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Vem är jag?

 Forskare på Linköpings universitet

 Skrivit en avhandling om samverkan inom ramen för 
samordningsförbund
 In Cooperation We Trust: Interorganizational Cooperation in 

Return-to-Work and Labour Market Reintegration

 Forskar för närvarande om samverkan mellan 
Försäkringskassan, arbetsgivare och företagshälsovård 



Försäkringskassan

Landsting Kommun

Samordningsförbund

Arbetsförmedlingen

FINSAM: Finansiell och politisk 
samordning 



Vad diskuterar samordningsförbunden?

 Faser och mognad i förbunden: från projekt till något annat?
 Hur avslutas projekt: vad ska tas tillvara och hur?

 Lärande?

 Hur påverkas strukturer?

 Samhällsutvecklingen är inte samverkansinriktad
 Regelförändringar och sektorisering försvårar för förbunden

 Vad är samordningsförbundens roll?
 Rehabiliteringsaktör, samverkansstödjare eller konsult?

 Pengar!
 Vad ska finansieras, och hur? 



Försäkringskassan

Landsting Kommun

Samordningsförbund

Arbetsförmedlingen

Fyra parter, fyra system



Systemteori: vad är ett system? 

 Samhället är inte en hel, organisk och harmonisk enhet

 Det vi kallar samhälle kan delas in i en rad olika system

 Varje system har sin egen inneboende logik

 Sociala system karaktäriseras av kommunikation (till skillnad 
från t.ex. biologiska system)

 Kommunikationen inom ett system söker efter att tillskriva 
mening till händelser och ting

 System kommunicerar olika, med skilda begrepp och 
perspektiv
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Systemteori, eller en liten lektion i 
projektionslära
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Vad är ”disability”? - ett systemteoretiskt 
perspektiv



Effekter av samverkan?

 Tydliggör problem och behov av tvärsektoriellt arbete

 Personal upplever ofta samverkan som positivt och berikande 

 Kräver stora initiala resurser

 Ställer höga krav på ledning, legitimitet, engagemang och 
innovativa lösningar

 Svårt att mäta effekter – förstått som personer tillbaka i arbete 
eller förändrade sjuktal

 Samhällsekonomiska effekter dröjer och kan inte isoleras till 
samverkan

 Ingen vetenskaplig ”evidens”
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Fyra studier av samverkan

1. Studie av multiprofessionella rehabiliteringsteam
 Fokusgrupper med 12 team, intervjuer med vårdcentralschefer

2. Studie av chefers perspektiv på samverkan
 35 intervjuer med chefer (FK, AF, kommun, landsting)

3. Studie av handläggares perspektiv på samverkan och 
regelförändringar
 2 PBL-grupper som träffades 7 gånger vardera, extern handledare och 

forskare medverkade

4. Studie av implementeringsprocesser i samordningsförbund
 Fallstudie av implementering av samverkansteam i två samordningsförbund
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Studie 1: Vad är arbetsförmåga? 

 

Perspektiv på arbetsförmåga 
                     Holistisk     Reduktionistisk 

 
Positiv till  
samverkan 

 

 
 
 

Negativ till  
samverkan 

 

 

Samverkans-
inriktade  
läkare 

 
Övrig vård-
personal 

Försäkrings-
kassan 

“Traditionella”  
läkare 
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Studie 1: Arbetsförmåga?

Försäkringskassehandläggare: Så klart, vi tittar inte på sjukdom; 
vi tittar på arbetsförmåga. 

Arbetsterapeut: Ni tittar på arbetsförmåga och vi tittar på 
sjukdom. 
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Studie 1: Arbetsförmåga?
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Studie 1: Vad gör en målare? 

 ”’Vad gör du som målare?’ ’Jag spacklar.’ Och han spacklade 
sån här sandspackel 100 kilo om dan och han hade så ont i 
axeln.” 

 ”En annan kille som var målare: ’Vad gör du när du målar?’ ’Jag 
målar bara socklar’. Han stod på knä hela dan och målade 
socklar. Ja, det är klart man har ont i knäna.” 
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Studie 2: Varför samverka?
FK AF Landsting Kommun

Målgrupp Arbetsoförmögna, 
i arbetsför ålder

Anställningsbara, i 
arbetsför ålder

Sjuka och 
funktionshindrade, 
alla åldrar

Socialt exkluderade, 
arbetslösa, 
funktionshindrade, 
alla åldrar

Motiv för 
samverkan

Återgång i arbete 
för sjukskrivna

Återgång i arbete för 
arbetslösa Hälsa, livskvalitet Självförsörjning, 

social trygghet

Prioriterad fas Tidig-medel Sen Tidig Tidig-sen

Samstämmighet 
med förbundets 
mål

Hög Låg-medel Låg-medel Hög

Upplevt värde av 
samverkan

Högt: målen 
överensstämmer

Lågt: vill ha mer 
insatser i senare fas

Medel: högt 
intresse för 
samverkansarbete 
lågt intresse för 
återgång i arbete

