
 

SAMVERKAN  
OCH GRÄNSER 
Studier av samverkansprojekt i offentlig sektor 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mikael Löfström 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

© Mikael Löfström 

Allt mångfaldigande utan skriftligt tillstånd förbjudet.  

 

Omslagsbild: Aerial view of farmland in Bali, Indonesia 

Foto: Ooyoo 

Omslagslayout: Jennifer Tydén 

 
ISBN 978-91-85659-67-8 
  
Skrifter från Högskolan i Borås, nr. 25 
ISSN 0280-381X 

 

Distribution 

mikael.lofstrom@hb.se 

 

Tryck 

Intellecta Infolog, 2010 

 

 

 



Innehållsförteckning

Förord

1     Samverkansprojekt – en fråga om gränser ................. 9
Ett möte inledningsvis ................................................................................ 9
Kapitlets disposition ................................................................................. 11
Samverkansprojektens gränser – en första problematisering ...................... 12
Avhandlingens syfte ................................................................................. 15
Samverkan mellan offentliga organisationer – en kort bakgrund ................. 15
Tidigare studier av samverkan och samverkansprojekt ............................... 19
Avhandlingens frågeställning .................................................................... 22
Avhandlingens disposition ........................................................................ 22

2     Gränser och samverkansprojekt ................................ 23
Gränser vid organisering .......................................................................... 24
Institutionella gränser .............................................................................. 30
Gränsarbete, gränsobjekt och gränsorganisationer ..................................... 33
Gränser – en utgångspunkt för analys ....................................................... 38

3     Sammanfattning av avhandlingens artiklar .............. 41
Artikel I: Om samverkan mellan offentliga organisationer ........................... 42
Artikel II Projektets interaktionsmiljö .........................................................44
Artikel III Utvecklingsprojektets relation till hemorganisationen ...................46
Artikel IV Samverkansprojekt ....................................................................47
Artiklarnas koppling till resonemanget om gränser och projekt ....................49

4     Samverkansprojekt och gränsers betydelse ............. 53
Integration genom samverkansprojekt ...................................................... 54
Samverkansprojekt – gränser och gränsorganisationer ............................... 59
En alternativ projektdiskurs ...................................................................... 67
Från samverkansprojekt till ”front office”? ................................................. 73

Appendix: Metod – att studera samverkansprojekt ......... 79
Studierna av samverkansprojekten ........................................................... 79
Några gemensamma utgångspunkter vid genomförande av studierna ......... 82
Empiriskt material i artiklarna ................................................................... 86
Studiernas trovärdighet och tillförlitlighet................................................... 89

English summary .............................................................. 93

Referenser ...................................................................... 101

Bilaga 1 – 4: Avhandlingens artiklar 
 

 





 

Förord 

Avhandlingsskrivande är ett nöje, men ett nöje som kräver en stor 
arbetsinsats och uthållighet. I alla fall i mitt fall. Nu har resan nått sitt 
slut. Det finns många att tacka för att de direkt eller indirekt bidragit 
till slutresultatet.  

Först och främst vill jag tacka mina handledare Svante Leijon och 
Björn Trägårdh för sitt oförtröttliga granskande av alla de textversio-
ner som jag skickat dem. Svante har varit med under hela resan, stöt-
tat och kommenterat. Björn har nagelfarit och kommit med förlösan-
de idéer.  

Under resan har jag fått värdefulla synpunkter vid olika tillfällen. 
Framför allt vill jag här tacka Hans Hasselbladh och Alexander Styre 
för deras insiktsfulla råd.  

Ett stort tack till Margareta Samuelsson som språkgranskat texten 
och genom sitt tålmodiga arbete lättat upp texten.  

Jag vill även rikta ett tack till kollegorna på organisationsavdelning-
en (HRM, LOF, SOS) på företagsekonomiska institutionen i Göte-
borg, Kommunforskning i Västsverige och Institutionen för data- och 
affärsvetenskap vid Högskolan i Borås. Under de år jag ägnat mig åt 
avhandlingsskrivande har jag här funnit miljöer som givit både stöd 
och utrymme för skrivandet. Jag vill särskilt tacka några kollegor som 
genom åren erbjudit tillfällen till samtal och samarbete: Ulla Eriksson-
Zetterquist, Freddy Hällsten, Christian Jensen, Staffan Johansson, 
Östen Ohlsson, Martin Selander, Lars Walter och Ewa Wikström.  

Jag vill också tacka alla personer som gjort studierna möjliga och så 
generöst ställt upp med sin tid. Ett särskilt tack till Cecilia Abrahams-
son, Keith Alsterlind, Ola Andersson och Jonas Jonsson som såväl 
bidragit med egna berättelser, som möjliggjort tillträde till andras 
berättelser.  

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Samordningsför-
bundet Göteborg Hisingen – DELTA och Socialstyrelsen har finansi-
erat min forskning.  



Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till min familj. Carina som inte 
bara är min livskamrat och kärlek, utan även kollega, och ofrivilligt 
får utstå mina återkommande diskussioner om tillvarons beskaffenhet. 
Något hon ständigt återgäldar med klokskap och lugn. Mina fem 
söner: Jonas, Samuel, Benjamin, Gabriel och Lukas som alla med 
stigande ålder upptäcker sin fars begränsningar och inte är sena att 
påpeka dem. Vad vore mitt liv utan er? Platt intet!  
 
 
 
 
Göteborg i september 2010 
 
 
Mikael Löfström 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



 

Avhandlingens artiklar 

Artikel I  Löfström, M. (2001) Samverkan mellan offentliga 
organisationer – att konstruera gränser. Kommunal 
ekonomi och politik, vol. 5/2 s 69-89.  

 
Artikel II  Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2006) 

Project relationships – A model for analyzing interac-
tional uncertainty. International Journal of Project 
Management, vol. 24/1 pp 4-12. 

 
Artikel III  Johansson, S., Löfström, M. och Ohlsson, Ö., (2007) 

Separation or integration? A dilemma when organizing 
development projects. International Journal of Project 
Management, vol. 25/5 pp 457-464. 

 
Artikel IV  Löfström, M. (2010) Inter-organizational collabora-

tion projects in public sector – a balance between inte-
gration and demarcation. Accepterade för publicering 
I International Journal of Health Planning and Mana-
gement. vol. 25/2 pp 136-155. 

 
 
 





 

9

Kapitel 1  

Samverkansprojekt – en fråga om gränser 

 
 

Ett möte inledningsvis 
 
Socionomen inleder dagens möte i rehabgruppen med att beskriva sin klients 
historia. Det blir en kortfattad beskrivning av klientens livssituation, familj, 
arbete och missbruk.  

– Vi har här en ensamstående 34-årig man som är uppvuxen i södra Sverige. 
Han bor i en hyreslägenhet med eget kontrakt och han har tidigare haft två fasta 
anställningar. Han är vid starten av samverkansförsöket arbetslös sedan sex år 
tillbaka. Efter att ha haft A-kassa och blivit utstämplad från denna har han haft 
försörjning via socialbidrag i perioder med avbrott för några kurser i arbetsför-
medlingens regi. Han rekommenderades från dåvarande vuxengruppen (social-
tjänsten) att söka hjälp för att få behandling för sitt alkoholmissbruk. 

– Det kan jag bekräfta efter att ha träffat honom, säger läkaren.  
– Har han inte haft någon kontakt med sin vårdcentral, undrar försäkrings-

kassans handläggare. 
Socionomen tittar förvånat upp igen över att ha blivit avbruten och svarar 

lite tvekande: – Jo, det har han väl. 
– Ja, jag menar om han haft arbete och varit sjukskriven så kanske han har 

haft kontakt med en vårdcentral, upprepar försäkringskassans handläggare lite 
uppfodrande.  

– Jo, det stämmer, säger socionomen, men drar samtidigt lite på svaret, 
vilket ger försäkringskassans handläggare mer luft. 

– Ja, och om han har varit i kontakt med en vårdcentral har han kanske ock-
så varit sjukskriven och finns med i våra register, säger läkaren. 

– Det stämmer, han har en kontakt med en läkare på vårdcentralen och jag 
har bokat tid för honom på Alkoholpolikliniken så jag vet att han har varit där 
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också. Men du får väl kolla upp det här med sjukskrivningen, säger socionomen 
till försäkringskassans handläggare.  

– Vad sa de på Alkoholpolikliniken, undrar AF:s rehabutredare.  
– Jag har inte haft tid att kolla upp det, förklarar socionomen och fortsät-

ter:  
– Som ni vet har vi tidigare diskuterat det här ärendet och klienten har blivit 

inskriven på AF:s rehab, men vi har också låtit dig göra en utredning på honom 
säger socionomen och vänder sig till läkaren.  

– Vad kom fram i den? Är han fortfarande i missbruk, frågar AF:s rehabu-
tredare. 

Läkaren som tidigare fått en passning tar nu omgående tag i situationen, 
eftersom hon har varit lite frustrerad över den något röriga och oklara drag-
ningen ifråga om klienten. Hon börjar med att beskriva klienten utifrån den 
utredning hon har gjort: Jag, har träffat honom vid tre tillfällen och kan berät-
ta att han fortfarande lider av ett missbruk av… 

Socionomen bryter in och bekräftar: Jo, men som sagt han har kontroll över 
det. 

Läkaren tittar irriterat på socionomen och säger: Nu är det inte alkohol-
missbruket som är problemet utan hans grava missbruk av psykofarmaka. 

– Alkoholmissbruket var känt men inte något annat, säger socionomen lite 
förvånat.  

– Klienten har en social kompetens, trots sitt missbruk, och han har en ut-
vecklad förmåga att styra tillvaron runt omkring sig. Vi borde ställa honom 
under hög grad av kontroll genom en tydlig behandlingsplan, säger läkaren.  

– Han har ju lätt för att fungera socialt i alla fall. Finns det inga möjligheter 
för honom att vara med i samverkansförsöket, undrar socionomen. 

Läkaren skakar på huvudet: Nej, det finns inga möjligheter. Han måste in 
på behandling först.  

Socionomen nickar: Okej, jag ska prata med honom. 
AF:s rehabutredare som suttit tyst är nu lätt upprörd, tittar uppfodrande 

på socionomen och säger: Vad är detta? Är det verkligen behandling som vi ska 
syssla med här.  

Alla de övriga i rehabgruppen skakar på huvudet och bekräftar att det är 
det verkligen inte.  

* 
 

Vi befinner oss mitt i samtalet mellan handläggarna i samverkanspro-
jektet. Projektet har varit igång drygt ett år, men det är först det se-
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naste halvåret som alla handläggare varit på plats och rehabgruppen 
kunnat ha återkommande möten. Det här är inte deras första möte, 
men det är ett möte som sker i inledningen av samverkansprojektet. 
Vid det här mötet, liksom tidigare möten och efterföljande möten i 
projektet, är gruppens uppgift att gemensamt bedöma olika brukares 
behov av insatser för att komma tillbaka till ett arbete. Vad vi kan se 
handlar samtalet också om vilka olika roller och kompetenser hand-
läggarna har. Var och en av handläggarna går in och ställer frågor 
utifrån vilket uppdrag de har. Exempelvis är handläggaren från försäk-
ringskassan intresserad av att få veta om klienten har någon historia 
med tidigare sjukskrivningar.  

Det handlar även om kriterier för vilka som ska få delta i projektet 
och hur gränser används för att reglera tillträde till projektet. Det 
finns en överenskommelse om att projektet endast tar emot personer 
som varit fria från missbruk i minst sex månader. Nu är definitionen 
”fri från missbruk” en fråga om bedömning visar det sig. Den gränsen 
är inte helt självklar för alla medverkande parter i samverkansprojek-
tet, beroende på att de har olika roller. Exempelvis har AF:s rehabu-
tredare uppdraget att utreda frågan om olika insatser, vilka enligt 
regelverket sker efter det att personen varit fri från missbruk i minst 
sex månader, medan socialtjänsten har att agera utifrån sitt uppdrag 
oavsett vilken missbruksstatus personen har. Det är således ett möte i 
samverkansprojekten mellan olika regelverk, normer, föreställningar 
och metoder, som samlokaliseras och förväntas finna gemensamma 
arbetsformer. Samverkansprojekten förväntas i sin tur leda till en ökad 
samverkan mellan huvudmännen.  

 
 

Kapitlets disposition 
 

I det här inledande kapitlet presenteras frågan om samverkansprojekt 
och vilka gränsproblem som framträder när aktörer från olika organi-
sationer ska samverka i ett projekt. Kapitlet ägnas åt att ge bakomlig-
gande orsaker till resonemanget om samverkan mellan offentliga or-
ganisationer. Först ges en kort bakgrund till utvecklingen mot sam-
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verkan inom den offentliga sektorn med utgångspunkt i några organi-
seringstendenser – decentralisering, marknadisering och projektifie-
ring. Därefter blir det en diskussion om hur tidigare forskning ser på 
samverkan, projektorganisering och gränsproblematik. Avslutningsvis 
presenteras avhandlingens problemställning.  
 
 

Samverkansprojektens gränser – en första 
problematisering

 
Samverkansprojekt betyder i allmänhet att företrädare för olika orga-
nisationer försöker få till stånd en gemensam verksamhet. I Samver-
kansprojekten förmodas något hända, det vill säga det är den arena 
eller mötesplats för aktörer från olika organisationer, där man förvän-
tas utveckla en gemensam verksamhet. Projekten blir en gemensam 
verksamhet, skild från ordinarie verksamhet och samtidigt en del av 
den. Det handlar om hur aktörerna tar med sig sina olika gränser – i 
form av regler, värderingar och föreställningar – från sin vanliga ar-
betsplats i ett möte med en annan verksamhet med andra gränser för 
att i samverkan organisera nya gränser.  

De samverkansprojekt som empiriskt studeras i avhandlingen har 
sin upprinnelse i de nationella försök som pågick under slutet av 
1990-talet in på början av 2000-talet 1 Dessa försök syftade i allmän-
het till att pröva om samverkan kunde skapa välfärdsvinster för den 
enskilde och för samhället. Samverkansprojekten innebar att man 
genom gemensamma resurser från olika organisationer kunde sam-
ordna bedömningar och åtgärder med syftet att få en effektivare reha-
bilitering som skulle hjälpa människor till arbete. I försöken prövades 
även nya former för politisk styrning av offentliga organisationer. I en 
del fall upprättades en gemensam politisk ledning. Verksamheten 
genomfördes bland annat i gemensamma bedömningsgrupper och 
samlokalisering. Målsättningen med samverkan har skiftat genom 

                                                      
1 De nationella samverkansförsök som åsyftas är bland annat: FINSAM 1993-1997, 
FRISAM 1996-2000 och SOCSAM 1994-2004.  
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åren och det gäller även vilka organisationer och verksamheter som 
anses behöva samverka. Det som däremot genomgående förenat 
många av dessa försök är att de genomförs som projekt, så kallade 
samverkansprojekt.  

Vid organisering av samverkansprojekt finns ett antal aktörer som 
på något sätt, i någon form, relaterar sig till varandra. Anledningen 
kan vara att utbyta information, diskutera någon aktuell fråga 
och/eller utveckla nya arbetsmetoder. För aktörerna som går in i sam-
verkansprojekten kan det vara en möjlighet att utveckla något annat 
eller något nytt i den egna verksamheten. Projekten kan vara en väg 
för aktörerna att pröva gränserna för sin kompetens eller för sina me-
toder. Dessa gränskonstruktioner sker med utgångspunkt i hur upp-
drag och genomförande definieras, men även i hur relationen till 
hemorganisationen organiseras. Samverkan kan leda till att de olika 
hemorganisationernas uppdrag förändras eller att de regelverk som 
styr deras verksamhet åsidosätts. De olika aktörerna kan i samverkan 
vara beredda att överträda föreställningen om sin verksamhet och 
utveckla nya arbetsmetoder med andra professioner inom ramen för 
hemorganisationens gränser.  

Gränsdragningsproblematiken rör frågor om gränsers betydelse vid 
organisering av samverkansprojekt. Samverkan kan innebära att grän-
ser – utöver att de konstrueras – blir tydliga eller otydliga, att de 
överskrids eller bevaras, att de skapas, att de förflyttas etcetera. Sam-
verkansprojekten kan vara försök att organisera verksamhet genom att 
överskrida de gränser som tidigare styrt verksamheten – gränser som 
till stor del växt fram historiskt och bland annat uttrycks i regler, ad-
ministrativa system och olika principer för indelning när välfärden 
organiseras (Lindqvist, 2000). Hur välfärdstjänsterna ska produceras 
och fördelas mellan olika organisationer är en gränsdragningsproble-
matik, som har präglat deras historiska utveckling (Szebehely, 2001). 
Det finns en mängd olika typer av gränser att diskutera när det gäller 
välfärdstjänster och några är: mellan det offentliga och det privata, 
mellan offentliga organisationer och inom offentliga organisationer 
(Svedberg-Nilsson, 2000). I dessa studier är gränsdragningsproblema-
tiken en fråga om gränser mellan offentliga organisationer och mellan 
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olika hemorganisationer, så kallade interorganisatoriska gränser. Sam-
verkansprojekten sker på lokal nivå mellan arbetsförmedling, försäk-
ringskassa, socialtjänst och sjukvård inom området rehabilitering av 
individer med långvarig frånvaro, sporadisk eller obefintlig närvaro på 
arbetsmarknaden. Rehabiliteringsarbetet utgår från den så kallade 
arbetslinjen2 (Lindqvist, 2000). I samverkansprojekten kan handlägga-
re från skilda organisationer pröva att utveckla nya arbetsmetoder, 
som innebär nya vägar att utföra arbetsuppgifter och ge kunskapsut-
veckling och ett annat bemötande av de människor som söker organi-
sationernas tjänster, det vill säga att utmana tidigare gränser för verk-
samheten.  

Avsikten med samverkansprojekten är att utveckla en samlokalise-
rad verksamhet, där handläggare från de olika huvudmännens lokala 
kontor kan utveckla nya former av samverkan. Projekten är medlet för 
att pröva olika samverkansformer och syftet är att erfarenheten från 
samverkansprojekten ska föras vidare till den ordinarie verksamheten. 
Det verkar dock vara så att samverkan begränsas till samverkanspro-
jekten och att det inte sker något större utbyte med den ordinarie 
verksamheten. Det förefaller också som att samverkan upphör när 
projekten avslutas, det vill säga det sker ingen implementering av 
samverkan i ordinarie verksamhet trots att det finns ett fortsatt behov 
därav.  

Infallsvinkeln att studera organisering av samverkansprojekt utifrån 
gränsproblematiken betonar å ena sidan att samverkan sker lokaliserad 
i ett sammanhang som har flera gränser med olika betydelse. Å andra 
sidan betonas att gränser mellan organisationer som tidigare framstått 
som stabila och tydliga, börjar flyta ihop och bli otydliga. Detta kan 
bland annat vara ett resultat av utvecklingen mot nätverksorganise-
ring, temporära organisationsformer som exempelvis projekt samt en 
mängd olika samverkansformer (Marchington et al., 2005). För att 
hantera att man vid studier av organisering inte längre kan begränsa 

                                                      
2 Arbetslinjen innebär bland annat att man i samverkansprojekten väger in även andra 
faktorer än de medicinska i bedömningen vid rehabilitering och att man genom olika 
åtgärder strävar efter att få den individen i målgruppen att närma sig arbetsmarkna-
den.  
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sig till att studera ”formella” organisationer utan även måste ta hänsyn 
till organisering som sker mellan organisationer anser Hernes (2004) 
att man snarare bör studera organisering som en rumslig konstruk-
tion, vilket bland annat kan göras genom att analysera centrala grän-
ser. Dessa studier om samverkansprojekt är således ett bidrag till dis-
kussionen om organiseringens gränser.  

 
 

Avhandlingens syfte 
 
Perspektivet att betrakta samverkansprojekt som gränsskapande lägger 
inte fokus på rehabilitering eller samverkan i sig, utan på vilken bety-
delse gränser kan ha vid organisering av samverkansprojekt för att få 
till stånd samverkan kring rehabilitering. Det övergripande syftet med 
avhandlingen är att förstå varför samverkansprojekt har svårt att bidra 
till en varaktig integration mellan offentliga organisationer.  
 
 
 

Samverkan mellan offentliga organisationer
– en kort bakgrund 

 
Samverkan mellan organisationer har blivit en central del av att orga-
nisera välfärdstjänsterna, det vill säga offentlig service såsom sjukvård, 
omsorg, utbildning etcetera. Många aktörer inom offentlig verksam-
het anser sig behöva samverka och i diskussionen om samverkan sägs 
detta vara en lösning på en mängd problem för både myndigheter och 
brukare (Montin, 2002). Det finns ett flertal kartläggningar som visar 
på ett stort antal samverkansprojekt.3 Utvecklingen av samverkan 
mellan offentliga organisationer kan sägas vara en del av flera olika 
utvecklingslinjer. En av dessa beskrivs som från government till gover-

                                                      
3 Det finns ett antal kartläggningar. I SOU 1996:85 genomförs en kartläggning av 
lokala samverkansprojekt inom rehabiliteringsområdet. I Ds. 2001:61 visar en 
genomgång att det under 2000 pågick cirka 645 samverkansprojekt, som prövade 
mellankommunal samverkan.  
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nance eller, som Montin och Hedlund (2009) hellre uttrycker det, 
från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning. Governance är en 
form av styrning av offentliga organisationer som bland annat präglas 
av interorganisatoriska samarbetsformer (Huxham, 2000), nätverks-
styrning(Hertting, 2003), styrning mot resultat snarare än att reglera 
genomförandet (Almqvist, 2006) men likaså en form av decentralise-
ring (Czarniawska-Joerges, 1988), marknadisering (Blomquist, 1996; 
Rombach, 1997) och projektifiering (Söderlund, 2005). Även om 
governance emellanåt beskrivs som ett relativt nytt fenomen, som 
gjorde entré under 1990-talet, har det en betydligt längre historie-
skrivning (Peters et al., 1998).  

När det gäller det empiriska fenomenet i avhandlingen, samver-
kansprojekt, blev dessa mer framträdande redan under 1960-talet i 
offentlig sektor. På den tiden var det främst socialmedicinska samver-
kansprojekt, där sjukvården och socialtjänsten försökte hantera olika 
gränsdragningsproblem genom att samverka (Berfenstam et al., 1976; 
Braun et al., 1985).4 Efter hand kom samverkansprojekten att invol-
vera flera aktörer som till exempel Länsarbetsnämnden och Försäk-
ringskassan och även att rikta sig mot andra verksamheter. De inne-
fattade såväl statliga som kommunala och landstingskommunala or-
ganisationer. Samverkan blev ett försök att organisera mer eller mind-
re bestående relationer mellan olika offentliga aktörer som ansåg att 
de behövde etablera andra gränser för verksamheten för att utbyta 
information och kunskap samt utveckla gemensamma processer.  

