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Förord 

Att skriva en uppsats är alltid en process som är både utmanande och utvecklande. Som 

författare lägger man ner både tid och energi i arbetet men får otroligt många lärdomar att ta 

med sig, både i relation till det studerade objektet men även på ett personligt plan. Vi upplever 

att det varit en förmån att få dela den här upplevelsen tillsammans eftersom vi har kunnat 

bolla tankar och idéer vilket i förlängningen har bidragit till att vi lärt oss mer tillsammans än 

vad vi skulle ha gjort på egen hand. Innan uppstarten av vårt uppsatsskrivande var planen att 

vi skulle skriva en kvantitativ uppsats utifrån ett material som vi fått ta del av. Med ett stort 

intresse och höga förhoppningar tog vi oss an materialet och studerade det med hjälp av ett 

statistikprogram. Det visade sig dock efterhand att de analyser som krävs för en 

magisteruppsats inte var möjliga utifrån det material vi hade till förfogande. Den initiala 

planen ledde dock till att vi fick kontakt med yrkesverksamma personer som med sitt 

brinnande engagemang gav oss inspiration till den föreliggande studien.  Det var en stor 

utmaning att ställa om mentalt och att lämna det material som vi lagt ner tid på och som vi 

hade intressanta frågeställningar kring. Men så fort vi fick möjlighet att påbörja intervjuer och 

arbetet med den verkställda studien så övergick detta till en glädje över de val som vi varit 

tvungna att göra.  

Vi har under studiens gång haft förmånen att träffa flera kompetenta personer som delat med 

sig av sina kunskaper och erfarenheter. Utan informanternas deltagande och vilja att dela med 

sig hade denna studie inte varit densamma och vi är därför otroligt tacksamma för att ni tog er 

tid att träffa oss och vi hoppas att ni kommer att tycka att det är givande att läsa vår uppsats. 

Utöver alla informanter har vår handledare Lisa Harrysson bidragit med insikter som har 

utvecklat vårt arbete och fått oss att anta nya perspektiv. Vi upplever att Lisa har tagit sig tid 

till att både lyssna och ge oss råd samt varit ett stöd genom hela processen trots vissa svåra 

vägval.  

Vår förhoppning är att vi lyckats förmedla den kunskap som vi tagit del av och att du som 

läser uppsatsen både finner den intressant och givande. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Att personer saknar eller har nedsatt arbetsförmåga skapar effekter på såväl individ, organisations och 

samhällsnivå. Arbetslivsinriktad rehabilitering genomförs för att personer ska återfå sin arbetsförmåga 

och i Sverige omfattar denna process flera aktörer från olika organisationer och professioner. Dessa 

måste därför samverka för att rehabiliteringen ska få ett bra resultat. Detta har i tidigare forskning visat 

sig medföra flera olika typer av utmaningar för de involverade personerna. Syftet med föreliggande 

studie är studera samverkan mellan personer som tillhör olika organisationer och professioner utifrån 

ett förhandlings- och nyinstitutionellt perspektiv. Studien har genomförts utifrån grundad teori och 

baseras på sju intervjuer med personer som på olika sätt arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Resultatet visar att aktörerna som är delaktiga måste förhålla sig till faktorer som de har väldigt 

begränsad möjlighet att påverka exempelvis institutioner, lagar, medicinsk bedömning och resurser. 

Dessa faktorer har visat sig både kunna ha positiv och negativ inverkan på den arbetslivinriktade 

rehabiliteringen. Vidare har resultatet visat att de yrkesverksamma personerna vilka är delaktiga i 

processen har ett ansvar att använda det förhandlingsutrymme som dessa faktorer skapar på ett så 

fördelaktigt sätt som möjligt. Samverkansprocessen kan illustreras som en cyklisk process där 

aktörerna försöker skapa balans mellan att å ena sidan se till sin egen verksamhet, sina resurser och ”se 

till sitt”. Å andra sidan ”ge och ta” genom att bortse från professionsgränser, se till helheten och vara 

lösningsorienterad. Föreställningar om andra professinoner och organisationers intentioner och mål 

kan i vissa fall försvåra samverkan. Detta leder till att aktörerna försöker skapa personliga relationer, 

kontinuitet, tillit, respekt och trygghet för att överbrygga utmaningarna och istället dra nytta av att 

tillhöra olika organisationer och professioner. Målet blir därför att tillsammans skapa en väg framåt 

genom att samverka och hitta lösningar som är godtagbar ur såväl formell synpunkt i relation till lagar 

och regler som i relation till vad som är moraliskt rätt och individanpassat.  
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Inledning 

Den svenska försäkringskassan betalade under 2013 ut närmare 24 miljarder kronor i 

sjukpenning (Försäkringskassan, 2014). Det är en kostnad som ökat varje år sedan 2010, 

tidigare var dock kostnaderna ännu högre. Sjukpenning beviljas av försäkringskassan till 

personer som har en nedsatt arbetsförmåga och därför inte har möjlighet att förvärvsarbeta 

och få lön för det. För organisationer med medarbetare vilka har nedsatt arbetsförmåga 

behöver arbetsgivaren dels organisera verksamheten så att den fungerar utan medarbetaren 

och samtidigt verka för att göra det möjligt för medarbetaren att återgå i arbete. Nedsatt 

arbetsförmåga har därigenom effekter för såväl individen det drabbar som för organisationer 

och samhället i stort. För att minska andelen personer med nedsatt arbetsförmåga genomförs 

rehabiliteringar, vilket kan innefatta många olika betydelser. I Socialstyrelsens termbank 

(2014) är rehabilitering definierat som “insatser som ska bidra till att en person med 

förvärvad funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, återvinner och 

bibehåller bästa möjliga funktionsförmåga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv 

och ett aktivt deltagande i samhällslivet”. Arbetslivsinriktad rehabilitering däremot ska bidra 

till återgång till arbete och de åtgärder som används ska ha detta syfte (SOU 2010:58). 

Vid arbetslivsinriktad rehabilitering är flera olika aktörer delaktiga. Vissa författare beskriver 

det som en effekt av en samhällsutveckling mot allt mer specialiserade yrken och 

ansvarsområden vilket har lett till att samverka i dessa sammanhang har fått en given plats 

(Axelsson & Axelsson, 2009; Hörnemalm, 2008). I rehabiliteringen kan förutom den 

sjukskrivne bland annat arbetsgivaren, försäkringskassan, primärvård, företagshälsovård, 

fackföreningar, arbetsförmedling och socialtjänst vara involverade. I socialförsäkringsbalken, 

arbetsmiljölagen och föreskrifter från arbetsmiljöverket (SFS 2010:110; SFS 1977:1160; AFS 

1994:1) uttrycks ansvaret för såväl arbetsgivare och försäkringskassa, samtidigt som där även 

poängteras att företagshälsovård ska involveras i de fall där det är nödvändigt. En 

rehabiliteringsprocess kan trots flera olika direktiv se ut på varierande sätt beroende på 

sammanhanget men bygger på samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. 

De personer som representerar olika organisationerna har olika regelverk och bestämmelser 

att förhålla sig till samtidigt som de ofta går in i rehabiliteringsprocessen med olika bakgrund, 

kunskap och perspektiv på situationen. Grape (2006) menar att aktörernas olika intressen 

leder till att de agerar utifrån olika logiker och att det kan skapa konflikter som kan förhindra 

ett bra samarbete. Ståhl, Svensson och Ekberg (2011) framhåller att samverkan vid 
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arbetslivsinriktad rehabilitering i Sverige omfattar motstridighet då direktiven blir allt mer 

distinkta samtidigt som samarbetet mellan parterna kräver allt mer individuella lösningar. 

Arbetslivsinriktad rehabilitering kan studeras ur olika perspektiv och dess påverkan på såväl 

individ, organisation och samhällsnivå motiverar studier även studier på olika nivåer. De 

flesta studier vi har läst fokuserar på olika hinder och underlättande strukturer, studerar 

rehabiliteringsprocessen från politisk nivå eller ur ett ekonomiskt perspektiv. Vi tycker utifrån 

detta att det är motiverat att studera processen ur ett annat perspektiv. Vi avser därför att 

undersöka hur personer som är delaktiga i arbetslivsinriktad rehabilitering upplever är 

utmaningar, vinster och viktiga faktorer samt hur de arbetar för att förbättra samverkan. Vi 

har i denna studie valt att avgränsa oss till personer från försäkringskassan, arbetsgivare och 

företagshälsovård eftersom dessa aktörer i de flesta fallen är involverade vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering och således kan bidra med relevant information.  

Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I detta kapitel följer en presentation av de teoretiska utgångspunkterna och en genomgång av 

tidigare forskning som är relevanta i relation till studien.  

Förhandlings och nyinstitutionellt perspektiv 

Att studera vad som sker i eller mellan organisationer kan genomföras på varierande sätt. 

Förhandlingsperspektivet är ett perspektiv som använts för att studera interaktionen mellan 

människor i organisationer. Detta perspektiv utvecklades som ett svar på organisationsteorier 

vilka betraktat organisationer som egna aktörer. Förespråkare för förhandlingsperspektivet 

framhåller att det alltid är människor som agerar på organisationens vägnar (Johansson, 

1997). Johansson (1997) beskriver det organisatoriska handlandets dubbla karaktär, den 

individ som representerar en organisation handlar både på organisationens vägnar men också 

utifrån sina egna förutsättningar och sin personlighet. Författaren definierar förhandling som 

ett medel för att uppnå en förändring av en relation, vidare poängterar han att det ömsesidiga 

beroendet är en förutsättning för förhandlingen och att alla inblandade parter måste ha något 

att vinna på att medverka. Författaren menar att förhandlingsperspektivets styrka är att den 

granskar förhandlingen som interaktionsform men har brister då den inte tar hänsyn till de 

individer som handlar eller den kontext de befinner sig i (Johansson, 1997). För att förstå 

förhandlingar mellan organisationer och dess medlemmar anser han därför att det 
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förhandlingsteoretiska perspektivet enskilt inte räcker till, men måste kombineras med att se 

till den kontext som de befinner sig i.   

En annan utgångspunkt för att studera social interaktion är det nyinstitutionella perspektivet. 

Meyer, Boli och Thomas (1994) menar att detta perspektiv är givande eftersom människors 

agerande följer mönster som sträcker sig utöver enskilda personers agerande och att forskare 

därför måste ta hänsyn till vad de kallar för institutioner. Institutioner beskrivs omfatta 

gemensamma förståelser som skapar regler för människor, hur de bör agera, vad som är rätt 

och riktigt som bottnar i människors upplevelser och vad som fram tills nu varit allmängiltigt. 

