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1. Inledning 

Avsnittet syftar till att introducera området arbetsmarknadspolitik och det empiriska fallet 

Örnsköldsviks kommun. Efterföljande problembakgrund beskriver hur kommunal 

arbetsmarknadspolitik saknar ett enhetligt och formellt begrepp, problematiken med att 

arbetsmarknadspolitik angränsar till liknande politikområden, samt hur detta har resulterat i 

en väldigt stor lokal variation i vilka åtgärder kommuner vidtar. Vidare beskrivs hur 

arbetsmarknadsinsatser mot ungdomar är ett område som ställer höga krav på 

myndighetssamverkan. Baserat på denna bakgrund presenteras en problemformulering som 

fastställer studiens sammanhang. Detta mynnar ut i studiens syfte och frågeställningar vilket 

avslutas med relevanta avgränsningar. 

1.1 Introduktion  

En av regeringens högst prioriterade arbetsmarknadspolitiska utmaningar är den höga 

ungdomsarbetslösheten. Regeringen beslutade hösten 2014 om en nationell kraftsamling mot 

ungdomsarbetslöshet med målet att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i Europa år 2020 och att 

ingen ung ska vara arbetslös längre än 90 dagar. I detta arbete ses kommunernas roll som 

avgörande, varvid en Delegation med namnet Delegationen för unga till arbete (Dua) tillsatts. 

Syftet är att ge större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet 

på kommunal nivå. Dua arbetar för att främja statlig och kommunal samverkan och utveckling 

av nya samverkansformer (Dua, 2015).  

Örnsköldsviks kommun är en bland Sveriges 290 kommuner. Som ett led i Regeringens 

kraftsamling mot ungdomsarbetslöshet initierade kommunen en kommunövergripande satsning 

med namnet LIFI (Lots-In-För-Individen). Syftet med satsningen är att undvika att arbetet med 

unga sker i stuprör. Genom att bygga en struktur för samverkan och samordning mellan 

kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, det privata näringslivet och privata skolor 

i Örnsköldsvik vill man fånga upp alla unga mellan 16 och 24 år som hamnat, eller riskerar att 

hamna utanför arbetsmarknad och studier. Bakom satsningen står en styrgrupp med 

representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, förvaltningschefer 

och kommundirektören – all med beslutsfattande mandat inom respektive verksamhet. 

Satsningen har ett uttalat mål: att ungdomsarbetslösheten i kommunen ska vara lägre än 

riksgenomsnittet (Örnsköldsvik kommun, 2015).  
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Att politikområden präglas av samverkan blir allt vanligare i en tid där government blivit 

governance - centralstyrning ersätts alltmer av interaktiv samhällsstyrning där nätverk och 

samverkan mellan olika aktörer och organisationer ses leda till ett mer effektivt och målstyrt 

arbete. Samtidigt riskerar samverkan leda till ett sämre ansvarsutkrävande och ett ineffektivt 

samarbete som grundar sig i konflikterande mål och prioriteringar mellan aktörer. 

1.2 Problembakgrund  

Arbetsmarknadspolitik är i enlighet med nuvarande politik och lagstiftning ett statligt 

ansvarsområde och en viktig del av välfärdspolitiken. Det övergripande syftet med 

arbetsmarknadspolitik är att få arbetslösa individer till någon form av sysselsättning (SKL, 

2007, 4; Thorén, 2012, 49). Arbetslöshet är en ständigt aktuell fråga och innebär i praktiken att 

det finns människor som kan arbeta men inte har någon sysselsättning. Arbetslösheten i Sverige 

tog fart i samband med finanskrisen under hösten 2008 och har sedan dess legat på en högre 

nivå än före krisen, samtidigt visar trender på en alltmer sjunkande arbetslöshet. Antalet 

arbetslösa i åldrarna 15-74 år uppgick till 7,5 % i januari 2016, vilket är 0,9 procentenheter 

lägre än föregående år. Motsvarande siffor för arbetslösa ungdomar i åldrarna 15-24 år uppgick 

till 18,9 procent i januari 2016 (SCB, 2016). Ungdomar kan därför ses som ett särskilt 

problematiskt område när det kommer till just arbetslöshet.  

1.2.1 Den arbetsmarknadspolitiska utvecklingen 

Sveriges arbetsmarknadspolitik har genomgått stora förändringar de senaste decennierna enligt 

Mattias Bengtsson och Thomas Berglund (2012) . I deras studie beskriver de hur offensiva 

åtgärdsprogram alltmer ersatts av defensiva; betoning har flyttats från att förbättra den 

arbetslöses möjligheter på arbetsmarknaden till att istället öka utbudet av arbetskraften 

(Bengtsson & Berglund, 2012, 21). För att beskriva dessa förändringar i 

arbetsmarknadspolitiken är en första distinktion den mellan passiva och aktiva åtgärder. Passiva 

åtgärder avser någon form av försörjningsstöd och aktiva åtgärder syftar till aktivering av den 

arbetslösa genom utbildning, coaching och praktik. Både offensiva och defensiva 

åtgärdsprogram förutsätter aktiva former av åtgärder (Ibid).  

Historiskt har Sveriges arbetsmarknadspolitik präglats av generösa passiva åtgärder samtidigt 

som det satsats mycket resurser på aktiva åtgärder för att möta en rörlig arbetsmarknad med en 

rörlig arbetskraft (Furåker & Blomsterberg, 2009, 295). Förändringen som skett över tid kan 

initialt knytas till recessionen under 1990-talet då arbetslösheten mångdubblades: 1,6–3,3 

procent arbetslöshet perioden 1985-1993 till 5,8–10,2 perioden 1993-1997 ( Bengtsson & 
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Berglund, 2012, 24). Detta medförde åtstramningar i passiva och aktiva åtgärder som en följd 

av det budgetunderskott arbetslösheten ledde till. Kvalificering till A-kassan försvårades och 

allt fler blev beroende av kommunalt försörjningsstöd vilket ledde till att både från kommunalt 

och statligt håll ställdes motkrav i form av aktivering i utbyte mot passiva åtgärder (Bengtsson 

& Berglund, 2012, 28). 

 I en europeisk kontext betonades alltmer en arbetsmarknadspolitik som aktiverar de arbetslösa, 

och Sverige var inget undantag - efterfrågeinriktade åtgärder ersattes av utbudsinriktade 

åtgärder som utbildning och praktik. Den förändring av arbetsmarknadspolitiska åtgärder som 

skett över tid, där offensiva åtgärder ersatts av defensiva, kan förstås som en strategi för att 

bekämpa passivisering och uppkomsten av bidragskulturer (Bengtsson & Berglund, 2012, 22). 

Även Garsten & Jacobsson (2004) beskriver en liknande förändring där 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tidigare handlat om hur arbetsmarknaden kan anpassas 

efter individen, ersatts av hur individen kan anpassas till arbetsmarknaden (2004, 1). Mot denna 

arbetsmarknadspolitiska bakgrund och utveckling har den kommunala arbetsmarknadspolitiken 

blivit ett viktigt verktyg i mötet mellan individ och arbetsmarknad. Framförallt ungdomar blir 

i detta avseende en central målgrupp då det dels finns en utbredd arbetslöshet för denna 

åldersgrupp men också för att dessa, ofta efter gymnasial utbildning, riskerar bli sysslolösa på 

grund av uteblivna studier och sysselsättning.  

1.2.2 Kommunal arbetsmarknadspolitik 

Ovanstående avsnitt ger en tydlig bild av hur synen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

förändrats över tid. Det är dock inte bara synen på åtgärder som förändrats, utan även synen på 

vilken politisk nivå arbetsmarknadspolitiken ska genomdrivas – vilket leder oss in på området 

kommunal arbetsmarknadspolitik. Trots att kommunerna är den näst största aktören inom 

arbetsmarknadspolitiken efter Arbetsförmedlingen (Lundin, 2008, 3), i en enkätstudie 

genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2011, 9) visade att 93 procent av 

kommunerna satsar egna medel på arbetsmarknadsåtgärder, är området kommunal 

arbetsmarknadspolitik ett relativt outforskat kunskapsområde som saknar tydliga direktiv, 

systematisk dokumentation och bristande uppföljningar. Mot denna bakgrund genomförde 

Katarina Thorén, fil.dr. i socialt arbete vid Uppsala universitet, på uppdrag av 

arbetsmarknadsutskottet, en kunskapsöversikt över kommunal arbetsmarknadspolitik. 

Rapporten fick namnet Kommunal arbetsmarknadspolitik – en kunskapsöversikt över åtgärder 

för arbetslösa socialbidragstagare (2012). Rapporten ger en tydlig översikt och beskrivning av 

det nuvarande forskningsläget gällande kommunal arbetsmarknadspolitik.  
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Historiskt har kommunerna aktivt anordnat olika former av arbetsmarknadsrelaterad åtgärder 

för att hantera arbetslösheten på lokal nivå (Thorén, 2012, 45). Utvecklingen det senaste 

decenniet visar på ett alltmer aktivt kommunalt initiativ mot arbetslöshet och en undersökning 

från SKL beräknar att kommunerna lägger strax under 3 miljarder kronor per år för 

arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att det i 85 procent av landets kommuner finns 

arbetsmarknadsenheter (SKL, 2012, 11). Men, till skillnad mot arbetsmarknadspolitik saknar 

kommunal arbetsmarknadspolitik en klar definition. En gränsdragning som skiljer kommunal 

arbetsmarknadspolitik från den generella arbetsmarknadspolitiken kan beskrivas som: de 

åtgärder kommunala aktörer vidtar med målet att försöka minska arbetslösheten i den lokala 

regionen genom att skapa möjligheter för arbetslösa att komma närmare den reguljära 

arbetsmarknaden (Lundin, 2008, 9: SKL, 2011, 23).  

Utöver frånvaron av ett formellt definierat begrepp menar Thorén att kommunal 

arbetsmarknadspolitik är ett komplext område. Det saknar ett tydligt avgränsat politikområde 

utan angränsar till ett antal närliggande politikområden såsom socialpolitik, utbildningspolitik 

och integrationspolitik. Detta innebär ett stort och växlande politik- och praktikområde 

beroende på vilket perspektiv som intas. Konsekvensen blir stora lokala variationer vad gäller 

omfattning, innehåll och utformning av åtgärderna (Thorén, 2012, 43,45).  

1.2.3 En ökad samverkan  

I den kommunala arbetsmarknadspolitiken är ungdomar ofta en målgrupp som kommuner 

aktivt riktar resurser mot. Kommunerna har genom det kommunala aktivitetsansvaret ett 

särskilt uppföljningsansvar mot ungdomar i åldern 16-20 år som inte studerar vid ett 

gymnasieprogram eftersom dessa inte kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning. Specifikt för 

arbetet med ungdomar är att kommuner i större utsträckning samarbetar med andra aktörer och 

utvecklar projekt tillsammans med dessa. Även finansieringen för ungdomsprojekt kommer 

ofta från flera olika källor såsom Europeiska socialfonden (ESF), Ungdomsstyrelsen samt det 

lokala näringslivet (Thorén, 2012, 92). Kommunala arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar är 

ett lika begränsat kunskapsområde som andra former av kommunala arbetsmarknadsåtgärder. 

Specifikt för detta område är att lagstiftningen gällande åtgärder för unga arbetslösa genomgått 

en övergripande förändring.  

2007 avskaffades både det kommunala ungdomsprogrammet (KUP) och ungdomsgarantin 

(UG) ersattes av jobbgarantin för ungdomar (Thorén, 2012, 93). En utredning från 

Ungdomsstyrelsens (2009) visade på flertalet problem gällande hur kommuner och andra 
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aktörer arbetar med att hjälpa unga mellan 16-25 år att komma ut på arbetsmarknaden eller 

återuppta studier. Problemen rör allt från kortvarig projektfinansiering, svårigheter att planera 

verksamheterna och framförallt problem när olika myndigheter och organisationer ska 

samverka vilket kan kopplas till aktörers olikheter gällande regler, mål och åtgärder.  

1.3 Problemformulering  

Ovanstående problembakgrund beskriver hur samverkan har blivit ett viktigt verktyg inom 

välfärdssektorn. Från statligt och kommunalt håll ses en vilja att samverka med andra aktörer 

för att effektivisera åtgärder inom området kommunal arbetsmarknadspolitik och 

ungdomsarbetslöshet. Forskningsrapporter och utvärderingar pekar mot stora brister i de 

kommunala samverkansåtgärderna: det tycks finnas en skillnad mellan idén om samverkan och 

den faktiska samverkan som sker. Studiens problemformulering tar avstamp i ovanstående 

resonemang och det faktum att det saknas forskning gällande vilka förutsättningar och hinder 

som finns för samverkande aktörer inom den kommunala arbetsmarknadspolitiken med 

åtgärder riktade mot ungdomar.   

Problematiken går att finna i att samverkansprocessen initialt grundar sig i ett direktiv eller en 

överenskommelse om samverkan mellan ett antal aktörer där åtgärder, effekter och mål 

fastställs. När samverkansprocessen når sitt slut, åtgärderna är genomförda och effekterna ska 

mätas, konstateras brister. Målet nåddes inte och åtgärderna fick inte de förväntade effekterna. 

Det problem och den kunskapslucka forskning inte lyckats fastställa är varför samverkan 

misslyckas, det vill säga vilka hinder och förutsättningar som finns för samverkande aktörer, 

organisationer och myndigheter inom området kommunal arbetsmarknadspolitik för ungdomar.  

1.4 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar och hinder som finns för 

samverkan mellan aktörerna i LIFI:s styrgrupp. För att söka svara på studiens övergripande 

syfte används följande frågeställningar:  

- Hur ser ansvarsfördelning och resursberoendet ut mellan aktörerna?  

- Vilka främjande respektive hindrande samverkansfaktorer kan identifieras?  

1.5 Avgränsningar  

Studien innefattar ett antal avgränsningar. Först och främst sker en geografisk avgränsning då 

detta är en fallstudie av Örnsköldsviks kommun och den samverkansstruktur de skapat. Vidare 

sker en avgränsning gällande vilken målgrupp den kommunala arbetsmarknadspolitiken riktar 
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sig till, i detta fall den typ av åtgärder som riktar sig mot ungdomar 15-25 år. Studiens 

undersöker inte det intra-organisatoriska samverkansarbetet inom respektive organisation utan 

studerar det inter-organisatoriska samverkansarbetet mellan organisationer och myndigheter. 