I början av 1980-talet kom de välfärdsproducerande organisatio-
nerna att betraktas som hierarkiska, byråkratiska och brukarfientliga 
(Rothstein, 1994). I takt med att den uppfattningen bredde ut sig 
utvecklades några tydliga spår. Det ena spåret var decentralisering i 
såväl statsvetenskaplig bemärkelse, det vill säga maktfördelningen 
mellan stat och kommun uttryckt i bland annat huvudmannaskap, 
graden av statlig reglering och den offentliga sektorns finansiering 
(Czarniawska-Joerges, 1988; Pierre, 2001) som i förvaltningsekono-

                                                      
4 Samverkan mellan bland annat primärvård och socialtjänst diskuteras i ett otal 
artiklar i socialmedicinsk tidskrift mellan 1960-talet och 1990-talet; 1968:5, 1969:7-
8, 1970:8, 1973:1, 1976:5-6, 1976:10, 1982:4-5, 1984:3-4, 1986:7-8, 1995:4-5.  
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misk bemärkelse, det vill säga den hierarkiska organisationens för-
skjutning av beslut och resursfördelning ner i organisationen 
(Brorström, 1987; Brorström et al., 1992). Decentraliseringen inne-
bar bland annat ett ökat kommunalt självstyre och möjlighet för 
kommunerna att utveckla sin lokala särart. På samma gång blev 
kommunerna mer intresserade av att samverka och mer intressanta att 
samverka med för andra aktörer på det lokala planet (Pierre, 2001). 
Det handlade inte bara om gränsdragningen mellan staten och kom-
munerna utan även om kommunala intraorganisatoriska gränsdrag-
ningar. Inom den kommunala organisationen utvecklas således grän-
ser med en uppdelning i mindre, självständiga och specialiserade en-
heter, som senare behövde samverka med andra enheter för att kunna 
genomföra sitt uppdrag(Brorström et al., 1992). Det var dessa enheter 
på olika samhälleliga och organisatoriska nivåer som genom ökad 
specialisering kan antas ha drivit fram ett behov av samverkan.  

Det andra spåret var marknadiseringen av den offentliga sektorn 
(Blomquist, 1996; Rombach, 1997; Blomquist et al., 2000; Norén, 
2001). Den handlade i huvudsak om att det i den offentliga välfärds-
produktionen växte fram marknadslika styrinstrument och strukturer 
som till exempel beställar-utförarmodellen, vars syfte var att ge förut-
sättningar för ökad effektivitet, kvalitet och lägre kostnader. Även här 
uppkom tendenser till tydligt avgränsade enheter, som i konkurrens 
med varandra skulle uppnå det tidigare nämnda syftet (Rombach, 
1997). En av de grundläggande idéerna med att utveckla tydligt av-
gränsade konkurrerande enheter var att dessa skulle förstärka sin särart 
för att kunna konkurrera (Rombach, 1997). Även i detta spår fanns 
också en utveckling mot särpräglade organisatoriska enheter, vilket 
kunde vara en grund för den ökande benägenheten att samverka. 
Båda utvecklingstendenserna – decentralisering och marknadisering – 
var en fråga om att förändra och överskrida gränser på samma gång 
som ett försök att avgränsa verksamheter i förhållande till varandra. 
Dessa reformer och organisationsförändringar inom offentlig sektor 
berörde således i hög grad gränsdragningen mellan och inom organi-
sationer i stat, kommun och landsting, men även gränser mellan of-
fentliga organisationer och det privata näringslivet (Svedberg-Nilsson, 
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2000). De nationella samverkansförsöken liksom mycket annat för-
ändrings- och utvecklingsarbete, som bedrivs inom de offentliga orga-
nisationerna, visar att projekt har blivit en central organisationsform.  

Det tredje spåret är projektifieringen av offentliga organisationer, 
inte minst när försöken att samverka genomförs. Det finns många 
sammanställningar och redovisningar över omfattningen av projekt 
och samverkansprojekt, som bekräftar detta (SOU, 1996:85; Ds, 
2001:61; Johansson, 2005; Eriksson-Zetterquist et al., 2006). Frågan 
är om utbredningen av projekt är ett resultat av grundläggande för-
ändringar inom offentlig sektor. Projekt blir möjligheten att i ett väl-
planerat och genomorganiserat samhälle skapa utrymme för föränd-
ring och dynamik. Söderlund (2005) är inne på ett besläktat tema och 
finner att projektifieringen bland annat kan vara ett resultat av den 
tekniska utvecklingen, som leder till en större komplexitet genom att 
frekvensen av olika system ökar och att förändringstakten stiger då 
produktionscyklar kortas. Projekt blir dels medlet för att hantera och 
reducera komplexiteten, dels ett svar på det ökade förändringsbeho-
vet. Behovet att förändra organisationer till mer anpassningsbara for-
mer, som hela tiden kan svara mot nya behov, ger enligt Asplund 
(1979) en form av ”slit-och-släng-organisationer” eller ”engångsorga-
nisationer”.  

Beskrivningen ovan visar dels att samverkansförsöken, som pågått 
sedan framför allt 1990-talet, kan ha medverkat till ett avgränsnings-
problem genom de reformer som tidigare förekommit inom den of-
fentliga organiseringen, dels att många av dessa reformer genomförts 
som samverkansprojekt. Reformerna har således bidragit till tydligt 
avgränsade organisatoriska enheter, vilket i sin tur givit möjlighet att 
identifiera bestämda gränser för verksamhetens utförande – gränser 
som mer eller mindre klart anger vad som ligger inom uppdraget och 
vad som ligger utanför uppdraget för en huvudman. Resonemanget 
kring utvecklingen av offentliga sektorns organisering visar, såsom 
redan framhållits, att utgångspunkten för samverkan mellan offentliga 
organisationer är att dessa har blivit tydligt avgränsade, det vill säga 
blivit profilerade och specialiserade. Ett avgränsat ansvarsområde kan i 
sin tur innebära att det uppstår ett behov av att samverka med andra 
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organisationer då det egna uppdraget anses för avgränsat eller resur-
serna inte räcker till. Den springande punkten i resonemanget är att 
vid samverkan behöver den som vill samverka någon att samverka 
med och något att samverka om. Det sker därför nya gränskonstruk-
tioner eller en rekonstruktion av tidigare gränser för att åstadkomma 
samverkan.  

Samverkansprojekten blir både en gemensam verksamhet och en 
del av de samverkande hemorganisationernas ordinarie verksamhet. 
Det medför att aktörerna har med sig regler, normer och metoder 
utifrån det sammanhang de redan verkar i. Dessa olika gränser möts i 
samverkansprojekten och gör att aktörerna, som samverkar, inte bara 
har att förhålla sig till sina egna gränser utan även till de andra aktö-
rernas gränser.  

Det är således olika gränser sinsemellan aktörerna som gör att sam-
verkansprojekt startar, men det är även gränser som försvårar genom-
förandet av samverkan och möjligheten att upprätta nya gränser för 
samverkan. Genomgående framställs det som ett problem att det finns 
skillnader (läs gränser) av olika slag mellan de samverkande aktörerna. 
Vad studierna i avhandlingen kommer att visa är att samverkanspro-
jektens genomförande och resultat är beroende av vilka gränser aktö-
rerna konstruerar och hur de hanterar dem. I nästa avsnitt behandlas 
ett antal tidigare vetenskapliga studier av samverkan för att se vad de 
kan tillföra diskussionen om gränsproblematik vid samverkan.  

 
 

Tidigare studier av samverkan och samverkansprojekt 
 
Tidigare studier av samverkan mellan offentliga organisationer belyser 
delvis problematiken med hur aktörerna, som samverkar, förhåller sig 
till gränser och hur gränserna påverkar samverkanskonstruktionen, 
men de behandlar inte explicit gränsdragningsproblematiken. I Sten-
bergs (2000) studie framhålls att gränserna för gemensamma arenor är 
centrala för att möjliggöra ett möte mellan aktörerna i tid och rum. 
Det innebär ett samspel mellan aktörerna som kan leda fram till en 
gemensam inställning till exempelvis rehabilitering. Samverkan kan då 
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beskrivas som ett möte mellan olika gränser. Varje aktör har med sig 
sina gränser in i samverkan. Att det kan betraktas som att olika grän-
ser möts förklaras av att gränser är de avgränsningar aktörerna arbetar 
inom i form av uppdrag, kunskap, metoder etcetera.  

Det finns även faktorer som är gemensamma för de samverkande 
organisationerna, men en framträdande svårighet med samverkan 
verkar vara vilken betydelse den organisatoriska avgränsningen har för 
att genomföra samverkan. Boklund (1995) påvisar i en studie att även 
om det vid samverkan påtalas att det finns avgränsningar mellan de 
samverkande aktörerna, är det inte säkert att dessa gränser har analy-
serats närmare utan istället används de främst som legitimerande fak-
torer för samverkan. Att aktörerna inte klargjorde vilka avgränsningar 
som fanns mellan dem innebar att de inte lyckades överskrida några 
gränser utan istället reproducerade tidigare gränser. Det gjorde således 
att gränsen (i betydelse avgränsning) endast blev ett motiv för samver-
kan. Det vi kan utläsa av dessa studier är att gränsen som avgränsande 
faktor inte är entydig, eftersom den samtidigt har en förenande bety-
delse. Dominerande är dock behovet av gränser som motiv för att 
samverka. Det finns därför anledning att analysera på vilket sätt grän-
sen påverkar konstruktionen av samverkan.  

Vidare finns det andra studier som visar på svårigheten att utveckla 
gemensamma gränser, trots att det konstrueras samverkansprojekt för 
ändamålet. Wikström (2000) visar i sin studie att det finns exempel 
på att de samverkande aktörerna istället för att utveckla gemensamma 
gränser – vilket kan innebära att de behöver omvärdera sina föreställ-
ningar – i mötet med andra aktörer kompletterar sina gränser med 
nya gemensamma gränser. Genom att i projektet konstruera en 
gemensam organisatorisk avgränsning kan de vidmakthålla sina tidi-
gare gränser. Kombinationen av gemensamma intressen och enskilda 
särintressen är grunden för engagemanget i projektet. Projektet blir en 
plattform för de aktörer som samverkar att mötas, och huruvida de 
lyckas vidmakthålla den avgränsning de konstruerat i projektet beror 
på deras förmåga att balansera de gränser som avgränsar dem från 
varandra gentemot de gränser som skapar tillhörighet i projektet och 
dess uppgift. Trägårdh (1997) visar däremot i sin studie att samver-
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kan inte präglas av någon intressegemenskap. Han anser att vad aktö-
rerna framför allt uppnår genom samverkan är det han benämner som 
fredlig samexistens, det vill säga en respekt för andra aktörers intressen 
och samtidigt en bevakning av sina egna intressen. Aktörerna är med 
andra ord inte intresserade av att överskrida sina gränser eller att ut-
veckla gemensamma gränser utan bevakar i första hand sina gränser 
genom att övervaka andras gränser.  

Båda dessa studier – Wikström och Trägårdh – visar att aktörerna 
inte nödvändigtvis utvecklar gemensamma gränser då det skapas are-
nor för samverkan. Det kan likaväl förhålla sig så att aktörerna tydlig-
gör sina gränser och därmed befäster sina olikheter. Det finns uppen-
bara svårigheter för aktörerna att utveckla ett gemensamt handlingsut-
rymme, och den påtalade gränsproblematiken kan innebära att de 
snarare begränsar varandras handlingar genom att försöka åstadkom-
ma gemensamt handlingsutrymme (Ohlsson, 1990). Samverkanspro-
jekt betyder inte nödvändigtvis att de som samverkar utvecklar ge-
mensamma gränser för verksamheten. Vad dessa studier pekar på är 
att skapandet av gränser kan vara en väg att vidmakthålla skillnader 
vid samverkan.  

Det som likväl sker vid samverkan är att aktörerna utvecklar rela-
tioner till varandra, vilket Lindberg (2002) beskriver i sin studie av 
vårdkedjor. Hon beskriver hur organisering mellan organisationer sker 
genom att aktörernas handlingar kopplas ihop. Kopplingar mellan 
aktörernas handlingar sker i ett sammanhang där aktörerna är separe-
rade i tid och rum, vilket innebär att Lindberg (2002) i sin studie kan 
visa på aktörernas gränsöverskridande aktiviteter. Viktiga förutsätt-
ningar för att åstadkomma gränsöverskridande aktiviteter är att det 
finns gemensamma möten. Följaktligen konstateras även i den studien 
att en grundläggande förutsättning för att möjliggöra samverkan är att 
det sker ett möte mellan olika gränser genom att vidmakthålla tidigare 
gränser. Däremot utvecklas inte några gemensamma gränser.  

Studierna ovan visar att aktörerna balanserar tidigare gränser, som 
bland annat uttrycks i tillhörigheten till en hemorganisation, gent-
emot nya gränser i samverkansprojekten. Det finns således exempel på 
att gränser vid organisering av samverkansprojekt kan utnyttjas för att 
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vidmakthålla åtskillnad (Ohlsson, 1990; Trägårdh, 1997; Wikström, 
2000) eller för att möjliggöra tillhörighet (Stenberg, 2000; Lindberg, 
2002).  

 
 

Avhandlingens frågeställning 
 
Avhandlingens syfte är att förstå varför samverkansprojekt har svårt 
att bidra till en varaktig integration mellan offentliga organisationer. 
Det blir därför viktigt att beskriva och analysera hur samverkanspro-
jekt organiseras. Tidigare studier visade att gränser kan tillskrivas olika 
betydelse i samverkansprojekten, men även att dessa kan medverka till 
att nya eller andra gränser konstrueras. Därför är det viktigt att förstå 
vilka gränser som är centrala vid organisering av samverkansprojekten. 
I avhandlingen vill jag således söka svar på följande huvudfråga: Vil-
ken betydelse har gränser vid organisering av samverkansprojekt?  
 
 

Avhandlingens disposition 
 
Efter det inledande kapitlet följer tre kapitel och ett metodappendix. I 
nästa kapitel sker en teoretisk problematisering av samverkansprojekt, 
organisering och gränser. I kapitlet därpå sammanfattas de i avhand-
lingen ingående artiklarna. Alla fyra artiklarna ger en översiktlig be-
skrivning med avseende på syfte, analys och slutsatser. Kapitlet avslu-
tas med ett resonemang om hur artiklarna relaterar till diskussionen 
om gränser och projekt. I det fjärde kapitlet analyseras och redogörs 
för avhandlingens slutsatser och bidrag, varvid samverkansprojektens 
gränsproblematik och på vilket sätt olika projektdiskurser kan påverka 
organiseringen av samverkan diskuteras.  
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Kapitel 2  

Gränser och samverkansprojekt  

”A boundary is not that at which something stops but, as the 
Greeks recognized, the boundary is that from which some-
thing begins its presencing”. (Heidegger)  

I inledningen konstaterades att studierna i avhandlingen handlar om 
samverkansprojekt. Främst handlar de om vilken betydelse gränser har 
vid organisering av samverkansprojekt. I förutsättningarna finns olika 
huvudmän som eftersträvar att organisera en verksamhet med olika 
resursinsatser. I den tidigare problemdiskussionen kring gränser fram-
kom exempelvis att aktörerna, som samverkar, inte bara uppmärk-
sammar olika gränser utan även kan tilldela gränserna olika betydelse. 
Samtidigt är det tänkbart att aktörerna kan handla olika trots att de 
till synes verkar ha en gemensam uppfattning om gränsens betydelse. 
Gränsproblematiken i samverkansprojekt betraktas här med andra ord 
som både mångtydig och komplex. För den skull blir det intressant 
att analysera gränser som organisering av samverkansprojekt och för-
stå villkoren och betydelsen av gränser för att få till stånd samverkan 
mellan organisationer.  

För att ge förutsättningar för den analys som kommer att ske längre 
fram i avhandlingen avser jag att i detta kapitel fördjupa den teoretis-
ka problematiseringen av gränser vid organisering. Det sker genom att 
undersöka och diskutera hur gränser behandlas inom olika organisa-
tionsteorier, såsom teorier om interorganisatoriska relationer, teori om 
projektorganisering och nyinstitutionell organisationsteori. Avslut-
ningsvis behandlas fenomen som gränsarbete, gränsobjekt och gräns-
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organisationer. Kapitlet blir till sin karaktär såväl en positionering och 
perspektivering av gränsproblematiken för samverkansprojekt, som en 
utveckling av en begreppsmodell för analyskapitlet.  

 
 

Gränser vid organisering 
 
För avhandlingen är gränsskapandet intressant framför allt i det avse-
endet att det sker i samband med att människor kommer samman för 
att lösa en specifik uppgift. I det sammanhanget kan gränser användas 
för att urskilja – föra samman och hålla isär – vad som är angeläget för 
att förstå meningen i sociala sammanhang. Det sker någon form av 
organisering, som i hög grad handlar om en precisering av gränsska-
pandet med uppmärksamheten fäst på gränser i samverkansprojekt.  

Gränser vid organisering kan betraktas på olika sätt. Det kan vara 
gränser som konstrueras inom organisationer och mot andra organisa-
tioner. Gränsdragningar sker i båda fallen genom beskrivningar av 
uppdrag och ansvarsområde och genom att olika resurser identifieras 
och knyts till verksamheten. En central del av gränsdragningen är med 
andra ord en avgränsning i både tid och rum. I enlighet med Bruns-
son och Sahlin-Anderssons (1998) resonemang om hur vi skapar or-
ganisationer kan vi tillskriva dem en identitet, ett sätt att koordinera 
aktiviteter och handlingar och införa en form av rationalitet genom 
att försöka styra och kontrollera vad som sker vid organisering. I alla 
tre fallen handlar det om gränser. Identiteten upprättas och vidmakt-
hålls genom beskrivningar av vad som finns innanför och utanför 
projektet i form av till exempel resurser. Genom att koordinera aktivi-
teterna i form av till exempel beslutshierarki sker en beskrivning av 
vilka medarbetare som ingår i organisationen och som ledningen har 
möjlighet att styra över. Genom den målrationalitet som präglar or-
ganisationen identifieras var gränsen går genom att man klargör vilka 
mål eller syften som ska uppnås och som verksamheten sedan ska 
bedömas utifrån.  

Förutsättningen för organisering av samverkan är samtidigt att det 
finns någon att samverka med och något att samverka om. För att 
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organisera samverkan utformas samverkansprojekt där de olika par-
terna försöker genomföra en gemensam verksamhet. Utformningen av 
samverkansprojekt medför att gränser för verksamhet formuleras, det 
vill säga det bestäms någon form av organisation. Förhållandet mellan 
organisering och organisation kan beskrivas som att organisation är 
ett resultat av organisering och att organisering pågår i organisationer 
(Czarniawska-Joerges, 1996). Nu begränsas inte organisering av for-
mella organisationer, vilket även Hernes (2004) påpekar. Organise-
ring pågår oavsett uppsatta gränser för huvudmannaskap, avdelningar, 
grupper etcetera och pågår sannolikt inom de organisationer som 
samverkar och inom samverkansprojekten, men även mellan dessa 
organisationer. Organiseringen av samverkan är därför inte helt bero-
ende av de formella gränser som konstrueras, men man kan inte heller 
bortse från föreställningen om formella gränser. Gränser när samver-
kansprojekt organiseras blir därför intressanta att diskutera närmare.  

Interorganisatoriska gränser 

Gränserna i interorganisatoriska teorier uttrycker skiljelinjer mellan de 
resurser och aktiviteter som organisationen har för sin egen verksam-
het och de resurser och aktiviteter som finns utanför densamma. Det 
dras en tydlig gräns mellan organisationen och omgivningen (Burns et 
al., 1961; Thompson, 1967; Pfeffer et al., 1978). Detta perspektiv 
brukar ibland samlas under beteckningen contingency-teori (Scott, 
2003) och framför allt uppmärksammas organisationens kontext, det 
vill säga omvärldsfaktorer och vilken osäkerhet dessa kan skapa, eller 
på vilket sätt organisationen kan samordna sina egna förutsättningar 
med en tänkt omvärld (Warren, 1967; Whetten, 1981; Rogers et al., 
1982). Interorganisatoriska gränser definierar den enskilda organisa-
tionen som en enhet med gränser för att särskilja den gentemot andra 
organisationer. Gränserna gör att dess uppdrag och ansvarsområde 
begränsas samtidigt som gränsen anger verksamhetens inriktning och 
personalens kompetens. Det innebär att gränser utvecklas i form av 
strukturer och processer som möjliggör för aktörerna att fördela och 
kontrollera resurser inom organisationerna. I dessa teorier förklaras 
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gränser och samverkan i huvudsak utifrån behovet av resurser och en 
strävan att vara oberoende av andra organisationer (Thompson, 
1967).  

Det finns även en preferens att beskriva interorganisatoriska rela-
tioner utifrån olika nätverkskoncept (Whetten, 1981; Evan, 1993; 
Jong, 1996). Utgångspunkten är att uppmärksamma förhållandet 
mellan organisationer – ett förhållande som handlar både om samar-
bete och om konflikt. Inom området utvecklades tidigt två synsätt. 
Det ena är en uppsättning organisationer (organisationsset) som be-
skriver det interorganisatoriska förhållandet och gränsproblematiken 
utifrån den enskilda organisationens (den som studeras) samlade rela-
tioner (Evan, 1966). Det andra är Bensons (1975) idé om interorga-
nisatoriska nätverk som en uppsättning av organisationer, vilka är ett 
medel för att hantera och balansera förhållandet mellan de samver-
kande organisationerna med avseende på till exempel resurser, makt-
relationer, värderingar etcetera. Utöver detta finns idag inom nät-
verksteorier fokus på olika typer av nätverk som till exempel profes-
sionella, personliga, byråkratiska och nätverk på såväl samhällelig som 
individuell nivå (Galaskiewicz, 1985; Powell, 1990; Castell, 1998). 
Nätverk brukar även ställas mot andra organiseringsprinciper såsom 
marknad och hierarki (Powell, 1990; Kallinikos, 1995). Ett centralt 
tema i nätverksteorier är bland annat hur gränser konstrueras mellan 
olika organisationer. Utgångspunkten är att det finns en åtskillnad 
som uttrycks i olika typer av organisatoriska avgränsningar, och nät-
verk blir ett försök att organisera gränser.  

I alla dessa diskussioner är gränsen en beskrivning av en organisa-
tion eller en organisatorisk enhet. På samma gång tar teorierna sin 
utgångspunkt i att avgränsningen har ett förhållande till omvärlden – 
ett förhållande som behöver exploateras för organisationens överlev-
nad eller för uppgiftens utförande. Denna teoritradition har kommit 
att beteckna organisationer som så kallade öppna system som är bero-
ende av omvärlden, en omvärld som genom sin komplexitet och 
mångtydighet åsamkar osäkerhet hos aktörerna i deras utformning av 
organisationen (Thompson, 1967). Det gör att i samverkan mellan 
organisationer betraktas relationen mellan organisatoriska avgräns-
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ningar som betydelsefull. Samverkansprojekt blir här ett sätt att orga-
nisera relationer mellan fler än två organisationer.  

Diskussionen präglas av att organisationen kännetecknas av multip-
la gränser och en komplex konstruktion, vilket innebär fler gränser, 
olika typer av gränser och gränser som är temporära, permanenta (i 
den mån någon gräns är det), homogena eller heterogena. Organisa-
tionen är ur det perspektivet inte ett entydigt fenomen och de gränser 
som betecknar organisationen är svårfångade. Det kanske även är så 
att de gränser som kan anses utgöra organisationen och som framträ-
der i processer, strukturer, policys etcetera, inte är de mest intressanta 
att närma sig vid ett resonemang om gränser och samverkansprojekt.  

Gränser vid projektorganisering 

Projekt som organisationsform har nått en omfattande utbredning i 
samhället. Det har blivit både ett begrepp och en organisationsform 
som tagit steget in i de flesta branscher och verksamhetsområden. 
Denna så kallade projektifiering av samhället och samhällets organisa-
tioner påvisas och diskuteras av flera forskare (Midler, 1995; Lundin 
et al., 1998; Sahlin-Andersson et al., 2002; Blomberg, 2003; 
Söderlund, 2005; Hodgson et al., 2006).  

Inom projektlitteraturen betonas framförallt att det som särskiljer 
projekt från andra organisationsformer är avgränsningen i tid. Andra 
faktorer som också anses kännetecknande är att det finns klara presta-
tionsmål, planerad resursanvändning och en projektorganisation. Det 
gör att projekt förväntas avgränsas organisatoriskt och finansiellt från 
annan (ordinarie) verksamhet (Morris et al., 1987; Pinto et al., 1988; 
Packendorff, 1993).  

