunicera, sker missuppfattningar? Tex fackspråk, kultur. 
11. Hur stor inverkan har tekniken i er kommunikation?  
12. Vilka hinder respektive fördelar finns det med kommunikationen? 
13. Har ni fått någon utbildning som är relevant för er samverkan? 

 
Avslut 
 

1. Vad skulle behöva utvecklas med samverkan? 
2. Skulle arbetssättet effektiviseras om Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen slogs 

ihop och blev en myndighet? 

 



 

 

 
Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och in-
formatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, 
teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller marknadsfö-
ring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-baserade 
kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information för att 
designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga att 
analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också profes-
sionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på ak-
tionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och interna-
tionell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är 
institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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