Detta innebär att kommunens respektive förvaltningar inte undersöks, istället kommunen som 

helhet i förhållande till externa aktörer. Slutligen sker en avgränsning i form av vilken instans 

som undersöks, varken brukarna eller frontlinjebyråkraterna studeras, istället riktas fokus mot 

den styrande och beslutande nivån som sker i den styrgrupp där aktörerna finns representerade.  

2 Tidigare forskning  

Området kommunal arbetsmarknadspolitik är, som antyddes i den inledande 

problembakgrunden, ett relativt outforskat kunskapsområde där det råder stor lokal variation 

mellan kommuner.  Gällande forskning på hur kommuner samverkar med andra aktörer så 

finns det ett antal studier, men även här råder det stor variation i hur samverkan bedrivits och 

vilka resultat som genererats. I detta avsnitt ges en överblick av den tidigare forskning som 

gjorts på området kommunal samverkan inom arbetsmarknadsåtgärder.  

2.1. Kommunal samverkan och arbetsmarknadsåtgärder  

Katarina Thoréns tidigare nämnda studie av den kunskapsöversikt som finns på området 

kommunal arbetsmarknadspolitik var av övergripande karaktär där hon framförallt 

problematiserade definitionen av kommunal arbetsmarknadspolitik och variationen av vilka 

åtgärder som genomfördes. För området kommunal samverkan och arbetet med 

ungdomsarbetslöshet konstaterades det finnas föreliggande problem i samverkan mellan olika 

myndigheter och organisationer. Detta kunde kopplas till olikheter gällande regler, mål, och 

åtgärder (Thorén, 2012, 96).  

I rapporten Kommunerna och arbetsmarknadspolitik (2008) av Martin Lundin vid Institutet för 

arbetsmarknads-och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU), sammanfattas erfarenheter från 

studier av de svenska kommunernas aktiviteter inom arbetsmarknadspolitiken. Trots att 

arbetsmarknadspolitik i första hand är en uppgift för den centrala staten har kommunerna i 

decennier deltagit i offentliga arbetsmarknadsinsatser. Kommunernas intresse, menar Lundin, 

kan förstås av de kommunala utgifter som vikande sysselsättning och arbetslöshet resulterar i 

(Lundin, 2008, 3). Huruvida kommunernas aktiva roll är bra eller dåligt för 

arbetsmarknadspolitikens effektivitet är inte utrett och det finns argument både för och emot.  
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Kommunen kan ha informationsfördelar jämfört med staten, lokal kännedom och kommunalt 

beslutsfattande är mer flexibelt då kommuner inte är lika bundna till centrala regler. Samtidigt 

finns staten redan presenterad på lokal nivå i form av arbetsförmedlingarna vilka har relativt 

stor frihet att uppnå de mål som utarbetats på central nivå. När statliga och kommunala intressen 

möts kan det förväntas att kommuner agerar utifrån kommunala intressen och 

arbetsförmedlingen utifrån nationella. Exempelvis kan kommunen agera utifrån att behålla en 

så stor kommunbefolkning som möjligt medan arbetsförmedlingen agerar utifrån att uppnå en 

effektiv arbetsmarknad på nationell nivå vilket kan innebära att personer flyttar från kommunen 

till andra orter för att ta lediga jobb (Lundin, 2008, 4).  

Att staten, trots representation på kommunal nivå i form av Arbetsförmedlingen, väljer att 

samarbeta med kommuner kan ses paradoxalt då de representerar olika intressen. Dock menar 

Lundin att statens behov av kommunal medverkan i arbetsmarknadsinsatser kan förklaras 

utifrån att styrning inom offentlig sektor präglas av ”governance” – utformning och 

genomförande av politiska ambitioner kräver ofta att aktörer från olika sektorer och politiska 

nivåer deltar i processen. Koordinering över organisatoriska gränser och samarbete är centrala 

komponenter för en god offentlig styrning. Således kan Arbetsförmedlingen dra nytta av 

kommunala resurser för att effektivisera sina insatser (Lundin, 2008, 8).  

Lundin har även i ett antal studier undersökt samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun. 

I en studie (2007a), visar Lundin att nio av tio kommunala förvaltningar med ansvar för 

arbetsmarknadsfrågor har kontakt med Arbetsförmedlingen varje vecka och många har daglig 

kommunikation. På frågan om det finns konflikter mellan myndigheter i det praktiska arbetet 

säger 30-50 procent att det finns konflikter (Lundin, 2007a, 25). Andra studiers resultat visar 

också på intressekonflikter i samarbetet mellan kommun och Arbetsförmedling (Hallström, 

1997; Behrenz m.fl, 1999; Lundin, 1999). Lundin har också studerat interorganisatoriskt 

samarbete och implementering av politiska beslut (2007d). Resultatet visar att 

arbetsförmedlingars samarbete med kommuner kan vara fruktbart för att uppfylla statliga 

riktlinjer, däremot säger studien inget gällande om samarbetet leder till bättre effekter för det 

slutgiltiga målet.  

Gällande förklaringar till samarbete och när interorganisatoriskt samarbete mellan 

organisationer kan förväntas öka, pekar ett antal studier på följande faktorer: ömsesidigt 

resursberoende, liknande mål samt förtroende (Lundin, 2007c; O’Toole, 2003; Scharpf 1978; 

Smith, Carroll & Ashford, 1995). Avslutningsvis kan sägas att trots relativt god samverkan 

mellan kommun och Arbetsförmedling är effekterna av kommunala arbetsmarknadsprogram 
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nedslående, i vissa fall kan detta kopplas till genomförandeledet men oftast verkar bristerna 

finnas redan i idé-och designstadiet av projekten (Lundin, 2008, 27). Denna sista mening är 

särskilt relevant för denna studie då Lundin antyder att brister ses finna redan i idéstadiet av 

samverkan - därmed blir den övergripande och initiala styrgruppssamverkan central för 

ungdomssatsningen LIFI:s utfall.  

Ett exempel på en grupp som ofta är i behov av hjälp från flera olika aktörer samtidigt är 

arbetslösa socialbidragstagare, vilket kräver samordnade insatser (Thorén, 2012, 84). I en 

rapport från SKL (2007) konstateras att individanpassade lösningar är viktiga för dessa 

målgrupper men att när det kommer till samordning av insatser mellan olika aktörer inom det 

svenska välfärdssystemet med helt olika problem- och behovsperspektiv, uppstår problem. Det 

faktum att det förekommer omfattande samverkanssvårigheter mellan olika myndigheter både 

i det praktiska arbetet men även på ett mer övergripande plan är anmärkningsvärt, menar 

Thorén. Detta eftersom det i lagtext och andra regelverk är tydligt utskrivet att myndigheter ska 

samarbeta i planering på individnivå (Thorén, 2012, 84). 

 Även SKL (2007) och Statskontoret (2005) pekar på hur kommuner, Arbetsförmedling och 

Försäkringskassa agerar utifrån mer eller mindre tydliga uppdrag vilka ofta kan överlappa och 

att brist på synkronisering riskerar leda till att deltagare ”faller mellan stolarna”. I lokala 

uppföljningar av kommunala samverkansprojekt belyses ofta samverkansfrågor och nästintill 

lika ofta poängteras problem med att förstå regelverken som de olika aktörerna arbetar utifrån 

och att bedömningar av arbetsförmåga skiljer sig åt. Det som sammanfattningsvis kan sägas om 

dessa uppföljningar menar Thorén är att det har skett en förbättrad samverkan men, denna 

samverkan måste förbättras ytterligare för att nå projektens målformuleringar (Thorén, 2012, 

84).  

Även om kommunal arbetsmarknadspolitik och åtgärder riktade mot ungdomar visats vara ett 

område där det saknas forskning så är samverkan mellan offentliga myndigheter inget nytt 

forskningsområde. Utöver den forskning Thorén och Lundin presenterat på samverkansområdet 

så har det genom åren genomförts en rad statliga utredningar och utvärderingsrapporter där 

problematiken med samverkan mellan offentliga organisationer diskuterats: exempelvis mellan 

socialtjänst och arbetsförmedling (Ds, 1988:14), samverkan vid rehabilitering inom 

sjukförsäkringssystemet (SOU, 1988:42) och samverkan inom psykiatrin (SOU, 1992:73). Det 

faktum att samverkansproblematik mellan myndigheter och organisationer berörts i rapporter 

från 1980-talet fram till idag, visar på områdets komplexitet. Fallet LIFI blir därmed än mer 
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fruktbart då det dels rör fleraktörs-samverkan men också privat och offentlig 

sektorsövergripande samverkan eftersom att det privata näringslivet finns representerade i LIFI. 

Sammanfattningsvis är återkommande mönster och problematik i studier av hur myndigheter 

och förvaltningar arbetar med att hjälpa utsatta grupper såsom invandrare, arbetslösa och 

ungdomar: otydliga direktiv och ansvarsområden vilket leder till att individer i behov av hjälp 

inte fångas upp. För att sammanfatta tidigare forskning och dess förhållande till denna studie 

så är det just denna form av problematik som samverkansprojektet LIFI ämnar åtgärda - genom 

det nod för samverkan mellan olika aktörer som LIFI beskrivs utgöra.   Däremot tycks det inte 

finnas någon forskning som undersöker samverkan utifrån aktörernas respektive organisationer 

och förutsättningar. Baserat på olika aktörers mål, prioriteringar, regelverk och resurser kan det 

tänkas uppstå problematik och hinder när dessa olika aktörer ska samverka kring ett gemensamt 

mål. På så sätt fastställs denna studies relevans genom att bidra med förståelse kring detta och 

därmed utgöra ett komplement till den tidigare forskningen på samverkan inom kommunal 

arbetsmarknadspolitik för ungdomar.  

3. Bakgrundsbeskrivning LIFI  

Syftet med LIFI är att fungera som en nod mellan olika aktörer och organisationer inom 

kommunen som på något sätt arbetar med unga eller riktar sina aktiviteter till unga. LIFI har en 

styrgrupp som ansvarar för verksamheten och de aktiviteter som genomförs inom ramen för 

satsningen. Fyra gånger per år träffas representanter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, näringslivet förvaltningschefer och kommundirektören. Alla med 

beslutsfattande mandat inom respektive verksamhet (Örnsköldsviks kommun, 2015). 

Styrgruppen driver det strategiska arbetet och kan likställas med en form av ledning vars syfte 

är att säkerställa god samverkan mellan organisationerna så att ingen individ riskerar falla 

mellan stolarna. Som nämndes i inledningen så är bakgrunden till hela satsningen att minska 

ungdomsarbetslösheten i Örnsköldsvik med målet att vara lägre än riksgenomsnittet.  

Arbetet och den samverkan som sker i styrgruppen är centralt för hela satsningen då det inom 

LIFI bedrivs ett antal projekt och verksamheter. Inom dessa verksamheter är styrgruppens 

representanters hemorganisationer involverade på ett eller annat sätt. Som den tidigare 

forskningsgenomgången visat har samverkan har blivit ett allt vanligare sätt att arbeta, och 

föreligger det problem beskrivs samverkan ofta vara lösningen. Så är även fallet med LIFI och 

trots att tanken med samverkan är god har forskning och antalet studier visat på svårigheter och 

problematik när samverkan väl sker. En första problematisering av det studerade fallet är en 
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genomgång av de olika organisationernas regelverk och dess explicit formulerade mål med 

organisationens verksamhet.  

3.1 Kommun 

Kommunallagen (1991: 900) är den lag som fastställer och reglerar kommunens organisation 

och ansvarsområden. Här fastslås att det inom kommunen finns en beslutande församling i form 

av kommunfullmäktige som i sin tur tillsätter en kommunstyrelse. Till detta finns ett antal 

nämnder som ansvarar för olika verksamhetsområden, dvs. de olika förvaltningarna där 

tjänstemännen arbetar. I fallet LIFI representeras kommunen av en representant från 

tillväxtavdelningen, vilken tillhör kommunledningsförvaltningen och ansvarig nämnd är 

kommunstyrelsen. Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) är en del av LIFI. Detta innebär 

att kommunerna, enligt skollagen, har ett aktivitetsansvar för ungdomar som är folkbokförda i 

kommunen, har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomfört eller fullföljt 

utbildning på gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning (Skolverket, 

2016).  

Kommunallagen fastställer kommunens kompetensområden enligt följande:  

Kommuner och landsting får själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt 

intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 

medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett 

annat landsting eller någon annan” (1991: 900, 2 kap. 1 §) 

Ungdomsarbetslösheten är såväl en kommunal som statlig angelägenhet där 

Arbetsförmedlingen är den myndighet som representerar staten på den kommunala nivån, 

vilket kan ses förklara syftet med överenskommelsen Dua.  

3.2 Arbetsförmedling 

Arbetsförmedlingen är en statlig myndighet som ansvarar för offentlig arbetsförmedling och 

Sveriges arbetsmarknadspolitiska verksamhet. Lagar, förordningar och föreskrifter styr till stor 

del Arbetsförmedlingens verksamhet:  

I myndighetsförordningen (2007:515) fastställs att Arbetsförmedlingens styrande ledning 

ansvarar inför regeringen och skall se till att verksamheten bedrivs effektivt.  

I förordningen med instruktion för Arbetsförmedlingen (2007:1030) fastställs 

Arbetsförmedlingens syfte som att effektivt sammanföra arbetssökande med 

arbetskraftssökande, prioritera de som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidra till 
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att stadigvarande öka sysselsättning på lång sikt. Vidare står att Arbetsförmedlingen ska 

samverka med Försäkringskassan, kommun och landsting (2007:1030, 14) enligt lagen om 

finansiell samordning (2003:1210) 

I förordningen om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten (2000:628) står det redan i andra 

paragrafen att ”verksamheten ska bedrivas i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden 

såsom arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer”.  

3.3 Försäkringskassa 

Försäkringskassan är likt Arbetsförmedlingen en statlig myndighet. Myndighetens 

övergripande syfte är att betala ut pengar till människor i olika situationer. Försäkringskassan 

är också, likt Arbetsförmedlingen, verksam på lokal nivå runtom landet. Riksdagen och 

regeringen bestämmer de regler, lagar och den budget Försäkringskassan arbetar under och den 

ansvarige styrelsen är utsedd av regeringen. Generaldirektören som är en del av styrelsen leder 

den löpande verksamheten. Försäkringskassans huvudverksamhet innebär att besluta om, och 

betala ut, en del av de förmåner som ingår i socialförsäkringen, vilken är en del av Sveriges 

offentliga trygghetssystem. Försäkringskassan ansvarar för bidrag och ersättning som 

exempelvis barnbidrag. Ersättning kan röra allt från barnfamiljer och sjuka till personer med 

funktionsnedsättning och ungdomar i behov av aktivitetsstöd (Försäkringskassan, 2016).  