Det finns en hel del invändningar av olika slag mot alltför förenk-
lade definitioner av projekt. Exempel på forskare som tar upp kritiken 
är Sahlin-Andersson (1986) som i sin studie av extraordinära invester-
ingsprojekt visar att projekt i första hand handlar om att driva på och 
engagera snarare än att planera och avgränsa uppgiften. Ett annat 
exempel är Blomberg (1998), som argumenterar för att projektbe-
greppet har ett skiftande innehåll och emot att projekt skulle vara 
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välavgränsade i något avseende gentemot omvärlden. I skaran av kriti-
ker finns även en grupp forskare som utvecklar en kritisk projektteori 
(Sahlin-Andersson et al., 2002; Hodgson et al., 2006). Deras ut-
gångspunkt är att empiriskt studera projekt och projektledning för att 
motverka den ensidiga och entydiga presentation av välavgränsade 
projekt som projektledningsläran ofta återger. I stället bör man place-
ra projekt i en såväl organisatorisk som samhällelig kontext och där-
igenom erbjuda en alternativ förståelse av projekt utifrån att de är en 
komplex form av organisering, som inte lätt går att hantera med enkla 
planeringsmetoder. Om man ska sammanfatta kritiken gäller den att 
projekt sällan kan förstås som entydiga och avgränsade uppdrag, vilka 
på förhand kan definieras i termer av mål och medel. Många projekt-
definitioner bortser alltså ifrån aktörernas egna erfarenheter och egna 
syften när de medverkar i projekten.  

Idén om temporära organisationer har framför allt utvecklats av 
skandinaviska projektforskare (Lundin et al., 1995; Ekstedt et al, 
1999; Sahlin-Andersson et al., 2002; Söderlund, 2004). Det finns fog 
för att prata om skandinavisk projektforskning. Även om det är få 
som använder den beteckningen hänvisar flera forskare till ett skandi-
naviskt forskningsperspektiv i projektforskningen (Packendorff, 1993; 
Berggren, 2001; Cicmil et al., 2006; van Donk et al., 2008). Mest 
framträdande för denna skolbildning är att den är grundad i empirisk 
forskning, att den tydligt anknyter till organisationsteorin och att den 
placerar projekt i sitt kontextuella sammanhang (Sahlin-Andersson et 
al., 2002). En omständighet som tidigare till stor del negligerats inom 
projektlitteraturen, men som kommit att få större utrymme vid analy-
sen av villkor för projektorganisering (Blomquist et al., 1998, Johans-
son et al., 2007). Utgångspunkten är att det svårligen går att avskilja 
ett projekt från det sammanhang eller den omgivning som det verkar 
i, men trots detta är projektet definierat och avgränsat i förhållande 
till andra aktörer, organisationer och projekt.  

Vid organisering av projekt är avskiljandet en del av projektets till-
blivelse. Att sätta gränser eller att konstruera gränser sker genom att 
definiera projektet. Inom projektlitteraturen används begreppet 
”planned isolation”, vilket innebär att projektet ska avskiljas i tid och 
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rum för att undvika onödig komplexitet och öka möjligheten att eta-
blera tydliga mål (Lundin et al., 1995). Till stor del anses poängen 
med projekt vara att det är en verksamhet som ska separeras och bli 
sin egen. Att avgränsa projekt är emellertid inte något som sker av sig 
självt utan det är en del av processen att konstruera projekt. Det är 
inte heller något som endast kan ske när projekt initieras. Det är en 
ständigt pågående process, där gränserna definieras, upprätthålls och 
förändras av såväl projektets företrädare som omgivande aktörer 
(Sahlin-Andersson, 2002). Det finns flera studier som visar att detta 
är centralt för framför allt projekt som syftar till att genomföra en 
förändring. Lehtonen och Martinsuo (2008, 2009) har i sina studier 
lyft fram betydelsen av balansen mellan att avskilja projektet från 
hemorganisationen och att integrera projektet i den. Den balansen 
kan se olika ut under projektets livscykel.  

Projektorganisering och gränsskapande sker följaktligen inte av sig 
självt eller kvarstår för evigt. Under projektets existens utmanas grän-
serna ständigt utav både projektets och omgivningens aktörer. Projek-
tet konstrueras med andra ord genom att gränser sätts emot andra 
verksamheter och organisationer eller emot avdelningar i den organi-
sation som projektet är en del av. Dessa gränsdragningar sker genom 
beskrivningar av uppdrag och ansvarsområden och genom att olika 
resurser identifieras och knyts till verksamheten.  

Det som skiljer organiseringen och avgränsningen av projekt mot 
andra former av organisering är att projektet definieras med en relativt 
kort tidshorisont och med en rumslig avgränsning som möjliggör en 
större flexibilitet och rörelse in och ut i projektet för de iblandade än i 
vanliga fall. Gränsens funktion att reglera tillträdet till organisationen 
eller att beskriva vad som är organisationens gränser blir därför mer 
central vid projektorganisering än vid annan typ av organisering. 
Gränsproblematiken vid organisering är förvisso inte ny, men diskus-
sionen kring gränser ramas numera in av föreställningen om att det 
pågår en utveckling från byråkratiska och rigida organisationer till 
mer flexibla nätverksformer (Powell, 2001). I den utvecklingen anses 
gränserna mellan de stabila organisationsstrukturerna upplösas till 
förmån för mer temporära och flexibla organisationsformer. Upplös-
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ningen av tidigare gränser gör att det blir svårare att definiera vad som 
är själva organisationen, eftersom delar av verksamheten sker inom 
andra organisatoriska enheter.  

Flera forskare har uppmärksammat att organisationers gränser ut-
manas av interorganisatoriska lösningar såsom nätverk och projekt 
(Powell et al., 1996; Huxham, 2000; Hernes et al., 2003; Bengtsson 
et al., 2004), vilket kan leda till en utveckling där gränser ifrågasätts 
och prövas (Marchington et al., 2005). Det är med andra ord inte en 
fråga om vi ska sätta gränser eller inte, utan vilka gränser vi sätter. Det 
är inte heller en fråga om det är bra eller dåligt med gränser när pro-
jekt genomförs, utan snarare om på vilket sätt gränserna används och 
vilka konsekvenser det får. Det är inte heller så att gränser bara kan 
inskränkas till att beskriva enskilda organisatoriska enheter eller är ett 
resultat av behovet att organisera ett samverkansprojekt. Med ut-
gångspunkt ifrån institutionell teori visar det sig att gränsen har en 
annan betydelse och funktion i det att den formulerar organisatoriskt 
överskridande gränser.  

 
 

Institutionella gränser 
 
I det nyinstitutionella perspektivet ifrågasätts det rationella som driv-
kraft för att förändra, utveckla och organisera verksamhet, och man 
anser istället att det är omgivningens förväntningar som driver aktö-
rerna i organisationen att handla och på så sätt legitimera verksamhe-
ten (Meyer et al., 1977). Dessa förväntningar och behovet av att legi-
timera sin verksamhet anses därför driva fram en likriktning vid orga-
nisering. Vad som är det ”rätta” sättet att organisera en verksamhet 
styrs därmed i högre grad av konformistiska föreställningar än av vad 
som kan betecknas som organisationens mål eller uppgift. Resone-
manget leder till frågan om varför olika gränser utvecklas mellan de 
offentliga organisationerna och antyder samtidigt ett ifrågasättande av 
tidigare organisatoriska förklaringar. Det är med andra ord varken 
bristen på förmåga att som enskild organisation fylla brukarnas behov 
eller den ökade specialiseringen, som är förklaringen, utan istället 



Gränser och samverkansprojekt 

31

institutionaliserade föreställningar om vad som är bra organisering av 
offentlig verksamhet. Föreställningen om vad som är bra organisering 
är med andra ord förmodligen inte relaterad till motivet att förbättra 
de interna strukturerna i form av till exempel minskade kostnader, 
utan här finns även legitimitetsvinster att hämta för de offentliga ak-
törerna. Det centrala inom nyinstitutionell teori är att söka förklar-
ingar till aktörernas handlande i överindividuella fenomen. Dessa så 
kallade överindividuella fenomen kan analytiskt beskrivas som att de 
uppstår på en nivå över den organisatoriska, det vill säga i sektorer 
eller i organisatoriska fält (DiMaggio et al., 1983). De institutionella 
fälten har i princip en gränsdragning som i stor utsträckning präglas 
av att de förses med en relativt klar etikett som till exempel sjukhus, 
skola, bank, försäkringsbolag etcetera. Denna etikettering gör att när 
vi talar om till exempel sjukvården har vi en allmän – möjligtvis diffus 
– föreställning om verksamheten och hur personalen arbetar där.  

Det som driver på tillhörigheten till ett fält är organisationernas 
behov av att legitimera sin verksamhet, vilket i sin tur ligger bakom 
den likformighet (institutionell isomorfism) som präglar fältets gräns-
dragningar. Isomorfism kan enligt DiMaggio och Powell (1983) i 
allmänhet uppkomma på tre olika sätt: tvingande, imiterande eller 
normativt. Tvingande isomorfism har sin grund i formella eller in-
formella anpassningskrav, som härrör från en i sammanhanget domi-
nerande organisation. När det gäller de organisationer som berörs av 
samverkan framtonar staten som en tydlig aktör, som genom lagstift-
ningen, eller ekonomiska resurser driver på i en specifik riktning. 
Imiterande isomorfism framträder där verksamheten är präglad av 
osäkerhet. Grunden för osäkerhet kan vara allt från sambandet mellan 
orsak och verkan, oklara mål och lösningar. För att hantera osäkerhe-
ten härmar organisationerna varandra, det vill säga de organisationer 
som uppfattas som framgångsrika får efterföljare inom fältet. När det 
gäller samverkansprojekten är det en uppenbar risk att de ”lyckade 
exemplen” får många efterföljare, som försöker imitera lösningar och 
modeller för att uppnå framgång. Dessa lösningar sprids genom sam-
verkanskonferenser som uppvisar de framgångsrika samverkansexemp-
len (Lindberg, 2002). Normativ isomorfism härrör från den tilltagan-



Kapitel 2 

32

de professionaliseringen. Genom formell utbildning och organiserade 
intresseföreningar för professionella nätverk har man inom professio-
nen en kontinuerlig kontakt som riskerar driva organisationen mot en 
likriktning (Mallander, 1998). I samverkansprojekten är denna risk 
uppenbar, men det finns även en möjlighet att likformigheten utveck-
las över de gängse organisationsgränserna. I projekten finns exempel 
på att olika professionella grupper arbetar gemensamt i en ny avgrän-
sad organisation – ett samverkansprojekt – och där formar en gemen-
sam kunskapsbas som kan leda till en likriktning när det gäller vilken 
samverkanskunskap som krävs av de professionella (Allebeck et al., 
2001).  

Utgångspunkten för hur organisationer definieras inom ett fält är i 
allmänhet en verksamhetsdefinition och innebär att fält kan uppstå 
kring mer eller mindre begränsade verksamheter (Johansson, 2002). 
När det gäller samverkan är frågan vilka gränser som de samverkande 
aktörerna agerar inom. Det finns ett antal mer eller mindre konkurre-
rande beteckningar. Blomquist (1996) resonerar om offentlig sektor 
som ett fält. Mallander (1998) prövar några olika inramningar med 
benämningar såsom samhällssektorn med inriktning mot rehabiliter-
ingstjänster eller människobehandlande organisationer. I båda fallen 
ger benämningen rätt vida gränsdragningar, där det förvisso är möjligt 
att finna en homogenitet mellan de organisationer som verkar inom 
dessa fält, men inramningen verkar mer ta fasta på en avgränsning 
grundad på organisering eller huvudmannaskap än på institutionella 
faktorer.  

Andra mer avgränsande beteckningar är yrkesrehabilitering för 
handikappade eller behandling av missbrukare (Mallander, 1998), 
vilket kan visa på ett begränsat uppdrag som skär över de organiserade 
gränserna. Lindqvist (2000) använder beteckningen arbetsrehabiliter-
ing (för långtidssjuka, funktionshindrade och arbetslösa) som ett ut-
tryck för ett organisatoriskt fält, men anser att den heterogenitet som 
präglar detta fält samtidigt ger anledning att diskutera olika institu-
tionella sfärer inom fältet, det vill säga medicin, arbetsrehabiliterad 
välfärdsbyråkrati och produktion. Att det finns institutionella gränser 
att ta hänsyn till vid studier av samverkan är tydligt liksom att det 
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finns en mängd skilda definitioner och avgränsningar av det fält där 
samverkan mellan de offentliga organisationerna sker. Det är däremot 
inte lika klart vilket fält samverkansprojekten verkar inom och därmed 
inte heller vilken likformighet som drivs fram inom fältet. Samver-
kansprojekt är också behäftade med flera institutionella föreställningar 
– projekt och samverkan – som i hög grad påverkar konstruerande av 
gränser vid organisering av samverkansprojekt.  

Diskussionen hittills har visat – mycket förenklat – att så kallade 
organisatoriska gränser framför allt syftar till att finna vad som särskil-
jer en organisatorisk enhet från en annan. De institutionella gränserna 
visar framför allt att organisationer verkar inom ett gemensamt fält, 
det vill säga en avgränsning som sträcker sig bortom den organisato-
riska enheten, men gränsen har som myntet två sidor. Det gäller såväl 
den organisatoriska som institutionella gränsen att det finns såväl en 
förenande som en särskiljande funktion.  

I fråga om samverkansprojekten är utgångspunkten att organisera 
en verksamhet, där nya gränser kan konstrueras eller där tidigare grän-
ser kan förenas eller överskridas. Därför kommer nästa avsnitt att 
behandla gränsobjekt och gränsorganisationer som medverkar härtill.  

 
 
 
Gränsarbete, gränsobjekt och gränsorganisationer

 
För att beskriva att gränsen kan ha en förenande egenskap som att 
överbrygga och/eller hålla ihop gränser – företrädesvis organisatoriska 
– används gränsbegreppet som prefix. I det här avsnittet kommer 
några av dessa gränsfunktioner och gränsfenomen att diskuteras, så-
som gränsarbete, gränsobjekt och gränsorganisationer. De betraktas 
generellt som någon form av medlare mellan gränser, arena för att 
gränser ska kunna mötas eller avstamp för att ta sig över eller utanför 
gränser.  

Gränsarbete handlar i huvudsak om att definiera tillvaron. Begrep-
pet är hämtat från vetenskapsstudier och har bland annat brukats av 
Gieryn (1983) och Klein (1996) för att beskriva vetenskapens gränser 
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och framväxt. Gränsarbete är i hög grad en normativ handling som 
involverar individer (deras handlingar), institutioner och strukturer 
(organisatoriska och samhälleliga). I gränsarbetet blir gränserna både 
föremål som individen förhåller sig till och redskap för att styra verk-
samheten mot den inriktning man själv önskar. Det handlar om makt 
och kontroll av gränserna. Gränsarbete kan uppvisa distinktion och 
divergenser, men även förenande och konvergerande aktiviteter som 
kan medföra att nya grupperingar bildas. Genom distinktion avgrän-
sas uppdraget för att skapa en tydlighet kring förväntningar och in-
riktning. I de förenande aktiviteterna, handlar det om att utveckla och 
definiera idéer, begrepp, metoder och kunskap. Överhuvudtaget ut-
förs gränsarbetet för att stärka den egna verksamhetens symboliska 
och materiella resurser och försvara den professionella självständighe-
ten (Gieryn, 1983). Hur gränsarbete genomförs och vilka frågor eller 
uppgifter som definieras har förmodligen stor betydelse för vilka aktö-
rer som anses legitima, vilka resurser som kan anses väsentliga och 
vilka argument som är godtagbara.  

Samverkansprojekten kan ses som ett gränsarbete som inte nöd-
vändigtvis bedrivs enbart av dem som arbetar i projekten utan även av 
andra aktörer, till exempel chefer och professionella företrädare i de 
verksamheter som är tänkta att samverka i projekten. Frågan de sam-
las runt är samverkan eller hur de ska samverka för att åstadkomma 
rehabilitering till arbete för de personer som behöver det. För att 
kunna hantera samverkan behöver aktörerna något att samlas kring – 
något de kan diskutera, genomlysa, förhandla om etcetera, vilket kan 
ske genom att samverkan ges ett sammanhang, det vill säga en lokal 
förankring och betydelse. En väg att göra detta är att använda sig av så 
kallade gränsobjekt. Det måste i så fall vara fenomen eller idéer som 
de objektiverar och som är tillräckligt formbara för att de olika aktö-
rerna ska kunna förhandla och kompromissa fram överenskommelser 
kring gränsobjekten.  

Idén om gränsobjekt utvecklades ursprungligen av Star och Grie-
semer (1989) som en modell för att beskriva hur differenser i före-
ställningar och verksamheter kan hanteras genom att aktörer samlas 
kring ett objekt. Utgångspunkten är att varje aktör har ett förhållande 
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till gränsobjektet utifrån sina föreställningar och perspektiv. Det in-
nebär att representanter från olika organisationer och professioner har 
möjlighet att skapa något gemensamt trots att de kommer från skilda 
social sammanhang. I definitionen beskrivs gränsobjekt vara tillräck-
ligt formbara för att kunna anpassas till lokala anspråk och aktörer 
med mycket olika perspektiv, men samtidigt tillräckligt robusta och 
stabila för att vidmakthålla en betydelse över olika gränser (Bowker et 
al., 1999).  

Det finns flera studier där man använt sig av gränsobjekt, däribland 
Lindberg (2002) som i en studie av ett vårdkedjeprojekt visar hur 
gränsobjekt främjar ett gemensamt handlande. I en fortsättning på 
den studien visar Lindberg och Czarniawska (2006) att ett samver-
kansprojekt inom äldreomsorg, där patienten konstrueras som gräns-
objekt, bidrar till att aktörerna utvecklar gemensamma handlingsnät. 
Yakura (2002) klargör att projektledningens verktyg för tidsplanering, 
exempelvis Gantt-schemat eller milstolpeplanering, medverkar till att 
göra tiden konkret och förhandlingsbar för de aktörer som är involve-
rade i projekten. Adolfssons (2003) studie av luft- och vattenkvali-
tetsmätningar i Stockholms stad visar att gränsobjekt både kan vara 
gränsöverskridande och gränsskapande, och Wärviks (2004) studie av 
förändring inom verkstadsindustrin åskådliggör hur gränsobjekt kan 
knyta ihop olika aktörer och medla mellan olika sociala sammanhang 
utan att dessa utvecklas till något gemensamt. Studierna visar att 
gränsobjekt kan vara ett analytiskt instrument för att förstå gränspro-
blematiken vid samverkan mellan olika hemorganisationer. Gränsob-
jekt är i sig en gränsdragning som utvecklas mellan samverkande aktö-
rer för att de ska kunna samverka. Gränsobjekten innefattar i tillräck-
ligt stor utsträckning de olika aktörernas praktiker för att kunna svara 
upp mot deras förståelse av dem (Bowker et al., 1999).  

Gränsobjekt kan vara av olika slag. Wenger (2000) nämner artefak-
ter som till exempel dokument och modeller, diskurser, processer – 
rutiner och procedur. Star och Griesemer (1989) delar i sin studie av 
museiverksamhet in gränsobjekt i fyra grupper: platser för förvaring 
exempelvis arkiv eller magasin, idealtyper som abstrakta symboler och 
modeller, beskrivningar som representerar gemensamma gränser samt 
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standardiserade formulär och metoder. Garrety och Badham (1999; 
2000) poängterar att gränsobjekt omfattar en mängd åtskilda och 
påtagliga föremål och företeelser, som ger förutsättningar för kom-
munikation och kollektiva handlingar.  

In many cases it is possible to identify a primary boundary object—a 
particular technological artifact or organizational plan around which 
all the activity is (supposed to be) focused. Secondary boundary ob-
jects are also created. These are subsidiary things that facilitate collec-
tive work around the primary object. They may include documents, 
such as contracts, standard operating procedures, newsletters and 
web pages. (Garrety och Badham, 2000: 107)  

Författarna delar in gränsobjekt i primära och sekundära gränsobjekt. 
De primära gränsobjekten är i deras definition grundläggande materi-
ella artefakter som verksamheten organiseras kring, medan sekundära 
gränsobjekt är understödande fenomen, som medverkar till kommu-
nikation och handlande över gränser, och är som det verkar mer be-
gränsat definierade. Gränsobjekt kan med andra ord vara en mängd 
olika fenomen, som konstrueras för att möjliggöra utvecklingen av ett 
gemensamt sammanhang mellan olika verksamheter och organisatio-
ner. De kan till följd härav förmodligen till sin karaktär vara såväl 
överskridande i den bemärkelsen att andra gränser konstrueras med 
gränsobjektet, som förenande genom att de skapas för att binda sam-
man aktörer med olika gränser. Ett exempel härpå är Koskinen och 
Makinens (2009) studie av vilken betydelse gränsobjekt har vid för-
handling om projektkontrakt. Deras studie visar att förhandlingar 
underlättas av gränsobjekt, vilkas betydelse ökar ju mer komplex för-
handlingen är.  

Om samverkansprojekten är något som aktörerna kan förenas kring 
för att utveckla samverkan, kan de förmodligen vara den gränsorgani-
sation som är platsen eller sammanhanget för detta arbete. Gränsor-
ganisation diskuteras av bland annat Agrawala (2001) och Guston 
(1999, 2001) där den senare anser att hela organisationer kan verka 
som en sorts gränsorganisationer, vilket kan vara något som stabilise-
rar gränserna mellan olika grupper av aktörer. De kan i den betydel-
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sen vara mer reglerande än vad gränsobjekt är, då de erbjuder en mer 
långsiktig stabilisering för flera aktörer. På samma gång erbjuder 
gränsorganisationen en legitim plats för olika professioner från skilda 
sociala sammanhang att mötas och utveckla gränsobjekt. (Guston, 
1999). Gränsorganisationen kan således användas av aktörer som 
mötesplats för en verksamhet, som de vill samverka kring, men är 
samtidigt beroende av att de olika uppdragsgivarna bidrar med de 
nödvändiga resurserna.  

Gränsorganisationens betydelse, fortsatta existens och stabilitet i att 
hantera aktuella frågor är beroende av att den inte isoleras från de 
olika uppdragsgivarna eller andra intressenter. Det kan istället finnas 
anledning att ha en strategi involverande framför allt uppdragsgivarna 
men även andra omgivande aktörer, som kan vara betydelsefulla för 
verksamheten. En annan väg att utveckla legitimitet och auktoritet i 
de frågor som gränsorganisationen har att hantera kan vara att man 
kommunicerar – ifråga om form och innehåll – på skilda sätt med 
olika aktörer (Guston, 2001).  

Resonemanget kring gränsorganisationer, tillika gränsarbete och 
gränsobjekt, handlar i hög grad om att det behövs medlande och me-
dierande funktioner, platser eller fenomen som kan skapa någon form 
av kontaktyta mellan olika aktörer. Kontakten dem emellan kan orga-
niseras på olika sätt, men den avgörande frågan är på vilket sätt den 
kan bli tillräckligt legitim och stabil för att överskrida gränser eller 
konstruera nya, som kan utmana de tidigare gränserna. En enkel be-
skrivning av hur de tre gränsfenomen, som diskuterats i detta avsnitt, 
förhåller sig till varandra är att gränsarbetet utförs genom handlingar 
riktade mot konstruktionen av de gränsobjekt som finns inom ramen 
för en gränsorganisation. Nu är förmodligen inga av dessa fenomen 
entydiga och enkla att urskilja utan snarare mångskiftande och kom-
plexa till sin karaktär. Gränsorganisationer, och gränsobjekt låter sig 
förmodligen inte enkelt fångas genom olika gränsdragningar, men 
inte desto mindre kan det vara intressant att analytiskt urskilja dem i 
det som är samverkansprojektens uppdrag och verksamhet.  
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Gränser – en utgångspunkt för analys 
 
När det gäller samverkansprojekt kan det finnas ett större behov av att 
upprätta tvetydiga gränser, eftersom projektet ska både avgränsas för 
att samla resurser kring en uppgift och samtidigt anknytas till flera 
permanenta organisationer. En central del av gränsdragningen är med 
andra ord en avgränsning – i både tid och rum – som innebär för-
väntningar om större flexibilitet i hur olika gränser hanteras och en 
rörelse in och ut över de gränser som upprättas när projektet konstru-
eras. Projektets utmaning blir i detta sammanhang å ena sidan att 
hantera en situation bestående av flera gränser med olika betydelse. Å 
andra sidan har dessa gränser mellan organisationer som tidigare 
framstått som stabila och tydliga, börjat flyta ihop och bli otydliga 
(Marchington et al., 2005).  