Vidare hävdar de att ett problem med att endast studera människor och deras agerande är att 

man då antar att människors agerar fritt. Författarna poängterar att forskaren i detta fall 

bortser från att institutionen i sig även påverkar människors handlande (Meyer, Boli & 

Thomas, 1994). Personer som agerar i och mellan organisationer påverkas med utgångspunkt 

från detta perspektiv av olika institutionella faktorer. Andra författare som utgått från det 

nyinstitutionella perspektivet har även poängterat att människors sätt att agera beror på 

erfarenhet, ambition, formell makt, personligt inflytande och organisationskultur (Grape, 

2001). Meyer och Rowan (1991) har framhållit att personer som verkar i organisationer som 

styrs av strikta arbetssätt ofta har ett behov av att samordna byråkratiska riktlinjer och 

praktiska handlingssätt för att leva upp till samhällets legitimitet “Participants not only 

commit themselves to supporting an organization’s cerimonial facade but also commit 

themselves to making things work out backstage. The committed participants engage in 

informal coordination that, althougt often formally inappropriate, keeps technical activities 

running smoothly and avoids public embarrassment” (Meyer & Rowan, 1991 s. 59). 

Studier av yrkesverksamma personer är mångfacetterade till sin natur eftersom de omfattar 

såväl olika institutioner, enskilda personer som verksamhetens formella och informella 

inverkan. Vår utgångspunkt har i denna studie varit att fokusera på hur personerna som är 

delaktiga i samverkan upplever och hanterar situationen. Vi hävdar dock att dessa inte kan 

betraktas som separata individer utan organisations- och professionstillhörighet samt påverkan 

från yttre faktorer. I föreliggande studie bör poängteras att aktörerna agerar i ett sammanhang 

vilket bedrivs inom ramen av en stor andel organisatoriska och formella riktlinjer och 

institutionella föreställningar samtidigt är de också individer med olika egenskaper, åsikter 

och personlighet som påverkar processen. Av dessa anledningar menar vi att det är motiverat 

att beakta såväl kontext, sammanhang och personerna som agerar i det för att få en djupare 



4 

 

förståelse för den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen. Studiens genomförande och 

analys har därför inspirerats av förhandlings- och nyinstitutionellt perspektiv. 

Varierade typer av samarbeten 

I litteraturen används flera olika begrepp för att beskriva samarbeten mellan olika 

yrkesgrupper och organisationer. Friberg (2011) menar att samverkan beskriver situationer då 

parter från olika verksamheter eller med olika intentioner arbetar tillsammans för att nå ett 

gemensamt mål. Lindberg (2002) menar att samordning inte är ett enhetligt begrepp men 

relaterar det till arbete som genomförs omfattande flera aktörer. 

Team är ett begrepp som har använts för att beskriva grupper av personer som är involverade i 

en gemensam arbetsprocess (Engdahl & Larsson, 2006). Team som består av personer som 

tillhör olika organisationer och/eller professioner kan beskrivas med olika begrepp. Choi och 

Pak (2006) har definierat skillnaden mellan multidisciplinära-, interdisciplinära- och 

transdisciplinärateam. Författarna menar att multidisciplinära team är den enklaste formen av 

samarbete över disciplingränser vilket beskrivs omfatta personer som arbetar med samma 

problem men vilka inte utmanar gränserna mellan olika roller. När personerna är ömsesidigt 

beroende av varandras kunskap och när gränserna mellan disciplinerna är otydliga menar 

författaren att teamet är interdisciplinärt. Avslutningsvid beskriver författaren att 

transdisciplinära team kräver att personerna anpassar och växer ur sina roller för att 

tillsammans gå bortom disciplingränser och därigenom få ett holistiskt perspektiv. Andra 

författare har beskrivit olika dimensioner inom ett team. Gorman (1998, refererad i Elwyn, 

Greenhalgh & Macfarlane, 2005) har framhållit tre dimensioner som har betydelse dess 

effektivitet. Den strukturella dimensionen relateras till fysiska eller organisatoriska strukturer 

och handlingsutrymme. Medlemmarnas bakgrund som de tar med sig in i arbetsgruppen 

exempelvis förståelser, förväntningar och värderingar beskrivs som den kulturella 

dimensionen och relationen mellan medlemmarna beskrivs vara den interpersonella 

dimensionen.  Vidare hävdar författaren att om teamet kan hantera dessa interna aspekter kan 

de utvecklas och få resultat som inte begränsas av olika disciplingränser (Gorman 1998, 

refererad i Elwyn, Greenhalgh & Macfarlane, 2005). 

Samarbete mellan organisationer och professioner har intresserat många forskare och har 

studerats inom flera discipliner, flera forskare hävdar att samarbeten över organisations och 

professionsgränser blir allt vanligare (Axelsson & Axelsson, 2009; Miller & Kontos, 2013; 

Williams, 2005). Vid litteratursökningen visade det sig att de flesta studier avseende team 
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bestående av flera professioner har studerat grupper som arbetar inom hälso- och sjukvården, 

detta var inte förvånande eftersom det är vanligt med samverkan inom denna sektoren.  

Vinster och utmaningar med samarbete över organisations och 

professionsgränser 

Andersson, Ahlgren, Axelsson, Axelsson och Erikson (2011) har i en litteraturstudie av 

tidigare forskning kring samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering framhållit att hinder 

och framgångsfaktorer ofta är två sidor av samma mynt. Samverkan över organisationsgränser 

beskrivs medföra både större kunskapsbas och möjlighet att komplettera varandras kompetens 

samtidigt som det medför utmaningar. Utifrån förhandlingsperspektivet menar vi att 

aktörernas utrymme att förhandla begränsas av deras organisations- och 

professionstillhörighet samtidigt som de måste ta hänsyn till olika institutioner. Lindqvist och 

Grape (2009) beskriver att en del av utmaningen i att samverka över organisationsgränser är 

att personerna som ska samarbeta tillhör olika organisationer med varierande incitament samt 

har olika verksamhetsområden inom vilka de har befogenhet att ta beslut inom. Exempelvis 

menar de att läkare och annan vårdpersonal kan bestämma över behandlingar och diagnoser, 

försäkringshandläggare har beslutanderätt över sjukpenning och arbetsgivare har rätt att ta 

beslut rörande den egna verksamheten och hur mycket resurser som ska investeras i 

rehabiliteringen. Eriksson (2008) har uppmärksammat att personer kan uppleva stress och 

undvika vissa arbetsuppgifter om det uppstår målkonflikter i gruppen Målkonflikten beskrivs i 

sin tur vara en effekt av att aktörerna har otydlig bild av vad som ska genomföras, om det 

existerar olika direktiv i de olika organisationerna eller om det sker förändringar i de politiska 

direktiven. Tidigare forskning har också visat att det finns en konflikt mellan å ena sidan allt 

striktare regler å andra sida ett behov av individuell anpassning (Ståhl, Svensson och Ekberg, 

2011; Lindqvist och Grape, 2009). Vi menar att detta skulle kunna relateras till individernas 

behov av att både följa formella regler och samtidigt behålla sin legitimitet utifrån vad som 

uppfattas som ”rätt” i det specifika fallet.  Vidare har deltagarnas subjektiva tolkning av lagar, 

regler och rutiner visat sig ha betydelse för vilka möjligheter som uppmärksammas och hur 

samverkan fungerar (Lindqvist & Grape, 2009).   

Kommunikation 

Andersson et al. (2011) har i en studie sett att brist på kommunikation kan leda till osäkerhet i 

förhållande till roller, ansvar och uppgifter i gruppen samt olika syn på strategier och mål. En 

god kommunikation däremot beskrivs kunna förbättra deltagarnas förståelse och respekt för 



6 

 

varandra. Vidare hävdar författarna att en god kommunikation kan bidra till tillit, som i 

kombination med tid och kontinuitet beskrivs vara en av de viktigaste aspekterna för ett gott 

samarbete (Andersson et al., 2011). Thorstensson, Mathiasson, Arvidsson, Heida och 

Petersson (2008) har framhållit kommunikation som en avgörande faktor för att 

gruppdeltagare ska utveckla en gemensam förståelse i arbetet. Författarna poängterar att en 

viktig aspekt som försvårar detta i sammanhang då samarbeten sker över organisationsgränser 

är att deltagarna ofta saknar tid för att kommunicera och därigenom blir tvingade till formell 

kommunikation vilket bidrar till längre processer. För att kunna förhandla över organisations 

och professionsgränser och undvika missförstånd är således kommunikationen mellan 

aktörerna viktig för samverkan.  

Hultberg (2005) har framhållit att personer som får större möjligheter att dela med sig av 

information i arbetsgruppen upplever att det påverkar samverkan positivt. Utöver möjligheten 

att dela med sig av information krävs dock att deltagarna lyssnar på varandra och är öppna för 

nya perspektiv. I en analys av hur team som innefattar flera professioner fungerar fastställde 

och mätte Mitchella, Parker och Giles (2012) gruppdeltagarnas identifikation med yrkeskåren, 

professionella framträdande och öppenhet som viktiga faktorer. Författarna såg utifrån detta 

att personernas öppenhet korrelerade med positiva prestationer samtidigt som detta verkade ha 

större inverkan på prestationen för de personer med framträdande yrkesroll (professional 

sailence) och svag identifikation med professionen. Mitchella et al. (2012) framhåller att 

studiens resultat understryker vikten av att våga vara olika och menar att arbetsgrupper som 

kan skapa lyhördhet och öppenhet bör fokusera på deltagarnas olikheterför att förbättra 

teamets prestation.  Att personer besitter olika bakgrund och kompetens kan således både 

betraktas som en utmaning men samtidigt på rätt sätt kunna bidra till gruppens styrka. 

Roller och relationer 

Vår utgångspunkt är att aktörerna som är delaktiga i samverkansprocessen förutom samhällets 

institutioner påverkas av såväl deras organisations- som professionstillhörighet. Holmesland, 

Seikkula, Nilsen, Hopfenbeck och Arnkil (2010) skriver att personer i grupper vilka omfattar 

flera professioner kan uppleva svårigheter att definiera sin egen roll. Författarna hävdar bland 

annat att dessa personer måste arbeta mot stereotypa föreställningar och att personer ofta 

upplever en osäkerhet kring de andra deltagarnas intentioner. Holmesand et al. (2010) 

relaterar detta till att personerna tillhör olika yrkesgrupper men även att de använder olika 

vokabulär. Författaren understryker vikten av att parterna har kunskap om varandras rutiner 
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men framförallt att det finns ett ömsesidigt förtroende för att samarbetet ska fungera bra. 