Förordning (2009:1174) fastställer Försäkringskassans övergripande riktlinjer:  

”Försäkringskassan är förvaltningsmyndighet för de delar av socialförsäkringen och andra 

förmåner och ersättningar som enligt lag eller förordning ska administreras av 

Försäkringskassan. Verksamheten består huvudsakligen i att besluta och betala ut sådana 

förmåner och ersättningar som myndigheten ansvarar för.” 

På området samverkan fastställs att Försäkringskassan ska samverka med berörda myndigheter, 

kommuner och landsting för att bedriva en effektiv och rättssäker verksamhet. Det ska även 

upprättas överenskommelse med kommun, landsting eller Arbetsförmedlingen för en effektiv 

användning av resurser samt bedriva finansiell samordning enligt lagen (2003:121). Samverkan 

mellan Försäkringskassa och Arbetsförmedling är vanligt förekommande då båda 

myndigheterna innefattas av lagen om finansiell samordning av resurser och för att båda 

myndigheterna riktar sina åtgärder mot individer som antingen inte kan jobba eller som kan 

jobba men inte lyckas få anställning. 
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3.4 Näringslivet 

Till skillnad från de andra representanterna i LIFI som alla tillhör offentlig sektor, representerar 

näringslivet kommunens privata sektor vilket innefattar privata företag och organisationer. 

Trots att det lokala näringslivet i sig inte är en homogen organisation eller myndighet så fyller 

den en viktig funktion i kommunens arbete med ungdomar. Forskning har visat att när det gäller 

verksamheter inriktade på just unga arbetslösa samarbetar kommunen mycket oftare med andra 

aktörer och utvecklar olika projekt med dessa. Även finansieringen av åtgärderna tycks komma 

från flertalet källor där det lokala näringslivet ofta agerar medfinansiär (Thorén, 2012, 92).  

4. Teoretiskt ramverk  

I nedanstående avsnitt sker inledningsvis en beskrivning av begreppet governance och dess 

betydelse för hur politisk styrning och samverkan kan förstås. Därefter presenteras en 

nyinstitutionell teori, vilken är övergripande i förståelsen av organisationers och aktörers 

handlande. Avslutningsvis presenteras den samverkansmodell som ligger till grund för studiens 

operationalisering vilken beskriver hur samverkan kan förstås och analyseras.  

4.1 Samverkan ur ett Governanceperspektiv  

”Governance” är ett begrepp sprunget ur ordet ”Government”, där det senare refererar till en 

stats politiska styrning i termer av statsskick och regering. Synen på skiftet där government 

ersatts av governance kan till viss del förstås av vad som kallas globalisering. Utveckling inom 

politik, ekonomi och kultur har skapat en värld där människor och stater knyts samman genom 

ömsesidiga beroendeförhållanden (Piattoni, 2010, 51). För västvärlden och Sverige har 

framväxten av den Europeiska Unionen (EU) blivit ett tydligt exempel på denna utveckling. 

Statsvetarna Magnus Blomgren och Torbjörn Bergman (2005) argumenterar för att governance 

är högst närvarande i den dagliga politiska styrningen. Detta beläggs genom att visa på 

förändringen av EU:s policyprocesser och vad det inneburit för Sverige (Bergman & Torbjörn, 

2005). Governance är inget nytt fenomen utan har en historieskrivning som sträcker sig långt 

bak i tiden (Peters & Pierre, 1998). Från att initialt beskriva förändringen för nationalstaten ur 

ett internationellt och överstatligt perspektiv är governance idag ett utbrett forskningsområde 

där mer eller mindre alla nivåer av politisk styrning studeras.  

I en artikel från 1998 argumenterar Guy Peters och John Pierre för hur det inom Europeisk 

litteratur växande konceptet ”governance without goverment”, också kan appliceras på studiet 

av offentlig förvaltning (Peters & Pierre, 1998, 223). Den samverkansutveckling som idag 

alltmer ses ske mellan offentliga organisationer kan förstås genom skiftet från government till 
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governance, eller mer specifikt; från centralstyrning till interaktiv samhällsstyrning (Montin & 

Hedlund, 2009). Governance som styrning inom offentlig sektor har genom åren kommit att 

karakteriseras av bland annat: marknadisering (Blomquist, 1996; Rombach, 1997), 

decentralisering (Czarniawska-Joerges, 1988), interorganisatoriska samarbetsformer [min 

kursivering] (Huxham, 2000), nätverksstyrning (Hertting, 2003), projektifiering (Söderlund, 

2005) samt styrning mot resultat snarare än reglering av genomförandet (Almqvist, 2006).  

Kopplat till vad som tidigare nämnts om kommunal arbetsmarknadspolitik och åtgärder för 

ungdomar kan flera av ovan nämnda karakteristika identifieras. Gällande fallet Örnsköldsvik 

och LIFI kan detta dels identifieras som ett led i regeringens övergripande mål att minska 

ungdomsarbetslösheten, men också en vilja från statliga nivå att främja interorganisatoriska 

samarbetsformer och nätverksstyrning genom överenskommelser som exempelvis Dua. LIFI 

innehar således drag av decentralisering då kommunen själv anordnat denna samverkan, 

interorganisatoriska samarbetsformer i styrgruppen mellan flera aktörer och sektorer, samt en 

tydlig resultatstyrning med målet att ha lägre arbetslöshet i kommunen än riksgenomsnittet.  

4.2 Nyinstitutionalism och organisationsteori  

LIFI:s styrgrupp utgörs förvisso av ett antal enskilda individer, men faktum är att de i sin tur 

innehar rollen av att företräda och representera sina respektive hemorganisationer och 

myndigheter. Det finns ett otaligt antal teorier i studiet av mänsklig interaktion och agerande 

som sträcker sig från det individuella till det strukturella, från det rationella till det 

konstruktivistiska. Givet fallets beskaffenhet utgör en nyinstituionalistisk teori studiens 

övergripande teoretiska ramverk, detta med syftet att inbringa förståelse till vilket slags fall av 

samverkan som studeras. Nyinstitutionalismens relevans grundar sig i att den tar utgångspunkt 

i institutioner och organisationer för förståelse av det mänskliga handlandet.  

Inom organisationsforskning utgör begreppet institution ett centralt element. Hur institutionen 

uppfattas och vilken förklaringsambition den tillskrivs varierar utifrån vilket typ av 

nyinstitutionalistiskt perspektiv forskaren intar. Skillnaden mellan perspektiven kan ses vara i 

vilken grad de anser att aktören påverkas av strukturen, betydelsen av institutionens historiska 

utformning samt i vilken grad aktören handlar rationellt (Bevir & Rhodes, 2010, 4). Baserat på 

det traditionella agent-struktur perspektivet ses institutionen som den övergripande strukturen, 

i studiens fall kan den samverkan som sker i LIFI utgöra en institution. Agenten i detta fall är 

de organisationer som agerar inom institutionen, det vill säga de representanter som ingår i 

styrgruppen.  
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Institutioner kan ses vara både formella och informella, där den förstnämnda syftar på 

kodifierade regelsystem som lagar och förordningar och den senare på relationer mellan 

människor såsom normer (North, 1993, 16). Mot denna bakgrund kan en institution vara allt 

från de övergripande regelverken för samverkan, den faktiska lokalen styrgruppen träffas i för 

att samverka, samt informella institutioner som uppstår när aktörerna samtalar med varandra.  

Edwin Amenta beskriver institutioner som ”faktorer ovan individnivå vilka influerar politiska 

processer” och menar att institutioner begränsar eller främjar vissa intressen vilket leder till 

regelbundenheter och upprepade mönster (Amenta, 2012, 48). Aktörers handlande inom 

institutioner ses inte som fullt rationella, istället följer de institutionens regler och normer i syfte 

att tillfredsställa dessa, även om det inte alltid är i deras individuella rationella intresse. 

Institutioner påverkar därför utfallet eftersom de formar individers strategier och mål genom att 

förmedla attityder, normer och beteenden inom en given kontext (Savigny & Marsden, 2011, 

116). Till skillnad från exempelvis rational choice och socialkonstruktivism har denna 

teoriinriktning en komplex syn på agent-struktur relationen. Trots emfas på struktur bortser den 

inte från aktörens betydelse och menar att institutioner skapar möjligheter för aktörer att agera 

men det är alltid upp till aktören att realisera dessa möjligheter och kan således välja att bryta 

mot institutionella regler.  

Därmed blir samverkan ur ett nyinstitutionellt perspektiv en komplex process som till viss del 

kan förstås utifrån enskilda aktörers utgångspunkter men också till vilken grad dessa 

utgångspunkter och aktörer förändras när de samverkar inom olika former av institutionella 

ramar. Här blir frågor som i vilken grad de samverkar för att de borde eller måste, snarare än 

att de faktiskt vill samverka och därmed är villiga till samsyn och samarbete. Med bakgrund av 

att studiens syfte avgränsar sig till interorganisatorisk samverkan, det vill säga den samverkan 

som sker mellan och inte inom organisationer, fyller ett nyinstitutionellt perspektiv syftet att 

det beskriver organisationer utifrån samspelet med sin omgivning. Utifrån ett governance och 

nyinstitutionellt perspektiv som ett beskrivande ramverk av interorganisatorisk samverkan, 

ämnar nästkommande avsnitt precisera och operationalisera begreppet samverkan.  

4.3 Vad är samverkan?  

Trots att samverkan nämnts flertalet gånger har ingen definition av begreppets innebörd 

presenterats. Detta kan till viss del förstås av att samverkan inte är ett enhetligt begrepp utan 

rymmer olika processer, perspektiv och former. Nationalencyklopedin (2016) definierar 
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samverkan som ”gemensamt handlande för visst syfte” – en generell och tydlig definition som 

dock behöver specificeras för någon som ämnar studera samverkan på en djupare nivå.  

Enligt Berth Danermark skulle ovanstående definition kunna likställas med samarbete, en social 

handling som är en del av människors vardag, exempelvis att två kollegor samåker till arbetet. 

Att samverka däremot, menar Danermark, innebär att tillsammans med människor som ofta har 

en annan utbildning, styrs av andra regelsystem i en annan organisatorisk position, arbeta mot 

ett gemensamt mål. Således kan det definieras som: 

 ”… medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark, 2000, 15) 

 

Danermarks definition lyfter här upp samverkan som något som sker i en klart avgränsad 

grupp, med avseende på ett specifikt problem och syfte. Redan här har samverkan 

begripliggjorts och kan således knytas till studiens fall. Den avgränsade gruppen är de 

aktörer som ingår i LIFI:s styrgrupp med det gemensamma problemet 

ungdomsarbetslöshet. Det har konstaterats att arbetet med unga i kommunen tenderar ske 

i stuprör vilket leder till ett ineffektivt arbete. Således blir syftet för samverkan att 

aktörerna tillsammans ska verka för att inga individer ”faller mellan stolarna”.  

All form av samverkan har ett objekt man samverkar om. Det är dock en stor skillnad 

mellan att samverka inom exempelvis byggindustrin jämfört med Arbetsförmedling eller 

Försäkringskassa (Danermark, 2000, 15). Inom båda exemplen samverkar människor 

med olika yrken, är verksamma i olika organisationer och har olika typer av kunskaper. 

Det finns dock två avgörande skillnader: inom byggindustrin är objektet en byggnad, inte 

en levande människa.  

En människa har tankar och känslor, vilket innebär att de ofta både är ett objekt och ett 

subjekt i samverkan, detta har stor betydelse för hur processen utvecklas. En annan 

avgörande skillnad avser de olika yrkeskategorierna och kunskaperna i exemplen ovan. 

Under byggnationen av en fastighet samverkar ett antal olika hantverkare med en specifik 

yrkesroll och kunskap, det kan dock tänkas att en målare inte lägger sig i en elektrikers 

arbete och vice versa. Det finns här ingen konkurrens gällande hur problemet skall 

definieras och förstås samt vilka åtgärder som ska genomföras. I människohandlande 

organisationer däremot, som exemplet med Arbetsförmedling och Försäkringskassa, kan 

det ses vanligare att sådan konkurrens och oenighet råder (Danermark, 2000, 16). För att 

än en gång återknyta till studien och fallet LIFI så är objektet i samverkan unga 
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människor, där både kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt näringsliv är 

inblandade.  

4.4 Samverkan: olika nivåer och faktorer 

Samverkan kan organiseras och bedrivas på flera nivåer. Vilka faktorer för hinder och 

framgång som vanligen analyseras beror på vilken nivå samverkan ses ske. I detta avsnitt 

beskrivs olika former av samverkan och på vilka nivåer det kan ses bedrivas. Vidare 

presenteras vilka faktorer som vanligen analyseras i studier av samverkan. Slutligen sker 

en identifiering av studiens fall gällande vilken typ av samverkan som sker och därmed 

vilka faktorer som bör analyseras.  

Danermark (2000) menar att samverkan kan ske på olika nivåer och urskiljer fyra olika 

ambitionsnivåer för samverkan. Den lägsta nivån kan liknas med en yrkesgrupp som 

kallas in för att ge råd och stöd i ett arbete. En andra, något mer ambitiös nivå är att 

strukturerat samordna sina insatser så att de adderas till varandra. Den tredje typen av 

samverkan gäller klart avgränsade frågor där samverkan leder till nya arbetsformer för ett 

gemensamt arbete. Den fjärde och sista nivån syftar på när två eller flera verksamheter 

slås samman (Danermark, 2000, 17-18).  

Styrgruppen i LIFI beskrivs som det strategiska navet och under denna styrgrupp bedrivs 

ett antal projekt och verksamheter. Ett av dessa projekt syftar till att vara en mötesplats 

och samordning av aktiviteter och funktioner inom kommunen, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och andra aktörer för alla unga mellan 16-24 år (Örnsköldsvik 

kommun, 2015). Således kan typen av samverkansnivå ses vara av typen tre då det rör sig 

om en faktisk plats där resurserna samlas och en typ av gemensamt arbete bedrivs sida 

vid sida organisationerna emellan. Den fjärde nivån av samverkan skulle innebära att 

exempelvis Arbetsförmedling och Försäkringskassa slogs ihop till en gemensam 

myndighet, vilket inte är fallet.  