I det tidigare resonemanget om den organisatoriska gränsen visar 
det sig att utgångspunkten för samverkan bland annat står att finna i 
en sektorsindelning kombinerad med en ökad specialisering. Beto-
ningen ligger på att de samverkande aktörerna är olika och därför 
behöver samverka. Varje organisation och dess handläggare går in i 
samverkan genom att de identifieras som en avgränsad organisation 
och en avgränsad profession. Avgränsningen grundar sig inte enbart 
på det faktum att det är olika hemorganisationer med olika uppdrag 
utan även på att det i dessa organisationer kan finnas en skillnad i 
arbetsmetoder, kunskap, värdering etcetera. Skillnader som de profes-
sionella utövarna är bärare av, men även kan påverka. Det finns med 
andra ord ett antagande om att det är centrala omständigheter som 
avgränsar organisationer mot omvärlden.  

Diskussionen om gränser i avsnittet om institutionell teori visar att 
denna gräns präglas av fältet som en beskrivning av att det finns en 
likformighet mellan de organisationer som antas tillhöra ett avgränsat 
fält. Den institutionella gränsen fäster, enligt min uppfattning, där-
med uppmärksamheten på tendenser till homogenisering. Att tillhöra 
ett gemensamt fält kan innebära att man i organisationerna identifie-
rar gemensamma motiv för att samverka.  
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En tentativ modell för att diskutera gränser vid organisering av 
samverkansprojekt kan vara att göra en uppdelning i två typer av 
gränser – strukturella och konceptuella gränser. De strukturella grän-
serna är fysiska – samlokalisering av verksamhet, – eller i det närmaste 
fysiska – grupper som ska göra arbetet. De rör framför allt det vi kan 
förnimma. De konceptuella gränserna kan däremot vara beskrivningar 
eller centrala begrepp, som lyfter fram vad som är projektets intentio-
ner eller uppdrag och den symboliska betydelse projektet kan ha. 
Hernes (2004) anser att gränser har en reglerande inverkan på organi-
sationer och att de kan skapa distinktioner och hinder. De medverkar 
till att markera vad som är möjligt eller tillåtet, vilket begränsar män-
niskors handlande. Gränserna innebär även distinktioner för att mar-
kera tillhörighet och åtskillnad mellan till exempel organisationer och 
grupper genom såväl fysiska som symboliska faktorer. Slutligen är 
gränser hinder som i olika grad kan vara svåra att passera. Det kan 
vara säkerhetssystem eller i vilken utsträckning nya individer blir ac-
cepterade i gruppen. Centralt här är således att tillträdet och möjlighe-
ten att överträda eller överskrida en gräns regleras på olika sätt bero-
ende på vilken gräns det handlar om.  

Här kommer frågan in om samverkansprojekten kan ha en medie-
rande roll eller funktion för att utmana och överskrida de redan be-
fintliga gränserna. Med medierande avses att samverkansprojekten 
förmedlar föreställningar och kunskap mellan aktörerna. Detta kan 
relateras till resonemanget ovan om gränsobjekt eller gränsorganisa-
tion, där frågan var hur gränsobjekten fungerar inom ramen för sam-
verkansprojekten och om dessa kan fungera som gränsorganisationen. 
Samverkansprojekten skulle kunna vara den plats i tid och rum, vil-
ken blir en väg att hantera gränser för att få till stånd integration mel-
lan olika organisationer, professioner och verksamheter.  

Frågan är om gränsorganisationen används för att ena olika aktörer 
eller för att klargöra den gränsproblematik som föreligger utifrån de 
olika hemorganisationernas perspektiv. Det blir därför intressant att 
närmare belysa på vilket sätt gränsobjekt påverkar gränsskapande och 
gränsöverskridande. För att kunna besvara avhandlingens fråga kom-
mer diskussionen om gränser att ta fasta på gränsobjekt och hur dessa 
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hanteras i samverkansprojekten för att åstadkomma nya gränser, regle-
ra tillträde, sätta hinder och skapa distinktioner vid samverkan mellan 
organisationer. 
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Kapitel 3  

Sammanfattning av avhandlingens artiklar 

Once upon a time, time itself was the hidden thread of 
any story, so that people concentrated on the events 
which unfolded in sequence, rather than the sequence 
itself. (Gosden) 

I det här kapitlet sker en kortfattad sammanfattning av de fyra artik-
larna och deras huvudsakliga bidrag. Artiklarna har alla tillkommit 
med syfte att diskutera problematiken med olika typer av satsningar, 
som inte sker inom ramen för de strukturer och processer som oftast 
avgränsas och ges tillhörighet till en specifik organisation. De handlar 
med andra ord om interorganisatoriska fenomen, verksamheter och 
handlingar, som kan uppfattas som gränsöverskridande, vilket ibland 
benämns som samverkan, projekt eller som en kombination av båda – 
samverkansprojekt. Sammanfattningen syftar till att ge en överskådlig 
redogörelse för de fyra artiklarna och hur de förhåller sig till varandra 
vad gäller avhandlingens frågeställning om vilken betydelse gränser 
har vid organisering av samverkansprojekt. Artiklarna finns bilagda i 
sin helhet i avhandlingens avslutande del och ett klarläggande av de 
olika arbetsinsatserna, i de fall artiklarna har flera författare, finns i 
metodkapitlet.  
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Artikel I: Om samverkan mellan offentliga
organisationer

 
Löfström, M. (2001) Samverkan mellan offentliga organisationer – 
att konstruera gränser. Kommunal ekonomi och politik, vol. 5/2 s. 69-
89.  

 
Syftet med artikeln är att visa att när olika offentliga huvudmän 
genomför interorganisatorisk samverkan ägnas en hel del uppmärk-
samhet åt att skapa gränser snarare än samverkan. Gränserna konstru-
eras inledningsvis när de samverkande aktörerna försöker identifiera 
vad som är det gemensamma uppdraget och på vilket sätt var och en 
kan bidra. Avsikten med dessa gränskonstruerande aktiviteter är ett 
sätt för aktörerna att förklara skillnaderna sig emellan och hur de 
uppfattar att var en och kan bidra till samverkansuppdraget. Gränser 
utformas inte bara inledningsvis utan de skapas även under det att 
samverkan pågår genom vidmakthållande eller ifrågasättande av de 
gränser som uppmärksammades ifrån början av aktörerna. Det stan-
nar inte därvid utan gränser konstrueras även när aktörerna avslutar 
de gemensamma projekten.  

I artikeln diskuteras hur konceptet gränser inom organisationsteo-
rin har bidragit till att definiera skiljelinjen mellan organisationen och 
omvärlden, vilket i stora drag handlar om att förstå vilka resurser och 
uppdrag som kan hänföras till organisationen. Det leder till en diskus-
sion om i vilken mån det finns ett behov av att utveckla ett samarbete 
med andra organisationer eller om förmågan finns att anpassa sig till 
omgivningens förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Gränser blir 
centrala för att dels markera en skiljelinje mellan organisationen och 
omgivningen, dels beskriva vad som finns innanför gränsen. I det 
avseendet blir gränsen en del av konstruerandet av organisationsiden-
titeten – en identitet som kan uttryckas i språkliga konventioner, 
normer, värderingar, rutiner, handlingsmönster etcetera med syfte att 
skapa tillhörighet innanför gränsen och distans till det som finns 
utanför.  
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I artikeln analyseras och diskuteras framför allt gränser utifrån det 
empiriska materialet, där fyra olika huvudmän – kommunen, försäk-
ringskassan, landstinget och länsarbetsnämnden – deltar i samverkan. 
I samtliga samverkansförsök medverkar de lokala organisationerna för 
varje huvudman i den omfattning som motiveras av inriktningen och 
målgruppen för försöket ifråga, vilket innebär att det framför allt är 
socialtjänsten, arbetsförmedlingen, psykiatrin eller primärvården och 
det lokala försäkringskassekontoret.  

De gränser som framför allt uppmärksammas i artikeln är organisa-
toriska gränser, praktikers gränser och byråkratiska gränser samt på 
vilket sätt dessa gränser konstrueras i samband med samverkan. I fallet 
med organisatoriska gränser blir de en väg att reglera organisationens 
uppdrag. I artikeln diskuteras detta som organisationens syfte och 
ansvarsområde som är att ange organisationens inriktning. För offent-
liga organisationer innebär det till stor utsträckning att deras syften är 
antagna på en nationell nivå och bryts ner eller återspeglas i en lokal 
verksamhet. Detta kompletteras med ett ansvarsområde som helt 
enkelt anger inom vilket område organisationen verkar. Med denna 
utgångspunkt visar resonemanget att de organisatoriska gränserna 
framför allt klargör skillnaderna mellan de olika aktörer som samver-
kar.  

Den andra typen av gränser som diskuteras är praktikens gränser, 
inom vilka aktörerna utövar det vardagliga handlandet. Dessa åskåd-
liggörs genom praktikernas funktion, vilka tjänster de producerar och 
hur relationen till omgivningen uttrycks. När de olika praktikerna 
möts i samverkan är förutsättningen att de utifrån egen och andra 
aktörers bedömning har något att bidra med och att det är möjligt att 
åstadkomma ett möte för utbyte av deras olika kompetens. Att det 
förhåller sig på det sättet är otvetydigt, men på många sätt är samver-
kan en arena för asymmetriska möten, där de olika praktikerna träder 
in med skilda auktoriteter. Skillnaderna beror framför allt på att prak-
tikerna står i olika beroendeförhållanden till varandra.  

Slutligen diskuteras en tredje typ av gränser, nämligen byråkratins 
gränser – i betydelsen organisationens reglering av uppdraget. Denna 
gränsdiskussion tar sin utgångspunkt i ett brukarperspektiv och den 
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återkommande behovsorienteringen i uppdraget som det uttrycks i 
samverkansförsöken. För att göra brukaren hanterbar reduceras denne 
till ett antal egenskaper eller problem, som är relevanta för organisa-
tionens specialisering och kontroll av utförandet. Frågan är i vilken 
omfattning brukarens behov uppmärksammas istället för den enskilda 
myndighetens anspråk på specialisering. Det blir en fråga om var 
gränsen går mellan behovsorientering och myndighetsutövning.  

Det avslutande resonemanget i artikeln visar på tre faktorer när det 
gäller gränser och samverkan. Den ena faktorn är att, trots de skillna-
der som finns och som framträder i samband med att aktörerna börjar 
samverka, finns det en möjlighet att mötas, skapa en gemensam verk-
samhet och konstruera gemensamma gränser för uppdraget. Den 
andra faktorn är att aktörerna inte bara har olika gränser som är bety-
delsefulla för dem, utan att det även är olika hur styrande centrala 
gränser i samverkan kan vara, exempelvis brukarnas behov. Den tredje 
faktorn är att ett flertal gränser, som beskriver de olika aktörernas 
uppdrag och insats, blir tydligare när de går in i samverkan. Det med-
för inte nödvändigtvis att det blir svårare att samverka eller överskrida 
tidigare gränser, utan endast att förutsättningarna för samverkan och 
gränsöverskridande klargörs.  

 
 

Artikel II Projektets interaktionsmiljö 
 
Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2006) Project relation-
ships – A model for analyzing interactional uncertainty. International 
Journal of Project Management, vol. 24/1 s. 4-12. 

 
Artikeln är till skillnad från de andra tre artiklarna inte en redovisning 
av någon empirisk studie, utan syftet är att utveckla en modell som 
kan användas vid analys av relationen mellan projekt och signifikanta 
aktörer i projektets närmiljö. Idén är att med hjälp av modellen iden-
tifiera faktorer, som skapar osäkerhet för projektledningen, och hur 
dessa omständigheter påverkar projektets struktur, process och resul-
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tat, men även vilka strategier som kan användas för att hantera osä-
kerhet.  

I artikeln argumenteras för att projekt alltid verkar i ett samman-
hang, vilket inte minst gäller projekt som bedrivs inom de offentliga 
organisationerna. Projekt är således inte en isolerad verksamhet obero-
ende av andra verksamheter utan är en del de offentliga organisatio-
nernas uppdrag och därför beroende av att få ta del av de resurser som 
finns där. Det är i projektets interaktionsmiljö som förklaringen till 
hur olika relationer till projektet bidrar till att skapa osäkerhet för 
projektledningen kring förutsättningar för projektet, genomförande i 
form av strukturer och processer samt projektets resultat.  

Vad analysmodellen avser att fånga är osäkerhetsfaktorer i projek-
tets interaktionsmiljö, det vill säga de omgivande handlingar som 
finns i nära anslutning till projektet. Dessa osäkerhetsfaktorer analyse-
ras i två olika dimensioner. Den vertikala dimensionen, där förutsätt-
ningar för projektet finns i form av till exempel finansiering, plane-
ring, kontroll och uppföljning av projektet och den horisontella di-
mensionen, som beskriver vilken typ av relationer eller samarbetsfor-
mer som behöver utvecklas i projektet för att man ska klara av att 
genomföra sitt uppdrag.  

Dimensionerna ger en kombination av typsituationer för projekt-
ledningen, som är beroende av vilken grad av osäkerhet man har att 
hantera för att genomföra projektet. Exempelvis har projekt med stort 
förtroende från ledningen och klara resurser låg vertikal och horison-
tell osäkerhet, vilket innebär att projektet blir relativt självständigt och 
uppgiftsorienterat. Det motsatta, det vill säga projekt som slits mellan 
olika intressen och inte har någon klar finansiering, får en interak-
tionsmiljö som präglas av stor osäkerhet. Denna kan reduceras genom 
en tilltagande grad av formalisering och standardisering av projektets 
aktiviteter.  

Slutsatserna i artikeln är att projektets interaktionsmiljö inte kan 
beskrivas som ett statiskt förhållande, utan den förändras över tid 
genom handlingar såväl inom som utanför projektet. Det är med 
andra ord inte oviktigt hur projektledningen hanterar den osäkerhet 
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som finns eller uppkommer, då den kan förändra villkoren för projek-
ten och deras beroende av andra organisationer eller projekt.  

 
 

Artikel III Utvecklingsprojektets relation till 
hemorganisationen

 
Johansson, S., Löfström, M. och Ohlsson, Ö., (2007) Separation or 
integration? A dilemma when organizing development projects. Inter-
national Journal of Project Management, vol. 25/5 s. 457-464. 

 
I denna artikel uppmärksammas problemet med så kallade utveck-
lingsprojekt i offentlig sektor och svårigheten att implementera dem i 
hemorganisationen. Projekten har ofta som uppdrag att utveckla nå-
gon del av den ursprungliga organisationen. Syftet med artikeln är att 
utveckla en modell för att analysera relationen mellan utvecklingspro-
jekt och hemorganisation och pröva den på några empiriska exempel 
för att visa hur relationen påverkar möjligheten att implementera 
projektets resultat. I den inledande delen av artikeln argumenteras för 
att projekt i allmänhet och utvecklingsprojekt i synnerhet är nära 
förbundna med den omgivning de verkar i. Den främsta orsaken är 
att avsikten med projekten är att de ska bidra till en förändring i 
hemorganisationen.  

Analysmodellen som presenteras tar framför allt fasta på relationen 
mellan utvecklingsprojektet och hemorganisationen. I modellen 
uppmärksammas faktorer som identitet, hierarki och rationalitet för 
att analysera och diskutera hur projekten kopplas loss från hemorgani-
sationen för att sedan återkopplas vid projektets avslutning. I proces-
sen att lösgöra projektet från hemorganisationen konstrueras en själv-
ständig organisation med syfte att genomföra utvecklingsarbetet. I 
lösgörandet av projektet markeras med hjälp av olika gränser en skilje-
linje mellan projektet och hemorganisationen, vilket är ett sätt att 
klargöra dess uppdrag, mål, medarbetare och finansiering. För att visa 
på hur den etablerade relationen mellan projekt och hemorganisation 
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påverkar möjligheterna till återkoppling och implementering av pro-
jekten ges i artikeln exempel på två olika utvecklingsprojekt.  

Det som framkommer i artikeln är att omfattningen av projektets 
lösgörande från hemorganisationen påverkar möjligheten att återföra 
resultatet från detsamma till den ordinarie verksamheten. I analysen 
av de olika projekten framkommer att trots att projekten syftar till att 
åstadkomma förändring i den ordinarie verksamheten har man bety-
dande svårigheter att implementera resultatet från dem.  

I artikeln visas att även om projekten separeras i låg utsträckning 
från den ordinarie verksamheten finns det svårigheter att implemente-
ra resultatet. Resonemanget visar också på en paradox för utvecklings-
projekt. Då utvecklingsprojekten är tydligt avgränsade och formulera-
de för att lättare att nå ett resultat försvårar det för hemorganisationen 
att återföra projektets resultat eftersom projektet inte längre uppfattas 
vara en del av hemorganisationen. Det visar också att svårigheten att 
implementera resultatet inte nödvändigtvis förändrar projektens orga-
nisering och kopplingen till den ordinarie verksamheten, utan istället 
ökar inflödet av nya utvecklingsprojekt som symboliserar behovet och 
viljan att åstadkomma förändring.  
 

 
Artikel IV Samverkansprojekt 

 
Löfström, M. (2010) Inter-organizational collaboration projects in 
public sector – a balance between integration and demarcation. Inter-
national Journal of Health Planning and Management. vol. 25/2 s. 
136-155. 

 
Under många år har offentliga huvudmän prövat att finna former för 
samverkan med varandra. Anledningen därtill har skiftat och försöken 
har haft olika omfattning. Det har varit breda nationella försök och 
långvariga lokala satsningar för att finna former för ökad integration 
mellan offentliga organisationer. Många gånger sker dessa försök som 
samverkansprojekt. Syftet med artikeln är att analysera på vilket sätt 
samverkansprojekt kan medverka till att öka integrationen mellan 
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offentliga organisationer. I artikeln diskuteras vad konsekvenserna blir 
av att samverkan organiseras som projekt och på vilket sätt det påver-
kar möjligheten att integrera organisationernas verksamheter.  

De tre empiriska exemplen visar att de samverkande parterna kan 
ha olika motiv och olika möjligheter att sätta in resurser i samverkan. 
För att starta ett samverkansprojekt krävs därför förhandlingar och 
överenskommelser om vilken finansiering och kompetens som behövs 
för att genomföra uppdraget. Analysen i artikeln visar att samverkans-
projekten används för att skapa uppmärksamhet kring samverkansfrå-
gor, skapa mötesplatser, samla kompetens och finansiering för att 
försöka utveckla nya arbetsmetoder och rutiner. För detta är projek-
tets temporära karaktär användbar och det är genom att avgränsa sig 
gentemot omgivningen, som man i projektet söker skapa arbetsro för 
att åstadkomma en ökad integration mellan olika arbetsmetoder och 
kompetenser.  

Däremot innebär projektens tids- och rumsmässiga avgränsning 
svårigheter för samverkansprojekten att bygga en kunskapsöverföran-
de relation till den ordinarie verksamheten och implementera den nya 
kunskapen i form av arbetsformer och rutiner. Det är helt enkelt så 
att den ökade integrationen och professionernas möten för att utveck-
la gemensamma metoder och rutiner stannar i samverkansprojekten. 
Skälet därtill är dels att projektformen är starkare till sin karaktär än 
intentionerna att öka integrationen mellan verksamheterna, dels att de 
offentliga organisationernas inarbetade metoder och rutiner är så sta-
bila att de kortvariga samverkansprojekten vare sig i tid eller i rum blir 
tillräckligt påtagliga utmaningar för utvecklingen. Dessa samverkans-
försök lyckas inte heller lyfta utvecklingsarbetet till att handla om de 
styrande aspekterna för verksamheterna, som till exempel regelverk, 
uppdrag och mål.  
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Artiklarnas koppling till resonemanget
om gränser och projekt 

 
I artikel I visas framför allt hur gränser konstrueras för att klargöra 
och vidmakthålla skillnader mellan de samverkande myndigheterna. 
Med dessa gränser betonas skillnaderna mellan olika organisationers 
uppdrag och professioners kompetens. Det visar också hur de olika 
professionerna skiljs åt genom olika grad av autonomi gentemot den 
organisation de verkar i och hur de skiljer sig åt i förhållande till var-
andra. Betraktandet av gränser visar att organisationer och professio-
ner har skilda syften, uppdrag, kompetenser och regler, vilket också är 
ett centralt motiv för att gå in i samverkan.  

I artikel II argumenteras för att det är viktigt hur förutsättningarna 
är för genomförandet av samverkan. I samverkansprojekt som har mer 
än två hemorganisationer ökar komplikationen att genomföra en 
gemensam verksamhet, eftersom det är flera system, regler, kunskaper 
och normer som måste integreras. Det är inte bara inom projekten 
som olika gränser konstrueras för att definiera desamma, utan gräns-
konstruktioner sker även i de organisationer som projekten är en del 
av.  

I artikel III visas att samverkansprojekten blir en del av den gräns-
konstruktion som skapar en distans mellan aktörer i projekten och 
aktörer i hemorganisationen. Den markerade skiljelinjen blir ett sätt 
att klargöra projektens uppdrag och finansiering samtidigt som det 
framhålls att projekten är en verksamhet skild från hemorganisationen 
– en distinktion som i sin tur försvårar återkopplingen av projektens 
resultat till hemorganisationen.  

Resonemanget fördjupas i artikel IV. Här diskuteras hur samver-
kansprojekten används för att konstruera mötesplatser och tillfällen 
att förenas kring frågeställningar som uppfattas angelägna för aktörer-
na. Vidare sammanfattas de tidigare artiklarna och diskuteras förhål-
landet mellan behovet av att öka integrationen mellan olika huvud-
män och svårigheten att åstadkomma detta genom samverkansprojekt, 
eftersom de har en tendens att motverka samverkan.  
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De olika artiklarna visar att aktörerna i samverkansprojekten skapar 
en gemensam arena för att mötas, det vill säga en utgångspunkt där de 
inte är helt och hållet separerade i tid och rum. Samverkansprojekten 
konstrueras runt ett uppdrag, en idé och/eller en målgrupp i ett försök 
att skapa en gemensam verksamhet. Det möjliggör samverkan trots att 
aktörerna genom sin tillhörighet till olika hemorganisationer tar med 
sig gränser för sina handlingar – gränser som eventuellt utmanas när 
aktörerna försöker konstruera en gemensam verksamhet i samver-
kansprojekten. Detta är exempel på att gränser kan få en både fören-
ande och en avgränsande betydelse när det gäller att konstruera sam-
verkansprojekt.  

Bortsett från artikel I, vars utgångspunkt är baserad på teorier om 
organisering och organisationsidentitet, diskuteras i artiklarna huvud-
sakligen olika aspekter på projekt. Det är inte den traditionella pro-
jektforskningen, vars fokus oftast är projekt som fenomen, utan den 
forskning som tidigare benämnts den skandinaviska projektforskning-
en som framför allt är utgångspunkt för artiklarna II och III. Denna 
forskning uppmärksammar projektens relation till omgivningen, vil-
ket tidigare ägnats liten uppmärksamhet i den mer traditionella pro-
jektforskningen. Artikel II följer den forskningen och fokuserar på 
projektets relation till omgivningen. Här görs en skillnad mellan insti-
tutionell omgivning och interagerande omgivning, och det är den 
senare som diskuteras i artikeln. Även i artikel III är det den skandi-
naviska projektforskningen som är utgångspunkten i diskussionen om 
projektets relation till omvärlden och mer specifikt relationen till 
hemorganisationen. Artikel IV knyter ihop teorin om projekt med 
samverkansteorier.  