Tidigare forskning har även visat att människor tenderar att uppmärksamma eller tolka 

tvetydig information som ett hot istället för att betrakta det som en möjlighet (Jackson & 

Dutton, 1988). Vidare verkar personer vara fortsatt skeptiska mot situationer som uppfattats 

som hot trots att det visat sig inte vara detta. Att aktörerna använder olika språk och eventuellt 

har föreställningar av varandra som inte stämmer menar vi kan ha stor betydelse för hur deras 

förhandlingar förs och vilket resultat de får av samverkan. Detta talar för att det är viktigt att 

medvetet arbeta för att bygga upp tillit mellan aktörerna redan innan det uppstår missförstånd. 

Williams (2007) har utgått från tidigare forskning om vad människor upplever som hot eller 

risker under samarbeten och undersökt hur människor i exempelvis samarbetsprojekt mellan 

olika organisationer kan skapa förtroende och minska negativa effekter av upplevelser som 

hot och risker. Författaren menar att gruppdeltagarna i tre steg kan förbättra förtroendet 

sinsemellan genom, ”perspektiv-tagande” (perspective taking), “hotreducerande beteende” 

(threat reducing behavior) och ”reflektion” (reflection). Williams menar att det första steget är 

att försöka förstå hur de andra personerna tänker och känner därefter medvetet försöka agera 

på ett sätt som inte uppfattas hotfullt och reflektera kring och utvärdera hur uppträdandet har 

fungerat.  

Även Huxham och Vangen (2003) har framhållit tillit som en av de absolut viktigaste 

aspekterna för att kunna skapa ett gott samarbete. De definierar tillit i två steg, för det första 

så måste deltagarna i samverkansprocessen kunna föreställa sig de andra aktörernas 

handlingar och utgången av processen, för det andra måste dessa föreställningar bekräftas för 

att tilliten ska förstärkas (Huxham & Vangen, 2003). Författarna beskriver tillit som en 

cyklisk process (se Figur 1) som startar med att deltagare vid varje interaktion formar 

förväntningar för utgången av processen och på hur de andra deltagarna kommer att bete sig 

under denna. De menar att man kan likna detta vid ett risktagande, när förväntningarna infrias 

så bekräftas och stärks tilliten och vice versa. Detta blir till en del av den relation som finns 

och bidrar till positiva förväntningar vid nästa samarbete. Huxham och Vangen (2003) menar 

att maktspel, kontrollbehov och territoriellt beteende är några av de hinder som finns mot att 

kunna skapa tillit. Organisationer och dess medlemmar förändras ständigt och med detta 

också villkoren för samarbete och tillit. De poängterar därför att det är ett resurskrävande 

arbete både att skapa men också att bibehålla tillit i denna kontext (Huxham & Vangen, 

2003). 
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Figur 1. Tillitscykel (Huxham & Vangen, 2003. Egen översättning) 

Ett agerande som beskrivits kunna skapa barriärer för samarbetan mellan personer som tillhör 

olika professioner och organisationer är territoriellt beteende. Axelsson och Axelsson (2009) 

förklarar att territoriellt beteende kan liknas vid revirtänk där en person ser sin organisation, 

yrkeskår eller avdelning som sitt revir som måste vakas över. Sådant beteende gör att 

samarbetet mellan professionerna och/eller organisationerna blir svårt och kan leda till att tid 

som borde ägnas till samarbete istället ägnas åt maktkamper för att försvara sina olika 

arbetsområden (Axelsson & Axelsson, 2009). För att överkomma revirtänkande så presenterar 

Axelsson och Axelsson (2009) ett altruistiskt perspektiv som motpol till det territoriella. 

Författarna beskriver att deltagarna i en samverkansprocess måste vara villiga och kapabla att 

se längre än sina egna intressen och se till vad som främjar gruppens, patientens eller 

klientens intressen. Även om detta kan vara svårt att uppnå i en organisatorisk kontext så 

menar författarna att ett altruistiskt synsätt att föredra i samverkansprocesser. Axelsson och 

Axelsson (2009) poängterar att ett altruistiskt perspektiv kan ta tid att utveckla då tillit är den 

viktigaste aspekten för att uppnå ett gott samarbete, och denna tar tid att bygga upp. 

Kontinuitet betonas i detta sammanhang som viktigt, både vilka personer som deltar och hur 

ofta dessa har kontakt eller träffas. Författarna menar att förmågan att se olikheter som en 
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fördel istället för en nackdel är nödvändigt för goda resultat i samverkan(Axelsson & 

Axelsson, 2009). 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att analysera och få djupare förståelse för samverkan mellan 

flera aktörer med olika profession- och organisationstillhörighet utifrån förhandlings- och 

nyinstitutionellt perspektiv.  

Frågeställningar 

 Vilka utmaningar och möjligheter upplever personer som tillhör olika organisationer 

och professioner att det finns i samverkansprocessen vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering? 

 Finns det avgörande faktorer som de upplever viktiga och i så fall vilka? 

 Vad gör de för att förbättra samverkan?   

Metod 

I följande stycke presenteras valet av forskningsmetod och studiens genomförande för att ge 

läsaren möjlighet att få bättre förståelse för resultatet. 

Litteratursökning 

Vår litteraturssökning har framförallt genomförts på databasen Ebsco och Web of 

Science  med sökord som interorganiszation, interprofessional, cooperation, interaction, 

collaboration. Dessa sökningar har i sin tur genererat uppslag på vidare läsning både genom 

nya sökord och intressanta referenser. Vidare har vi använt SAGE journals och sökt på 

artiklar utifrån samma sökord. Holmesland, Seikkula, Nilsen, Hopfenbeck och Arnkil (2010) 

har betonat vikten av att utgå från ett holistiskt perspektiv och inte hämmas av 

disciplingränser vid studier av interprofessionella team. Vi har gjort samma bedömning som 

dessa och har därför angripit den tidigare forskningen utifrån informanternas beskrivningar 

utan att begränsas till en specifik disciplin eller nivå. 

Kvalitativ metod 

I en kvalitativ studie vill författaren skapa en djupare förståelse för det fenomen eller problem 

som studeras, och ofta med hjälp av deltagarnas egna ord och berättelser (Creswell, 2007). Att 
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nå aspekter och nyanser som inte kan fångas upp med hjälp av statistiska beräkningar eller 

enkäter är en av fördelarna med en kvalitativ studie. I vår studie vill vi få en djupare förståelse 

för samverkansprocessen mellan olika aktörer, och vi ansåg det som viktigt att våra 

informanter skulle kunna använda sina egna ord samt kunna berätta relativt fritt om deras 

upplevelse av samverkansprocessen har därför gjort bedömningen att en kvalitativ ansats varit 

att föredra. Creswell (2007) använder sig bland annat av Denzin och Lincolns definition av 

kvalitativa studier, som understryker att forskare som använder sig av kvalitativa metoder 

försöker förstå meningen eller tolka olika fenomen i deras naturliga omgivning. Creswell själv 

(2007) menar att en kvalitativ studie alltid är beroende av forskarens världsbild, perspektiv 

eller antagande om världen och att detta är början till varje studie och en viktig del i vilken 

typ av kvalitativ metod som väljs för studien. Vidare hävdar författaren att något som 

utmärker kvalitativ forskning är att man studerar deltagarna i deras naturliga omgivning och 

ofta via direkt kontakt. Han menar att det är forskarens förförståelse och hur denne väljer att 

se på världen eller det problem hen vill studera som ligger till grund för vilken metod som 

väljs. Avslutningsvis menar författaren att det är viktigt att både informanternas röster och 

forskarens eget perspektiv och förståelse kommer fram i den slutgiltiga presentationen 

(Creswell, 2007). 

En annan viktigt aspekt av den kvalitativa forskningen är att forskningsprocessen ofta är 

flexibel. Med detta menas att forskaren under vägen ofta måste anpassa sig efter vad som 

framkommer under processen, till exempel kan aspekter komma fram under datainsamlingen 

som gör att den ursprungliga planen måste redigeras. Detta är speciellt viktigt om man är ute 

efter att förstå betydelsen av ett fenomen eller problem utifrån respondenternas egen 

uppfattning, det är då deras berättelser och upplevelser som måste styra vad som är viktigt att 

gå vidare med (Creswell, 2007). 

Grundad teori 

Det finns många kvalitativa metoder att välja mellan, och vi har genomfört vår studie med 

utgångspunkt i Grundad teori. Valet grundar sig i vår ambition att bidra med djupare 

förståelse av samverkansprocessen utifrån upplevelser från personer som är involverade i 

dessa. Grundad teori beskrivs ofta vara passande vid tillfällen då forskaren vill arbeta 

induktivt och skapa en teori utifrån empiriska observationer (Charmaz, 2006; Creswell, 2013; 

Kvale & Brinkmann, 2009). Grundad teori gav oss också systematiska men flexibla riktlinjer 

att följa vad gäller datainsamling och analys som vi tyckte passade för vår studie eftersom vår 
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intention var att förstå samverkan utifrån informanternas berättelser. Ett av de viktigaste 

dragen i Grundad teori är att utveckla en teori som tydligt hänförs till det insamlade 

materialet, det vill säga är grundade i data (Charmaz, 2006). För att utveckla en teori används 

kodning och systematisk kategorisering som är en av de viktigaste delarna i Grundad teori, 

detta blir närmare beskrivet under rubriken genomförande. 

Precis som många andra forskningsmetoder har grundad teori tolkats på varierande sätt av 

olika forskare bland annat beroende på vilken syn på verkligheten och kunskap som forskaren 

haft. Vår utgångspunkt i detta hänseende kan till stor del relateras till Charmaz (2006) 

perspektiv, som menar att det alltid är en tolkning eller förståelse av verkligheten som vi 

presenterar. Hennes utgångspunkt är att det saknas “en sann verklighet” istället existerar flera 

verkligheter där människors agerande och förståelse påverkar varandra. Utifrån detta menar 

författaren att forskare och deltagare i studier tillsammans skapar data och att analysen 

därigenom är ett resultat såväl av deltagarens som forskarens förståelse (Charmaz, 2006). Vår 

utgångspunkt har utifrån detta varit att deltagarna kunnat bidra med olika beskrivningar av 

den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen och de kan ha olika uppfattningar och 

upplevelser av denna process. Samtidigt betraktar vi såväl oss själva som informanterna som 

medskapare till resultatet, en produkt av informanternas beskrivning, forskningsprocessen och 

vår egen förståelse av sammanhanget. 