Danermark (2000) beskriver fem olika förutsättningsfaktorer i samverkan, dessa kan 

beskrivas som strukturella förutsättningar. Denna typ av strukturella faktorer är relevanta 

då LIFI:s struktur i vilken dessa projekt och verksamheter bedrivs inom, samordnas i den 

studerade styrgruppen. Det intressanta är således inte faktorer på gräsbyråkratisk nivå, det 

vill säga de faktiska utförarna av åtgärderna utan istället fokuseras här på faktorer 

relevanta till styrningen. Således blir det typen av strategisk samverkan på ledningsnivå, 

snarare än den faktiska samverkan som sker i det praktiska arbetet nere i verksamheterna. 
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Förutsättningsfaktorerna kan dels ses som en förutsättning, men också som främjande för 

fortsatt samverkan, och sammanfattas utifrån följande punkter (Danermark, 2000, 13): 

- Samverkan har en tydlig och klar ledning 

- Samverkan har ett klart uttalat mål 

- Tillräckliga resurser ställs till förfogande 

- Skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk 

har identifierats  

- Hindrande skillnader har undanröjts eller om detta inte går så har sätt att hantera 

dessa skillnader utvecklats  

Liknande förutsättningsfaktorer beskrivs i en rapport från socialstyrelsen (2007) Strategi 

för samverkan – kring barn och unga som riskerar att fara illa. Rapporten som utgår från 

forskning och statliga utvärderingar vänder sig till personer på alla nivåer som har till 

uppgift att samverka kring barn och ungdomar och blir således relevant kopplat till LIFI:s 

specifika målgrupp.  

Gällande hinder för samverkan har forskning lyft fram strukturella och kulturella faktorer. 

Strukturella hinder syftar på organisationernas olika regelsystem, ansvarsområden och 

administrativa gränsdragningar. Kulturella hinder hänger till viss del samman med de 

strukturella på så sätt att strukturella faktorer såsom regelsystem leder till olika sätt att 

betrakta problemet och således lösningarna. Dessa hinder förstärks av skillnad mellan de 

inblandades utbildningsbakgrund, attityder och värderingar (Socialstyrelsen, 2007, 39). I 

rapporten presenteras ett antal strukturella och kulturella hinder, kopplat till det studerade 

fallet kan ett antal hinder identifieras som särskilt relevanta, vilka presenteras nedan.   

Givet de samverkande aktörerna i LIFI:s styrgrupp kan följande strukturella hinder som 

ses relevanta för denna studie vara: vagt formulerade mål, oklar ansvarsfördelning, olika 

regelverk, ekonomiska intressen som kolliderar samt olika organisatoriska mål och 

prioriteringar. Den typ av kulturella hinder som kan kopplas till styrgruppen är olika 

professionella mål och prioriteringar (Socialstyrelsen, 2007, 40).  

4.5 Att studera samverkan   

Ett sätt att förstå aktörernas incitament till att samverka i kommunprojektet är 

resursberoendeteorin. James Thompson (1977) förespråkar resursberoendeteorin som 

förklaringsmodell i förståelsen av organisationers samspel. Teorin kan förstås utifrån den form 

av nyinstitutionalism som belyser vikten av det rationella handlandet. Resursberoendeteorin 
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fokuserar på beroendet av och tillgången till olika resurser vilket innebär att en organisations 

sårbarhet är en konsekvens av dess behov av resurser från omgivningen. Omgivningen är i detta 

fall de aktörer som samverkar genom styrgruppen i LIFI. Härigenom kan det ökade trycket av 

samverkan från statlig nivå ställas mot vilken vilja det faktiskt finns av samverkan. Ett 

resursteoretiskt perspektiv belyser vikten av att samverkande aktörer ser ett utbyte, ett 

resursbehov, mellan varandra. Därmed blir resursberoendet en viktig förutsättning av 

samverkan och frånvaron av resursberoende kan anta minska aktörers incitament för 

samverkan. En förklaring till misslyckad samverkan kan således förstås utifrån frånvaron av 

resursberoende där varje aktör uppfattar att de själva kan lösa sina organisatoriska uppgifter.  

Vidare säger resursberoendeteorin att det utifrån detta synsätt är rationellt för kommunen att 

söka samverka med andra aktörer som innehar viktiga resurser i arbetet med unga arbetslösa. 

Samma synsätt kan appliceras på de andra aktörerna där de genom att samverka är i behov av 

en resurs som de själva saknar. Vikten av resursberoende har betonats tidigare och studier har 

visat att ömsesidigt resursberoende är positivt korrelerat med samarbete mellan kommun och 

Arbetsförmedling, detta oberoende av vilket förtroende som finns mellan dem (Lundin, 2008, 

21).  

Resursberoendeteorin blir, tillsammans med de strukturella och kulturella hinder som 

presenterats, en teori för att studera samverkan. Tillsammans presenterar dessa hinder och 

förutsättningar i samverkan och kan ses som teoretiska dikotomier, där frånvaron av den ena 

innebär närvaron av den andra. Exempelvis innebär en samsyn på syfte och mål med samverkan 

mellan aktörerna en förutsättning och därmed främjande för samverkan, frånvaron av detta 

innebär ett hinder och därmed hindrande för samverkan. Likaså utgör ett resursberoende mellan 

de samverkande aktörerna enligt resursberoendeteorin en förutsättning för samverkan. Ser en 

aktör inget resursbehov i samverkan kan detta ses som ett hinder. Dock innebär 

fleraktörsinterorganisatorisk samverkan att det kan finnas både hinder och förutsättningar inom 

ett område, exempelvis kan det finnas ett resursberoende mellan vissa aktörer men inte mellan 

andra.  

Det som beskrivs som närvaron av förutsättningar blir till hinder om det är en frånvaro av dessa, 

därmed kan samverkansfaktorerna ses som främjande eller hindrande för samverkan som 

process. Baserat på de faktorer i samverkan som ovanstående forskning visat vara relevanta 

kommer nu en operationalisering av faktorerna ske, vilket i sin tur utgör studiens analysverktyg. 

Baserat på att vissa faktorer är snarlika i deras beskrivning och riskerar överlappa varandra i 
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analysen så kan en kategorisering av dessa underlätta analysen. Dessa kategoriseringar utgör i 

sin tur den semistrukturerade intervjuguide som används vid datainsamlingen.  

 Syfte och mål: En samsyn vad man samverkar om, med vilka åtgärder och mot vilket 

mål (faktorer gällande mål).   

 Regelverk och organisatoriska intressen/mål/prioriteringar: Utifrån vilka regelverk 

aktörerna agerar i samverkan samt vilka organisatoriska mål och intressen som ligger 

till grund för respektive aktörs medverkan i samverkan (faktorer gällande 

organisatoriska skillnader, mål och prioriteringar). 

 Ansvarsfördelning och resurser: Vilken organisation som ansvarar för vilket område 

av samverkan samt vilka resurser respektive aktör bidrar med och är i behov av (faktorer 

gällande ledning, ansvarsfördelning samt resurser och resursberoende).  

5. Metod  

I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska utgångspunkt vilket är en kvalitativ 

ansats och fallstudie. Vidare presenteras intervju som datainsamlingsmetod med ett särskilt 

fokus på syftet med en semistrukturerad intervju. Därefter redogörs för urvalsprocessen samt 

vilka etiska aspekter som bör tas i beaktning när intervjuer används. Avslutningsvis en redogörs 

för bearbetningsförfarandet av studiens insamlade data samt studiens tillförlitlighet.  

5.1 En kvalitativ ansats  

“[…] qualitative methods are used to address research questions that require 

explanation or understanding of social phenomena and their contexts. They are 

particularly well suited to exploring issues that hold some complexity and to 

studying processes that occur over time” (Richie et al, 2014, 5).   

Som ovanstående citat belyser har den kvalitativa ansatsen ett förstående syfte. Även om 

kvalitativa ansatser utgörs av ett antal inriktningar så råder det en konsensus gällande dess 

övergripande drag, vilket är att den lämpar sig när det är förståelse och förklaringar av 

komplexa sociala miljöer, kontexter och processer som studeras (Richie et al, 2014, 4). 

Den beskrivs som naturalistisk i den mening att forskaren studerar fenomen i dess 

naturliga miljö (Denzin & Lincoln, 2000, 3), det vill säga det sätt människor som studeras 

förstår och tolkar deras sociala verklighet (Bryman, 1998, 8).  

Metoder som kopplas till en kvalitativ forskningsansats kan härledas utifrån det 

övergripande syftet att beskriva och förstå. Detta innebär att forskaren, som ofta studerar 

sociala fenomen eftersträvar en flexibel forskningsdesign med syftet att få så rik och bred 
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data som möjligt. Metoder som ofta används är observationsmetoder, olika former av 

intervjuer, gruppdiskussioner, narrativ och dokumentanalys (Richie et al, 2014, 3). 

Samtidigt bör det nämnas att det inte finns en ”rätt” metod för kvalitativ forskning. Val 

av design och tillvägagångssätt styrs till stor del av den miljö, kontext och det fenomen 

forskaren studerar. En distinktion av kvalitativ forskning gentemot annan forskning 

beskriver Strauss och Corbin som ”any type of research that produces findings not arrived 

at by statistical procedures or other means of quantifications” (1998, 11). En sådan 

avgränsning kan anses missvisande då en kombination av både kvantitativ och kvalitativ 

metod används inom flera forskningsfält. Inom exempelvis effekt- och 

utvärderingsstudier kan en kvantitativ metod användas för att mäta utfallet och effekten 

av en åtgärd medan den kvalitativa studerar den föreliggande processen (Richie et al, 

2014, 42).  

Valet av en kvalitativ ansats baseras på det komplexa, kontextualiserade och varierande 

området kommunal arbetsmarknadspolitik. Forskning har visat att detta är ett komplext 

område, framförallt i arbetet med unga då detta ställer höga krav på samverkan. Vidare 

visar forskning att det saknas kunskap om hur åtgärder utformas på lokal och kommunal 

nivå. I den mån det finns kunskap pekas det på en stor lokal variation och samverkan har 

identifierats som särskilt problematiskt. Följaktligen är valet av en kvalitativ ansats 

baserat på dess lämplighet i förståelse och förklaringar av komplexa sociala miljöer och 

processer vilket samverkan kan ses vara. I detta fall innebär det att samla information och 

komma nära det studerade området, det vill säga de samverkande aktörerna i LIFI:s 

styrgrupp. Ovanstående resonemang leder in på kommande avsnitt där fallstudie som 

vetenskaplig metod presenteras och preciseras utifrån studiens övergripande syfte.   

5.2 Fallstudie som metod  

Meriam (2014) menar att det yttersta kännetecknet för fallstudieforskning ligger i att avgränsa 

föremålet för studien, det vill säga fallet som studeras (2014, 40): 

”I can ”fence in” what I am going to study. The case then, could be a single person 

who is a case example of some phenomenon, a program, a group, an institution, a 

community, or a specific policy” 

Vidare menar Meriam att en viktig avgränsning mellan en kvalitativ studie och en 

kvalitativ fallstudie ligger i att den senare syftar att studera ett specifikt och avgränsat fall 

(Meriam, 2014, 41). Exempelvis kan en studie av kommunanställdas syn på samverkan 

beskrivas som en kvalitativ studie. En kvalitativ fallstudie däremot, kräver en djupare och 
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mer specifik avgränsning, ett specifikt fenomen i en specifik kontext inom ett specifikt 

område. Således kan valet av fallstudie förstås utifrån fenomenet samverkan, inom det 

specifika området kommunal arbetsmarknadspolitik med åtgärder mot unga, avgränsat 

till LIFI:s styrgrupp och den samverkan som sker mellan dessa aktörer. Genom metodens 

specifika och avgränsande karakteristiska kan forskaren sträva efter att blottlägga faktorer 

som är viktiga för att förstå det studerade fenomenet. Därmed är den kvalitativa 

fallstudien holistisk (Meiram, 2014, 51), i den mening att den betraktar helheten som 

större än summan av delarna; utifrån varje enskild aktörs förståelse av samverkan kan 

samverkan som helhet förstås i det studerade fallet och därmed även dess förutsättningar 

och hinder. Detta bidrar i sin tur till studiens relevans som, baserat på de brister och 

problematik i kommunal samverkan tidigare forskning identifierat, kan tillföra ny 

kunskap och förståelse gällande samverkans förutsättningar och hinder. Det vill säga vad 

som händer när olika aktörer samverkar över organisationsgränser, vilka identifierbara 

faktorer som kan förklara den problematik som uppstår vid samverkan och vad som 

främjar och hindrar en god samverkan.  

Ett deskriptivt tillvägagångssätt är vanligt förekommande i kvalitativa fallstudier och kan 

förstås utifrån fallstudiens emfas på helhetsinriktade beskrivningar av det studerade fallet 

(Meiram, 2014, 43). Thick description är en form av deskriptiv analys som resulterar i en 

rik, bred och djup beskrivning. Deskriptiviteten fyller en viktig funktion inom den 

kvalitativa forskningen som är hermeneutisk i den meningen att den är tolkande och det 

är därmed viktigt med en deskriptiv analys för att andra ska kunna förstå forskarens 

tolkning (Richie, 2014, 4).  

Att forskaren ofta utgör det primära instrumentet för datainsamling och analys kan ses 

som en begränsning och återknyter till begrepp som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Meiram, 2014, 52). De två förstnämnda återknyter till vikten av 

deskriptivitet och att forskaren exempelvis underbygger sin tolkning med respondentens 

egna ord och att beskriva tillvägagångssättet i exempelvis en intervju såsom vilken miljö 

intervjun gjordes i och vilken typ av frågor som ställdes. I vilken grad kvalitativ forskning 

bör och kan generaliseras är svårt att säga, Meiram menar exempelvis att det är upp till 

forskaren att välja till vilken grad denne vill formulera egna generaliseringar eller lämna 

dessa till läsarna (Ibid). Även om det primära syftet är att förstå, inte generalisera, kan det 

fortfarande innebära att studiens resultat kan bidra med förståelse i andra kommuner och 

samverkansstrukturer kring den problematik som kan uppstå vid samverkan.  
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5.3 Val av fall och intervjupersoner   

Det valda fallet kan ses i ljuset av kommuners allt viktigare roll i den kommunala 

arbetsmarknadspolitiken och hur detta område i stor utsträckning präglas och är beroende av 

samverkan med andra aktörer. Vidare blir det valda fallet och området kommunal 

arbetsmarknadspolitik ett uttryck för governance och kan ses innefatta många av dess 

karakteristiska där framförallt interorganisatoriska samarbetsformer är framträdande. Baserat 

på en nyinstitutionell teori är därmed LIFI och de samverkande aktörerna det övergripande 

studieobjektet som analyseras utifrån ett samverkansperspektiv. Utifrån ovanstående 

resonemang blir Örnsköldsviks kommun och fallet LIFI fruktbart, särskilt ur ett 

samverkansperspektiv då det innefattar flera olika organisationer och myndigheter mellan vilka 

forskning visat att det finns samverkansproblematik.  