Det är framför allt den skandinaviska projektforskningen som är en 
del av diskussionen i artiklarna och även i den skolbildningen behand-
las projektets relation till sin omgivning i begränsad omfattning. Skä-
let till det kan vara att den mesta projektforskningen framför allt rör 
byggprojekt, produktutvecklingsprojekt, installationsprojekt etcetera. 
Utmaningen för denna typ av projekt är för det mest att kunna 
genomföra projekten enligt plan och uppställda mål. Det är inte för-
rän exempelvis Christensen och Kreiner (1997) tar upp diskussionen 
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om kontextuell osäkerhet för projektledningen som frågan om pro-
jekts relation till omgivningen tas på allvar. En annan förklaring till 
intresset för projektens relation till omgivningen, inte minst för denna 
avhandling, är att projektformen blivit central i offentlig sektor för att 
lösa uppgifter utöver de som ingår i vardagen. Där har projekt blivit 
en del av verksamhetsutvecklingen, men projekt har även blivit en del 
av att bygga relationer mellan organisationer, vilket samverkanspro-
jekt är ett exempel på. 
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Kapitel 4  

Samverkansprojekt och gränsers betydelse 

“My candidate for the most distinctive and praiseworthy hu-
man capacity is our ability to trust and to cooperate with 
other people, and in particular to work together so as to im-
prove the future.” (Rorty)  

Samverkansprojekten i studien har som syfte att utveckla den arbets-
livsinriktade rehabiliteringen. De aktörer som samverkar i projekten 
är olika yrkesgrupper och professioner från arbetsförmedlingen, för-
säkringskassan, sjukvården (primärvård och psykiatri) och socialtjäns-
ten. Brukarna är framför allt missbrukare med någon form av psykiat-
risk problematik, och står inte till arbetsmarknadens förfogande på 
grund av sin situation.  

Med denna utgångspunkt är det aktörernas avsikt att sammanföra 
sina olika resurser i form av professionskompetens och finansierade 
insatser för brukarna i samverkansprojekten. Syftet med avhandlingen 
är att förstå varför samverkansprojekt har svårt att bidra till en varak-
tig integration mellan offentliga organisationer.  

Kapitlet består av fyra huvudavsnitt. I det första avsnittet diskuteras 
varför projektformen är problematisk när samverkan sker mellan of-
fentliga organisationer. Det andra avsnittet handlar om samverkans-
projektens gränsproblematik, hur den bland annat påverkar koppling-
en till ordinarie verksamhet och svårigheten att genom projekten bi-
dra till en mer varaktig samverkan mellan offentliga organisationer. I 
det tredje avsnittet förs en konceptuell diskussion om en alternativ 
förståelse av samverkansprojekt genom att placera dem i en gräns-
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diskurs. Det fjärde avsnittet sammanfattar avhandlingens slutsatser, 
där jag resonerar om konsekvenserna för dem som samverkar i prakti-
ken och jag ger även förslag till fortsatt forskning.  

 
 

Integration genom samverkansprojekt 
 
Samverkansprojekten verkar inte vara en lösning på frågan om hur en 
varaktig integration mellan offentliga organisationer ska uppnås. Un-
der vissa omständigheter är det en lösning, men endast en tillfällig 
sådan, vilket gör att samverkan blir en parantes. Varför det förhåller 
sig så ligger i projektformen och gränsdragningsproblematiken. Av-
snittet inleds därför med att diskutera vad som är problemet med 
samverkansprojekten och vad aktörerna missar när de begagnar sig av 
dem för att skapa varaktig integration mellan offentliga organisatio-
ner. Därefter diskuteras ett alternativt perspektiv på de offentliga or-
ganisationernas försök att samverka, där samverkansprojekten ges en 
annan roll än vad projekt i allmänhet får.  

Samverkansprojekten en tillfällig lösning 

Projekt är behäftade med en institutionaliserad föreställning som gör 
dem användbara för aktörer som vill samverka. Detta gäller i hög grad 
samverkansprojekten, där utgångspunkten är att företrädare för olika 
hemorganisationer och professioner måste bli överens för att kunna 
genomföra ett gemensamt uppdrag. När det är lätt att komma överens 
om hur uppdraget ska organiseras i form av projektledare, styrgrupp 
och projektteam, blir lösningen än mer användbar. Det blir relativt 
enkelt att starta projekt om alla – såväl interna som externa aktörer – 
anser att det är en lämplig lösning.  

Samverkansprojekten uppfyller behovet av samverkan och integra-
tion mellan hemorganisationer och mellan de olika professionerna 
endast under en begränsad tid, vilket diskuteras i artikel fyra. Det blir 
en tids- och rumsmässigt begränsad lösning, men projekten startas för 
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att de som idé finns till hands och är allmänt accepterade eller i varje 
fall begränsat ifrågasatta.  

Frånvaro av en mer långsiktig lösning kan ha sin förklaring i att 
vare sig relationen mellan samverkansprojekten och de permanenta 
organisationerna eller projektens fortsättning finns med från början. 
När projekten initieras är dessa frågor i stort sett frånvarande. Aktö-
rerna är fullt upptagna med att diskutera och förhandla om villkoren 
för projektens genomförande.  

Det är inte förrän samverkansprojekten börjar närma sig tidpunk-
ten för det planerade avslutet som projektens relation till omgivning-
en beaktas och problemet med implementering behandlas. Då upp-
märksammas frågan om hur de avskilda samverkansprojekten ska 
kunna återföras till ordinarie verksamhet. Medarbetarna och brukarna 
i projekten ifrågasätter om det inte borde bli en fortsättning. Styr-
gruppen uppmanas att ta ansvar för implementeringen av projekten. 
Såväl projektledning och styrgrupp som hemorganisationens chefer 
påtalar att frågan inte har förberetts tillräckligt. När samverkanspro-
jekten samtidigt har organiserats som projekt och inte som en del av 
ordinarie verksamhet förblir relationen till de permanenta organisa-
tionerna och projektens eventuella fortsättning problematisk och obe-
handlad. De får antingen fortsätta i sin nuvarande form eller avslutas.  

Gränsproblematiken för samverkansprojekten är framträdande och 
den blir inte mindre komplex när de ska rekonstrueras eller avslutas. 
Det är främst gränserna mot omgivande hemorganisationer som är 
svårhanterliga, eftersom dessa avgör samverkansprojektens framtida 
rekonstruktion. Exempelvis behöver ledningen för varje hemorganisa-
tion bestämma på vilket sätt deras administrativa system ska medver-
ka, i vilken omfattning alla medarbetare ska involveras och inte minst 
på vilket sätt och i vilken omfattning brukarna ska styras till den sam-
verkande verksamheten (de fortsatta samverkansprojekten).  

Ett viktigt skäl till att relationen till hemorganisationen blir än mer 
problematisk för samverkansprojekten är således att man har att han-
tera multipla gränser. Med flera hemorganisationer och flertalet pro-
fessioner inblandade måste man i projekten klara av en komplex situa-
tion med en multipel uppsättning av gränser. Det försvårar inte bara 
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ingångsättandet och genomförandet utan även integrationen med 
huvudmännens ordinarie verksamhet.  

För samverkansprojekten gäller att det har konstruerats gränser mot 
de olika hemorganisationerna som, när projekten avslutas, antingen 
vidmakthålls i en ny verksamhet eller monteras ned och blir en del av 
den ordinarie verksamheten. I implementeringsprocessen uppstår 
frågor rörande platsen för samverkansprojektens fortsättning, vilka 
som ska vara med, hur de ska relateras till respektive verksamhet och 
vem som fattar beslut om vad. På grund av samverkansprojektens 
multipla gränsproblematik har dessa frågor inga givna svar utan leder i 
varje separat fall till en förhandling mellan de olika aktörerna.  

Det verkar som att samverkansprojekten befinner sig i en mer eller 
mindre svårlöst situation. Å ena sidan är de avskilda från huvudmän-
nens ordinarie verksamhet, och å andra sidan är det svårt för hemor-
ganisationen att integrera dem i sin ordinarie verksamhet. En del av 
problemet ligger i projektformen, och därför kommer nästa avsnitt att 
handla om en alternativ syn på samverkansprojekt i offentlig verk-
samhet – ett perspektiv på projekt som inte fokuserar projektet i sig 
utan som en del av att utveckla den ordinarie verksamheten.  

Ett alternativt perspektiv på projekt 

Samverkansprojekten som studerats för denna avhandling har alla på 
olika sätt visat prov på samverkan mellan olika professioner för att 
lösa en uppgift – en uppgift som handlar om rehabilitering till arbete. 
Uppgiften att förbättra rehabiliteringen är målet med projekten och 
samverkan är medlet. Eftersom det inte finns några utarbetade former 
för att lösa uppgiften blir målet för samverkansprojekten också att 
pröva och utveckla varaktiga former för samverkan. De som arbetar i 
projekten utvecklar därför arbetsmetoder, rutiner och strukturer för 
att kunna öka samarbetet sinsemellan och mellan hemorganisationer-
na. De har i samverkansprojekten visat att det är att möjligt att ut-
veckla samverkan mellan professioner som hör hemma hos olika hu-
vudmän. Trots detta bidrar inte projekten nämnvärt till att öka sam-
verkan mellan olika hemorganisationer. Vad kommer det sig?  
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Den traditionella föreställningen för med sig modeller om projekt 
som har stor inverkan på genomförandet av samverkansprojekten. I 
dessa projektmodeller uttrycks ett planeringsideal som inte i någon 
större utsträckning tar sig an problematiken att organisera en verk-
samhet. Det blir istället en fråga om att hitta rationella verktyg för en 
planering som tar projekten hela vägen från början till slut. Projekten 
blir verktyg för att nå fram till målet (Berggren, 2001).  

Ett alternativ till detta perspektiv har utvecklats framför allt under 
1990-talet genom den skandinaviska projektforskningen, som med 
utgångspunkt i organisationsteorin har bidragit till en ny förståelse av 
projekt. Dessa studier pekar på projektets relation till omgivningen, 
aktörernas relationer och med vilken komplexitet som projekt genom-
förs (Packendorff, 1995; Christensen et al., 1997; Hodgson et al., 
2006). Det innebär en större förståelse för de problem och villkor som 
finns i att organisera en verksamhet med projekt som en central in-
grediens. Trots det verkar denna forskning vara kvar i att framför allt 
uppmärksamma projekt som en tids- och rumsmässig avgränsning 
utan att man problematiserar vilka svårigheter som organiserandet av 
projekt innebär vad det gäller att skapa gränser för verksamheten. Den 
skandinaviska projektforskningen bidrar därför inte med ett tillräck-
ligt kraftfullt alternativ till planeringsperspektivet för att man ska 
förstå villkoren för den offentliga sektorns samverkansprojekt.  
Samverkansprojekt är i första hand inte projekt, som likt till exempel 
byggprojekt har ett helt avgränsat uppdrag med förutsättningen att de 
ska vara unika och temporära till sin karaktär. Sådana förväntningar 
kan i någon mån ställas även på samverkansprojekten, men framför 
allt förväntas de vara en del av hemorganisationens utveckling för att 
kunna bidra till en förändring av den ordinarie verksamheten. I den 
fjärde artikeln framhålls att förväntningarna på samverkansprojekten 
främst är att de ska var inkluderande, det vill säga de ska föra samman 
parterna i ett gemensamt utvecklingsarbete. Samtidigt förväntas inte 
projekten leverera ett autonomt resultat, utan ska vara ett bidrag till 
det fortsatta arbetet med rehabilitering inom respektive hemorganisa-
tion. En sammanfattande beskrivning av de olika perspektiven på 
projekt visar att den traditionella projektledningsläran framför allt 
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fokuserar på projekten, deras mål och direktiv. Skandinavisk projekt-
forskning har uppmärksammat projektets förhållande till omvärlden, 
medan forskningen om projekt och samverkansprojekt i offentlig 
sektor, som bland annat presenteras i avhandlingens artiklar, ser pro-
jekt som en del av hemorganisationens verksamhet. Utgångspunkten 
är således inte projektet eller dess förhållande till omvärlden utan 
hemorganisationens försök att klara av sitt uppdrag genom samver-
kansprojekt.  
 

Figur 1 Perspektiv på projekt 
 

 
 
Med perspektivet att inte se projektet separat, utan som en del av den 
ordinarie verksamheten blir det centralt att förstå hur det organiseras 
som en del av den offentliga organisationen. Detta gäller inte minst 
samverkansprojekt där flera hemorganisationer medverkar. I det avse-
endet erbjuder samverkansprojekten en komplex arena för aktörerna, 
som var och en för med sig gränser i form av kompetenser, regelverk, 
administrativa system, ledningsstrukturer etcetera i mötet – ett möte 
där förutsättningarna anpassas till varandra och görs till en gemensam 
konstruktion inom ramen för projekten. Dessutom kommer man i 
samverkansprojekten att försöka upprätta en relation till de organisa-
tioner som medverkar i projekten. Samverkansprojektens organisering 
medför således en multipel gränskonstruktion som har såväl autono-
ma som integrerande drag.  

I det sammanhanget erbjuder analysen av organiseringens gränser 
förståelse för varför samverkansprojekt har svårt att bidra till en ökad 
interorganisatorisk samverkan mellan de offentliga organisationerna. 
En diskussion härom följer i det kommande avsnittet om samver-
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kansprojektens gränser och deras funktion som gränsorganisationer 
via gränsobjekt.  

 
 

Samverkansprojekt – gränser och gränsorganisationer
 
I samverkansprojekten är det flera huvudmän med skilda professioner 
som eftersträvar att organisera en verksamhet genom olika resursinsat-
ser. Det innebär förhandlingar och överenskommelser om hur projek-
ten ska reglera tillträdet för brukare, ordningen för beslutsfattande 
och vilka resurser som ska användas. Varje profession går in i samver-
kansprojekten med skilda förutsättningar och föreställningar om ge-
nomförande och resultat, vilket kräver att aktörerna genom förhand-
ling, kompromisser och anpassning konstruerar gemensamma gränser 
och gränsorganisationer. Avsnittet kommer därför att diskutera grän-
ser och gränsobjekts betydelse vid organisering av samverkansprojekt 
och hur dessa fungerar som gränsorganisation.  

Samverkansprojekt och gränser 

När samverkansprojekten organiseras upprättas nya gränser eller be-
fästs sådana gränser, som parterna för med sig in i projekten. Detta 
uppmärksammades i artikel I, som bland annat diskuterade prakti-
kens gränser. Ett exempel är när man inom projekten bedriver en 
verksamhet som i huvudsak hämtar sin karaktär från socialtjänstens 
arbete och där sätter gemensamma gränser. I socialtjänstens fall finns 
ett antal grundläggande gränser hämtade från flera olika norm- och 
regelsystem, som kan uppfattas som motstridiga. Å ena sidan finns 
principer om medborgarnas oberoende och rätt att ha samma förut-
sättningar för sitt leverne, vilket bland annat är nedtecknat i social-
tjänstlagen. Å andra sidan finns ekonomiskt grundläggande idéer om 
effektiv resurshantering, vilka återkommer i den årliga budgeteringen 
och den kvartalsvisa ekonomiska rapporteringen. Inom socialtjänsten 
möts dessa gränser av ekonomiskt målrationell karaktär och värdera-
tionell karaktär. Gränserna – motstridiga eller inte – som formar soci-
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altjänstens verksamhet har för aktörerna ett innehåll och en mening, 
var för sig och sammantaget. De gränser som aktörerna omger sig 
med är med andra ord inte slumpmässiga eller meningslösa, även om 
det ibland kan verka så. Gränserna har tillkommit som ett resultat av 
någon eller någras handlingar, direkt eller indirekt. Det är dock inte 
säkert att aktörerna är beredda att upprätthålla alla de gränser som de 
kommer i kontakt med.. I de fall socialtjänsten försöker organisera 
samverkan med andra handläggare från till exempel försäkringskassan 
och arbetsförmedlingen uppfattas kanske inte socialtjänstens gränser 
lika begripliga för dem. Det är när gränser från olika etablerade prak-
tiker möts i samverkansprojekten som de utmanas. Tidigare gränser 
kanske inte längre framstår som begripliga för alla de inblandade ak-
törerna. I projekten skapas gränser i kontakten mellan handläggarna 
för att samverkan ska framstå som begriplig och förnuftig eller i varje 
fall möjlig att samlas kring.  

Gränser konstrueras inom samverkansprojekten och mot andra or-
ganisationer, exempelvis ordinarie verksamhet, vilket diskuteras i arti-
kel III. Gränsdragningar sker i båda fallen genom beskrivningar av 
uppdrag och ansvarsområde och genom att olika resurser identifieras 
och knyts till verksamheten. En central del av gränsdragningen är med 
andra ord en avgränsning i både tid och rum. I enlighet med Bruns-
son och Sahlin-Anderssons (1998) resonemang om hur vi skapar or-
ganisationer kan vi tillskriva dem en identitet, ett sätt att koordinera 
aktiviteter och handlingar och införa en form av rationalitet genom 
att försöka styra och kontrollera vad som sker i projekten. I alla tre 
fallen handlar det om gränser. Identiteten upprättas och vidmakthålls 
genom beskrivningar av vad som finns innanför och utanför projek-
ten. Genom att koordinera aktiviteterna i form av till exempel be-
slutshierarki sker en beskrivning av vilka medarbetare som ingår i 
organisationen och som ledningen har möjlighet att styra över. Den 
målrationalitet som präglar organisationen hjälper till att identifiera 
var gränsen går genom att klargöra vilka mål verksamheten ska uppnå. 
För ändamålet konstrueras strukturella gränser med syfte att reglera 
verksamheten och konceptuella gränser som beskriver de grundläg-
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gande intentionerna med samverkan. I artikel I diskuteras hur sam-
verkansprojekten i hög grad blir ett sätt att precisera gränsskapandet.  

Projektorganisering (all organisering förresten) handlar ofta om att 
förena resurser av olika slag. Det innebär samtidigt att samverkanspro-
jekten avskiljs mot omgivningen. Även om detta inte alltid är en 
medveten strategi blir det ändå resultatet. Gränser betraktas ofta som 
särskiljande – en avgränsning som delar upp organisationer i två eller 
flera enheter, eller flera organisationer (Ashkenas et al., 1997). Pro-
jektorganiseringen kan likaväl vara något som förenar, vilket det före-
gående resonemanget om gränser och samverkansprojekt visar.  

En central förutsättning för samverkansprojektens förenande funk-
tion är att aktörer, som har för avsikt att samverka, konstruerar pro-
jekten så att dessa får en medierande roll, det vill säga de blir en arena 
för utbyte och ökad integration mellan de aktörer som vill samverka. 
Samverkansprojekten blir det som Garrety och Badham (1999) be-
nämner primära gränsobjekt och leder till att relationer konstrueras 
mellan aktörerna. Dessa konstruktioner innehåller grundläggande 
föreställningar och idéer om hur aktörerna ska lösa sina uppdrag. Det 
finns även andra gränsobjekt såsom brukaren (klienten eller patien-
ten) och samlokaliseringen. Brukaren är det gränsobjekt som framför 
allt de professionella företrädarna samlas kring och utvecklar procedu-
rer och metoder för ett gemensamt arbete. Brukarens förutsättningar 
och behov är något som professionerna i stora drag är överens om. 
Det är genom att konstruera klientens behov i form av målgrupper 
som arbetet i samverkansprojekten får en riktning. Målgrupper kon-
strueras geografiskt baserat eller problembaserat, eller en kombination 
av dem. Den geografiska basen är en administrativ formulering av 
gränsen och den problembaserade kan beskrivas som en bestämning 
av brukarnas behov. Definitionen av målgrupp leder även till gränser 
för kompetens och insatser.  

Även samlokaliseringen har en central funktion för samverkanspro-
jekten. Det blir ett fysiskt påtagligt gränsöverskridande genom att 
handläggare från olika myndigheter tillsammans skapar en ny arbets-
plats med delvis nya gemensamma administrativa system och arbets-
processer. Samlokaliseringen bidrar också till att skapa en symbolisk 
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markering av tillhörighet för dem som har sin arbetsplats där. Genom 
projektformen och samlokaliseringen upprättas tillfälliga gränser. 
Samtidigt innebär samverkansprojekten under den tid de existerar en 
organisering av gränser som ökar stabiliteten i relationen mellan de 
samverkande aktörerna. De blir en så kallad gränsorganisation. 

Samverkansprojekt – en gränsorganisation 

Samverkansprojekten konstrueras i hög grad för att ge möjlighet för 
olika organisationer, verksamheter och professioner att mötas. De 
finns där för att ge aktörerna en möjlighet att syna varandra och pröva 
på vilket sätt de gränser som varje organisation bär med sig in i sam-
verkan är motiverande för det gemensamma arbetet. Utifrån dessa 
förutsättningar ger samverkansprojekten en tydlighet och stabilitet. 
Det gör dem till något av en gränsorganisation (Guston, 1999, 2001). 
De erbjuder en möjlighet att involvera aktörer från olika organisatio-
ner och får därigenom en medierande roll. I den fjärde artikeln disku-
teras bland annat att samverkansprojekten genom att skapa grupper 
internt för olika uppdrag, till exempel bedömningsteam, underlättar 
för teamets medlemmar att upprätta relationer till olika aktörer i 
hemorganisationen.  

Samverkansprojekten som gränsorganisation stöder samverkan och 
utvecklar en gemensam arena härför. Genom projekten upprättas en 
gemensam ledning, där professionella företrädare för de olika hemor-
ganisationerna tillsammans konstruerar en verksamhet som möjliggör 
utvecklingen av ett gemensamt arbete. Det innebär att projektmedar-
betarna tillsammans med projektledningen bestämmer vilka som är 
projektets målgrupp och hur enskilda personer får tillträde till projek-
tet. Styrgruppen kommer också överens om hur verksamheten ska 
finansieras och vilka medarbetare som ska delta i projektet.  

Huvudsyftet med alla dessa åtgärder är att skapa en organisation 
som är lämplig att utföra samverkansuppdraget genom att konstruera 
gränser för samverkan. Samverkan blir en möjlig arena för mötet mel-
lan olika huvudmän, regelverk, professioner och normer. Det gör att 
även representanter för ledning och profession blir mediärer för sam-
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verkan (Guston, 1999). Samverkansprojektet som gränsorganisation 
gör det möjligt att utveckla en gemensam praktik, som skiljer sig från 
den praktik medarbetare och chefer är en del av i sina hemorganisa-
tioner. I den första artikeln diskuteras frågan om praktikens gränser 
mer specifikt, och det visar sig att de olika professionerna för med sig 
olika gränser för sin kunskap och sina handlingar, som man i samver-
kansprojektens kontext jämkar samman.  

För att tidigare gränser, som finns i den ordinarie verksamheten 
och hos de olika professionerna, ska utmanas krävs att de uppmärk-
sammas (Wenger, 2000). Det sker när man möts i samverkansprojek-
ten genom att olika professioner sitter ner och gör sina bedömningar 
kring ett rehabiliteringsärende eller när ett problem diskuteras, vilket 
illustreras av det inledande mötet i kapitel 1. Vid det mötet blir det 
tydligt att det finns olika gränser för att bedöma förutsättningarna för 
rehabilitering och att man har olika åsikter om vilken information 
som är viktig. I samtalet visar projektmedarbetarna sina olika före-
ställningar, kunskaper och erfarenheter, det vill säga att de kommer 
från olika praktiker där normer och språk skiljer sig åt. Emellertid är 
skillnaden mellan de olika praktikerna inte större än att man kan 
översätta varandras erfarenheter och tillföra sin egen förståelse. Det 
gör att det uppstår en interaktion mellan olika praktiker och gränser 
genom projektmedarbetarna. Interaktionen möjliggör utvecklingen av 
en ny gemensam praktik med nya gränser, men leder även till att de 
olika hemorganisationerna och professionerna genom samverkanspro-
jektet får en arena för att kommunicera sina olikheter.  