Urval och kontext 

Studien har genomförts våren 2014 i en mellanstor stad i norra Sverige. Deltagande 

informanter arbetar inom företagshälsovård, försäkringskassa och i en offentlig 

organisation(arbetsgivare) och samtliga har på olika sätt varit involverad i samverkan vid 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Då det första uppslaget var att skriva en kvantitativ uppsats 

om sjukfrånvaro hade vi redan innan påbörjan av denna studie kontakt med två personer, en 

från försäkringskassan och en från offentlig verksamhet. Efter att vi insett att det statistiska 

materialet inte lämpade sig för djupare analyser och generalisering hade vårt intresse för 

samarbetet kring en rehabilitering väckts och vi gav då en förfrågan till våra kontaktpersoner 

om de skulle kunna tänka sig att delta i en studie om samverkan mellan olika organisationer 

och professioner vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Utifrån våra kontaktpersoner fick vi 

därefter kontakt med andra aktörer vilka våra kontaktpersoner vanligtvis arbetar tillsammans 

med under en rehabiliteringsprocess. Ett urval som bygger på att informanterna ger förslag 

andra personer att kontakta beskrivs av Bryman (2001) som snöbollsurval. Utöver de personer 
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vi fick tips att kontakta sökte vi själva på verksamheternas hemsidor och tog kontakt med 

olika personer inom organisationerna som bollade oss vidare till lämpliga kandidater.  Urvalet 

har baserats på individernas möjlighet att bidra med olika perspektiv och vi valde därför några 

få informanter från varje verksamhet. 

Deltagare 

Ett kriterium för att kunna delta som informant var att personen har varit eller är delaktig i 

rehabiliteringsprocesser som enhetschef, personalkonsult, försäkringshandläggare eller 

koordinator på företagshälsovården. Vi har intervjuat sammanlagt sju personer i varierande 

åldrar, en man och sex kvinnor. De har olika lång erfarenhet i den nuvarande befattningen och 

varierande utbildningsbakgrund från olika ämnesområden. 

Etiska överväganden 

Informanterna kontaktades på telefon eller mail och fick då kort information om studien och 

varför vi valt att kontakta dessa. Oavsett sammanhang måste forskning alltid vägas mot andra 

intressen. Då vår studie genomförs inom ramen för masterprogrammet i ledarskap och 

organisation har vi valt att utgå från de etiska överväganden som vi blivit upplysta om under 

studier i vetenskaplig metod. Dessa utgår från ett codex som Vetenskapsrådet inom 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning gett ut (Vetenskapsrådet, 2014). De omfattar 

i huvudsak fyra delar informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och 

nyttjandekrav. För att leva upp till dessa har deltagarna i studien försetts med såväl muntlig 

som skriftlig information om studiens genomförande, syfte, det frivilliga deltagandet, hur 

materialet skulle nyttjas och kontaktinformation till såväl oss studenter som till vår 

handledare.  Vid deltagande utlovades även att inga personer skulle kunna identifieras i den 

färdiga uppsatsen, att materialet skulle hanteras konfidentiellt och endast användas för 

studiens syfte. Samtliga informanter fick vid intervjutillfället skriva under ett samtyckesavtal 

där denna information fanns beskriven samt rätten till att avbryta sin medverkan utan närmare 

förklaring. Dessa avtal har därefter förvarats avskilt från övrigt material för att se till att ingen 

obehörig kunnat ta del av detta. Uppgifter kommer endast att användas till studiens syfte och 

därefter raderas då uppsatsen blivit godkänd.  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är dock endast ett minimunskrav vid all 

forskning. Varje forskare eller student som genomför en studie har själv ansvar att tänka över 

vilka olika etiska aspekter som måste tas hänsyn till. Creswell (2007) ger förslag på några 
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etiska aspekter som kan behövas tas hänsyn till. Några exempel är; vad informanten får ut av 

att vara med i studien, hur man bevarar anonymiteten, maktförhållanden och att forskaren ger 

en rättvis bild av informanterna. Vi har reflekterat över vilka etiska utmaningar det kan finnas 

i just vår studie och tagit hänsyn till detta. Bland annat är presentationen av resultatet utformat 

på ett sådant sätt som vi funnit lämpligt för att inte kunna identifiera någon enskild person. Då 

studiens syfte inte relaterar till den specifika rollen i informantens organisation har vi inte 

bedömt detta som nödvändigt för resultatets kvalité. I de fall där vi fått kontaktuppgifter till 

informanten från någon annan individ har vi berätta detta och haft dialog kring det med 

studiens deltagare. Det finns alltid risk för bakvägsidentifiering, särskilt i de sammanhang då 

informanterna verkar inom samma kontext. Vi har medvetet arbetat för att presentera 

resultatet så att detta inte ska kunna härledas till specifika personer eller organisationer. För 

att kunna presentera en rättvisande bild av materialet gjordes sammanfattningar under 

intervjuerna och vi ställde frågor för att se om vi förstått informanterna rätt och för att 

minimera missförstånd och feltolkningar. 

Datainsamling 

Vi valde att basera denna studie på semistrukturerade intervjuer. Det gav oss möjlighet att 

förbereda utvalda teman och lyfta frågor som vi tyckte var viktiga. Creswell (2013) beskriver 

att kvalitén på intervjumaterial kan relateras till såväl ett lämpligt urval av respondenter 

utifrån forskningsfrågan, typ av intervju och inspelnings metod, utformning av intervjuguide 

och plats för genomförande. Vi har inspirerats av Charmaz tillvägagångssätt (2006) och 

försökt att använda oss av övervägande öppna och vida frågor för att få så utfyllande och 

ärliga svar som möjligt. Vi har också försökt att ställa frågor där respondenten ges möjlighet 

att förklara, beskriva och själv reflektera över sina svar. Vi försökte att lämna utrymme för 

deltagarna att själva ge sin bild av samverkansprocessen, då det är deras upplevelse vi strävat 

efter att fånga.  Charmaz (2006) har poängterat vikten av att både vara följsam till materialet 

samtidigt som intervjun behöver vara fokuserad. Intervjuerna var således riktade mot de 

teman som var relevanta för vår forskningsfråga samtidigt som vi varit öppna för att 

informanternas utsagor skulle kunna ändra den ursprungliga planen 

De inbjudna informanterna fick välja plats för intervjun och dessa genomfördes ofta på 

personens arbetsplats. Vid ett tillfälle användes ett rum på universitetet. Intervjuerna varade i 

30 – 60 minuter och alla intervjuer spelades in och transkriberades i anslutning till 

intervjutillfället. De första två intervjuerna genomfördes av båda oss författare medan övriga 



14 

 

intervjuer genomfördes enskilt, varav Susanna genomförde tre av intervjuerna och Emma två. 

Att genomföra den första intervjun tillsammans var ett medvetet val för att få en gemensam 

bild av hur frågorna fungerade och gav oss tillfälle att diskutera justeringar i intervjuguiden 

för att underlätta senare intervjuer. I varje intervjusituation finns en inbyggd maktfördelning 

och det har poängterats av bland andra Kvale och Brinkmann (2009). Där intervjuaren 

beskrivs ha större makt över samtalet och resultatet. Vi valde därför att genomföra de första 

två intervjuerna (där båda författarna deltog) med de kontaktpersoner som vi haft flera samtal 

och möten med sedan tidigare då vi gjorde bedömningen att bådas närvaro skulle inverka 

minst i dessa sammanhang. 

Alla intervjuer inleddes med en sammanfattning av studiens syfte och därefter fick 

informanterna skriva under samtyckesavtalet. Sedan fortlöpte intervjuerna enligt 

intervjuguiden (se appendix 2). Då vi är relativt oerfarna intervjuare valde vi att ha en 

intervjuguide till hjälp. Innan intervjuerna hade vi en tydlig bild av vad vi avsåg att 

undersöka, de teman som vi ville gå igenom, och intervjuguiden användes som ett 

komplement som vi kunde gå tillbaka till och se att vi pratat om valda områden. Charmaz 

(2006) menar också att för oerfarna forskare kan en intervjuguide ge det självförtroende och 

stöd som behövs för att kunna genomföra intervjun på ett bra sätt. De teman vi valde att utgå 

från var roller (den egna rollen och andra aktörers roll) samt process (handlingsutrymme, mål 

och interaktion). Vid slutet av intervjun bads även informanterna att beskriva deras vision av 

en bra rehabiliteringsprocess utifrån deras erfarenheter samt gavs möjlighet att bidra med 

ytterligare information som de kände att de ville tillägga och som inte tagits upp tidigare 

under intervjun. Vi gjorde mindre ändringar i vår intervjuguide efter att de första intervjuerna 

var genomförda, då vissa intressanta teman och frågeställningar som vi inte tänkt på innan 

kom upp. Charmaz (2006) beskriver även att ett framträdande drag i Grundad teori  är att 

datainsamling och analys kan pågå parallellt, och att insamlat material får styra fortsatt 

datainsamling.  Detta kan relateras till att syftet med Grundad teori är att skapa en teori som 

har tydlig förankring i det empiriska materialet. 

Vid användning av Grundad teori som forskningsmetod är det viktigt att söka så rik data som 

möjligt. Charmaz (2006) menar att rik data är detaljerad, fokuserad och ger mättnad. 

Forskaren kan avgöra om materialet är mättat genom konstant jämförelse av koder, kategorier 

och data (Bryant & Charmaz, 2007) och mättnad beskrivs vara uppnådd då forskaren inte 

upptäcker några nya betydelser eller perspektiv i datat. Charmaz (2006) beskriver att datat ska 

ge en bild av respondenternas syn, känslor, intentioner, handlingar och kontexten de verkar 
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inom. Vi har kontinuerligt arbetat med det insamlade materialet och upplevde informanterna 

kunde bidra med varierande och detaljrika beskrivningar. De två sista intervjuerna kunde vi 

märka att en stor del av informanternas beskrivningar inte innehöll några nya infallsvinklar 

och bedömde därför att det insamlade materialet var tillräckligt för syftet. 