Medel-högt: önskar 
mer långsiktiga 
satsningar

Engagemang i 
samverkan Högt Lågt Medel Medel-högt

(Baserat på två samordningsförbund i Östergötland, 2007-2008)



Studie 2: Organisatoriska förutsättningar

 Interna problem (omorganisation, problem med budget…) påverkar 
samordning negativt 

 Arbetsförmedlingen saknar tydlighet från ledningen kring 
samordningsfrågor 

 Generella problem med att implementera nya arbetsformer som ligger
utanför den egna kärnverksamheten



Studie 2: Var finns samverkansarbetet?

Samverkan
Samverkan

Samverkan
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Studie 3: Vilka samverkar i rehabilitering?

Sjukvård Försäkringskassa

Arbetsförmedling Kommuner

Samordnings-
förbund

Arbetsgivare

Företagshälsovård
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Sjukskriven 
individ

Sjukskriven 
individ

Arbetsuppgifter
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Studie 3: Olika faser, olika premisser
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(Baseras på diskussioner med handläggare på FK, AF, två kommuner samt vårdpersonal)

Återgång i arbete-fas 
(<180 dagar)

Omställningsfas
(>180 dagar)

Relevanta aktörer Läkare, försäkringskasse‐
handläggare, arbetsgivare, 
företagshälsovård

Försäkringskassehandläggare, 
arbetsförmedlare, (vårdpersonal)

Relevanta kompetenser Medicinsk kunskap, försäkrings‐
regler, kunskap om 
arbetsplatsförhållanden

Terapeutiska och motiverande 
färdigheter, kunskap om arbetsliv 
och arbetsmarknad, 

Samverkansbehov Sjukvård – försäkring – arbetsplats 
– företagshälsovård

Försäkring – arbetsförmedling –
arbetsmarknadens parter

Framgångsfaktorer  för rehabilitering Kommunikation med arbetsgivare, 
medicinsk status, arbetsförmåga, 
social kontext 

Motivation, anställningsbarhet, 
social kontext, medicinsk status

Hinder för rehabilitering Brist på kompetens i bedömning av 
arbetsförmåga, samverkans‐
fientliga policies, brist på 
incitament för arbetsgivare, 
tidspress, brist på företags‐
hälsovård

Bristande motivation, arbetslöshet, 
konkurrens på arbetsmarknaden, 
brist på alternativa arbeten, 
ekonomiska bekymmer

Återgång i arbete-fas 
(<180 dagar)

Omställningsfas
(>180 dagar)

Relevanta aktörer

Relevanta kompetenser

Samverkansbehov

Framgångsfaktorer  för rehabilitering

Hinder för rehabilitering

‐

Läkare, försäkringskasse‐
handläggare, arbetsgivare, 
företagshälsovård
Medicinsk kunskap, försäkrings‐
regler, kunskap om 
arbetsplatsförhållanden
Sjukvård – försäkring – arbetsplats 
– företagshälsovård
Kommunikation med arbetsgivare, 
medicinsk status, arbetsförmåga, 
social kontext 
Brist på kompetens i bedömning av 
arbetsförmåga, samverkans‐
fientliga policies, brist på 
incitament för arbetsgivare, 
tidspress, brist på företags
hälsovård

Försäkringskassehandläggare, 
arbetsförmedlare, (vårdpersonal)

Terapeutiska och motiverande 
färdigheter, kunskap om arbetsliv 
och arbetsmarknad, 
Försäkring – arbetsförmedling –
arbetsmarknadens parter
Motivation, anställningsbarhet, 
social kontext, medicinsk status

Bristande motivation, arbetslöshet, 
konkurrens på arbetsmarknaden, 
brist på alternativa arbeten, 
ekonomiska bekymmer



Studie 4: Implementering av samverkan

 Fallstudie av implementeringsprocesserna kring två 
samverkansteam i två förbund

 Teamen hade liknande sammansättning och syfte, samt visade 
lika goda resultat 

 Varför lyckades implementeringen i det ena fallet, men inte i det 
andra?
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Team 1 Team 2

Medverkande myndigheter

(Siffra anger omfattning, enligt 
avtal vid verksamhetens start.) 

Försörjningsstöd (1,0)
Försäkringskassan (1,0)
Arbetsförmedlingen (1,0)
Socialkontoret (1,0)
Landstinget, sjuksköterska (1,0)

Försäkringskassan (1,0)
Arbetsförmedlingen (2,0)
Socialkontoret (1,25)
Landstinget, arbetsterapeut (1,5)

Målsättning
Minst 25 % (senare reviderat till 40 %) av 
deltagarna ska efter sex månaders aktualitet 
ha gått vidare till arbete eller utbildning.