Samverkansprojekten som gränsorganisation konstrueras således 
som en arena för att stödja en ökad integration mellan de olika hu-
vudmännens regelverk, ledning, professioner och kompetenser. Där-
vid sker också ett förtydligande av var gränserna går i olika frågor 
mellan hemorganisationerna och professionerna. I avhandlingens 
första artikel utvecklas detta resonemang, som visar att de olika hu-
vudmännen har ett avgränsat ansvar för sin verksamhet. Det leder till 
gränsdragning av verksamheten, gränser för vilken kompetens som ges 
tillträde och vilken kompetens medarbetarna utvecklar. Förtydligande 
av centrala gränser sker i samband med att samverkansprojekten kon-
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strueras. Det är också dessa gränser som uppmärksammas och utma-
nas, vilket antingen leder till att de blir en del av samverkansprojektet 
eller omdefinieras.  

Gränsorganisationens betydelse, fortsatta existens och stabilitet att 
hantera aktuella frågor är beroende av att den inte isoleras från de 
olika uppdragsgivarna eller andra intressenter. Det finns anledning att 
ha en strategi som involverar framför allt uppdragsgivarna, men även 
andra omgivande aktörer, som kan vara betydelsefulla för verksamhe-
ten. Resonemanget i den andra artikeln visar att det är avgörande för 
projektens genomförande och resultat hur relationen mellan projekt 
och hemorganisation konstrueras. Det är med andra ord centralt för 
samverkansprojekten att upprätta en bra relation till omgivningen och 
att utveckla legitimitet och auktoritet i de frågor som gränsorganisa-
tionen har att hantera, vilket sker genom att den används för att 
kommunicera mellan olika aktörer (Guston, 2001).  

Till skillnad från Gustons (1999) idé om att gränsorganisationer 
utvecklar stabilitet genom en tydlig och stark relation till den ordina-
rie verksamheten och dess ledning, är just detta en del av samverkans-
projektens grundläggande problematik. Genom projektorganisering 
lösgörs resurser och aktiviteter för att aktörerna ska kunna fokusera på 
uppdraget. Konsekvensen blir samtidigt att i samverkansprojekten 
skapas en distans mellan projektmedlemmarna och den ordinarie 
verksamhetens chefer och kollegor, då aktörerna måste hantera ett 
möte mellan flera verksamheter som medför olika gränsdragningar i 
form av regelverk, kompetens, metoder och normer. Samverkanspro-
jekten kräver kompromisser och överenskommelser mellan aktörerna 
för att de ska kunna definiera sina gränser. Detta talar för att de som 
gränsorganisation medverkar till en stabilitet ifråga om att utveckla 
samverkan.  

Då samverkansprojekten ska ha en medierande roll för att över-
brygga och hålla ihop gränser, är deras funktion som gränsorganisa-
tion betydelsefull. De har även en medierande roll eller funktion för 
att utmana och överskrida de redan befintliga gränserna. Samtidigt 
lyckas man inte i samverkansprojekten skapa tillräckligt stabila rela-
tioner till hemorganisationerna, vilket beskrivs i artikel IV. En anled-
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ning är att all uppmärksamhet ägnas åt att organisera projekten och 
därmed negligeras betydelsen av att de är en del av hemorganisatio-
nens verksamhet. Samverkansprojekten blir en arena för utbyte och 
ökad integration mellan de iblandade aktörerna, men samverkan 
stannar i huvudsak i projekten. Denna gränsorganisationskonstruk-
tion är således inte tillräckligt starkt kopplad till de permanenta orga-
nisationerna för att kunna bidra till en ökad samverkan med hemor-
ganisationerna.  

Samverkansprojekt en löst kopplad gränsorganisation 

En väsentlig del av att sätta igång samverkansprojekten är att förhand-
la om inriktning, målgrupper och på vilket sätt varje myndighet ska 
bidra med kompetens och finansiering. Detta arbete sker inlednings-
vis och många gångar handlar det om att inte förlora makten över 
problemet. För aktörerna är det också viktigt att inte få en ogynnsam 
finansiering som ökar kostnaderna, samtidigt som man söker fördel 
för sina målgrupper och möjligheten att lösa sitt uppdrag.  

Samverkansprojekt har blivit en institution som präglas mer av för-
handling och relationer än av marknadsmekanismer och hierarkisk 
ordning (Phillips et al., 2000). Trots det har projekten som gränsor-
ganisation inte blivit en stark aktör för samverkan. Förklaringen finns 
i Brunsson och Sahlin-Anderssons (1998) resonemang om att skapa 
organisationer, där författarna gör en åtskillnad mellan tre former av 
organisationer: aktören som har en stark självständighet och resurser 
att agera självständigt, förvaltningen som har en låg självständighet 
och är ett instrument för andra organisationer och slutligen arenan 
som styrs av professioner och deras regler, vilket samtidigt kan inne-
bära en hög självständighet gentemot en hierarkisk ordning.  

Arenan är den organisationstyp som till stor del överensstämmer 
med den gränsorganisation som samverkansprojekten utgör. Profes-
sionernas kompetens är det viktigaste i mötet på den denna arena, 
även om det finns andra typer av regelverk och system som också ska 
dra jämnt här. Däremot är gränserna för verksamheten inte så tydliga. 
Detta gäller även tillträdet till samverkansprojekten som i huvudsak 
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styrs genom respektive lednings rekrytering till projekten. Överhu-
vudtaget är arenan som gränsorganisation begränsad av hur ledningen 
hos respektive organisation väljer att förhålla sig till samverkanspro-
jekten. Det medför att de gränskonstruktioner som skett har utvecklat 
samverkansprojekten till autonoma organisationer, som i många avse-
enden förväntas medverka till ett självständigt handlande. Samtidigt 
har samverkansprojekten genom såväl konceptuella som strukturella 
gränser avgränsats mot omgivningen och hemorganisationerna 
(Jensen et al., 2007).  

Trots att samverkansprojekten i mycket är den gränsorganisation 
som bidrar till att skapa en större stabilitet i relationen mellan såväl 
samverkansprojekten och hemorganisationen som mellan hemorgani-
sationerna själva är de inte tillräckligt kraftfulla för att utmana de 
gränser som redan konstituerar huvudmännens organisering. Det är 
av mindre betydelse om samverkansprojekten blir en permanent verk-
samhet eller fortsätter att vara projekt. De förblir ändå en löst kopplad 
gränsorganisation till hemorganisationerna och ett fristående appen-
dix till den ordinarie verksamheten.  

Samverkansprojektens status som appendix medför oförmåga att 
bidra till utvecklingen av hemorganisationerna. De är inte en del av 
verksamheten, och som bihang är de inte bara lätta att bortse från 
utan även relativt enkla att avsluta. En bristande insikt i gränsskapan-
dets problematik och att samverkansprojekten i huvudsak betraktas 
som traditionella projekt leder således till att de inte medverkar till 
någon varaktig lösning på behovet att öka samverkan mellan huvud-
männen och deras professioner. Eftersom betydelsen av gränser är 
central vid samverkan och det verkar finnas en preferens för projekt 
vid utveckling av verksamheten i offentliga organisationer, kan ett 
sammanförande av dessa koncept bidra till en alternativ förståelse för 
villkoren när det gäller att skapa varaktig samverkan.  
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En alternativ projektdiskurs 
 
Projekt är en tankefigur som präglar föreställningen om hur utveck-
lingsarbete i samverkan mellan huvudmän och professioner kan orga-
niseras, vilket för med sig allt från värderingar till modeller för hur 
samverkan kan genomföras. Det är också där svaret kan sökas till 
varför samverkansprojekten har svårigheter att medverka till en varak-
tig integration mellan de offentliga organisationerna genom interor-
ganisatorisk samverkan. En huvudförklaring är att projekt är starkt 
associerade med en planeringsdiskurs – en diskurs som i stort sett 
bortser från gränsproblematiken vid samverkansprojektens genomfö-
rande. Projekt är som tankefigur inte entydig utan innehåller en 
komplex sammansättning av föreställningar, som även har förändrats 
över tid (Engwall, 1995). Projekt som tankefigur relaterar framför allt 
till två skilda diskurser – planeringsdiskurs och organisationsdiskurs.  

Planeringsdiskursen kan uttryckas med begrepp som extraordinär 
uppgift, planeringsverktyg, kontroll och uppföljning. Organisations-
diskursen kan beskrivas med begrepp som temporär, kontextuell och 
omvärld. Föreställningen om projekt som plan har en lång historia och 
får många gånger ett självklart utrymme när projektpraktiken utveck-
las. Planeringen handlar i huvudsak om att utifrån en kronologisk 
tidsaxel se till att händelser under projektets gång sker vid förutbe-
stämda tidpunkter. Projekt uppfattas ha en livscykel med en bestämd 
början och ett fastställt slut (Andersen et al., 1986). Det ses många 
gånger som självklart att det mest centrala för ett projekt är att plane-
ringen är väl skött. Många gånger gäller det ”bara” för projektledning-
en att förstå vilken arsenal av planeringsverktyg eller metoder som 
behövs för att genomföra projektet. Det är också tämligen välkänt 
bland projektledare vilka problem som kan uppstå, om planen inte är 
tydlig och kommunicerbar mellan projektmedarbetare och omgivning 
(PMI, 1996; Turner, 1999).  

Som en reaktion mot den inom planeringsdiskursen naiva synen på 
projekt utvecklades detta nya perspektiv framför allt inom skandina-
visk projektforskning under mitten av 1990-talet, och dess spridning 
har i första hand skett inom forskarvärlden (Sahlin-Andersson et al., 
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2002). Det var bland annat Packendorff (1993) i sin licentiatavhand-
ling och Lundin (1995) såsom editor för ett specialnummer av Scan-
dinavian Journal of Management om Project Management and Tem-
porary Organizations, som förde fram perspektivet projekt som organi-
sation med fokus på projekt som temporär organisationsform. Utöver 
att perspektivet framför allt är grundat i empirisk organisationsforsk-
ning och utvecklat i överensstämmelse med organisationsteorin, är det 
mest framträdande att det likt perspektivet projekt som plan tar fasta 
på den tidsmässiga aspekten på projekt.  

I diskursen är projekt framför allt en väg att organisera verksamhet. 
Det är projekt som organisation som är i fokus, och diskussionen 
handlar om dess kontextuella situation och dess relation till omvärl-
den. Det är dock den temporära karaktären på projektorganisationen 
som framför allt har lyfts fram. Packendorff (1993) har en till synes 
glasklar definition av projektorganisationen som temporär företeelse, 
det vill säga den är avsedd att upphöra vid en förutbestämd tidpunkt. 
Tiden är med andra ord central för att förstå villkoren för projektor-
ganisationen.  

Studierna av samverkansprojekten och deras förutsättningar visar 
att det finns anledning att byta perspektiv på studier av såväl offentli-
ga samverkansprojekt som utvecklingsprojekt i offentlig sektor. Ett 
alternativ till perspektivet att betrakta projekt som plan eller som 
organisation erbjuds genom gränsdiskursen.  

En gränsdiskurs för samverkansprojekt 

Gränser konstrueras inom, utåt eller mellan organisationer. Här är 
samverkansprojekten en fråga om att sätta gränser för verksamheten – 
gränser som har visat sig vara både mångtydiga och komplexa 
(Hernes, 2004).  

En gränsdiskurs för projekt kan uttryckas med begrepp som rum-
mets konstruktion, reglering, identitet, distinktion och överskridande. 
Projekt som gränsskapande innebär ingen begränsning av formella 
gränser. Gränsskapandet pågår oavsett uppsatta gränser för huvud-
mannaskap, avdelningar, grupper etcetera. Således sker organisering 
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av samverkan såväl inom huvudmännen som inom samverkansprojek-
ten, men även mellan dem.  

 
Figur 2 Perspektiv på projekt  
 

 
 

Det går inte att bortse från tidens betydelse vid projektorganisering 
(all organisering), men i perspektivet projekt som gränsskapande är 
det den rumsliga aspekten på organisering som är mest framträdande. 
Hernes (2004) diskussion om gränser tar sin utgångspunkt i Lefebvres 
(1991) resonemang om rummets generativa process. Rum är i denna 
definition inte reducerat till ett fysiskt eller abstrakt innehåll utan 
innefattar även den sociala dimensionen. Lefebvre utvecklar ett reso-
nemang om att det sociala rummet består av tre inslag: rumslig prak-
tik, rummets representation och representationernas rum. Därigenom 
kan rummet knytas till social interaktion och gemensamt handlande i 
samverkansprojekten.  

Den rumsliga praktiken innefattar produktion och reproduktion av 
sociala relationer, vilket sker i dialektik mellan institutionella struktu-
rer och vardagens praxis. Exempelvis sker i det dagliga arbetet för 
handläggare inom samverkansprojekten en produktion och reproduk-
tion av gränser genom återskapande av de rumsliga förutsättningarna 
för mötet med brukare och andra handläggare. Rummets representation 
är i huvudsak en abstraktion som grundas i teorier om rummet. Re-
presentationerna materialiseras genom aktörernas planering och kon-
struktion av rummet för att reglera tillträdet till detsamma. Ett exem-
pel härpå är den i kapitel ett inledande illustrationen, där aktörerna 
diskuterar vilken status brukaren ska ha för att få delta i samverkans-
projekten. Tillträdet regleras därefter genom en sekvens av möten 
mellan handläggare och brukare för att skapa klarhet i status, identifi-
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era brukarens behov och komma överens om vilken rehabilitering 
som kan komma ifråga. Representationernas rum är i sin tur ett uttryck 
för de symboler och symbolvärden som utvecklas i det dagliga livet. 
Inom samhälleliga avgränsningar, som till exempel grupper, utvecklar 
människor icke-verbala symboler som betecknar någon form av sam-
manhang och tillhörighet i ett symboliskt rum. Ett exempel är att i 
samverkansprojekten komma överens om vilken målgrupp av brukare 
som ska ges tillhörighet – en förutsättning för projektens verksamhet 
och handläggarnas handlande. 

I det resonemang som Hernes (2004) för om gränser vid organise-
ring poängterar han deras i många fall osynliga eller i bästa fall oklara 
karaktär. Det innebär dock inte att gränserna är reglerande eller sty-
rande till sin karaktär, utan snarare att de kan skapa en oklarhet rö-
rande på vilket sätt de reglerar eller styr. Med hjälp av gränser kon-
strueras rummet och hur och vem som ska få tillträde till verksamhe-
ten. Gränsskapande är således centralt för att få till stånd det rum som 
samverkansprojekten utgör, men kan även försvåra en ökad samver-
kan mellan hemorganisationerna. Den mest framträdande paradoxen 
är att aktörerna med intentionen att överskrida tidigare gränser ge-
nom samverkansprojekten konstruerar gränser som medför hinder för 
samverkan. Genom att man inte lyfter fram de gränsskapande proces-
serna uppmärksammar man inte heller hur nya eller andra gränser kan 
medverka till varaktig integration mellan de ordinarie verksamheterna 
och inte bara i samverkansprojekten. Denna problematik diskuteras 
återkommande i artikel tre och framför allt i artikel fyra.  

Fokus på gränser visar att gränsskapande är intressant framför allt i 
det avseendet att det sker i samband med att människor kommer 
samman för att lösa en specifik uppgift. Det sker någon form av orga-
nisering. Studierna av samverkansprojekten visar att organisering i 
hög grad handlar om en precisering av gränsskapandet i strukturella 
och konceptuella gränser.  

De strukturella gränserna framträder framför allt i samlokalisering-
en, geografisk placering, bestämning av målgrupp och profession. 
Med dessa konstrueras de rumsliga förutsättningarna för samverkan. 
Gränserna skapar omständigheter som ligger till grund för hur hand-
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läggarna i samverkansprojekten organiserar sitt arbete såväl gentemot 
brukarna som gentemot varandra och aktörerna i hemorganisationen. 
De strukturella gränserna bestämmer hur brukarna får tillträde till 
samverkansprojektens handläggare och på vilket sätt handläggarna 
organiserar arbetet i förhållande till brukarna. De får även betydelse 
för på vilket sätt handläggare från olika organisationer kan utveckla 
sitt samarbete sinsemellan inom ramen för samverkansprojekten.  

De konceptuella gränserna visar sig bland annat i måldokument 
och handlingsplaner, men även i hur relationerna mellan handläggar-
na organiseras. Dessa beskrivningar formar hur handläggarna i sam-
verkansprojekten vill nyttja varandras kunskaper genom kollegialt 
utbyte av idéer, konsultation, men framförallt genom att utveckla ett 
nära samarbete sig emellan. Konceptuella gränser får också betydelse 
för hur förhållandet till brukarna formas och på vilket sätt handläg-
garna vill möta deras problematik med olika insatser.  

Den inledande illustrationen visar att det i de gemensamma be-
dömningsgrupperna pågick ingående förhandlingar om att fastställa 
såväl de strukturella som konceptuella gränserna för samverkanspro-
jekten, det vill säga vilken målgruppen är och hur handläggarna ska 
arbeta med dem. Här var det avgörande för arbetsförmedlingen att 
det var en målgrupp, som de i vanliga fall arbetade med, för att kunna 
motivera sin medverkan i samverkansprojektet. Konsekvensen blir att 
alla organisationer som avser att medverka i samverkansprojektet be-
höver förhålla sig till arbetsförmedlingens krav/förväntningar och 
bedöma om deras egen definition av målgruppen överensstämmer 
med arbetsförmedlingens. Följden blir en tydlig reglering av vilka som 
får delta i projektet och under vilka villkor.  

I samverkansprojekten har aktörerna att hantera en multipel gräns-
problematik. Det gäller inte bara att det finns både strukturella och 
konceptuella gränser som sätter olika ramar för verksamheten i dem. 
Konstruktionen av gränser ska å ena sidan reglera den verksamhet 
som pågår i projekten genom att de möjliggör för aktörerna att för-
enas i en gemensam verksamhet. Å andra sidan ska samverkansprojek-
ten vara en del av hemorganisationernas verksamheter och deras 
gränskonstruktioner. Det medför en komplex rumslig konstruktion, 
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där olika gränser medför skilda distinktioner och reglering av förhål-
landet till omgivningen.  

Gränsdiskursen fäster avgörande uppmärksamhet på vilka gränser 
som konstrueras för att reglera organisering av samverkan – hur de 
konstrueras för att hålla isär allt från begrepp till arbetsmetoder. Det 
centrala blir vilka gränser som konstrueras och hur de används med 
syfte att uppnå en varaktig integration för att lösa uppgiften med 
arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan de offentliga or-
ganisationerna.  

Ett perspektiv på projekt som gränsskapande sätter fokus på en or-
ganisering som inte behöver inskränkas av redan befintliga gränser, 
utan fokus kan istället läggas på behovet att revidera eller skapa nya 
gränser för verksamheten. Tiden är inte lika framträdande för samver-
kansprojekten som för traditionella projekt, eftersom uppmärksamhe-
ten ägnas åt att konstruera rum för samverkan och inte åt att planera 
för projektens avslutning. Projektledningens prioritering ifråga om 
samverkansprojekten blir därför att utveckla gränser för samverkan 
och inte att planera för projekten avslutning.  

Genom avhandlingens fokus på gränser har den rumsliga dimen-
sionen i projekt och i samverkan kommit i fokus. Detta ger en ytterli-
gare förståelse för problematiken att stabilisera gränsobjekt för att 
vidmakthålla samverkan, samtidigt som resultatet ska tas om hand av 
hemorganisationen. Genom studier av samverkansprojekt tillkommer 
en förståelse för den komplexa pluraliteten i rummet, där flera hu-
vudmäns gränser och flera professionella grupper berörs. Varje hu-
vudman och varje professionell grupp har därtill gränser i flera dimen-
sioner. Denna flerdimensionella gränskomplexitet ändras även över 
tid och representanten för den enskilde huvudmannen respektive för 
de olika professionerna har därför hela tiden att möta utmaningar 
med nya gränskonstruktioner.  
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Från samverkansprojekt till ”front office”? 
 
Avhandlingen belyser försök att utveckla samverkan genom projekt 
för att uppnå en ökad kvalitet i den arbetslivsinriktade rehabilitering-
en. I fokus har varit samverkansprojekt som medel för att åstadkom-
ma samverkan, och syftet har varit att förstå varför dessa har svårt att 
bidra till en varaktig integration mellan offentliga organisationer. I 
detta avsnitt besvaras avhandlingens frågeställning om vilken betydelse 
gränser har vid organisering av samverkansprojekt, och avhandlingens 
syfte om varför samverkansprojekt har svårt att bidra till en varaktig 
integration mellan offentliga organisationer. Därefter framförs mina 
tankar om framtida implikationer för praktikens samverkare och slut-
ligen några funderingar om fortsatta studier.  

Avslutande reflektioner kring avhandlingens slutsatser 

Det finns trots all kunskap om interorganisatorisk samverkan och 
projektorganisering – forskning och teoriutveckling på området har 
pågått under minst ett halvt sekel – mycket kvar att säga. Avhandling-
ens slutsatser blir ytterligare ett bidrag till den fortsatta kunskapsut-
vecklingen och diskussionen.  

Organisering av samverkan i samverkansprojekt visar att de struk-
turella och konceptuella gränserna har en avgörande betydelse för hur 
samverkan genomförs. Inte minst den gränsproblematik som projekt-
formen för med sig påverkar möjligheterna att samverka. De koncep-
tuella gränserna har en betydelse för vilka idéer om samverkansprojek-
ten som styr uppdraget och vilka målgrupper som ska delta. Detta 
leder till att andra gränser blir tydliga, exempelvis vilken kompetens 
de som ska arbeta i samverkansprojekten behöver och vilka krav som 
kan ställas på brukare för att få delta. Därutöver har även andra kon-
ceptuella gränser, som uttrycks i regelverk, normer, föreställningar 
och metoder, en tydligt reglerande påverkan på hur projekten organi-
seras. Strukturella gränser såsom samlokalisering och geografisk pla-
cering har också en påtaglig betydelse för samverkansprojektens orga-
nisering. Det är genom skapandet av gränser som samverkansprojek-
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ten konstrueras till en gränsorganisation, där de samverkande aktörer-
na gemensamt avgör hur olika resurser och insatser kan erbjudas bru-
karna. Det visar sig att framför allt projektformen skapar begräns-
ningar.  

I alla de fall som undersökts i avhandlingen stannar samverkan i 
huvudsak vid samverkansprojektens rumsmässiga avgränsningar. De 
strukturella och konceptuella gränsdragningarna har tydligt fokus på 
den rumsliga gränskonstruktionen, samtidigt som det i detta finns en 
multipel gränsproblematik. Det är med gränser i samverkansprojekten 
som aktörerna reglerar relationen sinsemellan i projekten men även 
relationen till omgivningen. Det finns med andra ord tillgång till ett 
stort och varierat antal av gränser av olika karaktär och funktioner vid 
organisering av samverkansprojekten. Dessa gränser skapas inte endast 
för att organisera samverkan utan även för att konstruera relationen 
till bland annat hemorganisationerna. Trots det blir samverkansaktivi-
teterna organiserade som projekt i första hand konvergerande till sin 
karaktär, det vill säga i aktiviteterna söker man framför allt sin kon-
struktion mellan dem som finns i arbetsgruppen eller rehabiliterings-
teamet. Relationen till omgivande aktörer definieras utifrån samver-
kansprojektens förutsättningar. I projekten söker man sig inåt för att 
lösa sitt uppdrag och den ordinarie verksamhetens företrädare betrak-
tar dem som autonoma enheter som ska lösa ett uppdrag. Det gör att 
samverkansprojekten tenderar att bli ett löst kopplat bihang till den 
permanenta organisationen.  