Dataanalys 

För att strukturera analysen av datamaterialet valde vi att använda oss av ett dataprogram som 

heter OpenCode som ett hjälpmedel. Den transkriberade texten lades in i programmet och där 

genomfördes en första kodning genom att vi gav varje textrad en kod. Charmaz (2006) 

beskriver första steget vid kodning enligt Grundad teori som öppen, där forskaren ger mindre 

stycken av text en kod som förklarar, beskriver och kategoriserar dess innehåll. Denna 

kodning genomfördes individuellt genom att korta ner texten utan att ändra dess betydelse, 

därefter jämförde vi våra koder och utarbetade en ny gemensam version. Eftersom idén med 

Grundad teori är att utifrån datamaterialet bilda en teori så är det viktigt att inte använda sig 

av förutbestämda kategorier när kodningen startar utan att vara så nära texten som möjligt och 

låta datamaterialet bestämma vägen vidare (Charmaz, 2006). En första gallring av koderna 

gjordes gemensamt efter den första kodningen då vi kunde åsidosätta utsagor som inte 

bedömdes relevanta för vårt syfte. En andra mer fokuserad kodning beskrivs enligt Charmaz 

som nästa steg i analysprocessen (2006). Då vi efter utsållningen av de första koderna hade ett 

stort material att arbeta med valde vi att sortera dessa i mer generella kategorier vartefter vi 

tydligare fick överblick av materialet. De generella teman som utvecklades var roller, 

samverkansstrategier, mål och handlingsutrymme.  Charmaz menar att det sista steget i 

kodningsprocessen består av att betrakta koderna ur ett mer teoretiskt perspektiv och se hur de 

kan relatera till varandra (Charmaz, 2006). Med utgångspunkt från våra teman i relation till 

vårt syfte och våra frågeställningar utvecklade vi 13 kategorier som relaterar till varandra på 

olika sätt, exempelvis de professionella rollerna, det mångfacetterade målet, kommunikation 

ect. Genomgående har vi försökt gå igenom alla kategorier och jämfört dessa med de första 

koderna för att säkerställa att vi inte tappat några viktiga utsagor under analysen. 
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Tabell 1. Exempel på koder, underkategorier och kategorier 

Exempel på uttryck Koder Underkategori Kategori 

Så har man ju byggt upp en 

relation och dom vet någonstans 

vart jag står och hur jag jobbar 

och jag vet hur dom jobbar och 

deras profession 

byggt 

relation, lär 

sig hur man 

arbetar 

Det krävs 

personliga 

relationer 

Samverkansstrategier 

Så vi hjälps åt, vi bjuder in. Ger 

och tar, ger och tar precis som i 

en vanlig relation 

hjälper 

varandra, ger 

och tar 

Man ger och 

man tar 

Samverkansstrategier 

 

Under analysprocessen har vi skrivit memos kontinuerligt och dessa har utvecklats efterhand 

och gett oss möjlighet att pendla mellan vår tolkning av datat och empiriska utsagor. Denna 

pendling mellan teoretisk tolkning och analys betraktas ofta som ett uttryck för grundad teori 

(Charmaz, 2006). 

Resultat 

Under analysen av det empiriska materialet upptäckte vi fyra kategorier skiftande 

målperspektiv, roller under förhandling, förhandlingsutrymme, samverksansstrategier som 

vardera omfattar två till fyra underkategorier (se Appendix 3). Resultatet struktureras med 

utgångspunkt från kategorier respektive underkategorier.  

Skiftande målperspektiv 

Under intervjuerna berördes målet för rehabiliteringsprocessen. Detta tema visade sig även 

framträdande under analysen och omfattade såväl beskrivningar av ett gemensamt mål och en 

mer mångfacetterad bild av målet som existerar parallellt.  

Egentligen har alla samma mål 

Samtliga deltagare svarade på frågan vad som är målet med samverkan vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering att detta är att arbetstagaren kan återgå tillbaka till arbete. Rehabiliteringen 
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beskrivs i första hand vara inriktad på att individen ska tillbaka till det ordinarie arbetet och i 

andra hand till något annat arbete. En informant berättar “.. grundförutsättningen är ju att 

personen ska kunna återgå till jobb, men om det är just det jobbat man har haft eller om det 

ska vara ett annat.” Informanterna beskriver även att det ordinarie arbetet kan vara det som 

utlöst en viss sjukdom eller ohälsa och att det därför inte alltid är det bästa att återvända dit 

även om det är den lösning som prövas först. “.. Och ibland kan det ju faktiskt också vara så 

att om man till varje pris ska vara kvar  [..] När man tittar på det utifrån kan man tänka att 

den här personen skulle må bättre i ett annat jobb.”  En annan aspekt som flera informanter 

beskrivit är att det inte alltid är positivt för arbetsplatsen att individen kommer tillbaka. “Det 

vill säga att är man sjukskriven så är det bästa för individen faktiskt återgå i arbetet, alltså 

det är ju det bästa för individen. Det behöver ju inte vara det allra bästa för arbetsplatsen” 

Det mångfacetterade målet 

Informanternas perspektiv på målet relateras i vissa fall till deras roll i processen, “Det är ju 

inte min roll att rehabilitera tillbaka till arbetet i första hand “ Flera informanter berättar att 

deras förväntningar och mål beror på vilken information och uppgift denne har. En aspekt 

som flera informanter har poängterat påverkar detta är den kunskap som personen har om 

individen som rehabiliteras. Detta beskrivs av en informant vara speciellt utmärkande vid 

uppstarten av processen. “Det är nog inte alltid så (att man har samma mål reds anm.). Det 

beror nog på vad man har för förkunskaper om personen och situationen.” Flera informanter 

har även uttryckt att deltagarna kan ha samma slutmål men samtidigt ha varierande 

förväntningar och mål inför enskilda möten. En annan informant berättar, “De har säkert 

slutmålet som mig. Det tror jag. Men jag tror inte att de har med sig det målet till det mötet. 

De har en helt annan föreställning av resultatet av mötet, beroende på var du stöttar den här 

personen någonstans.”. 

En av de mest återkommande skildringarna av mål och förväntningar i samverkansprocessen 

är att de personer som är delaktiga har olika bild av hur man ska komma dit och hur lång tid 

detta kommer att ta. “..så vi har ju inte olika målbilder på nått sätt, utan det kan vara olika 

takt.”  

En informant menar att målet med samverkan kan vara att stötta personen som rehabiliteras 

till att ta egna beslut, “Ibland kan det ju faktiskt vara så att stötta personen till att komma till 

ett eget beslut om att jag vill inte tillbaks till det arbetet, jag vill faktiskt göra något annat. Att 

få den personen att uttala sin egen vilja och målsättning, det är då man kommer längst va” 
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Roller under förhandling 

Under intervjuns samtal kring roller berättade informanterna om sin egen och de andra 

aktörernas roll i samverkansprocessen. Detta har under dataanalysen resulterat i tre 

underkategorier, de professionella rollerna, de flexibla och överlappande rollerna och 

mångfaldens fördelar och baksidor.   

De professionella rollerna 

Samtliga deltagare beskriver att rollfördelningen mellan de olika aktörerna är klar och tydlig, 

en informant säger ”I den här samverkan vet vi alla vart ansvaret ligger”. Vidare uttrycks att 

det är viktigt att rollerna är tydliga för att samarbetet ska fungera på bästa sätt, ”..och där är 

det ju väldigt viktigt att man är klar och tydlig över sin roll”. Informanternas varierande 

profession gör att de använder olika ord och uttryck. En informant förtydligar i relation till de 

professionella rollerna att de till exempel ger begreppet färdigrehabiliterad olika innebörd. 

Vidare använder informanterna olika begrepp för att benämna individen som rehabiliteras så 

som kund, patient och medarbetare. En informant berättar; ”..vi kanske ser på ett lite annat 

sätt på den här individen än vad dom gör”. 

Några informanter berättar att de får hantera fördomar eller förutfattade meningar av hur de 

förväntas vara och agera. En informant berättar “Man får ofta kämpa med förutfattade 

meningar och uppfattningar och kanske tidigare upplevelser” 

De flexibla och överlappande rollerna 

Det har också ofta getts uttryck för att vilken roll personen antar är beroende på de andra i 

processen och på hur de agerar. Exempelvis beskrivs att vissa aktörer ibland göra mindre än 

det som förväntas och då tar någon annan mer ansvar, eller tvärtom. Även om alla 

respondenter är överens om rollfördelningen och dess tydlighet beskriver informanterna att de 

roller som antas i processen är flexibla utifrån sammanhanget. Att personlighet har stor 

inverkan på personens roll är något som återkommer. Många informanter uttrycker att vilken 

roll övriga aktörer intar är väldigt personbundet, och inte bara beroende av profession. 

När informanterna därefter berättar om sin egen roll i rehabiliteringsprocessen så upplever 

majoriteten av dem att deras roll är att vara en typ av samordnare eller spindel i nätet, ”Jag ser 

mig själv som någon slags lots eller spindel i nätet”, ”Min roll är egentligen att vara 

samordnare”. 
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Mångfaldens fördelar och baksidor 

Att personerna har olika roller och bakgrund ses både som positivt och negativt. Under 

intervjuerna har dock de positiva effekterna lyfts fram fler gånger än de negativa. 

Informanterna uttrycker ”Alltså vi har ju olika roller, det är ju det som är lite spännande”, 

”Man kan faktiskt samarbeta riktigt bra trots att vi har olika roller, där man kan se styrkor i 

varandra istället för hinder”, ”Så det är ju dels vår utbildning men även vår 

arbetslivserfarenhet som gör att vi har olika ögon” och ”Hade vi inte träffats ett team med 

olika ögon, då hade vi missat det här”. Det verkar således råda en konsensus om att 

samarbete, speciellt med aktörer med en annan utbildnings och/eller yrkesbakgrund, kan bidra 

till bättre resultat än vad man hade kunnat uppnå på egen hand. De olika perspektiven upplevs 

positivt av informanterna. Informanterna berättar även om vissa utmaningar till följd av olika 

bakgrund och berättar ”Så det är ju inte så lätt för vi har olika roller och funktioner i det. Och 

så ska vi försöka få till en samsyn i det och[...]det är en utmaning i varje möte man går 

på”,  ”Det stora hindret för rehabilitering det är våra olika roller och att vi har så olika 

regler och så..”. Det beskrivs också att de olika rollerna kan ”krocka” med varandra. Den 

organisationstillhörighet, yrke, uppgifter och mål som deltagarna har beskrivs inte alltid 

överensstämma med andra aktörers uppgifter och mål. Det bästa för den ena organisationen är 

nödvändigtvis inte det bästa för de andra organisationerna. Informanterna berättar även att 

deras olika perspektiv och åsikter om hur processen bör fortgå kan leda till konflikter. 

En informant använder begreppet proffs när denne refererar till de andra parterna och berättar 

att denne upplever en lättnad över att avstämningsmötena omfattar flera olika professioner, 

“Ja alltså det är ju jätteskönt att lämna ifrån sig till dom här experterna, kan ju jag tycka.” 