Val av intervjupersoner grundar sig i den problematik interorganisatorisk samverkan ses 

medföra. Utöver att samverkan syftar på den interorganisatoriska samverkan som sker mellan 

olika organisationer är det strategisk samverkan som studeras, det vill säga den övergripande 

styrning av samverkan som sker. Med hänseende till dessa faktorer bör val av intervjupersoner 

ses som strategiskt då intervjupersonerna valdes på grundval av att de dels satt i styrgruppen 

och dels representerade en viss organisation eller myndighet inom denna styrgrupp. Bryman 

(2013) menar att ett strategiskt urval syftar till att skapa en överrensstämmelse mellan urvalet 

och forskningsfrågorna, ”Forskaren gör med andra ord sitt urval utifrån en önskan om att 

intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna” (2013, 434). Därmed kan det, 

baserat på att det är i styrgruppen den strategiska samverkan sker, argumenteras vara av största 

vikt att intervjupersonerna är en del av denna styrgrupp.  

5.4 Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod  

Baserat på att studiens syfte förutsätter en förståelse i hur de samverkande aktörerna uppfattar 

samverkan blir därmed intervjuer en passande datainsamlingsmetod för att studera dessa 

uppfattningar. Kvalitativa intervjuer kan ses skilja sig från kvantitativa på det sätt att där den 

senare värdesätter struktur, strävar den tidigare efter flexibilitet. Hur flexibel forskaren väljer 

att göra intervjun beror ofta på vad som studeras och vilken typ av frågor som söker besvaras. 

En indelning som ofta görs inom kvalitativa intervjuer är den mellan ostrukturerade och 

semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2013, 414).  

Valet att i denna studie använda en semistrukturerad intervju grundar sig på studiens syfte och 

den kategorisering av samverkansfaktorer som tidigare gjordes. Hade exempelvis syftet varit 
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att förstå hur en individ uppfattar begreppet ”samverkan” hade en ostrukturerad intervju kunnat 

genomföras där den enda egentliga fråga som hade ställs var hur denne uppfattar samverkan. 

Eftersom den interorganisatoriska, snarare än den individuella, samverkan är det som 

undersöks, det vill säga att respondenterna representerar sina respektive hemorganisation inom 

LIFI:s styrgrupp, är den semistrukturerade intervjun en lämplig datainsamlingsmetod. Den 

möjliggör att intervjuaren i viss mån styr intervjun utifrån ett antal specifika teman och 

intervjupersonen har fortfarande frihet att utforma svaren på sitt sätt, samtidigt som intervjuaren 

säkerställer att alla relevanta teman utifrån studiens forskningsfrågor berörs (Bryman, 2014, 

415).  

I den semistruktureraden intervjun återfinns ofta de teman som intervjuaren ämnar beröra i en 

så kallad intervjuguide. Utformningen av intervjuguiden bör, på ett övergripande plan, syfta till 

att besvara studiens syfte och frågeställningar vilka i sin tur kan ses grunda sig på tidigare 

forskning och det teoretiska ramverket som används. I detta fall utgjorde de kategoriseringarna 

av samverkansfaktorerna och resursberoendeteorin intervjuguidens tre teman. Till dessa 

adderades ett bakgrundstema, ett övergripande tema om samverkan samt ett avslutande tema. 

Således kan intervjuguiden, som återfinns i bilaga 1, ses innefatta sex olika teman vilka 

utgjordes av ett antal underfrågor. Dessa underfrågor finns inte nedskrivna utan styrs av 

intervjusituationen och samspelet mellan intervjuare och respondent, exempelvis kan 

intervjuaren be respondenten att utveckla eller förtydliga något, eller ställa en 

uppföljningsfråga. Detta återknyter till vikten av flexibilitet i kvalitativa intervjuer och därmed 

bör inte den semistrukturerade intervjun ses som linjär utan beroende på hur intervjun artar sig 

kan frågor och teman behandlas i olika ordning. Det viktiga är att säkerställa att alla teman 

berörs, att datamaterialet är rikt och framförallt att genom följdfrågor undvika feltolkning.  

5.5 Etiska aspekter  

Etiska aspekter och ställningstagande har varit och bör alltid vara närvarande genom hela 

forskningsprocessen. Det talas ofta om fyra etiska grundprinciper, vilka syftar till att säkerställa 

att de personer som är inblandade i forskningen inte riskerar några negativa konsekvenser av 

deras deltagande (Bryman, 2013, 127; Vetenskapsrådet, 2010).  

Informationskravet syftar till att berörda personer ska bli informerade om undersökningens 

syfte, att deltagande är frivilligt och att de har möjlighet att avbryta medverkan närhelst de vill. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen själva bestämmer över sin medverkan 

och är särskilt viktig om minderåriga personer är inblandade vilket då kräver vårdnadshavares 
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godkännande. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om undersökningspersoner ska 

behandlas med största möjliga konfidentialitet vilket innebär att exempelvis personuppgifter 

eller personliga uppgifter som inkommer från respondenter ska behandlar på ett säkert sätt utan 

risk för att obehöriga kommer åt dessa. Nyttjandekravet syftar till att insamlade uppgifter om 

exempelvis individer endast får användas i forskningssyftet (Bryman, 2013, 131-132; 

Vetenskapsrådet, 2010).  

Baserat på intervjuer som datainsamlingsmetod har dessa etiska principer beaktats genom att 

innan intervjun påbörjats har respondenten blivit informerad om syftet med intervjun, att 

deltagande är frivilligt och att de kan välja att avbryta intervjun. De har också blivit informerade 

om att deras namn inte förekommer i studien men att de intervjuas som representanter för sin 

organisation och myndighet. Vidare har de godkänt att intervjun spelats in med hjälp av en 

mobiltelefon, denna inspelning har förvarats säkert och raderats efter att transkriberingen 

genomförts. Respektive respondent har blivit erbjuden att läsa transkriberingen för att försäkra 

sig om att den överensstämmer med det som sagts.  

Att respondenternas namn inte förekommer, men att de intervjuas som representant för sin 

hemorganisation, kan diskuteras utifrån Konfidentialitetskravet då det inte kan uteslutas att 

deras identitet kan bli känd för exempelvis andra medlemmar med insyn i styrgruppen. Det har 

tydliggjorts för respondenterna att de därför inte kan garanteras full anonymitet, vilket alla har 

accepterat. Utifrån en rimlighetsbedömning gällande nämnda aspekter (Bryman, 2013, 132ff), 

kan det fastslås att avsaknaden av fullständig anonymitet i detta fall inte påverkar deltagarna 

negativt eftersom att datainsamlingen härleds till arbetet i styrgruppen och deras roll där, 

snarare än representanternas hemorganisation och deras roll där. Däremot kan en 

tillförlitlighetsdiskussion föras kring eventuella konsekvenser en avsaknad av fullständig 

anonymitet kan ha på datainsamlingen, vilket också diskuteras efter kommande analysavsnitt.  

5.6 Bearbetning av data och analysprocessen 

Det bearbetade datamaterialet utgörs av de fyra transkriberade intervjuerna. Dessa varierade i 

längd, där den kortaste uppgick till 16 minuter och den längsta till 46. Tidsmässigt var 

intervjuerna med Försäkringskassa och näringsliv i det nedre tidsspannet medan kommun och 

Arbetsförmedling var i det övre. Intervjuerna genomfördes på olika dagar vilket gav 

möjligheten att direkt efter avslutad intervju lyssna igenom inspelningen parallellt med att den 

transkriberades. När alla intervjuer var genomförda och transkriberade lästes dessa igenom var 

för sig med syftet att få en bild av respektive respondents syn på samverkan inom LIFI. Den 
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semistrukturerade intervjun har i detta fall möjliggjort en tydlig struktur i analysen då den på 

förhand fastställt relevanta tematiseringar och kategoriseringar vilka i sin tur har identifierats i 

materialet. Efter den tematiska kategoriseringen meningskoncentrerades materialet, vilket 

bidrar med en mer detaljerad kartläggning över respondenternas syn på samverkan. Slutligen 

analyseras det strukturerade materialet utifrån den teoretiska referensram och operationalisering 

som tidigare presenterats med syftet att söka svara på studiens frågeställningar.  

Utformningen av analysavsnittet grundar sig på den kvalitativa fallstudiens holistiska och 

deskriptiva karakteristika. Att utifrån delarna söka bygga en helhet av det studerade fenomenet 

och därigenom få en större förståelse av fenomenet. En deskriptiv analys blir här viktig för att 

strukturera och analysera denna helhet men också för att forskaren därigenom kan visa hur och 

varför denne tolkar materialet på ett visst sätt. Empiri och analys blandas växelvis utifrån den 

teoretiska referensramen och citat används för att förstärka och synliggöra forskarens tolkning. 

Genom att presentera analysen i löpande text så levandegörs intervjumaterialet och underlättar 

läsning och förståelse för läsaren.  

5.7 Reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning      

Reliabilitet och validitet har tidigare nämnts och det kan diskuteras huruvida de bör nämnas i 

en uppsats med en kvalitativ forskningsdesign. Begreppen är av särskilt stor betydelse inom 

kvantitativ forskning där reliabilitet syftar på tillförlitlighet och i vilken grad resultatet blir 

detsamma om undersökningen genomförs på nytt. Validitet syftar på giltighet och 

överenstämmelsen mellan resultat och syfte, det vill säga att man mäter det man vill mäta 

(Bryman, 2013, 49-50). Trots att begreppen har sitt ursprung i kvantitativ forskning är de av 

stor betydelse för bedömning av kvalitativ forskning, dock utifrån andra kriterier (Bryman, 

2013; Richie et al, 2014; Meiram 2014).  

För att bedöma reliabiliteten och validiteten i kvalitativ forskning används ofta begreppet 

tillförlitlighet och giltighet vilket innefattar den kvantitativa forskningens kriterier anpassat till 

en kvalitativ forskningsram (Bryman, 2013, 353). Den primära skillnaden finns i den kvalitativa 

forskningens hermeneutik där forskaren utgör det primära analysverktyget genom dennes 

tolkning, även de sociala miljöer som studeras är kontextbundna och kan inte fixeras. Därmed 

går det inte att tala om objektivism och upprepbarhet på samma sätt som i kvantitativ forskning 

(Bryman, 2013, 354; Meiram, 2012, 52). Att diskutera tillförlitligheten och giltigheten i sin 

forskning kan därför anses öka dess trovärdighet då den visar på en reflexiv och transparent 

forskningsprocess. Det vill säga att eventuella problem och brister berörs, att forskaren är 
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medveten om dessa och dess eventuella effekt på studiens resultat, samt att denne sökt hantera 

dessa på bästa sätt. Intervjugenomförandet och analysprocessen blir därför centralt i denna 

studies tillförlitlig-och giltighetsdiskussion.  

Den kvalitativa intervjun är kontextbunden och ett samspel mellan intervjuare och respondent 

vilka båda har betydelse för intervjuprocessen (Richie, 2014, 140). Trots varje intervjus unikhet, 

är den semistrukturerade intervjuguiden ett sätt att stärka studiens trovärdighet då alla 

respondenter fick samma huvudfrågor, om än följdfrågorna anpassades efter samtalet. Vidare 

fick de intervjuande själva välja intervjuplats vilket ledde till att alla intervjuer genomfördes på 

respektive respondents arbetsplats. Att intervjuerna skedde under arbetstid och på arbetsplatsen 

är viktigt då respondenterna intervjuas utifrån deras representation i styrgruppen, och inte som 

privatpersoner. Samtidig som det kan tänkas vara mindre känsligt att tala utifrån sin roll som 

representant och inte privat, kan det också innebära att respondenterna säger det som förväntas 

och inte hur det faktiskt är. Bristen på full anonymitet och incitament till att ge positiva 

beskrivningar av arbetet i styrgruppen kan tänkas påverka vad som sägs. Dock har det varit 

relevant utifrån studiens övergripande syfte att synliggöra vilken organisations representanter 

presenterar och därmed kan valet att respondenternas representation i styrgruppen inte var fullt 

anonym argumenteras som rimligt utifrån detta syfte.  

 Ett sätt att hantera ovanstående problematik var att intervjuguiden inte skickades ut i förväg då 

det hade riskerat att respondenterna förberett sig för att svara på frågor, snarare än att föra ett 

samtal. Intervjun inleddes med att respondenterna fick beskriva hur de uppfattar begreppet 

samverkan eftersom det kan skilja sig i förförståelsen av begreppet. Finns det inte 

intersubjektivitet mellan intervjuarens och respondentens förståelse av begreppet riskerar detta 

leda till missförstånd och en otillförlitlig intervju. Intervjuernas varierande längd bör också 

diskuteras då detta kan innebära brister i intervjuprocessen. Framförallt ostrukturerade 

intervjuer ställer höga krav på intervjuarens färdigheter men eftersom alla intervjuer byggde på 

samma semistrukturerade intervjuguide med visst utrymme för följdfrågor så kan skillnaden 

ses mellan respondenterna, inte vilka frågor som ställts vid intervjutillfällena. Det blir därför en 

del av analysen att försöka förstå och tolka detta. 

Analysens giltighet är beroende av tillförlitligheten i datainsamlingen och syftar på att det finns 

en syntes mellan analysen av materialet och det teoretiska ramverket. Intervjuguiden 

utformades på grundval av det teoretiska ramverket som operationaliserats utifrån 

samverkansfaktorer och resursberoende. Med hänseende till studiens övergripande syfte och 

frågeställningar resulterade detta i ett rikt och fruktbart analysmaterial. Samtidigt är analysens 
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giltighet, även kallad intern validitet, beroende av forskarens tolkningar och att dessa 

överensstämmer mellan teoretiska begrepp och observationer (Bryman, 2013, 352). Detta 

eftersträvas genom fallstudiens rika deskriptivitet där analys och empiri varvas. Forskarens 

tolkning och teoretiska förklaringar varvas med beskrivningar och respondenternas egna citat. 

Analysen blir därmed transparent och underlättar för utomståendes förståelse av forskarens 

tolkningar, förklaringar och slutsatser.  