1/3 av deltagarna ska efter 12 månader 
ha gått vidare till arbete eller studier. 
1/3 ska ha en planering för 
sysselsättning/rehabilitering med längre 
tidsperspektiv än 12 månader. 

Resultat
Målsättningen uppnåddes. 
Samhällsekonomisk analys visar på god 
långsiktig lönsamhet för alla myndigheter 
utom Arbetsförmedlingen, vars kostnader för 
lönebidrag ökar.  
Insatsen uppskattas betala tillbaka sig på 13 
månader ur ett samhällsperspektiv.

Målsättningen har till stor del uppnåtts. 
Samhällsekonomisk analys visar på 
långsiktig lönsamhet för alla 
myndigheter utom Arbetsförmedlingen, 
vars kostnader för lönebidrag ökar. 
Landstingets insats beräknas dock inte 
återbetala sig förrän efter 88 månader. 
Den sammantagna insatsen uppskattas 
betala tillbaka sig på 20 månader ur ett 
samhällsperspektiv.



Studie 4: Tidslinje och material
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2005‐2006

•Kontrakt
•Verksamhetsplaner
•Lagtext

2007

•Intervjuer med 
chefer

2008

•Utvärderingar av 
teamen

2009

•Gruppintervjuer 
med handläggare
•Intervjuer med 
chefer



Studie 4: Vad är implementering?

 När innovationer sätts i användning (Rogers 2003), innefattar 
en beteendeförändring

 En specifik uppsättning aktiviteter för att införa en aktivitet eller 
ett program av kända dimensioner i praktik (Fixsen et al 2005)
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Samordningsförbund 1

 Teamet startade 2006 och lades ner 2008

 Ett bland många tidsbegränsade projekt

 Testa först – utvärdera – implementera eller lägg ner

 Oro om svårigheter att implementera i offentliga organisationer 
med bestämda arbetssätt
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Samordningsförbund 1, strategi
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Samordningsförbund 1

 Teamets medlemmar uttrycker stor besvikelse över 
nedläggningen

 Kritik mot projektformen

 Kritik mot de statliga myndigheternas inställning
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Vad stjälpte processen?

 Projekt ställs mot nuvarande praxis; svårare lägga ner 
etablerade arbetsformer

 Implementeringsstrategin innebar en avgränsad och kort 
implementeringsprocess
 Öppnade möjligheten för en enskild part att fälla gemensamma 

projekt

 Tillfälligheter fick större inflytande: 
 Det var ju slumpen egentligen. Hade den här diskussionen kommit fyra-fem 

månader senare så hade det inte varit nåt problem, då hade det funnits kvar. Men 
det var just då, vid den tidpunkten när det såg så risigt ut på personalsidan på AF. 
(Samordnare, förbund 1)
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Samordningsförbund 1, framtiden

 Växande insikt att strategin inte fungerat som avsett

 Vad kan implementeras?

 Vad är egentligen implementering? 

 Projekt eller kunskapsutveckling?



Samordningsförbund 2

 Teamet startade 2005 och drivs fortfarande

 Central del i samordningsförbundets verksamhet
 ”Sinnebilden av vad ett samordningsförbund står för”

 Teamet ett nav som övrig verksamhet kretsar kring

 Kontinuerlig utvärderings- och uppföljningsprocess
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Samordningsförbund 2, strategi
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Samordningsförbund 2

 Chefer hävdar att förbundet inte diskuterat implementering

 Teamet som naturlig del av förbundet, kärnverksamhet

 Teamet ”går inte att implementera” 
 Det är för komplicerat

 Det ryms inte inom ordinarie uppdrag
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När är något implementerat?

 När en innovation blivit institutionaliserad och en del av 
mottagarens ordinarie verksamhet

 När innovationen förlorat sin egenskap av nyhet

(Rogers 2003)

 Måste implementering innebära övertagande av kostnad och 
verksamhet?

 Vad är implementering?
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Vad är implementering?

 När innovationer sätts i användning (Rogers 2003)

 En specifik uppsättning aktiviteter för att införa en aktivitet eller 
ett program av kända dimensioner i praktik (Fixsen et al 2005)
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Implementeringsobjektet i  
samordningsförbunden
 Vad är innovationen? 
 Teamen?

 Samverkan?

 FINSAM?

 Samordningsförbunden?