Förhandlingsutrymme 

En annan aspekt som berördes under intervjuerna var informanternas upplevelse av 

handlingsutrymme under samverkansprocessen. Vi har valt rubriken förhandlingsutrymme för 

att betona den process som kontinuerligt pågår, deras handlingsutrymme är deras 

förhandlingsutrymme. Inom de ramar där de tillsammans kan komma överens om hur de ska 

samarbeta och verka. Informanternas beskrivningar har resulterat i tre underkategorier; lagen 

sätter gränserna, medicinsk bedömning och resurser. 

Även i dessa skildringar fanns en flerdimensionalitet. Dels beskriver informanterna att det 

finns aspekter som begränsar deras handlingsutrymme ” och vi kan ju inte argumentera emot 
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för så är ju reglerna” och att agenternas olika regelverk bidrar till att förminska 

handlingsutrymmet. Samtidigt berätta flera informanter att den interorganisatoriska 

samverkan bidrar till att ge nya möjligheter och öppnar upp för handlingsmöjligheter.   

Lagen sätter gränserna 

De flesta informanterna har spontant pratat om arbetsrättslig reglering, sekretesslagstiftning 

och rehabiliteringskedjan då vi kommit in på området handlingsutrymme eller då vi pratat om 

utmaningar. Sekretesslagen relateras ofta till utmaningar i samverkan och hinder för att kunna 

utveckla samarbetet. Samtliga informanter måste ta hänsyn till sekretesslagen under 

samverkansprocessen och därigenom hela tiden bedöma vad de kan säga och inte i kontakten 

med övriga aktörer. En informant beskriver att sekretessen påverkar vad parterna kan 

förmedla till varandra under mötet, ” ..det är ju inte alltid så lätt att förmedla, och i ett möte 

är man ju också lite bakbunden som vi var inne på ibland med tanke på sekretessen”. 

Informanterna beskriver att sekretessen bidrar till att olika personer har varierade bilder av 

vad som kan och bör göras. Vidare berättar informanterna att detta kan leda till att deltagarna 

skapar egna planer och därigenom börjar arbeta åt olika håll. Detta beskrivs vara särskilt 

vanligt i början av en rehabiliteringsprocess. 

Flera informanter beskriver även att olika parter har olika lagar att förhålla sig till ”De har ju 

en ramlag att förhålla sig till och vi har en ramlag att förhålla oss till.”. Samtidigt framhåller 

en respondent att denne inte upplever direkt inverkan av lagarna. En annan informant berättar 

att denne i vissa fall upplever en konflikt mellan lagar och regler i relation till vad hen 

uppfattar som riktigt att göra. Detta beskrivs speciellt påtagligt eftersom man behöver ta vissa 

beslut utifrån resurser, riktlinjer och regler och därefter förmedla dessa till övriga deltagare i 

samverkansprocessen. 

Försäkringskassans regelverk beskrivs av flera informanter vara en kärna i 

rehabiliteringsprocessen och vid dessa tillfällen refererar flera till ”försäkringen” 

(sjukförsäkringen och rehabiliteringskedjan), ”Det är ju försäkringen och de reglerna som 

gäller. Det är ju inom dom ramarna vi kan påverka och se möjligheter”. Samtidigt som 

försäkringen beskrivs byråkratisk uttrycker några informanter att det är möjligt att göra vissa 

undantag, ” Vi måste ju såklart alltid ta hänsyn till lagstiftning men sen kan man ju göra 

undantag om det finns särskilda skäl.. Så att vi har ändå lite.. ”. Några informanter uttrycker 

även att det finns en motsättning mellan alla lagar, regler och byråkrati och en persons 
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sjukdom.  ”Det är ju det här, att komma tillbaks till arbetet efter sjukdom det är ju en 

process. Och processen tar ju inte alltid hänsyn till regelverket.” 

Medicinsk bedömning 

En informant berättar att det är viktigt att läkaren skriver bra intyg för att kunna se vilka 

möjligheter som finns. Flera informanter uttrycker dessutom att läkarintyget ger en första 

indikation på hur rehabiliteringen kommer att se ut. Läkarintyget påverkar både huruvida 

parterna kontaktar andra aktörer samtidigt som det har inverkan på hur fort denna kontakt sker 

och vilka insatser som är möjliga. Läkarintyget och individens diagnos är därefter 

genomgående och påverkar hur deltagarna kan planera rehabiliteringsprocessen och vilka 

beslut som tas. 

Resurser 

Resurser så som tid, pengar och organisatoriska och verksamhetsbundna möjligheter har av 

flertalet informanter poängterats ha inverkan rehabiliteringsprocessen. I det flesta fall relateras 

bristen av tid, resurser och organisatoriska begräsningar till rehabiliteringen och inte specifikt 

till samverkan. I dessa fall beskriver informanterna att de saknar resurser för att leva upp till 

sin egen och de andra parternas förväntningar på dennes roll i rehabiliteringsprocessen. Vilket 

i vissa fall kan leda till misstro eller besvikelse mellan olika parter. Vidare beskriver några 

informanter beskriver att de saknar tillräckligt med tid för att kunna mötas så ofta som det 

egentligen anser att de borde för at kunna utöva bra samarbete. Flera informanter beskriver att 

fördelen med samverkan är att det finns utökade handlingsmöjligheter. En av personerna 

berättar ”För skulle jag sitta ensam skulle jag ju aldrig kunna erbjuda lika mycket som då vi 

sitter i ett samrådsmöte.” en annan säger, ”.vi har olika penningmöjligheter, vi har olika 

möjligheter när, det gäller att sätta in åtgärder”. 

Samverkansstrategier 

Under intervjuerna berättar informanterna om flera viktiga faktorer som har inverkan på 

samverkan och hur de aktivt arbetar för att minimera utmaningar och samtidigt skapa 

förutsättningar för att få så mycket positiva synergieffekter som möjligt. I följande stycke 

presenteras deras beskrivningar under rubrikerna och tillika underkategorierna öppenhet och 

kommunikation, det krävs personliga relationer, man ger och man tar samt respekt och tillit.  
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Öppenhet och kommunikation 

Otydlighet avseende såväl roller, uppgifter, ansvar och mål beskrivs av informanterna som en 

utmaning som kan skapa förvirring och missförstånd. Flera informanter betonar vikten av 

tydlighet och bra kommunikation, en deltagare berättar att det är viktigt ”..att spelplanen är 

tydlig”. 

Sekretessen är en utmaning för att kunna skapa god kommunikation och se till så att alla 

deltagare får den information de behöver. En informant beskriver att inverkan av sekretessen 

skulle kunna minskas om möten med alla parter kunde genomföras tidigare ”.man pratar ihop 

sig under mötet och då hör ju alla vad alla säger […] om man snabbt får ett möte med alla 

inblandade aktörer och individen då slipper man ju också det här med sekretessen för då kan 

ju individen själv berätta allt som behövs. Och sen får man en gemensam planering.” Flera 

informanter uttrycker en önskan om bättre möjligheter till att kunna prata mer öppet med 

varandra och dela informatorn då de menar att detta skulle kunna förbättra 

samverkansprocessen och rehabiliteringsprocessen för den enskilde. En informant säger”.. det 

vore bra om individen kunde tillåta att man kan får visa hela bilden.” 

En dålig eller bristande kommunikation beskrivs även kunna bottna i andra faktorer och 

kunna försvåra samverkansprocessen vilket i värsta fall kan leda till felaktiga beslut eller en 

förlängd rehabiliteringsprocess för den sjukskrivne. Några informanter berättar att det ibland 

kan finnas en dold agenda och att övriga deltagare medvetet undanhåller information, även 

om det inte är vanligt. En respondent säger ”Det kan vara mycket som pågår där som vi inte 

har en aning om”. 

Informanterna berättar även att de ordnar möten där de kan träffa andra aktörer utanför 

enskilda fall för att diskutera samverkan, mål och genomförande. I vissa fall är dessa 

uppstyrda från ledningsnivå och i andra fall är det personerna själva som verkställer detta. 

Nya tekniska system beskrivs även ha underlättat kommunikationen mellan parterna men 

vikten av personlig kommunikation betonas. 

Det krävs personliga relationer 

Informanterna beskriver att desto bättre de medverkande agenterna känner varandra, desto 

mer samstämda är de, ”..då får man ju kanske lite mera samsyn runt det”. De flesta 

respondenterna menar att relationer är något av det viktigaste för att en samverkansprocess 

ska fungera. Att relationerna till de andra aktörerna är goda och att det finns en kontinuitet i 
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vilka man arbetar tillsammans med beskrivs vara betydelsefullt för samarbetet. En informant 

förtydligar vikten av kontinuitet och kunskap om varandras arbetssätt “för då lär dom sig hur 

vi tänker och vi lär oss hur dom tänker och då kan man också veta att jamen det här kommer 

att funka. Då kanske man kan gena lite, eller ta någon lite, mjukare kurva förbi vissa delar av 

reglerna.”. En annan informant säger ”Så har man ju byggt upp en relation och dom vet 

någonstans vart jag står och hur jag jobbar och jag vet hur dom jobbar och deras 

profession..”. Vidare uttrycker informanterna att det är enklare att ta kontakt med andra 

aktörer när de känner till varandra och har jobbat ihop innan. Informanterna beskriver att 

samverkan förbättras när deltagarna lär känna varandra och vet hur de andra arbetar. 

Informanterna beskriver även att de upplever att deltagarna kan “tänja” på gränserna lite om 

de har personliga relationer till de övriga aktörerna. Detta betyder inte att de inte följer 

reglerna, men att det oftast finns alternativa vägar framåt och undantag som kan göras i 

speciella tillfällen, och finns det en god relation så är man mer benägen att själv sträcka sig 

lite längre.  

Man ger och man tar 

En annan informant berättar att om andra parter visar vilja utöver det vanliga är denne också 

beredd att gå lite längre än vad som krävs. “Det som är viktigt är som med allt annat. Att man 

ger och tar. Att man inte bara skjuter ifrån sig, utan man går in och säger det här är viktigt, 

det här ska jag göra. Här går jag in och ordnar det här, då möter ju jag upp och säger, ni 

visar vilja, jag följer med, det är helt okej. Jag köper er idé på det sättet.” Vidare beskrivs 

detta fungera även i omvänt förhållande, visar sig ena parten inte samarbetsvillig kan den 

andra parten hålla hårt på sina resurser eller regler och en informant uttrycker att det är 

individen som hamnar emellan i dessa fall. Vidare beskriver en informant att det bästa är 

fungera som ett team men att det inte fungerar alla gånger ”Egentligen ska det ju vara en 

medpart, för vi ska ju tillsammans hjälpa den här personen att ta sig tillbaka till arbete. Men 

många gånger är det en motpart, tyvärr. Och då är det ju inte bra”. En annan informant 

uttrycker att det är viktigt ”Att man är medaktör i processen från alla håll”. Vikten av att alla 

aktörer aktivt medverkar i samverkansprocessen understryks av flera informanter. En 

informant jämför denna relation mellan aktörerna med ett vanligt förhållande, ”Så vi hjälps åt, 

vi bjuder in. Ger och tar, ger och tar precis som i en vanlig relation”. 
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Respekt och tillit 

Flera informanter berättar om vikten av att känna sig trygg med och lita på övriga deltagare. 