6. Empiri och analys 

I detta avsnitt presenteras studiens empiri och analys, det vill säga vad som framkommit i 

analysprocessen av de transkriberade intervjuerna. Inledningsvis sker en kort 

bakgrundsbeskrivning av respondenternas syn på, och erfarenheter av, samverkan. Det ges 

också en kort beskrivningen av bakgrunden som ledde till att LIFI och dess styrgrupp bildades.  

6.1 Bakgrund  

Det kommunala aktivitetsansvaret och en ny kommunchef blev drivande i vad som kom att 

kallas LIFI. Kommunen fick ett förtydligat ansvar genom KAA vilket ledde till att det blev en 

”fråga på bordet”, menar kommunrepresentanten. Även Arbetsförmedlingen menar att 

kommunchefen fyllt en viktig roll men att även regeringssatsningen med Dua har varit positiv: 

”Jag har jobbat mycket och länge med samverkan men det finns perioder i Arbetsförmedlingen och hela 

myndighetssverige där man sagt att vi ska skala av och bara syssla med det som är det viktigaste, exempelvis 

att arbetsgivarna får arbetskraft och sen att vi i nästa andetag endast jobbar med de som gör anspråk på arbete 

och sen gör vi inget mer. Och det har då visat sig att kommunerna känner sig missnöjda och misstrodda över, 

vart tog ni vägen?  Den stora skillnaden nu är det att regeringen gick ut i fjol och tillsatte DUA och i där fick 

kommunen och arbetsförmedlingen gemensamt söka pengar. Det är ganska lite pengar, men ändå ett 

smörjmedel som gör att man faktiskt måste jobba tillsammans och det blev den bas som LIFI är idag ” 

 

Även representanten för Försäkringskassan beskriver hur samverkan är något de försökt med i 

alla tider men att skillnaden med LIFI är organiseringen, den samverkan de haft med kommun 

och Arbetsförmedling har tidigare blivit mer ”enskilda perspektiv” menar denne, vilket pekar 

på att LIFI är något annat än just, enskilda perspektiv. Representanten för det privata 

näringslivet arbetar på en bank i kommunen, även denne beskriver att samverkan har skett 

tidigare och då främst med Arbetsförmedlingen för att tillsammans med företag sökt 

praktikplatser för unga. Att samverka beskrivs som en ”del av bankens DNA”, införandet av 

LIFI som en permanent del i kommunen där de tillsammans samverkar menar 

näringslivsrepresentanten ”passade oss jättebra”.  
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Det tycks finnas en samsyn gällande samverkansbegreppets innebörd. Om än med olika ord, 

beskriver alla fyra representanter samverkan som något de gör gemensamt, ett gemensamt 

arbete mot ett gemensamt mål: 

”Man kan säkert lära sig någon definition man kan stå och rabbla upp… men någonstans så kan jag 

tycka att det handlar om att hitta den här gemensamma målbilden. Och att utifrån sina egna 

perspektiv och uppdrag faktiskt lyfta blicken och hitta vägen för det gemensamma” (Kommunens 

representant) 

”Samverkan är att man gör någonting tillsammans, samverkan är något där man definierar vad kan 

vi göra, vad kan ni göra, och vad kan vi göra tillsammans?” (Arbetsförmedlingens representant) 

”Samverkan är ju naturligtvis att vi tillsammans i dom här olika myndigheterna kan ta ett gemensamt 

grepp om, ska vi säga en ungdom då, som kan behöva hjälp från flera olika ställen. Vår uppgift är 

väl att försöka samordna den biten” (Försäkringskassans representant) 

”Samverkan är väl på något sätt att man hjälps åt, och jobbar tillsammans för att uppnå gemensamma 

mål… så att alla ska kunna dra nytta av det där” (Näringslivets representant)  

 

Återkommande i respondenternas beskrivning av deras tidigare erfarenheter av 

samverkan är att det är något de arbetat med tidigare och strävar efter, ofta genom olika 

former av projekt, vilket stämmer in med teorin om governance där styrning och 

organisering präglas av detta. I kommunen finns sedan tidigare ett samordningsförbund 

för finansiell samordning och en operativ ledningsgrupp för samverkan. Med 

utgångspunkt i en samsyn vad samverkan innebär syftar nästkommandeavsnitt att 

undersöka om denna samsyn finns kvar även när det kommer till det faktiska 

genomförandet av samverkan och det arbete som sker i LIFI:s styrgrupp. Precis som 

problematiserats i problemformuleringar, uttrycker kommunrepresentanten följande om 

samverkan: ”att säga det är en sak […] Men sen att också se till att fördela om resurser 

och ändra arbetssätt och strukturer, det är en jättelång resa”.  

6.2 Målet och syftet med samverkan 

Det råder ingen oenighet att samverkan rör ungdomar och unga vuxna som är i behov av någon 

form av åtgärd. Däremot skiljer det sig mellan respondenternas syn på syftet med samverkan i 

styrgruppen och hur detta ska uppfylla det faktiska målet. Kommunrepresentanten ser 

signalvärde och mobilisering som syftet med styrgruppen, att tydliggöra att arbetet med unga 

sträcker sig över flera områden och därmed kräver gemensam prioritering och styrning:  

 ”För i och med att man sitter där och är överens om att det är viktigt ur en högsta lednings perspektiv 

så kommer det också vara så att det prioriteras och styrs ner mot verksamheterna”  

(Kommunens representant)  

 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och näringslivet ser syftet med styrgruppen som ett sätt 

att se varandras behov och vad man gemensamt kan bistå med: 



29 

 

”Det är ju det som styrgruppen jobbar med på det övergripande planet, vad kan vi på förmedlingen 

göra, vad kan näringslivet göra, på vilket sätt kan vi hitta arenor där arbetsgivare och arbetssökande 

möts?” (Arbetsförmedlingens representant).  

 

”Som jag ser det är ju att skapa det här kontaktnätet mellan oss myndigheter… göra det enklare vid 

samarbete mellan oss... lära känna varandra och anpassa de olika myndigheterna till varandra. Det 

tycker jag är det primära (Försäkringskassans representant)  

 

På frågan hur samverkan i styrgruppen ska uppfylla LIFI:s mål menar kommunrepresentanten 

att ”LIFI:s styrgrupp är ju ingen revolutionerande del, där vi sitter och löser någonting alls mer 

än att vi liksom lyssnar in”. Istället betonas signalvärdet och hur ledningsnivån kan förmedla 

att det är en gemensam samhällsutmaning och att verksamheterna prioriterar frågan: ”… det är 

ju ett väldigt övergripande styrsystem så. Det är mer … en signal, och ledningsvärde”.  

Att styrgruppsmötena snarare handlar om att lära känna varandra än att fatta faktiska beslut kan 

ses handla om att överbygga kulturella hinder, vilket i sin tur är av betydelse för strukturella 

hinder. Eftersom att styrgruppen utgör en övergripande ledningsnivå och struktur, under vilken 

verksamheterna och projekten drivs, innebär det att kulturella hinder och oförståelse mellan 

representanternas respektive hemorganisationer och verksamheter får strukturella 

konsekvenser. Därmed blir signalvärdet som kommunrepresentanten talar om en viktig del, att 

det uppnås en samsyn i styrgruppen som i sin tur tas med till respektive hemorganisation, 

verksamhet och projekt. Liknande syn uttrycks av representanterna från Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan där det handlar om att samtala och lära känna varandra. Det avgörande 

arbetet för den enskilde individen sker inte i styrgruppen, utan som kommunrepresentanten 

uttrycker sig: 

 ” […] men sen så är ju ingen kring det gigantiska bordet som gör det verkliga jobbet. Det är ju 

verksamheterna som gör det /…/ att om du har en ledning som är överens om det här då är det upp 

till var och en att ta med sig det hem då och sen följa upp […] det får ju ta sin tid men det är svårt 

att göra annars för om vi börjar gå förbi hela linjen och göra saker på sidan om då händer inget 

strukturellt, då sker ingen förändring utan det är ju ett idogt arbete när det gäller sådana saker” 

 

Framförallt kommunen och näringslivsrepresentanten tycks medvetna om dessa kulturella 

skillnader mellan organisationernas arbete och riskerna detta kan ha för LIFI:s framtid: 

”[…] vi i näringslivet inte har tid att springa, det ska ju hända fort. I kommun är man mer 

eftertänksam kanske… en längre process och processer. Vilket kan göra att det blir kulturella 

svårigheter att samarbeta, vi fattar besluten olika snabbt” (Näringslivets representant)  

”[…] jag kan tänka mig att myndigheter är en stor koloss, och det är ju alltid så när man jobbar med 

näringslivet i sådana sammanhang för det går ju så trögt, och det kan jag förstå därför att det är 

mycket snabbare processer i vissa företag /…/ Men där kan jag nog tycka att det är… kan ge… att 

sitta och lyssna och få en förståelse […] där finns en läroprocess som är viktig” (Kommunens 

representant)  
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Att både kommun och näringsliv tycks medvetna om den problematik som kan finnas när dessa 

samverkar i LIFI är centralt för LIFI:s framtid, då identifiering av skillnader är en 

grundförutsättning i samverkan enligt Danermark. Nästa förutsättning är att det utvecklats sätt 

att hantera dessa skillnader och det faktum att båda parter är medvetna om dessa kan ses öka 

möjligheterna att även hantera dem.  

6.3 Regelverk och organisatoriska intressen, mål och prioriteringar  

Samverkan i styrgruppen är interorganisatorisk på det sätt att representanterna representerar 

olika organisationer och myndigheter. Det nyinstitutionella perspektivet innebär att när dessa 

representanter träffas i styrgruppen så sker ett samspel, deras respektive utgångspunkter som 

representanter för sina hemorganisationer möts inom styrgruppens institutionella ramar. Det 

vill säga att inom styrgruppen skapas möjligheter för representanterna att agera, samtidigt är 

detta agerande beroende av i vilken grad representanterna är villiga att mötas. Denna syn på 

samverkan som en process där olika perspektiv möts kan kopplas till ovanstående avsnitt där 

syftet med styrgruppen handlade om att lära känna varandra och få förståelse för varandras 

olika verksamheter. Huruvida detta leder till god samverkan blir till stor del beroende av 

skillnaderna i regelverk och organisatoriska intressen, mål och prioriteringar. I vilken 

utsträckning representanterna är villiga att ändra sina utgångspunkter och därmed åstadkomma 

en samsyn i samverkan.  

Som tidigare visats så finns det formella skillnader mellan representanternas hemorganisationer 

i form av övergripande styrdokument, lagar och förordningar. Den organisation som inte 

omfattas av några formella regler och lagar i arbetet med LIFI är näringslivet. Övriga 

representanter styrs dock inte av några regelverk för samverkan i sig, utan dessa rör snarare 

organisationens övergripande verksamhet. Exempelvis uttrycker representanten för 

Försäkringskassan sekretess och tystnadsplikt som en viktig del av deras verksamhet och menar 

att man inte talar om individärenden i styrgruppen. Det gäller att hålla isär det individuella och 

allmänna där styrgruppen diskuterar det senare. Likaså representanten för Arbetsförmedlingen 

nämner sekretessen som något viktigt, men inte som något problem vid samverkan i 

styrgruppen. Däremot menar denne att samtidigt som det står i deras regeringsbrev att de ska 

samverka med kommunerna inom ramen för Dua så är man knutna till att jobba med olika 

målgrupper i alla åldrar och kan därmed inte avsätta hur mycket resurser som helst till unga.  

Näringslivsrepresentanten ser inga begränsande regelverk för det arbete som sker i styrgruppen, 

däremot har de som affärsdrivande verksamhet andra mål också, vilka inte uttrycks finnas i 
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LIFI. Istället menar näringslivsrepresentanten att ”LIFI passar oss jättebra utifrån de sociala 

mål som vi har i vår organisation”. Kommunrepresentanten nämner att sekretess mellan olika 

myndigheter kan leda till att det ”ibland hettar till” eftersom det är lätt att på ledningsnivå säga 

att man ska jobba tillsammans men att regler och lagar blir ett problem på verksamhetsnivå. 

Likt Arbetsförmedling och Försäkringskassan menar kommunrepresentanten att styrgruppen 

inte är en plats för individärende utan det strukturella och allmänna ” […] då kan man jobba på 

strukturell nivå för att minska att det blir så… och hitta liksom vad är det vi ska diskutera, inte 

i den enskilda frågan vi inte får, men vi kan prata om strukturen kring att det blev såhär”.  

I fallet av organisatoriska intressen blir det tydligt att det privata näringslivet skiljer sig från de 

övriga organisationerna och myndigheterna. Både Arbetsförmedling och Försäkringskassa har 

som uppgift att jobba med unga, det uttrycks vara en del av deras dagliga verksamhet. Likaså 

kommunen har ett antal förvaltningar som jobbar direkt mot unga och det kommunala 

aktivitetsansvaret gör att det är ett viktigt mål och prioritering. Att representanten för 

näringslivet ser LIFI som passande för organisationens sociala mål och därmed inte ett 

vinstintresse, vilket är det övergripande målet för en affärsdrivande verksamhet, kan bli 

problematiskt. Med det sagt så finns det även skillnader mellan de andra representanternas 

hemorganisationer, exempelvis menar representanten för Försäkringskassan att även om det 

primära målet i LIFI är detsamma så finns det vissa skillnader i vilket sätt man gör det: 

” […] det kan ju vara ett mål för oss att få ut någon i studier eller också till och med bara att dom 

kommer ut i någon form av aktivitet vi… alltså vi kan få dom till att gå till simhallen en dag i 

veckan... åh jag menar, på den nivån är väl inte arbetsförmedlingen riktigt… där handlar det ju mer 

om arbete och så …” (Försäkringskassans representant)  

Både kommunens, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans representanter beskriver 

arbetet i LIFI som en del av deras dagliga verksamhet. Exempelvis understryker 

kommunrepresentanten att LIFI inte är ett projekt utan snarare en satsning som ligger i den 

ordinarie verksamheten. Istället handlar LIFI om att mobilisera och prioritera, ett 

”helikopterperspektiv” inom vilket det startas projekt, men den övergripande satsningen består: 

 ”Så fort vi pratar om projekt så blir det någonting som ligger på sidan om och något man kan strunta 

litegrann i, inom linjeorganisationen – det är någon annan som gör det och jag kan fortsätta göra 

som jag alltid gjort /…/ det blir liksom ett projekt ”här” som går upp, som tar slut snart och som inte 

gör så mycket  /…/ jag tror det är problematiskt att det ses som ett projekt sådär och det 

kommuniceras ofta som det också… ” (Kommunens representant)  

Även representanten för Arbetsförmedlingen ser projekt som något negativt, ”LIFI är inget 

projekt utan en verksamhet som ska bli ordinarie”. Anledningen uttrycks vara att projekt ofta 

finansieras separat från den dagliga verksamheten och därmed tenderar att bli kortvariga:  
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”Jag tror det blir kallt den dagen i regleringsbrevet man blir ombedd att ha några extra som jobbar i 

socialfondsprojekt… det är bara en ideologisk grej som jag har, för när projekten upphör så upphör 

verksamheten och stöps om i något annat.” (Arbetsförmedlingens representant)  

Inom LIFI finns det ett antal projekt och projektverksamheter, det tycks inte vara dessa som 

kommunen och Arbetsförmedlingen syftar på. Istället handlar det om att LIFI fungerar som en 

struktur under vilket projekt och verksamheter startas upp. För att denna struktur ska bli 

långvarig är det viktig att det inte ses som ett projekt utan en ordinarie del av representanternas 

verksamhet. Ett hinder kan tänkas vara om näringslivet ser LIFI som ett projekt, en form av 

välgörenhet utifrån organisationens sociala mål men att om det exempelvis blir för kostsamt 

väljer man att avsluta det.  