Samverkansprojekten har svårigheter att implementeras i den ordi-
narie verksamheten, vare sig det handlar om idéer eller strukturer. De 
blir inget annat än ett appendix som förblir löst kopplat till hemorga-
nisationerna. Projekt och den vidhängande frågan om implemente-
ring är en del av både planerings- och organisationsdiskursen, som 
leder till en återvändsgränd. Tanken att utveckla den ordinarie verk-
samheten mot samverkan med andra organisationer genom att göra 
det i samverkan leder inte till önskat resultat och i vissa fall även till 
det motsatta. Den enda form av implementering som visar sig är när 
samverkansprojekten inte längre ska vara projekt utan vara en del av 
den ordinarie verksamheten, men fortsätta att fungera som en egen 
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enhet. Det innebär att de kvarstår som löst kopplade till hemorganisa-
tionen. De är inte längre projekt, men likväl isolerade från huvud-
männens permanenta verksamhet.  

Syftet med samverkansprojekten att öka integrationen mellan hu-
vudmännen försvåras av att de konceptuellt och strukturellt i alltför 
liten omfattning bidrar till att upprätta en relation med den ordinarie 
verksamheten. Det innebär å ena sidan att samverkansprojekten får 
möjlighet att i avskildhet utveckla en verksamhet inom sitt område. Å 
andra sidan blir de erfarenheter som aktörerna gör inte en del av de 
övriga kollegornas erfarenheter, eftersom samverkansprojekten 
genomförs avskilda från den ordinarie verksamheten. Projekten blir 
därför i hög grad en främmande extern aktivitet för de kollegor som 
arbetar i ordinarie verksamhet.  

Vare sig tidigare teorier om samverkan eller projekt visar sig vara 
tillräckliga förklaringsgrunder för att förstå samverkansprojekt som en 
del av en organisations utvecklingsarbete. De centrala aspekterna av 
samverkansprojektens funktion och syfte försummas. Samverkansteo-
rier finner många gånger sina förklaringar i formella strukturer och 
missar den dynamik som ett beaktande av gränsproblematiken har, 
där organisering sker oavsett formella strukturer. Projektteorier tar sin 
utgångspunkt i planeringen av en avgränsad aktivitet och blir därför 
begränsat användbara för att förstå villkoren för de offentliga organi-
sationerna, när ett utvecklingsarbete sker i samverkan mellan flera 
organisationer. Ett alternativ är att utveckla en teori om organisering-
ens gränser vid interorganisatorisk samverkan, som tar sin utgångs-
punkt i konstruktionen av gränser vid organisering, men inte stannar 
vid den formella organisationens gränser. Organiseringen är aktörer-
nas gränskonstruktioner som skapas genom deras mönster av hand-
lingar. Det är med andra ord varken stora stabila organisationer eller 
små tillfälliga projekt, utan det är organiseringen av interorganisato-
riska relationer som är medlet för uppgiften att skapa samverkan.  
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Ett alternativ för praktikens samverkare

Samverkansprojektens funktion som gränsorganisation erbjuder en 
arena för att utveckla samverkan och där fyller projekten delvis sin 
funktion. De blir en tydlig struktur som kan skapas för att pröva och 
utveckla nya former av samverkan. Däremot klarar inte denna gräns-
organisation av att utveckla stabila relationer till hemorganisationen. 
Inte ens i de fall då samverkansprojekten slutar att vara projekt och 
övergår till permanent verksamhet lyckas gränsorganisationen utveckla 
stabila relationer till den ordinarie verksamheten. Samverkan blir i 
gränsorganisationens skepnad inte en integrerad del av den permanen-
ta organisationen utan kvarstår som en löst kopplad verksamhet.  

Samverkansprojekten är i många avseenden framgångsrika ifråga 
om att utveckla samverkansformer för arbetslivsinriktad rehabilitering 
och att utforma samverkan mellan professioner och administrativa 
system. Istället för att fråga om på vilket sätt dessa erfarenheter kan 
implementeras i en redan etablerad verksamhet kan frågan vändas till 
att handla om hur samverkansprojekten ska utvecklas till att vara den 
plats som människor i första hand möter när de har behov av rehabili-
tering. Ett så kallat ”front office” för arbetslivsinriktad rehabilitering, 
som bedrivs i samverkan mellan olika aktörer.  

”Front office” är ett koncept som börjat diskuteras inom offentlig 
förvaltning, och framför allt har det handlat om medborgarkontor 
eller informationskontor, det vill säga en kontaktyta för kommunin-
vånare som söker information av något slag. Konceptet har sitt ur-
sprung inom tjänsteforskningen för att beskriva den del eller enhet av 
organisationen som kunden i första hand möter (Larsson et al., 1989; 
Salomonson, 2005). Motsvarande begrepp, ”Back office”, används för 
att beskriva den stödjande administrativa delen av verksamheten.  

Front office som koncept skulle kunna svara upp mot behovet att 
ha en gemensam arena, gränsorganisation, för att möta behovet av 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det skulle inte stanna vid att vara ett 
informationsställe utan istället ta fasta på behovet av samlad kompe-
tens från olika professioner, vilket innebär representanter från arbets-
förmedlingen, försäkringskassan, sjukvården (missbruksvård, primär-
vård och psykiatri) och socialtjänsten. Därvid behövs inte bara till-
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gång till professionell kompetens utan även samordning av hemorga-
nisationernas administrativa system och olika rehabiliteringsinsatser. 
Front office skulle kunna vara en plats för gemensam bedömning av 
rehabiliteringsbehov och för att utveckla resursnätverk kring indivi-
dens behov av insatser med fokus på rehabiliteringsprocessen och dess 
effektivitet.  

Förslag till fortsatt forskning 

Jag har redan tidigare i texten påpekat att problematiken med att 
organisera samverkan har studerats under flera decennier. Inte minst 
har det genomförts stora nationella satsningar för att kunna öka kun-
skapen om interorganisatorisk samverkan. Trots detta finns det flera 
områden som är intressanta att studera ytterligare, inte minst i syfte 
att fördjupa kunskapen om hur olika typer av gränser är betydelsefulla 
för interorganisatorisk samverkan.  

Ett viktigt område för fortsatt forskning är att titta på gränspro-
blematiken vid interorganisatorisk samverkan, där det handlar om 
samverkan mellan offentliga och privata aktörer inom rehabiliterings-
området. Offentliga aktörer har ofta en lagreglerad skyldighet att sam-
verka med andra aktörer (oftast offentliga) för att lösa sina uppdrag 
och har som drivkraft att de professionella företrädarna ser behoven 
och kvaliteten i insatsen. De privata aktörerna styrs delvis av en annan 
logik. Förutom att de agerar av samma skäl som de offentliga aktörer-
na är de beroende av hur de kan finansiera sina insatser. Ofta är de 
finansierade med offentliga medel med en tydlig styrning av vilken 
verksamhet som ska levereras, men har samtidigt ett avkastningskrav 
från sina ägare. Dessa olikheter i förutsättningar för de olika aktörer-
nas verksamheter gör det intressant att studera vilken betydelse olika 
gränser har för interorganisatorisk samverkan. Det handlar då inte om 
relationen mellan beställare och utförare, som när socialtjänsten köper 
behandlingsinsatser, vilket kan vara viktigt i sig, utan framför allt om 
när professionella företrädare som samverkar har olika huvudmän 
(privat – offentlig).  
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Ett annat område för fortsatt forskning är att studera hur gränser 
konstrueras och vilken betydelse dessa kan få när den interorganisato-
riska samverkan inte sker i form av projektorganisering. Då samver-
kan konstrueras som resursnätverk eller gränsorganisationer med syfte 
att vara en tillsvidarelösning är frågan vilka konsekvenser det får för 
gränskonstruktioner och gränsöverskridande. Gränsens rumsliga be-
tydelse är det som har diskuterats i avhandlingen, men även dess 
tidsmässiga karaktär är intressant att studera ytterligare. Framför allt 
kombinationen rum och tid som gränskonstruktioner vid organisering 
där gränser förväntas vara såväl stabila och långsiktiga, som flexibla 
och tillfälliga. Kanske är så kallade resursnätverk och ”front office” 
lösningar empiriska uttryck för det.  

Ett tredje område för vidare studier är hur professionella team kan 
åstadkomma en gränsöverskridande kunskapsutveckling. Teamen 
skapas för att åstadkomma gränsöverskridande bedömningar och att 
olika typer av kunskap ska föras samman med syfte att förädla insat-
sernas kvalitet för enskilda brukare. Centrala frågor för en sådan stu-
die är vilka förutsättningar som krävs för att man ska lyckas med 
gränsöverskridandet och vilka hinder som finns för en kunskapsut-
veckling.  

Ett fjärde område för fortsatt forskning handlar om att följa ut-
vecklingen inom rehabiliteringsområdet och hur de så kallade sam-
ordningsförbunden utvecklas. Lagstiftningen om finansiell samord-
ning har gett dem en del centrala förutsättningar för att kunna 
genomföra finansiell samordning. Det är således lagstadgat hur olika 
gränser vid interorganisatorisk samverkan ska hanteras, vilka distink-
tioner som kan göras och hur tillträdet till samverkan ska regleras. Det 
finns ingen samlad forskning om hur dessa samordningsförbund har 
påverkat spelreglerna för finansiell samordning och om de har under-
lättat samverkan mellan offentliga aktörer. Det är därför angeläget att 
studera detta exempel på interorganisatoriska relationer närmare. 
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Appendix

Metod – att studera samverkansprojekt 

”Det var en gång för länge sedan…Så börjar många historier 
och så börjar historien själv, för början är alltid något som vi 
har lämnat bakom oss. Den finns bara i våra berättelser. Inte 
heller kommer vi någonsin till slutet, för efter oss kommer all-
tid någon annan, eller åtminstone något annat. En punkt 
finns bara till i anekdoter. Vi själva, däremot, hör ständigt 
hemma vid mitten av historien.” (Lars Gyllensten) 

När börjar en avhandling och när tar den slut? Vad händer däremel-
lan? Detta metodkapitel har som syfte att diskutera avhandlingens 
metodval, vilket i huvudsak är ett översiktligt resonemang om meto-
den vid insamling av empiri i anslutning till avhandlingens fyra artik-
lar. Kapitlet handlar därför om hur det hela började och vilka vägval 
som skedde mer eller mindre tydligt vid avhandlingens konstruktion. 
Det inbegriper fältarbetet i studierna, men handlar också om perioden 
efteråt, då mötet med praktiken behövde bli begriplig och formuleras 
i kommunicerbara begrepp och illustrationer.  
 
 

Studierna av samverkansprojekten 
 
Avhandlingen tar sin utgångspunkt i framför allt fyra studier av sam-
verkansprojekt. Studierna initierades som så kallad uppdragsforskning 
från bland annat Socialstyrelsen. Kommunforskning i Västsverige 
(KFi) var det forskningsinstitut som fick uppdragen, vilket ledde till 
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att jag fick förmånen att vara med att genomföra dem. Den del av 
studierna som uppmärksammas i avhandlingen var att undersöka hur 
samverkan mellan offentliga huvudmän organiserades. Den verksam-
het som studerades var olika insatser för rehabilitering av missbrukare 
för att ge dem möjlighet att komma ut på arbetsmarknaden, enligt det 
som benämns arbetslinjen (Lindqvist et al., 1995).  

När studierna genomfördes träffades forskare för att designa och 
genomföra olika delar, men även för att utbyta idéer, erfarenheter och 
analytiska perspektiv som på olika sätt breddade vars och ens kunskap 
om studieobjekten. Det var i dessa möten som mitt intresse för sam-
verkan mellan offentliga organisationer väcktes. Att studierna ifråga 
längre fram blev en del av avhandlingen kan förklaras med mitt intres-
se för samverkansproblematik kombinerat med tillgång till intressant 
information om samverkan och möjlighet att få fram bra exempel.  

De fyra samverkansprojekten började studeras från 1996 och på-
gick fram till 2004. Under denna period genomfördes framför allt de 
empiriska studierna och en del av rapportskrivandet. Därefter har 
texter i olika sammanhang haft med samverkansprojekten som exem-
pel. Utöver artiklarna i avhandlingen har jag (tillsammans med kolle-
gor) skrivit om de fyra samverkansprojekten i olika böcker och rap-
porter, som ger en mer innehållsrik beskrivning än vad som finns 
utrymme för i artiklarna.  
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Det är fyra samverkansprojekt som ligger till grund för avhandlingens 
artiklar. I artiklarna benämns projekten East, North, Southport och 
West.5 I samtliga projekt upprättades samverkan mellan offentliga 
organisationer, där de lokala kontoren för arbetsförmedlingen, försäk-
ringskassan, kommunen och sjukvården medverkade på varierande 
sätt. Vilken eller vilka aktörer som var mest framträdande i de olika 
samverkansprojekten beror på vilken huvudman som såg samverkan 
som central för sin verksamhet. Ofta berodde det på vilken målgrupp 
och vilket uppdrag försöket hade. De fyra samverkansprojekten hade 
således olika fokus.  

Samverkansprojekt East startades på Socialstyrelsens initiativ för att 
pröva om myndighetssamverkan inom missbruksvården kunde öka 
kvaliteten på rehabiliteringen så att brukarnas möjligheter att komma 
ut i arbete ökade. Samverkansprojekt North inriktade sig på att hitta 
arbetsformer och finansiering för att öka möjligheterna för missbruka-
re att komma ut på arbetsmarknaden. Genom att få fram ett bättre 
samarbete mellan socialtjänsten, arbetsförmedlingen och arbetsmark-
nadsenheten i kommunen försökte man öka kvaliteten på den arbets-
livsinriktade rehabiliteringen. Samverkansprojekt Southport syftade 
bland annat till att utveckla gemensamma arbetsmetoder för persona-
len som arbetade på olika gruppbostäder för människor med utveck-
lingsstörning och genom det förbättra deras boendeinflytande. Sam-
verkansprojekt West hade som syfte att öka samverkan mellan försäk-
ringskassan, kommunen, primärvården och psykiatrin för att mål-
gruppen – människor med psykiatrisk problematik – skulle kunna 
erbjudas rehabilitering och meningsfull sysselsättning genom bland 
annat en dagverksamhet.  

 
 
 

                                                      
5Anonymiseringen av samverkansprojekten har skett med syfte att undvika en onödig 
och irrelevant fokusering på de enskilda projekten. 
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Några gemensamma utgångspunkter vid
genomförandet av studierna 

 
Forskningsansatsen för de empiriska studierna har varit att söka för-
ståelse av det som studerats. Även om det kan ställas krav på forska-
rens medvetna val i genomförandet handlar det i lika stor utsträck-
ning om att forskaren befinner sig i en vetenskapstradition eller kun-
skapstradition. Inom vetenskapstraditionen är det inte i första hand 
en fråga om tekniker eller metoder, utan det som styr är djupt rotade 
föreställningar och uppfattningar om tillvaron. Forskaren befinner sig 
i ett spänningsfält mellan forskarsamhällets gränsdragning ifråga om 
vad som är legitimt och allmänt samhälleliga historiska förhållanden 
som driver fram olika kunskapsintressen (Habermas, 1978).  

Det är trots allt forskaren som i stor utsträckning styr sitt projekt 
från idé till resultat. Samtidigt kan det vara av vikt att hålla isär inten-
tion och realisering, då motiven inte alltid är tydliga och kan komma 
att förändras. Det kan också finnas en oförmåga att realisera sina pla-
ner och ideal. Forskaren bör som motvikt till allehanda fallgropar 
reflektera över sin forskning och varthän den kan leda (Alvesson et al., 
1994). Reflektionen har varit viktig medan de olika studierna har 
pågått, vilket givet en möjlighet att binda samman dem med var-
andra. Det har också inneburit en dialektisk växelverkan mellan empi-
riska och teoretiska konstruktioner, som drivit fram förståelse och 
möjliggjort att tidigare tolkningar överskrids (Lindholm, 1979).  

Även om tolkningsprocessen i huvudsak är för människan en var-
daglig process, blir det för forskaren inom den hermeneutiska tradi-
tionen ett försök att belysa processen med vetenskapens systematik 
(Palmer, 1969). Det handlar om att med systematiska metoder söka 
respondenternas förståelse av det fenomen som studeras – en förståelse 
som både är enskild och delad av flera. Att förstå vad respondenterna 
anser handlar om att etablera ett förhållande till deras utsagor och 
placera deras uttalanden i en kontext (Ödman, 1979). 

Materialinsamlingen har blivit genomförd med tre olika tekniker. 
Främst har intervjuer använts, men även observationer och analys av 
skriftligt material. Med de olika teknikerna insamlades ett material 
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som gav komplementära beskrivningar av hur samverkan genomför-
des. Genom att kombinera dessa tekniker blev det såväl rikare som 
mer solida beskrivningar av samverkansprojekten. Trovärdigheten i 
beskrivningarna ökade genom att till exempel intervjuer kunde stäm-
mas av mot observationer och olika typer av dokumentation, vilket 
Patton (1990) benämner ”triangulation of qualitative data sources”.  

Intervjuerna

Det generella syftet med intervjuerna var att fånga respondentens 
beskrivningar av samverkansprojekt för att förstå vilken betydelse som 
kunde tillskrivas detta fenomen – en fråga om att söka förstå mening-
en med det som den intervjuade uttryckte vid intervjutillfället. Det 
handlade om att få så nyanserade beskrivningar som möjligt. Därför 
fick de intervjuade möjlighet att beskriva i faktisk bemärkelse hur de 
ansåg att det var och ge uttryck för hur de såg på situationen eller 
händelsen för att därigenom få en balans mellan det som Kvale (1997) 
betecknar det faktiska planet och meningsplanet.  

Intervjuerna skedde efter överenskommelse ifråga om tid och plats. 
Vid dessa tillfällen vägledde jag respondenterna vid intervjutillfället 
med frågeställningar. Frågorna var öppna till sin karaktär och mer en 
inledning till samtal. Vi intervjutillfället var jag uppmärksam på re-
spondentens reaktioner och svar. Poängen med förhållningssättet var 
dels att jag i förväg inte behövde bestämma mig för vad jag var ute 
efter – vad som är centralt i samverkansprojekten skulle främst ut-
tryckas av den som blev intervjuad –, dels att det gav mig en flexibili-
tet i intervjusituationen som möjliggjorde att föra in samtalet på de 
teman som den intervjuade berörde vid intervjun.  

Trots den strävan som fanns att göra intervjun till mer av ett samtal 
går det inte att bortse från att det inte blir ett samtal mellan två jämli-
ka parter, vilket även Ryen (2004) påpekar. Denna asymmetriska 
relation finns mer eller mindre tydligt uttryckt med begreppen inter-
vjuare och respondent. Även om min strävan varit att genomföra 
intervjuerna i form av samtal för att reducera asymmetrin i relationen, 
är det tydligt att det framför allt är jag som leder intervjun. Det var 
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min uppgift att organisera situationen för samtalet och ställa frågor till 
respondenten, vilket innebar att jag i högre grad än respondenten 
definierade och kontrollerade situationen (Kvale, 1997). Det innebar 
för det första att jag medverkade till att samverkan fokuserades. För 
det andra påverkade jag givetvis respondenternas föreställningar om 
samverkansprojekten genom de frågor jag ställde vid intervjutillfället.  

Den kvalitativa intervjun blir därför ett utbyte av synpunkter där 
intervjuare och respondent samtalar kring ett ämne, vilket i detta 
sammanhang var samverkansprojekt. Det har inte legat i mitt intresse 
att leta efter rena utsagor från dem som blivit intervjuade utan snarare 
att försöka att knyta deras utsagor till händelser i samverkansprojekten 
för att bättre förstå vad respondenterna menar. Jag har med andra ord 
inte varit ute efter allmänna uppfattningar om samverkan. Respon-
denterna har fått beskriva sina upplevelser av gränsdragningar i sam-
verkansprojekten, som de har medverkat i och jag sökte därmed svaret 
på vad som varit betydelsefullt för dem när de har samverkat (Kvale, 
1997).  

Observationer

Observationernas främsta syfte och fördel är den direkta accessen i tid 
och rum till händelser i en specifik kontext (Denzin et al., 2005). 
Poängen är att det ger en möjlighet att ta del av när aktörerna pratar i 
verksamheten till skillnad från intervjuer som handlar om att ta del av 
när aktörerna talar om verksamheten. Alvesson och Köping (1993) 
påpekar också med rätta att det kan ge andra intryck än vad som 
framkommer i en intervju. Här kan fenomen uppdagas, vars existens 
man inte anade och kanske inte heller hade behandlat i en intervju. 
Patton (1990) anser att det framför allt är tre skäl till att observationer 
är användbara för att studera sociala sammanhang. Ett är att fenome-
net studeras i ett sammanhang. Ett annat är att den som observerar 
inte behöver vara beroende av andras beskrivningar av fenomenet, och 
det tredje är att det möjliggör upptäckten av procedurer och rutiner 
som aktörerna inte själva längre uppmärksammar. Av dessa skäl har 
observationerna varit centrala – inte för att de har varit den mest an-



Metod – att studera samverkansprojekt 

 

85

vända tekniken i studierna utan för att de har innehållit rik informa-
tion (Van Maanen, 1988). Observationerna har dels varit planerade 
till olika arbetssituationer i samverkansprojekten, dels oplanerade i 
samband med intervjuer. De planerade tillfällena har framför allt 
handlat om att närvara vid sammanträden, möten, i olika arbetssitua-
tioner etcetera för att få en inblick i verksamheten. Det har samtidigt 
funnits en begränsning, eftersom de situationer som skulle följas ofta 
avhandlade känsliga uppgifter om enskilda individer. Det medförde 
att accessen till dessa möten var begränsad.  

Vid de planerade observationerna deltog jag explicit endast vid di-
rekta frågor till mig. Annars satt jag tyst och antecknade, väl medve-
ten om att min närvaro högst påtagligt påverkade de andra närvaran-
des interaktion med varandra. Anteckningarna vid dessa möten inne-
höll i huvudsak beskrivningar av vad som sagts. Även inramningen för 
mötena nedtecknades, och efter dessa tillfällen utvecklades beskriv-
ningarna utifrån hur jag uppfattade situationen.  

De oplanerade observationerna har skett vid besök eller i samband 
med intervjuer. Vid dessa tillfällen har jag haft möjlighet att se hur 
verksamheten utförs. Exempelvis vid rehabilitering och arbetsträning 
har jag kunnat observera hur man använder sig av olika metoder för 
att förbereda människor inför arbetslivet. Tillvägagångssättet har ock-
så gett en möjlighet att ställa frågor om de situationer som iakttagits. 
Vid dessa tillfällen fanns inte en omedelbar möjlighet att göra anteck-
ningar. Detta skedde väl tillbaka vid datorn. Beskrivningarna innehöll 
inte bara den händelse som hade iakttagits utan även sammanhanget 
och de aktörer som varit en del av den.  