Detta relateras till ett bättre samarbete då deltagarna inte ifrågasätter de andra aktörernas 

bedömningar eller åsikter utan litar på att de ska bidra på bästa sätt. 

En annan del vilket informanterna beskriver är viktigt är kunskap och respekt för varandras 

arbetsområden, ”..det handlar ju också mycket om att man har kunskap för varandras 

arbetsområden”. När informanterna beskriver vad de menar med respekt för varandra 

relateras detta såväl till de andra deltagande personerna som till olika regelverk. Det innebär 

att acceptera att olika roller innebär olika uppgifter och perspektiv. En informant poängterar 

att det inte är möjligt att påverka reglerna och det viktigaste är att se framåt, vad som går att 

göra, “..och vi kan ju inte argumentera emot för så är ju reglerna. Då får vi ju göra det bästa 

av det, respektera att det är så och försöka hitta en lösning för individen”. En informant 

framhåller att reglerna kan vara byråkratiska men poängterar att det är viktigt att särskilja 

reglerna från personen. Respekt för varandras roller relateras av informanterna även till att 

vara professionell ”Det är jätteviktigt att vara professionella i sådana sammanhang...”. En 

annan informant berättar ”Jag behöver ju inte tycka om arbetssättet hos alla eller deras sätt 

att tänka, men det har ju ingen betydelse. Vår relation ska vara god, och jag ska respektera 

dom, och då respekterar ju dom mig”. 

En informant uttrycker att det är viktigt för samarbetet att deltagarna har samma värderingar 

och viljeriktning trots olika bakgrund, ”...inom det tvärprofessionella så är det ju viktigt att 

man delar samma värderingar och har samma fokus”. 

Analys och diskussion 

Utifrån vår studie har vi sett att relationerna mellan aktörerna i en arbetslivsinriktad 

rehabilitering är otroligt viktig för att personerna ska uppleva att samverkan fungerar bra. I 

vår analys såg vi att det finns en inbyggd paradox i rehabiliteringsprocessen. Å ena sidan 

finns lagar, regler och riktlinjer som syftar till att säkerställa rättvis och lika behandling av 

olika människor. Å andra sidan är tillämpningen av dessa nära relaterat till vilken typ av 

relation aktörerna har till varandra och vilken typ av samarbete de lyckas åstadkomma.   

I figur 2 presenteras resultatet av vår analys i modellen- Samverkan vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering, ur ett förhandling- och nyinstitutionellt perspektiv. Vi menar att institutioner 

som de definieras av Meyer, Boli och Thomas (1994), det vill säga gemensamma förståelser 
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av vad som är rätt, påverkar samtliga delar av processen. Samhället kan exempelvis ha vissa 

förväntningar på hur individer som behöver rehabilitering bör bemötas. Därutöver existerar 

faktorer så som lagar, medicinsk bedömning och resurser vilka parallellt med institutionerna 

påverkar aktörernas förhandlingsutrymme. Med utgångspunkt från den personliga och 

professionella rollen försöker aktörerna skapa samverkan, vara länken mellan byråkrati och 

individ, och skapa positiva synergieffekter med varandra genom kommunikation, öppenhet, 

kontinuitet, tillit, respekt, trygghet, se möjligheter och använda varandras styrkor. Samverkan 

skulle kunna betraktas som en cyklisk process. I processen har aktörerna möjlighet att å ena 

sidan se till sitt (sin organisation och sina resurser), onyanserat använda lagar och regler, hålla 

hårt på sina resurser (i modellen- ”man håller på sitt”) och se till vad som är ”enklast” utifrån 

sin egen professionella roll. Å andra sidan kan aktörerna ta stort ansvar för 

rehabiliteringsprocessens resultat, fokusera på hur lagar och regler kan bidra till att hjälpa 

personen som ska rehabiliteras, se helheten och skapa balans genom att både ge och ta i 

relation till övriga aktörer (i modellen- ”man ger och man tar”). 

 

Figur 2. Modell samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering 

Samverkan- länken mellan byråkrati och individ 

Vår teoretiska utgångspunkt förutsätter att det existerar både institutioner det vill säga 

föreställningar om vad som är rätt och riktigt samt formella lagar, regler och riktlinjer för 
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deltagarna i samverkansprocessen. Samtidigt har aktörerna olika subjektiva upplevelser och 

förståelser av situationen.  Informanterna svarar ofta väldigt likartat på direkta frågor 

avseende mål och roller vilket vi relaterar till de tydliga formella ramarna för samverkan. 

Samtidigt berättar informanterna med egna ord och beskriver en betydligt mer 

mångfacetterad, och i vissa fall motsägelsefull, bild av situationen. Det skulle i sin tur kunna 

bero på såväl egna tolkningar och/eller behov av att anpassa dessa till det specifika 

sammanhanget för att de inte framstå som orättvisa eller illegitima utifrån vad som betraktas 

moraliskt rätt ur ett samhällsperspektiv. Med utgångspunkt från Meyer och Rowans (1991) 

resonemang om aktörers arbete bakom kulisserna (översatt från backstage) menar vi att 

informanternas flerdimensionerade berättelser skulle kunna vara ett tecken på att aktörerna i 

det praktiska arbetet och genom personliga relationer försöker leva upp de krav som ställs på 

dem. Samverkan skulle kunna betraktas som länken mellan formella riktlinjer och flexibilitet, 

vilket är nödvändigt för att kunna bemöta människor i helt olika livssituationer och kontexter. 

Detta resultat skulle också kunna styrka Lindqvist och Grapes (2009)  parallell mellan å ena 

sidan strikta regler å andra sidan ökat behov av samarbete. Vi menar också att det går att dra 

tydliga paralleller till det organisatoriska handlandets dubbla karaktär som Johansson (1997) 

beskriver, aktörerna vet vilken formell roll de innehar och försöker att handla därefter, därav 

utsagorna om de tydliga rollerna. Trots detta så är det alltid individer med egna åsikter och 

erfarenheter som agerar för organisationen, som också kan tolka och uppleva saker på olika 

sätt och detta kan enligt förhandlingsperspektivet aldrig bortses ifrån. Att det existerar 

subjektiva tolkningar av situationen har även förefallit tydligt då de flesta informanter har 

uttryckt och betonat de formella reglernas inverkan medan en informant inte alls kände igen 

sig i den beskrivningen. 

Profession i relation till person 

I vår studie fann vi att informanterna uttryckte en önskan om att få ett mer omfattande 

samarbete, att få vara ett team. I praktiken vill de exempelvis ha tidigare gemensamma möten, 

mer kontinuitet och öppnare kommunikation för att kunna samarbeta på ett bra sätt. Vår 

förståelse är att detta bottnar i ett stort behov av att samordna olika regler och rutiner rent 

praktiskt och att den tid och de förutsättningar som önskas för ett bra samarbete saknas i 

dagsläget. Vidare har studien visat att informanterna lägger stor vikt vilka personer som de 

ska samverka med, parallellt med beskrivningen av tydliga professionella roller. I vår modell 

har vi försökt visa detta genom att både professionell roll och person har fått en given plats i 

kärnan av förhandlingen. I vår studie fann vi att personer som arbetar med arbetslivsinriktad 
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rehabilitering i vissa sammanhang får arbeta mot förutfattade meningar om vad en specifik 

roll eller organisation står för. Detta skulle kunna styrka tidigare forskning som visat att 

personer vilka arbetar i grupper med flera professioner kan behöva arbeta mot fördomar och 

föreställningar om vilken roll och vilka incitament man har för samarbetet (Lindqvist & 

Grape, 2009; Holmesand et al. 2010). Utifrån de berättelser vi har tagit del av får vi 

uppfattningen att förutfattade meningar och stereotypa föreställningar relateras till olika 

professioner och organisationer medan personen framställs som nyckeln till samarbete och 

samverkan. Beroende på hur missvisande föreställning personerna har av de andra aktörerna 

menar vi att både förhandling och samverkan kommer att påverkas. Relaterat till Huxham och 

Vangens (2003) modell kan den tillit som skapas i ett långvarigt samarbete underlätta 

samverkan. Kontinuitet i samverkansprocessen avseende vilka personer som är involverade 

kan således vara positivt och bidra till att minska negativa föreställningar om andra aktörerna 

eftersom förväntningarna i större utsträckning bygger faktiska erfarenheter och inte på 

fördomar. 

Att bygga relationer 

Relationer, trygghet, respekt och tillit är återkommande begrepp som lyfts fram som viktiga 

för att arbetet ska fungera både av informanterna och i tidigare forskning (Axelsson & 

Axelsson, 2009; Huxham & Vangen; 2003; Williams, 2007). Tillit relateras av informanterna 

till att personerna litar på de andra aktörernas förmåga och vilja att arbeta mot samma mål 

samt förutsägbarhet “Så har man ju byggt upp en relation och dom vet någonstans vart jag 

står och hur jag jobbar och jag vet hur dom jobbar och deras profession.”. Med tanke på att 

forskning visat att osäkerhet leder till att personer kan känna sig hotade (Jackson & Dutton, 

1988) menar vi att förutsägbarhet och tillit kan vara viktigt för att bidra till minskad känsla av 

att de andra aktörerna är motparter och istället understödja samverkan. Behovet av att förstå 

och i viss grad kunna förutse hur olika aktörer agerar har även förtydligats av informanterna 

för att kunna känna trygghet i processen. I detta sammanhang skulle det därför kunna vara 

givande för aktörerna att medvetet arbeta för att skapa tillit till varandra. Samtidigt är vi 

övertygade om att en ökad kunskap också skulle kunna bidra till större förståelse för 

varandras beslut och arbetssätt vilket i förlängningen kan bidra till högre tillit och större 

utbyte mellan varandra vilket skulle kunna resultera i en positiv spiral.  
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Vikten av kommunikation och kunskap 

Det har framhållits såväl under intervjuerna som i den tidigare forskningen att kunskap om 

andra aktörer har betydelse för samverkan (Holmesand et al., 2010). Informanterna relaterar 

det till kunskap om lagar, regler och riktlinjer men även till organisatoriska och 

verksamhetsanknutna förutsättningar. Formella begränsningar i exempel lagar och riktlinjer 

framstår som enklare att ta hänsyn till medan det verkar vara svårare att förmedla 

verksamhetsanknutna förutsättningar eller anledningen till vissa beslut. I relation till detta har 

även respekt för de beslut och det begränsade handlingsutrymme olika aktörer har 

understrukits som viktiga för att relationen mellan personerna och samverkan ska fungera bra. 