6.4 Ansvarsfördelning och resurser  

I enlighet med att styrgruppsmötena har handlat om att överbygga kulturella hinder, snarare än 

att fatta beslut, uttrycks det inte finnas någon formell ansvarsfördelning: 

”Det handlar liksom att vända på kuttingen, det här ska vi lösa och hur bidrar vi till lösningen? Inte 

att diskutera vem som ska göra vad och vems ansvar det ligger på. För jag tror att då går man vilse” 

(Kommunens representant)  

Ovanstående citat uttrycker även det att LIFI:s styrgrupp inte är formell på det sätt att den är 

beslutsfattande utan snarare ett tillfälle för socialisering och lärande. Eftersom att varje 

representant ansvarar för sin verksamhet menar representanten för Arbetsförmedlingen att 

ansvaret ligger hos respektive representant att redovisa dennes verksamhet och på så sätt synka 

verksamheterna mellan varandra. Även Försäkringskassans representant menar att det handlar 

om att träffas och berätta om sin verksamhet för att se vad man kan göra tillsammans för de 

unga. Alla respondenter uttrycker att det övergripande ansvaret för LIFI ligger hos kommunen 

eftersom att kommunchefen är sammankallande till styrgruppsmötena. Kommunen har en 

anställd som jobbar med allt det operativa kring LIFI och därför har kommunen det 

övergripande ansvaret: 

” […] alltså jag sitter ju med i styrgruppen så det är ju inte så som något ansvar, men övergripande 

är ju givetvis kommunen. För att de driver det, de har en anställd och det är ju deras, det är inte ett 

projekt… det är ju deras titel så att säga /…/  så att ansvarsfördelningen i den här gruppen har tett 

sig hittills väldigt naturlig, jag har inte sett något skriftligt dokument utan det är ganska naturligt 

utifrån vilka roller vi har i samhället.” (Näringslivets representant) 

Kommunrepresentanten instämmer med att kommunen, rent strukturmässigt, ansvarar för LIFI 

och menar att om kommunchefen slutar bjuda in till möten så skulle ingen göra det. Vidare 

ligger den organisatoriska samordningen på dennes avdelning genom tillhandahållandet av 

kaffe, lokal och dagordning. Trots detta menar kommunrepresentanten att alla som samverkar 

har ett ansvar:  
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”Men sen skulle jag också säga att vi delar ju ett ansvar alla som sitter kring bordet att se till att det 

blir bra saker därifrån, det kan man ju inte lägga över på någon annan /…/ Sen kan ju inte alla som 

kommer dit passivt sitta för då är det ju ingen samverkan…” (Kommunens representant)  

 

Ansvar och ledning är en viktig del i samverkan och i detta fall är det tydligt att det är 

kommunen som har det yttersta ansvaret för LIFI, detta uttrycker såväl kommun som övriga 

styrgruppsrepresentanter. Det är framförallt tydligt då kommunen, mer än övriga 

representanter, belyser vikten av signalvärdet och att det sker strukturmässiga förändringar ute 

i respektive verksamheter. Om det inte finns något formellt ansvar, mer än att mer eller mindre 

berätta vad sin verksamhet gör, kan det uppstå hinder. Ansvaret för det faktiska genomförandet 

hamnar på respektive representants organisation och i vilken grad denne förmedlar den 

gemensamma målbilden i LIFI ut till sin verksamhet.  

Exempelvis menar näringslivsrepresentanten att LIFI faller väl in med deras sociala mål, frågan 

blir då vilket ansvar och prioritering dessa får i förhållande till andra delar av verksamheten och 

hur det signaleras. Detta gäller också Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan vars båda 

representanter sett det som en del av den dagliga verksamheten, vilket i sig inte behöver 

innebära att personalen i respektive verksamheter delar denna uppfattning. Samtidigt kan det 

tänkas att Arbetsförmedlingen genom Dua och rollen i LIFI känner ett större ansvar än 

exempelvis Försäkringskassan.   

Resurser utgör en viktig del av samverkan eftersom det finns en tanke att genom att samordna 

resurser så uppnås målet med samverkan. Som tidigare studier visat är resursberoende positivt 

korrelerat med samarbete mellan exempelvis kommun och Arbetsförmedling vilket också 

resursberoendeteorin belyser då behovet av resurser mellan aktörer skapar incitament till att 

samverka.  

Precis som med ansvarsfördelningen bidrar kommunen med LIFI:s övergripande resurser och 

basfinansieringen. De tillhandahåller lokal och har tillsatt en tjänst som samordnar arbetet med 

LIFI. ”Kommunen bistår med de främsta resurserna och de andra bidrar med tid”, menar 

kommunrepresentanten. När det kommer till de projekt och verksamheter som ligger inom LIFI 

menar densamme att det behövs medfinansiärer och exempelvis projektmedel från EU:s 

struktur-och socialfonder (ESF). Det finns också samordningsförbundet där både kommun, 

Arbetsförmedling och Försäkringskassan ingår och gemensamt bidrar med resurser som 

fördelas ut. Det finns också exempel där näringslivet gått in med resurser och då genom 

sparbanksstiftelsen stöttat upp projekt. Varken arbetsförmedlingen, Försäkringskassa eller 

näringslivet har tillsatt extra resurser, det är kommunen som fått projektmedel från ESF. 



34 

 

Utvecklingen av LIFI på lång sikt handlar om hur man prioriterar kommunens resurser, menar 

Arbetsförmedlingens representant. Arbetsförmedlingen går in med befintlig personal och har 

även avstått extra resurser, och ”så vill jag ha det” menar representanten. Detta kan kopplas till 

synen på projekt som något tillfälligt och att extra resurser oftast är tillfälliga:  

”Problemet blir, låt oss säga att vi får fem personer till ett projekt och sen försvinner dom. Då har vi 

upparbetade rutiner vi inte kan hålla eftersom vi har upparbetat detta med projektmedel /…/ Det är 

det som är risken som jag ser det med projektorganisationer där det finns mycket pengar, att när nu 

dom försvinner så vill ju både vi och kommunen att det här ska bestå” (Arbetsförmedlingens 

representant)  

I näringslivsrepresentantens hemorganisation läggs resurser på LIFI genom en kontinuerlig och 

en praktiktjänst, vilket i sin tur kräver resurs i form av handledare. Vidare menar denne att det 

är svårt att säga vilka resurser de andra aktörerna bidrar med då ”det ingår lite i deras naturliga 

verksamhet också” men att Arbetsförmedlingen antagligen lägger mest resurser då det är deras 

”primära arbetsuppgift”. Försäkringskassan tycks lägga minst resurser på LIFI och dess 

representant menar att man inte bidragit med några resurser ”mer än att man varit med på möten 

och sådant”. Exempelvis hade man inte möjlighet att bidra med personal till ett projekt inom 

LIFI. Trots att man ville kunde man inte på grund av resursbitar enligt representanten.  

Alla respondenter uttrycker att samverkan är viktigt och ur ett resursperspektiv så tycks alla se 

vinning i att samverka. Både Arbetsförmedling och Försäkringskassa uttrycker att de inte tillsatt 

några extra resurser, skillnaden är dock att Arbetsförmedlingen menar att detta beror på att LIFI 

är en del av den dagliga verksamheten och därför inte behöver extra resurser. Samtidigt som 

Försäkringskassan säger att samverkan är jätteviktigt och något de jobbar med i längden så 

menar representanten att det uteslutande är resurser som satt stopp, vilket också exemplifierats 

ovan. Näringslivets representant ser samarbetet med Arbetsförmedlingen som särskilt viktigt ur 

resurssynpunkt och i förmedlandet av arbets-och praktikplatser, men också med kommunen och 

menar att tillväxt i sig gynnar alla aktörer i samhället ” ju mer alla bidrar med ju bättre blir det”.  

Ur ett resursberoendeperspektiv är det tydligt att det främst är kommunen, tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, som har det största beroendet av de andra parternas resurser. Kommunens 

kommunala aktivitetsansvar (KAA) tillsammans med regeringssatsningen delegation för unga 

(Dua) har legat till grund för LIFI och dess mål i arbetet med unga. Detta har inneburit att 

kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans burit det största ansvaret och 

resursbidragandet, vilket också återspeglas i deras respondentroll och intervjulängd. Det är 

också dessa två representanter som är tydliga med att understryka att LIFI inte är något projekt 

utan en del av den ordinarie verksamheten. En del av Försäkringskassans dagliga verksamhet 
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riktas mot unga vilket också är en del av Arbetsförmedlingens. Dock skiljer det sig åt när det 

kommer till resurserna som lagts på LIFI, Försäkringskassan har inte lagt några resurser mer än 

att gå på möten och även avböjt att tillföra resurser på grund av resursproblem. Detta samtidigt 

som samverkan uttrycks vara oerhört viktigt och även underlättar Försäkringskassans dagliga 

verksamhet. Att försäkringskassan trots att man vill, inte kan, tillföra resurser kan förstås som 

den statligt styrda organisation de är. Här ställs kommunala intressen mot statliga direktiv. För 

kommunen, som ger bilden av att vara drivande i LIFI handlar det om att våga mötas: 

”Jag kan väl tycka såhär att om man ska hitta en gemensam lösning så måste man ibland… regler 

och lagar finns. Men, man kan välja om man ska tolka dom med cementmurar och jättehöga torn 

utan fönster eller om man ska liksom säga att vänta, det här är vår arena, var möts vi? Ja men här 

kan vi mötas, det finns en stor arena att mötas, än att fokusera var gränserna går...”  

(Kommunens representant)  

Näringslivet skiljer sig från de övriga aktörerna på det sätt att arbetet inte ingår i den dagliga 

verksamheten, det är inte en myndighet och styrs varken av statliga eller kommunala direktiv. 

Istället betonas att arbetet i LIFI stämmer väl in på organisationens sociala mål. Eftersom att 

både kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassa redan samverkar genom FINSAM och 

samordningsförbundet blir näringslivet som resurs oerhört viktig då denne representerar 

kommunens privata aktörer. ”Det som är styrkan är att vi har näringslivet i en styrgrupp”, menar 

representanten för Arbetsförmedlingen. Samtidigt är det den aktör som tycks stå längst ifrån 

samarbetet utifrån ett resursberoende då det är sociala mål snarare än vinstintressen som styr. 

Risken är att LIFI ses som ett tillfälligt projekt att bidra till kommunens gemensamma bästa, 

men inte något som kommer kunna bestå över tid när kostnader och resurser ökar.  

Kommunen och Arbetsförmedlingens har inom ramen för LIFI tillsammans utmanat 

näringslivet i något som kallas ”Dubbelt upp”, för varje person mellan 16 och 24 år som anställs 

hos en privat arbetsgivare kommer kommunen göra detsamma. Detta kan också tänkas visa på 

en medvetenhet kring näringslivets, som vinstdrivande organisationer, bristande incitament till 

LIFI. Utmaningen kan därför ses passa vad som näringslivet beskrivit som ”sociala mål” och, 

om än indirekt, kan minskad ungdomsarbetslöshet i Örnsköldsvik förutsättas innebära 

ekonomiska fördelar genom exempelvis ökad tillväxt och konsumering. Det vill säga, som 

näringslivsrepresentanten uttrycker sig:  

” […] det känns som att det är det som är lite unikt med det här projektet… LIFI… att ju mer alla bidrar, 

ju bättre jobb alla gör, ju bättre kommer det ju också gynna alla. Så det är ju ett bra projekt ur det 

perspektivet att det gynnar samhället vi lever i” (Näringslivets representant) 

 

Något som är relevant både ur ett resursberoendeteoretiskt perspektiv men också för LIFI:s 

framtid är finansieringen av LIFI och de projekt som bedrivs inom ramen av satsningen. 
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Övergripande står kommunen för ansvaret och basfinansieringen genom den tjänst som tillsatts 

för arbetet, resterande parter bidrar med tid och deltar på de sammanträden som samordnas 

inom styrgruppen. Som nämnts bidrar inte Arbetsförmedlingen med några extra resurser utan 

ser LIFI som en del av den dagliga verksamheten vilket möjliggör ett aktivt deltagande i 

satsningens projekt - ”för mig på förmedlingen blir det lätt att säga att det här är vårt ordinarie 

jobb och vi är med”. Trots att också Försäkringskassan har ett dagligt arbete med ungdomar 

benämns inte samma engagemang för LIFI, vilket dels kan bero på att arbetsförmedlingen och 

kommunen redan samarbetet genom Dua och därigenom startat upp LIFI men också att 

Försäkringskassan i detta fall tycks lida av resursbrist. Vilket representanten ser som det största 

problemet vid samverkan: 

 ”Våra myndigheters olika problem, det är ju resursbitar […] uteslutande är det resurser som kan 

sätta stop för det… Viljan och sådär, det finns nog alltid.” (Försäkringskassans representant)  

Som nämnts tycks kommunen ansvara för de flesta resurser kring LIFI och var också ansvariga 

för den projektansökan till Europeiska Socialfonden inom vilken man beviljades ekonomiskt 

stöd motsvarande 6 422 598 kronor (ESF, 2015). I ansökan sägs projektets långsiktighet 

garanteras genom att det är en del av satsningen LIFI, en långsiktighet både kommun och 

Arbetsförmedling strävar efter genom att säkerställa att LIFI inte ses som ett projekt. Samtidigt 

finns exempel på ett liknande projekt inom LIFI där Försäkringskassan tackat nej till att delta, 

just på grund av resursbitar. Därigenom kan det ur ett resursberoendeteoretiskt perspektiv 

belysas, inte bara vikten av ett resursberoende mellan aktörerna utan också, som i fallet med 

ESF, externa resurser som bidrar till en fördjupad samverkan. Det vill säga att den externa 

resursen initialt innebär att ingen aktör behöver ”offra något” utan det finns en extern 

grundfinansiering att dela på. Men, det är också just dessa former av projektmedel som 

Arbetsförmedlingens representant ser en problematik med och menar att detta inte garanterar 

att verksamhetens bevarande eftersom att extra resurser inte är beständiga.  