Skriftligt material 

När de empiriska studierna påbörjades under 1996 blev jag snart varse 
att diskussionen om samverkan mellan offentliga organisationer inga-
lunda var ny. Det fanns en mängd utvärderingsrapporter som skildra-
de erfarenheterna av samverkan. I rapporterna beskrevs lärdomar från 
samverkansprojekt mellan socialtjänsten och primärvården (Braun et 
al., 1985; Mattsson, 1989) eller mellan olika enheter inom socialtjäns-
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ten (Boklund, 1987). Det fanns även en mängd statliga utredningar 
och andra offentliga texter som diskuterade problematiken med sam-
verkan mellan offentliga organisationer, till exempel mellan social-
tjänsten och arbetsförmedlingen (Ds, 1988:14). I en del utredningar 
diskuterades möjligheten till samverkan vid rehabilitering inom sjuk-
försäkringssystemet (SOU, 1988:42), medan andra såsom psykiatriut-
redningen (SOU, 1992:73) tog upp frågan om samverkan i en speci-
fik verksamhet. Offentliga texter, som var centrala i inledningsskedet 
av studierna, var de som beskrev nationella samverkansreformer FIN-
SAM (Proposition, 1991/1992:105), SOCSAM (Proposition, 
1993/1994:205; SFS, 1994:566) och FRISAM (Proposition, 
1996/1997:63). Inläsningen av de texter som behandlade de specifika 
empiriska situationerna medverkade till att jag kunde orientera mig i 
problematiken om samverkan och få en ökad kunskap om det offent-
liga samtalet kring ämnet.  
 
 

Empiriskt material i artiklarna 
 

Syfte och frågeställningar för avhandlingen är redan nämnda, men tål 
att upprepas. Syftet är att förstå varför samverkansprojekt har svårt att 
bidra till en varaktig integration mellan offentliga organisationer. Den 
huvudsakliga fråga som ställs i avhandlingen är: Vilken betydelse har 
gränser vid organisering av samverkansprojekt? Då denna fråga dock 
inte är artiklarnas specifika fråga och eftersom artiklarna har olika 
empiriska utgångspunkter, presenteras här varje artikels materialin-
samling och analys.  

I artikel två och tre som har flera författare är samtliga överens om 
att den enskildes insats svårligen går att hålla isär, eftersom artiklarna 
har tillkommit genom ett samarbete, där var och en har bidragit ge-
nom att såväl påbörja skrivandet av olika delar i respektive artikel som 
att ta vid och utveckla dem.  
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Avhandlingens artiklar 

Artikel I: Löfström, M. (2001) Samverkan mellan offentliga orga-
nisationer – att konstruera gränser. Kommunal ekonomi och politik, 
vol. 5/2 s. 69-89.  

Det empiriska materialet till artikeln är hämtat från tre studier av 
samverkansprojekt, som alla syftade till att organisationer samlades 
kring en definierad målgrupp, nämligen människor med missbruks-
problematik eller med psykisk sjukdom. Studierna pågick åren 1996 - 
1998 och finansierades av Socialstyrelsen. I de tre fallstudierna 
genomfördes 44 intervjuer med handläggare och chefer från social-
tjänsten, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatrin, primär-
vården samt representanter från frivården och frivilliga organisationer. 
Observationer av dagverksamhet (rehabilitering) skedde i ett av pro-
jekten. Jag deltog i möten mellan handläggarna från de olika organisa-
tionerna och samlade in skriftlig dokumentation såsom rapporter, 
protokoll, minnesanteckningar och ekonomiska beskrivningar.  

Det insamlade materialet – intervjuer och observationer – rekon-
struerades till texter och dokument för att sedan analyseras i flera steg. 
Även om materialet hanterades som texter innebar det inte att jag 
bortsåg från att det refererar till den sociala tillvaron med allt vad det 
innebär av komplexitet och nyanser i utsagor och beskrivningar 
(Alvesson et al., 1994). I ett första steg transkriberades intervjuerna 
och observationerna. Läsningen därefter styrdes av att se om det fanns 
några mönster i utsagor, beskrivningar och föreställningar kring fakto-
rer som beskrev olika gränser vid samverkan. I nästa steg identifierades 
några kategorier av gränser som styrde en andra läsning. En kategori 
var gränser som bestämde uppdrag och syfte. En annan kategori var 
gränser som beskrev handläggarnas funktion och autonomi. En tredje 
var slutligen gränser som beskrev relationen till brukarna. I det tredje 
steget förfinades kategoriseringarna och varje handläggares beskriv-
ningar tolkades genom dessa kategorier. De benämningar som slutli-
gen kom att användas var organisatoriska gränser för att beskriva syfte 
och uppdrag. Det var praktikens gränser som benämning för vilken 
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funktion och relation de mest framträdande yrkesgrupperna har i 
respektive organisation, och byråkratins gränser för att beskriva hur 
föreställningen om brukarna konstrueras och hanteras när de möter 
respektive organisation.  

Artikel II: Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2006) Pro-
ject relationships – A model for analyzing interactional uncertainty. 
International Journal of Project Management, vol. 24/1 s. 4-12. 

Artikeln är i huvudsak en modellutveckling, som utgår från ett flertal 
empiriska studier. Dessa studier och modellen i sig finns utvecklade i 
Jensen et al. (2007) och är en del av forskningsprojektet – en 
projektifierad välfärd. Studierna av projekt som metod för att skapa 
förnyelse inom socialtjänsten pågick mellan år 2002 och 2004. 
Forskningsprojektet finansierades av Forskningsrådet för arbetsliv och 
socialvetenskap (FAS).  

Artikel III: Johansson, S., Löfström, M. och Ohlsson, Ö. (2007) 
Separation or integration? A dilemma when organizing development 
projects. International Journal of Project Management, vol. 25/5 s. 
457-464. 

Den empiriska studien pågick under 1998 och finansierades av Social-
styrelsen. En mer ingående beskrivning av studien och de fem fallstu-
dier som genomfördes finns i Johansson et al. (2000). Urvalsprocessen 
i studien skedde i två steg. I det först steget valdes 30 förändringspro-
jekt ut från en officiell katalog med projekt som Socialstyrelsen finan-
sierade. I det andra steget valdes ut fem typfall med variation avseende 
verksamhetstyp, huvudmannaskap och förändringsfokus. Det empi-
riska materialet bestod av dokumentation om förändringsprojekten 
och 33 intervjuer med företrädare för projekten och den ordinarie 
verksamheten.  

I artikeln används två av fallstudierna, då dessa visar en bra varia-
tion av relationen mellan projekt och ordinarie verksamhet. Det em-
piriska materialet bestod av texter om projekten och för varje fallstu-
die sex längre intervjuer med företrädare för projekten och den ordi-
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narie verksamheten, såsom projektledning, verksamhetschefer och 
anställda i den ordinarie verksamheten.  

I artikeln utvecklas en analysmodell som medverkar till att beskriva 
på vilket sätt förändringsprojekten lösgörs från den ordinarie verk-
samheten när de startas. På samma gång används modellen för att 
analysera problematiken med att återföra projektets resultat till den 
ordinarie verksamheten.  

Artikel IV: Löfström, M. (2010) Inter-organizational collaboration 
projects in public sector – a balance between integration and demar-
cation. International Journal of Health Planning and Management. vol. 
25/2 s. 136-155. 

De empiriska studier som ligger till grund för artikeln är de tre fall-
studier som redan tidigare beskrivits i samband med artikel I. Där 
analyserades vilka centrala gränser som utvecklades i samverkan mel-
lan offentliga organisationer. En ny läsning av de tre samverkanspro-
jekten gjordes i samband med artikel IV utifrån förhållandet att dessa 
organiserats som projekt i syfte att åstadkomma samverkan. I artikelns 
analys kombineras teorier om samverkan med teorier om projekt för 
att förstå samverkansprojektens speciella problematik.  
 
 

Studiernas trovärdighet och tillförlitlighet 
 
I en studie som denna, vars syfte är att undersöka människors förståel-
se av samverkan och som gör det genom att ta del av deras berättelser 
finns det anledning att ställa frågan på vilket sätt det som står i av-
handlingen har någon giltighet för det fenomen som jag har studerat. 
Inom den forskningstradition som benämns kvalitativ, hermeneutisk 
eller tolkande (kärt barn har många namn) problematiseras studiers 
trovärdighet och tillförlitlighet (Silverman, 1985; Norén, 1990; 
Patton, 1990).  

Med trovärdighet avses bland annat om studierna har gett läsaren 
förståelse för problematiken med samverkan mellan offentliga organi-
sationer. Det finns också en förväntan på att läsaren ska kunna förstå 
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hur resultatet har kommit till och slutligen bedöma det i sig. Det 
senare har varit avsikten med beskrivningen ovan om hur jag gick 
tillväga: Vad jag studerade i samverkansprojekten, hur jag gjorde det 
och hur jag gick tillväga för att pröva och utveckla en förståelse av 
samverkansproblematiken. I en sammanläggningsavhandling kan det 
vara något svårare att följa processen från ax till limpa, då varje artikel 
är en självständig text som dock ska medverka till avhandlingens hel-
het. Kappan får då rollen av att hålla samman artiklarna och påvisa att 
de tillsammans pekar på ett gemensamt resultat, vilket är min för-
hoppning att avhandlingen visar och att detta metodavsnitt förklarar.  

Med tillförlitlighet åsyftas om studierna har genomförts på ett så-
dant sätt att de aktörer som studerats genom intervjuer och observa-
tioner har fått komma till tals. Frågeställningen är relevant, då forska-
ren i stor utsträckning är instrumentet eller verktyget som samlar in 
berättelser och beskrivningar från aktörerna. Frågan blir om instru-
mentet (forskaren) har förmåga att göra intervjuer och observationer, 
det vill säga om forskaren är uppmärksam på och följsam rörande de 
beskrivningar och händelser som förmedlas. En väg att pröva detta är 
att låta respondenterna ta del av forskarens tolkningar. I studierna har 
respondenterna fått möjlighet att ha synpunkter och kommentera 
beskrivningar och slutsatser. Detta har inte fått mig att göra några 
större ändringar i hur jag har tolkat materialet, men har i flera fall 
nyanserat min förståelse. Även triangulering har i det avseendet gett 
ett bidrag till att stärka förståelsen av materialet.  

Det är lätt att förledas i tanken att tolkning är en fas som inträffar 
enbart vid skrivbordet när materialet är insamlat. För min del har 
studerandet av ett samhälleligt och organisatoriskt problem som sam-
verkansprojekt inneburit att tolkningen av vad jag betraktar har varit 
närvarande hela tiden – från det att jag började fundera över vad och 
hur jag skulle göra till den sista punkten är satt i denna avhandling. 
Det har dock inte varit en enskild tolkningsprocess. För att använda 
ett mycket slitet uttryck har det varit en dialog – en dialog med mig 
själv, med kollegor och andra som varit intresserade (ibland har de 
inte erbjudits ett val) av att föra ett samtal, där jag prövat min förstå-
else. Likt Asplund (2002) värjer jag mig mot idén om att tänkande 
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(och tolkning) sker i ett huvud. Det sker i interaktion med andra, 
deras handlingar och deras förståelse.  

Tolknings- och förståelseakten är kopplad till forskarens förståelse 
av de fenomen som studeras. I tolkningsprocessen finns dialektiska 
egenskaper uttryckta i relationen mellan forskaren och de människor 
som studeras, mellan del och helhet samt mellan tolkning och förstå-
else (Ödman, 1979). Inte minst mellan teori och empiri i forsknings-
processen sker en växelverkan som driver framåt, omvandlar och 
överskrider de tolkningar som tidigare gjorts. Det är inte ett villrådigt 
famlande, eftersom idéer och antaganden om vad samverkan skulle 
kunna vara finns. Detta ger sökandet en viss styrfart. Exakthet och 
precision saknas från början, men tilltar efterhand. Teorin är dock 
inte att betrakta som en modell eller utgångspunkt, ej heller som ett 
resultat. Den är förbunden med empirin och tar form i en växelverkan 
dem emellan (Alvesson et al., 1994).  

Berättelsen i avhandlingen har formulerats under tidens gång, mer 
som en epilog än som en prolog. På samma sätt som berättelsen om 
samverkan har växt fram har beskrivningen om hur studierna gick till 
formats efter hand. Det innebär att mina handlingar har präglats av 
intentioner, som inte alltid varit vare sig uppenbara eller tydliga när 
det gäller att skriva en avhandling. Efterhand som jag återskapar 
handlingarna blir de uppenbara och meningsfulla i det avseendet, i 
alla fall för mig, vilket har att göra med att studierna inte alltid har 
designats och genomförts för att vara en del av en avhandling. På 
samma gång har handlingar, trots att de inte synes ha bidragit till 
tillkomsten av avhandlingen, varit en del av dess tillkomst och blivit 
en del av berättelsen om hur den kom till. Det tog ett tag innan det 
blev denna uppsats, men ”Ibland är det viktigt att börja göra det man 
ska utan att veta riktigt vad man ska göra eller hur.” (Lindholm 
1979:15). Själv kan jag inte förstå det på annat sätt än att det är så här 
det har gått till.  
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English summary 

 
 
Collaboration projects – background and purpose

of the studies 
 
The collaboration projects studied in this thesis originate from na-
tional experiments conducted from the late 1990s to the early 2000s. 
Common resources from various organizations are brought together 
in collaboration projects with a view to coordinating evaluations and 
actions in order to achieve more effective rehabilitation that will help 
people to work. New forms of political governance for public organi-
zations were also tested in the experiments. The activities were often 
carried out as collaboration projects with joint evaluation groups and 
through co-localization.  

The actors in the collaboration projects brought their various 
boundaries (in the form of rules, values and preconceptions) from 
their regular activities, to have meetings with other activities with 
different boundaries in order to collaboratively organize new bounda-
ries. In these meetings, the collaboration projects constituted attempts 
to organize activities by crossing the boundaries that had previously 
governed them – boundaries that had evolved historically and found 
expression in rules, administrative systems and different classification 
principles originating when welfare was organized (Lindqvist, 2000).  

On the one hand, taking the approach of studying the organization 
of collaboration projects on the basis of boundary-related problems 
emphasizes that the collaboration occurs in a localized manner within 
a context that has multiple boundaries of varying significance. On the 
other hand, boundaries between organizations that were previously 
stable and distinct start to become confluent and indistinct. This may 
be the result of the trend toward organizing welfare activities into 
networks, temporary organizational forms such as projects, and a 
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number of other different collaborative forms (Marchington et al., 
2005). To deal with the fact that one can no longer restrict oneself to 
studying “formal organizations” when examining organization (they 
must also take into account the organizing that occurs between or-
ganizations), Hernes (2004) mean that one should instead study or-
ganization as a spatial construction. One method for doing so is to 
analyze key boundaries.  

The purpose of the thesis is to achieve an understanding why col-
laboration projects encounter difficulties in contributing to lasting 
integration between government organizations. Consequently, it is 
important to describe and analyze how collaboration projects are or-
ganized. Earlier studies have shown that boundaries can be ascribed 
various degrees of significance in collaboration projects, but also that 
such projects can contribute to construction of new or different 
boundaries. Therefore, it is important to understand which bounda-
ries are the key in organizing collaboration projects. In my thesis, I 
will answer the following main question: what significance do 
boundaries have in the organization of collaboration projects? 

The thesis is based on four articles. The first article elucidates the 
ways in which different boundaries are constructed when inter-
organizational collaborations are carried out by government authori-
ties. The second article develops a model for analyzing uncertainty 
factors in the interaction environment of the project. The third article 
addresses the problem of implementing, within the public sector, 
results from development projects in the home organization. The 
fourth article analyzes the ways in which collaboration projects can 
increase integration between government organizations. 

 
 

Boundaries and collaboration projects 
 
Boundaries have different meanings in the organization theory. In 
inter-organizational theories they refer to dividing lines between the 
resources and activities available to one’s organization and the re-
sources and activities that exist outside of it. A distinct boundary is 
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drawn between the organization and the outside world. Such perspec-
tives are sometimes referred to the term “contingency theory” (Scott, 
2003), where the primary focus is put on external environmental 
factors and the ways in which the organization can coordinate its 
conditions and assumptions with its conception of the outside world 
(Warren, 1967; Whetten, 1981; Rogers et al., 1982). Inter-
organizational boundaries define the individual organization as an 
entity in order to demarcate it from other organizations. Within this 
tradition there are traditional project theories in which projects are 
expected to be delimited organizationally and financially from other 
(regular) activities (Morris et al., 1987; Pinto et al., 1988; Packen-
dorff, 1993). Network theories also describe a spatial delimitation 
(Powell, 2001). In new institutional theory, the boundary discussion 
occurs in the form of institutional fields (DiMaggio et al., 1983). The 
institutional boundaries show mainly that organizations work within 
a common field – in other words, here is a delimitation that extends 
beyond the organizational entity. Affiliation with a given field is a 
product of the needs to legitimize their activities, which in turn un-
derlies the institutional isomorphism that characterizes the boundaries 
within the field. These fields constitute demarcations that are charac-
terized by a relatively clear label such as hospital, school, bank, insur-
ance company etc.  

Models for boundary organizations and boundary objects are de-
veloped to supplement the discussion of boundaries in these theories 
and emphasize the importance of the boundary in the organization 
process and in the behaviour of the actors. Such organizations and 
objects are generally viewed as a type of intermediary between 
boundaries, an arena within which boundaries can be engaged, or 
where actors can move across or outside of the boundaries. Boundary 
objects offer a way to describe how differences in preconceptions and 
activities can be managed by having actors come together around a 
single object (Star and Griesemer, 1989). Actors can use boundary 
organizations as a meeting place for an activity on which they wish to 
collaborate and, within that context, such organizations provide a 
legitimate place to develop and use boundary objects in relation to 
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different parties and professions from different social contexts (Gus-
ton, 1999). This makes it interesting to further elucidate the ways in 
which boundary organizations and objects impact opportunities for 
creating and stepping across boundaries.  

One key part of the demarcation process in the collaboration pro-
jects consists of delimitation, both in time and space, which entails 
expectations of greater flexibility in terms of how different boundaries 
will be managed and of inward and outward movement across the 
boundaries that are demarcated when the projects are constructed. 
The model that is used to discuss boundaries in the organization of 
collaboration projects distinguishes between two types: structural 
boundaries and conceptual boundaries. The structural boundaries are 
physical (co-localization of activities) or essentially physical (the 
groups that will do the work). They pertain mainly to everything we 
are able to perceive. On the other hand, the conceptual boundaries 
may be descriptions or key terms that emphasize the intent or mission 
of the collaboration project, and point to the symbolic significance 
that the project might have. In answering the questions posed in the 
thesis, the discussion of boundaries will be based on boundary organi-
zations and boundary objects, and on how they can be managed in 
collaboration projects to create new boundaries, regulate access, set up 
obstacles, and create distinctions in collaborations between organiza-
tions. 

 
 

Collaboration projects and the importance
of boundaries 

 
New working methods, routines and structures are developed in the 
collaboration projects, demonstrating that it is possible to develop 
collaboration between professions associated with different govern-
ment authorities. Despite this, the collaboration projects do not con-
tribute significantly to greater collaboration between different home 
organizations. One reason for this is that traditional project planning 
does not take into account the fact that projects represent a form for 
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organizing activities that also need to organize their relationship to the 
outside world. The collaboration projects are not primarily projects 
such as, for instance, construction projects, which have a fully defined 
task, it is assumed that they must be unique and temporary in nature. 
Such expectations can also be imposed on collaboration projects to 
some extent, but they are expected mainly to be part of the home 
organization’s development, enabling contribution to changes in the 
regular activities.  

From the perspective of considering projects as part of regular ac-
tivities, an understanding of how projects are organized as part of the 
government organization becomes the key. In this regard, the collabo-
ration projects offer a complex arena for the actors, each of which 
brings its own boundaries in the form of competencies, regulations, 
administrative systems, management structures etc. Therefore, the 
organization of the collaboration projects involves a multiple bound-
ary construction that has both autonomous and integrating elements. 
In this context, an analysis of the organization’s boundaries offers an 
understanding of why collaboration projects encounter difficulties in 
contributing to inter-organizational collaboration between the gov-
ernment organizations.  

The fact that collaboration projects involve multiple government 
authorities with different professions means that negotiations and 
agreements will determine user access, the decision-making mecha-
nism, and the resources that will be used. This entails that the actors 
construct common boundaries and boundary organizations through 
negotiation, compromise and adaptation. These boundary organiza-
tions are thus constructed as an arena for supporting greater integra-
tion between the regulations, managements, professions and compe-
tencies of the various government authorities. This construction proc-
ess also clarifies where the boundaries between the home organiza-
tions and professions are. In contrast to Guston’s (1999) idea that 
boundary organizations develop stability through a clear and strong 
relationship to the regular activities and their management, this cir-
cumstance is a part of the fundamental problem facing collaboration 
projects.  
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Organizing into projects liberates resources and activities to enable 
the actors to focus on the task at hand. A parallel consequence is that, 
in collaboration projects, a distance is created between the projects 
and the colleagues and managers involved in the regular activities. 
Because the collaboration projects play an intermediary role in bridg-
ing boundaries and holding them together, their function as bound-
ary organizations is significant. At the same time, the collaboration 
projects do not succeed in forging sufficiently stable relationships with 
the home organizations. One reason is that all of the attention is de-
voted to organizing the collaboration projects, which then takes away 
from the importance of the collaboration projects as part of the home 
organization. The collaboration projects become an arena for ex-
change and greater integration between the collaborating actors, but 
the collaboration remains mainly within the projects. This boundary 
organization construction is thus not tied strongly enough to the 
permanent organizations in order to contribute to greater collabora-
tion between the home organizations.  

In all of the cases studied in this thesis, the collaboration remains 
mainly within the spatial delimitations of the collaboration projects. 
The structural and conceptual demarcations distinctly focus on the 
spatial boundary construction, even though it contains a multiple set 
of boundary problems. Actors regulate their relationships with one 
another in the projects, as well as their relationships to the outside 
world, because of boundaries in collaboration projects. In other 
words, the organization of collaboration projects does not simply 
involve access to a large and varied number of borders of different 
characters and functions. These boundaries are constructed not only 
to organize the collaboration, but also to construct the relationships 
to, amongst other entities, the home organizations. Despite this, the 
collaborative activities that are organized as projects are primarily 
convergent in nature; in other words, an effort is made in those activi-
ties to construct them primarily among those who are in the work 
group or on the rehabilitation team. The relationships to surrounding 
actors are defined based on the conditions and assumptions of the 
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collaboration projects. As a result, the collaboration projects tend to 
become loosely connected to the permanent organization. 

Neither earlier collaboration nor project theories appear to suffi-
ciently explain an understanding of collaboration projects as part of 
an organization’s development work. Each approach misses the key 
aspects of the function and purpose of collaboration projects. Col-
laboration theories often derive their explanations from formal struc-
tures and overlook the dynamics involved in considering boundary 
problems, where organization occurs regardless of any formal struc-
tures. Project theories are based on the planning of a delimited activ-
ity and are consequently of limited use in understanding the condi-
tions facing government organizations when development work oc-
curs in a collaboration involving multiple organizations.  

An alternative is to develop a theory of organizational boundaries 
in the context of inter-organizational collaboration that is based on 
the construction of boundaries during organization, but are not lim-
ited by the boundaries of the formal organization. Organizing leads to 
organizations of a somewhat temporary and stable nature that con-
tributes to accomplishing the government authority’s mission. Fur-
thermore, the organization consists of the actors’ boundary construc-
tions, which are created through their patterns of actions. In other 
words, it is not neither large stable organizations nor small temporary 
projects that are the means of accomplishing the mission, but it is the 
organization of inter-organizational relationships that are the product 
of the task of creating collaboration.  

(SOU, 1996:85; Ds, 2001:61; S. Johansson, 2005; Eriksson-
Zetterquist et al., 2006). 

(T. Blomquist et al., 1998; S. Johansson et al., 2007) 
(Lundin et al., 1995; Ekstedt et al., 1999; Sahlin-Andersson et al., 

2002; Söderlund, 2004) (R. Johansson, 2002) 
(C. Blomquist, 1996; Rombach, 1997; Blomqvist et al., 2000; 

Norén, 2001) 
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