 Vad var implementeringsobjektet?
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Återuppfinning

 Nya idéer förändras ofta när de implementeras 

 Komplexa innovationer/metoder

 När mottagaren saknas detaljkunskaper

 Innovationer med breda tillämpningar

 Innovationer som ska lösa många olika problem

 Anpassning till organisationsstruktur

 Lokal stolthet och ägarskap
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Är återuppfinning ett problem?

 Mottagare uppfattar ofta återuppfinning som önskvärt

 Högre grad av återuppfinning leder till snabbare implementering

 Högre grad av återuppfinning leder till större varaktighet

(Rogers 2003)
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Återuppfinning i samordningsförbunden

 Hur återuppfann förbunden FINSAM?
 I förbund 1 huvudsakligen som ett projektstöd

 I förbund 2 huvudsakligen som ett stöd till utvecklandet av 
samverkansstrukturer

 Vad ska implementeras?
 Team?

 Samverkan?
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Vad fungerar?

 Vi har god kunskap om vad som inte fungerar, viss kunskap om 
vad som fungerar, men mycket kunskap saknas (Fixsen 2005)

 Förenklade strategier, som enbart informationsspridning eller 
träning av personal, fungerar sällan

 Interaktiva strategier med bred ingång har bättre förutsättningar

 Finns inga färdiga checklistor, eftersom många saker påverkar 
processen
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Vad påverkar implementeringsprocesser?

 Implementeringsobjektets karaktär

 Organisationers kapacitet att ta till sig kunskap och nya 
arbetssätt

 Organisationers struktur 

 Stöd från och kunskaper hos ledningen

 Tid

 Relation mellan organisationer

 Förändringsagenters agerande och relation till organisationen
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Förändringsagenter
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Förändringsagenter

 Har som roll att främja flödet av innovationer

 Framgångsfaktorer:
 Agentens kontaktnät och kommunikation med klienterna

 Klientorientering, snarare än avsändarorientering

 Implementeringsstrategins kompabilitet med klienternas behov

 Agentens trovärdighet

 Kontakt med opinionsledare och grindvakter i organisationer

 Förmåga att öka klienters förmåga att utvärdera innovationer
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När tar det stopp?

 Vem är grindvakt i organisationen?
 Chefer?

 Medarbetare?

 Organisatoriska hinder för förändring
 Nationella regelverk

 Standardiserade arbetsformer
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Förändringsagenter och grindvakter i 
samordningsförbunden
 Samordnare och processtödjare tydliga förändringsagenter

 Chefer kan vara såväl förändringsagent som grindvakt

 Såväl samordnare som chefer har varit viktiga för utvecklingen 
av strategier

 Samordnarens relation med cheferna avgörande
 Samordnarens autonomi

 Vilket ansvar ges, och vilket tas?

 Formellt och informellt inflytande
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Strategins betydelse

Samordningsförbund 1
 En formaliserad strategi baserad på 
utvärdering och implementeringsbeslut 
ledde till mer grindväkteri från chefer, 
mer hänvisande till organisatoriska 
svårigheter, samt större möjligheter att 
dra sig ur samverkan 

Samordningsförbund 2
 En integrerad och utvecklingsinriktad 
strategi gjorde det möjligt för chefer att 
stödja lokala arbetsformer, trots att de 
representerade nationella myndigheter
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(Greenhalgh et al 2004)



Organisationsutveckling genom 
individuellt och organisatoriskt lärande
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Utvecklingslogik Implementerings-
logik  

Utvecklings-
inriktat
lärande: 
•Förändring
•Förbättring
•Artikulering 

Explicita arbetsprocesser

• Uppgifter och rutiner som de 
föreskrivs
• Baserat på explicit kunskap 
(idéer, evidens, teorier och 
modeller)

Implicita arbetsprocesser
• Uppgifter som de 
omdefinieras och görs i 
praktiken
• Baserat på ”tyst” kunskap
• Karaktäriseras av variation 
och improvisation 

Adaptivt 
lärande: 
• Internalisering
• Rutinisering
• Standardisering

(Ellström 2002)



Lärandecirkeln
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Hur arbetar vi idag?
Vad är positivt/negativt?

Varför arbetar 
vi som vi gör?

Vilka alternativ finns?
Hur kan man göra istället?

Förslag till nytt arbetssätt
Utveckla den nya lösningen

Pröva den 
nya lösningen

Reflektera 
över hur
det har gått

Hur ska vi 
fortsätta 
arbeta? 1

2

3
4

5

6

7

 Per-Erik Ellström



Organisatoriskt lärande

 När har en organisation lärt sig något?

 Krävs att processen lämnat formella spår i organisationen
 Policy, riktlinjer, regler, rutiner för agerande

 Organisationer består av individer, men lärandet får inte stanna 
på den nivån
 Individuellt lärande är nödvändigt, men inte tillräckligt
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