För LIFI:s övergripande bibehållande är det därför positivt att kommunen står för ansvaret och 

finansieringen, vidare har man en stark grund tillsammans med Arbetsförmedlingen och 

erfarenheter av samarbetet genom Dua. Därigenom kan dessa parter verka för satsningens 

fortsatta existens, men, det finns också risker i form av Försäkringskassans resursbitar och en 

risk att näringslivet ser det som ett välgörenhetsprojekt kopplat till sociala mål. Samtidigt 

behöver inte sociala mål väga mindre än vinstintressen, men ur ett rationellt 

resursberoendeperspektiv kan näringslivets primära vinstintresse ses starkt. Skillnader i roller 
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tycks också återspeglas i intervjuernas längd där kommun och Arbetsförmedlings engagemang 

och insatthet i satsningen kan tänkas vara en anledning till intervjulängdernas skillnader. 

 För att avslutningsvis återknyta till det nyinstitutionella avsnitt där ”aktörers handlande inom 

institutioner inte ses som fullt rationella, istället följer de institutionens regler och normer i syfte 

att tillfredsställa dessa, även om det inte alltid är i deras individuella rationella intresse”. 

Samverkar näringslivet för att det förväntas och måste, eller är det helt enkelt rationellt utifrån 

deras sociala mål och på lång sikt även ekonomiska? Som kommunrepresentanten uttryckte ”så 

kan de ju använda det i sin marknadsföring som en bra arbetsgivare”. Näringslivet fyller en 

viktig roll i LIFI men tycks också, baserat på analysen, vara den representant vars dagliga 

verksamhet står längst ifrån arbetet med LIFI. Huruvida näringslivet styrs av rationalitet eller 

normer är svårt att säga, i analysen har det framkommit båda. Att en extern aktör i form av 

näringslivet är med i styrgruppen har beskrivits som dess styrka men, utifrån analysen är 

satsningens styrka också dess svaghet. Baserat på det teoretiska ramverket och analysen står 

denna aktör inför flest samverkanshinder och för kommunen som övergripande ansvarig är det 

viktigt att fortsätta ge incitament till att samverka, genom exempelvis projekt som ”Dubbelt 

upp”.  

8. Slutsats 

I det nu avslutande avsnittet sker en återknytning till studiens övergripande syfte och de 

frågeställningar som använts för att söka svara på syftet som var vilka förutsättningar och 

hinder som finns för samverkan mellan aktörerna i LIFI:s styrgrupp.  

Hur ser ansvarsfördelning och resursberoendet ut mellan aktörerna?   

Det finns ingen formell ansvarsfördelningen i LIFI:s styrgrupp på det sätt att ansvar delegeras 

ut under möten. Istället förutsätts en form av gemensamt ansvar vilket synliggörs när 

representanterna träffas och berättar om sina respektive verksamheter, att man tillsammans ser 

helhetsbilden och det ansvar man tillsammans bär. Kommunen är den ytterst ansvariga för LIFI 

som helhet då de tillsammans med Arbetsförmedlingen kan ses ha initierat satsningen. 

Kommunen har också en anställd som jobbar med samordningen av LIFI och 

styrgruppsmötena.   

Kommunen har tillsammans med Arbetsförmedlingen det yttersta resursberoendet. Detta är 

tydligt för att kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen initierat LIFI och dess 

samverkansstruktur vilket i sig visar att det fanns ett behov av resursutbyte från början. Vidare 

omfattas dessa av statliga förväntningar och att genom Dua minska ungdomsarbetslösheten, 
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kommunen har också ett särskilt ansvar genom KAA. Dessa faktorer innebär att man är 

beroende av andra aktörers resurser för att uppfylla de övergripande kraven och målen för 

ungdomsarbetslösheten. Försäkringskassan uttrycker inte ett lika starkt resursberoende som 

övriga myndigheterna, vilket kan förstås utifrån att de sen tidigare har samverkan med berörda 

myndigheter men också för att det uttryckts att deras verksamhetsåtgärder inte nödvändigtvis 

innebär att en individ får arbete utan snarare någon form av aktivering. Näringslivet har även 

de ett resursberoende då ungdomsarbetslöshet uttrycks vara något som är en gemensam 

samhällsutmaning och att en minskning av detta gynnar hela samhället. Näringslivet har ett 

behov av både kommun och arbetsförmedlingens resurser i arbetet med praktikplatser och även 

anställningar. Samtidigt som denna representant är oerhört viktig för LIFI då den öppnar upp 

för samarbete med privata aktör och företag som annars kan vara svåra att fånga upp, är den 

också den aktör som riskerar se det lägsta resursutbytet i samverkan och även det minsta 

ansvaret då det inte är en del av den dagliga verksamheten på samma sätt som övriga.  Detta 

eftersom att de dels kan tänkas ha vinstintressen, samtidigt som deras ekonomiska resurser tas 

från egen ficka, till skillnad mot övriga vars verksamhet drivs och säkras genom statliga medel. 

Vilka främjande respektive hindrande samverkansfaktorer kan identifieras?   

De främjande faktorer som kan identifieras är att det finns en övergripande samsyn på 

samverkan och dess mål, vilket är en grundförutsättning enligt Danermark. Som myndigheter 

har kommun, Arbetsförmedling och Försäkringskassan krav på att samverka och har samverkat 

tidigare. Deras dagliga verksamheter och organisatoriska mål stämmer väl in med LIFI:s och 

det ses därför som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Att kommunen bär det 

övergripande ansvaret och kan likställas med en form av ledning är främjande för satsningens 

framtid då kommunen uttrycker att LIFI är en del av den ordinarie verksamheten och inget 

tillfälligt projekt. Detta främjas ytterligare genom att Arbetsförmedlingen som mer eller mindre 

var med och startade upp satsningen genom Dua delar denna syn, LIFI är en del av den ordinarie 

verksamheten och därmed finns verksamhetens resurser till förfogande. Kommunen och 

Arbetsförmedlingen står tillsammans för ett viktigt signalvärde och för LIFI:s bevarande. 

En annan förutsättning, och därigenom främjande, i samverkan enligt Danermark är att 

skillnader har identifierats och eventuella hindrande skillnader har undanröjts. I detta fall är 

syftet med styrgruppen som ett tillfälle att lära känna varandra och respektives verksamheter 

viktigt, då det ger en ökad förståelse. Både kommun och näringsliv tycks även medvetna om 

deras skilda arbetskulturer och att det inom offentlig sektor ofta tar längre tid att besluta och 

verkställa. Huruvida skillnaderna undanröjts eller sätt att hantera dessa utvecklats går inte att 
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säga, däremot är medvetenheten i sig en viktig förutsättning för att det eventuellt ska kunna ske. 

Gällande resurser är kommunen som ytterst ansvarig för finansieringen främjande då ingen 

aktör initialt behöver offra några resurser mer än tid i form av styrgruppsmöten.  

Det kan i analysen också konstateras finnas ett antal hindrande faktorer för samverkan. Dels rör 

det hur samverkan ska uppfylla satsningens övergripande mål där det skiljer sig åt. Kommun 

och Arbetsförmedling ser ett viktigt signalvärde i att träffas för att därigenom signalera ut till 

respektive verksamheter. Varken Försäkringskassa eller Näringsliv nämner signalvärde eller 

uppföljning i sina egna verksamheter utan ser syftet med styrgruppen som ett sätt att lära känna 

varandra. Detta kan påverka den strukturella förändring som efterfrågas då signalvärdet inte 

förmedlas ut till respektive hemorganisation och därför finns det ett hinder i ledningsfaktorn.  

Det finns också resurshinder då Försäkringskassan inte kunnat bidra till projekt inom LIFI, att 

tillräckliga resurser ställs till förfogande är en annan av Danermarks samverkansförutsättningar. 

Detta riskerar hindra framtida samverkan och projekt då en del av syftet med att samverka är 

resursfördelning. Ett annat hinder som identifierats berör näringslivets organisatoriska mål och 

därigenom hur LIFI uppfattas. Att de ser samverkan dess sociala mål är inte negativt i sig, men 

riskerar minska incitament till att samverka när dessa ställs mot eventuella verksamhetsmål som 

vinstintressen. Detta kan ses bottna i att LIFI inte uttrycks göra en del av den ordinarie 

verksamheten och att det därigenom riskerar, och till viss del redan gjort, leda till en syn på 

satsningen som något tillfälligt.  

Resurshindret kan också ses utifrån att delar av LIFI:s projekt drivs av projektmedel och risken 

med att dessa upphör när projektet upphör. Synen på LIFI som ett projekt och risken med 

projektmedel kan kopplas till Projektifiering, som tidigare nämnts är ett av 

governancebegreppets karakteristika. Eftersom att samverkan ofta tycks ske i projektform, 

under en begränsad tid, i en begränsad grupp mot ett särskilt mål är hindret för samverkan i 

LIFI hur det inte ska ses som något begränsat och tillfälligt, vilket kommun och 

Arbetsförmedling inte vill. Samtidigt riskerar detta ske när LIFI många gånger förmedlas ut och 

uppfattas som ett projekt, vissa verksamheter under LIFI drivs som projekt och genom externa 

projektmedel. Detta innebär att det behövs andra resurser när extra resurser försvinner.  

8.1 Slutdiskussion   

Baserat på såväl studiens problembakgrund, problemformulering och syfte kan det konstateras 

att samverkan är ett komplext område. Framförallt då det kräver interorganisatorisk 

fleraktörssamverkan, mellan vilka det finns skillnader i organisation, regelverk och mål. Det 
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studerade fallet har varit fruktbart utifrån den problematik som identifierats finnas i 

samverkansprocesser. I studiet av den strategiskas samverkan i LIFI:s styrgrupp belyses vikten 

av skilda organisatoriska utgångspunkter och dess konsekvenser. Trots en teoretisk möjlighet 

att utifrån nyinstitutionalismen omforma dessa utgångspunkter till en gemensam syn så finns 

det i praktiken ofta skillnader som inte går att överbygga.  

Samverkansstrukturen som uppkommit genom LIFI:s styrgrupp har styrkan att den samlar 

flertalet aktörer kring ett gemensamt samhällsmål. Men, som forskning visat är det inte den 

initiala samverkan som är problemet. Det är lätt att mötas och bestämma målet med samverkan 

för att sen glömma bort att samverkan i sig är en process som kräver arbete. Det har i detta fall 

kunnat visas att det genom samverkansprocessen kan uppstå hinder, i detta fall tycks det finnas 

viss resursbrist men också en skillnad i den övergripande synen på vad LIFI är, och varför man 

träffas. Projektifiering kan här väljas att ses som både positivt och negativt och avgörande i hur 

och om satsningen kvarstår när projektmedel och projekt försvinner och avslutas.  

Det bör här också nämnas att det verkliga arbetet och huruvida samverkan lyckats eller inte, 

sker på en nivå bortom styrgruppen. Med det sagt så blir främjande och hindrande faktorer för 

samverkan på en strukturell nivå mer övergripande och inte lika tydliga som på en verksamhets 

-och genomförandenivå, men, fortfarande viktiga för det faktiska arbetet där signalvärdets 

effekter och konsekvenser är av betydelse. Ur detta resonemang kan också teorins effektivitet 

diskuteras och dess bidrag på studiens resultat. Jag anser att, trots den övergripande förenkling 

samverkansfaktorerna tillsammans med dess hinder och förutsättningar utgör, har dessa utgjort 

viktiga verktyg i studiet av samverkan i styrgruppen. Även om komplexiteten i 

samverkansprocesser kan ses kräva en mer mångfacetterad teori så finns det en poäng med 

förenkling, en förenkling som möjliggör att hitta de mest övergripande skillnaderna i synsätt på 

en strategisk och strukturell nivå. Sen kan det argumenteras kräva mer komplexa- och 

mångfacetterade teorier för att undersöka flernivåaspekten av samverkan för att exempelvis 

undersöka samverkan mellan professionerna på verksamhetsnivå i arbetet med individerna.  

Små skillnader på ledningsnivå riskerar leda till stora skillnader på den praktiska 

verksamhetsnivån. Därför, menar jag, att framtida forskning bör studera nästa steg i den 

strategiska samverkan. Det vill säga, vad händer efter att ledningen skiljs och respektive aktör 

återgår till sin organisation. Hur förmedlas den samsyn som fins på ledningsnivå till 

genomförandenivå och hur fungerar samverkan mellan de berörda professionerna? Signalvärdet 

är även här återkommande, vilken bild som förmedlas och hur den mottas, får reella 

konsekvenser och är därigenom viktig för vad som kan beskrivas som baksidan av samverkan. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 

1. Bakgrund  

- Vilken organisation/myndighet representerar ni i LIFI:s styrgrupp?  

- Vad har ni för tillhörighet och roll inom den organisation ni representerar?   

2. Övergripande om samverkan 

- Vad är samverkan för dig?  

- Vilka erfarenheter har ni av samverkan?   

3. Syfte och mål med samverkan 

- Vad uppfattar ni vara målet och syftet med samverkan i LIFI?  

- På vilket sätt ska samverkan i LIFI uppfylla detta mål?  

4. Regelverk och organisatoriska intressen/mål/prioriteringar 

- Styrs ni av några regelverk i samverkan? Vilka?  

- Hur påverkar det er möjlighet till samverkan?  

- Skiljer era organisatoriska mål och prioriteringar sig från de mål och prioriteringar som 

finns i LIFI? Om, hur hanterar ni detta?  

5. Ansvarsfördelning och resurser i samverkan 

- Vem har det övergripande ansvaret för LIFI?  

- Hur uppfattar ni ansvarsfördelningen i LIFI?  

- Hur ser resursfördelningen ut?  

- Bidrar ni med några resurser? Vilka?  

- Bidrar de andra medverkande med några resurser? Vilka?  

6. Avslutande reflektioner  

- Vad kan hindra en framgångsrik samverkan anser ni?  

- Ser ni några potentiella brister, risker eller förbättringsmöjligheter?  

- Har ni några övriga kommentarer eller något att tillägga?  