Vi får bilden av att informanterna försöker skapa kontinuitet i sina kontakter och goda 

förutsättningar för att kommunicera för att skapa större förutsägbarhet, kunskap och respekt 

för varandras åsikter, bedömningar och beslut. Ur förhandlingsperspektiv menar vi att dessa 

faktorer underlättar utbytet mellan aktörerna och minimerar deras tidspill på att diskutera 

förfaringssätt eller regler. Tiden kan därigenom bättre användas till att arbeta framåt i 

processen och på så sätt blir den mer mål- och lösningsfokuserad. 

Kommunikation beskrivs både av våra informanter och i den tidigare forskningen ha en 

central roll i både relation till kunskap, respekt och relationer. Vi menar därför att brist på 

eller otydlig kommunikation således har påverkan både på relationen mellan aktörerna och på 

samverkansprocessen. En bristande kommunikation tycks speciellt kunna skapa osäkerhet och 

en misstänksamhet mot övriga aktörers motiv samtidigt som tidigare forskning (Holmesand et 

al., 2010) visat att aktörers olika språk kan bidra till otrygghet. I vår studie fann vi att personer 

som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering använder olika språkbruk och uttryck för att 

exempelvis beskriva individen som rehabiliteras. Vidare har de själva berättat att de tillskriver 

samma begrepp olika innebörd och detta relateras till att olika professioner har olika språk. 

Således skulle samverkan omfattande personer med olika professioner kunna ställas inför en 

större utmaning att kommunicera i jämförelse med grupper som omfattar personer tillhörande 

en profession.  

Vår studie visar även att sekretess och tidsbrist för möten har negativ inverkan på 

samverkansprocessen. Detta relateras både till vilken utsträckning parterna kan dela med sig 

av information till varandra och till vilken typ av kommunikationskanal som används. Vi får 

uppfattningen att informanterna försöker skapa mötesplatser och utrymme att ses även utanför 

enskilda fall för att utveckla en gemensam förståelse, förena regler, hitta beröringspunkter och 
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skapa bättre kommunikation trots olika “språk”. Vidare har några informanter beskrivit att de 

möten som arrageras från ledningsnivå sällan ger något större utbyte, medan de 

utbytestillfällen som de själva ordnar beskrivs ge mer tillbaka. Detta skulle kunna bero på att 

ledningen till större del utgår från de formella dokumenten medan aktörerna som själva deltar 

i samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering har insikt om vilka praktiska utmaningar man 

står inför utifrån egna erfarenheter. Utifrån vårt resultat är arbetet ”bakom kulisserna” med att 

väva samman regler med specifika och unika individer den största utmaningen för aktörerna 

och det är utifrån kunskapen om dessa utmaningar som samverkan kan utvecklas.  

I vår analys fann vi att det är viktigt att kommunikationen startar tidigt för att aktörerna ska 

arbeta i samma riktning. Med utgångspunkt från att personerna måste förhandla sig fram till 

en gemensam plan tror vi det är viktigt att aktörerna tidigt ges möjlighet att väva samman de 

olika perspektiv som de har på situationen. Vår tolkning är att informanterna genom att sträva 

efter tidiga möten försöker skap en rättvisande bild omfattande flera perspektiv samtidigt som 

aktörerna ges möjlighet att skapa personliga relationer till varandra vilka är nödvändiga för att 

driva samverkans processen framåt.  

Arbetet mot ett transdisciplinärt team 

Utifrån vår analys kan vi se att aktörerna vinner på att gå in i processen, förhandlingen, med 

avsikt att komma fram till en gemensam plan och inte att gå in i förhandlingen med målet att 

övertala övriga aktörer att se på sammanhanget ur ”mitt” perspektiv. Det är också den öppna 

inställningen vi får uppfattningen att de har då de går in i samverkansprocessen. De har 

exempelvis beskrivit detta som att de både ger och tar i samverkansprocessen. Vi vill 

framhålla att “ge och ta” i samverkansmodellen inte handlar om att bryta mot lagar, regler och 

riktlinjer utan om att se utanför det som är enklast och billigast i ett kortsiktigt perspektiv och 

istället se situationen ur ett långsiktigt perspektiv och gemensamt ta ansvar för att den individ 

som rehabiliteras behandlas på ett värdigt och riktigt sätt. Detta relaterar vi till Axelsson och 

Axelssons (2009)  altruistiska synsätt, att se utanför den egna professionen och fokusera på 

vad som är bra för gruppen samt till Choi och Paks (2006) definition av ett transdisciplinärt 

team. Vi har sett att aktörer med olika bakgrund och organisationstillhörighet försöker ta vara 

på vara på varandras olikheter och varierande möjligheter. Istället för att begränsas av att ha 

olika professioner och tillhöra olika organisationer försöker de använda varandras olikheter. 

Även detta ligger i linje med vad tidigare forskning (Michella et al., 2012) har visat att 

personer som arbetar i team med flera professioner bör göra för att skapa goda prestationer, 
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våga vara olika och dra nytta av olikheter. En annan viktigt aspekt som kommit fram är att 

aktörernas agerande till stor del beror på vilket ansvar de uppfattar att andra aktörer tar och 

hur mycket de är villiga att ge, vilket leder till den cykliska process som vi illustrerat i vår 

modell. Att en person till exempel kan välja att hårddra sina regler om hen märker att de andra 

aktörerna inte är villiga att ge något tillbaka och vice versa. Detta kan även relateras till att 

samtliga parter måste känna att de får någonting tillbaka av interaktionen med övriga 

deltagare för att delta i en förhandling (Johansson, 1997).  

Deltagarna har utifrån sin professionella roll ett ansvar för att skapa en bra balans mellan att 

ge och ta samt bidra till att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen får ett bra resultat. Genom 

kontinuerlig förhandling med övriga aktörer se till att formella regler kan efterföljas samtidigt 

som processen bör vara flexibel och möta unika individer som rehabiliteras för att kunna leva 

upp till samhällets förväntningar och bibehålla sin legitimitet.  

Metodreflektioner och överförbarhet 

Kvalitet i kvalitativa studier kan relateras till flera olika aspekter av forskningsprocessen, 

forskningsfrågor och genomförande. Generellt förs diskussioner kring hur kvalitet inom 

kvalitativa studier kan beskrivas med utgångspunkt från den teoretiska utgångspunkt som 

forskaren utgår från. Då vår utgångspunkt varit att det saknas en sann verklighet samtidigt 

som vi motsatt oss argumentet att vi skulle kunna samla in material utan att själva påverka 

vad vi samlar in har vi funnit det lämpligt att utgå från Charmaz kriterier avseende studier i 

grundad teori eftersom vi anser att vår teoretiska utgångpunkt liknar hennes.  Charmaz (2006) 

värderar studier i grundad teori utifrån begreppen trovärdighet, originalitet, resonans, 

användarhet.  Trovärdighet relaterar författaren till forskarens förmåga att skapa en trovärdig 

slutprodukt genom att samla in tillräckligt med data, skapa väl motiverade påståenden och att 

med hjälp av kategorierna rama in större delen av datamaterialet. Genom att gå igenom 

materialet systematiskt och se till att vi tagit med alla utsagor som var av relevans för vårt 

syfte har vår ambition varit att presentera ett resultat som omfattar samtliga delar av 

materialet. Antalet intervjuer har givetvis begränsats av tiden till förfogande men då vi 

upplever att de senare intervjuerna inte bidrog till nya perspektiv skulle kanske fler intervjuer 

varit överflödiga. Vi upplever att informanterna har bidragit med rika och ärliga svar utifrån 

deras upplevelse av samverkan. De har använt olika sätt att uttrycka sig på exempelvis har 

några mest utgått från praktiska exempel medan andra berättat mer generellt. Utifrån det 

insamlade materialet och övrig litteratur har vår strävan varit att skapa en ny modell för att 
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kunna presentera ett nytt sätt att förstå samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering. Detta 

kan relateras till vad Charmaz (2006) betraktar som originalitet, vilket nytänkande studien 

bidrar med i form av nybyggda kategorier och förståelser. Vi upplever att en fördel med att 

arbeta tillsammans under uppsatsskrivandet har varit att vi har kunnat diskutera vilket har 

medfört att vi sett perspektiv och identifierat aspekter som vi förmodligen inte hade upptäckt 

själva. Vår förhoppning därigenom att detta bidragit till studiens originalitet eftersom vi 

kunnat vidareutveckla våra resonemang och analyser. Resonans beskrivs av Charmaz (2006) 

ha samband med den teoretiska modellens förmåga att ge rättvisande bild och användbarhet 

relateras till hur resultatet kan bidra till fortsatt forskning och praktiska implikationer. Vår 

ambition har varit att modellen ska ha tydlig verklighetsanknytning och därigenom både vara 

rättvisande och kunna bidra till nya idéer för personer som arbetar i dessa sammanhang.  

Vår studie har omfattat samverkan vid arbetslivsinriktad rehabilitering och resultatet bör 

betraktas utifrån detta sammanhang. Arbetsgivaren är i föreliggande studie en stor offentlig 

organisation och det skulle vara intressant att undersöka hur samverkan vid arbetslivsinriktad 

rehabilitering ser ut för privata och mindre arbetsgivare. Utifrån våra resultat och den stora 

mängden artiklar som har behandlar interorganisatoriska och interprofessionella grupper inom 

hälso- och sjukvård samt rehabilitering anser vi att det skulle vara intressant att undersöka 

samverkan mellan olika organisationer och professioner i andra kontexter. Dels skulle det 

vara intressant att undersöka om det finns likheter och skillnader samtidigt skulle det kunna 

ligga till grund för utbyte av erfarenheter och lärdomar mellan olika kontexter. Kanske 

används andra strategier för att utveckla samverkan i till exempel näringslivssammanhang? 

Slutligen är vår åsikt är att det alltid är upp till läsaren att bedöma huruvida den upplever att 

studien kan betraktas som trovärdig och i vilken utsträckning resultatet kan överföras på andra 

situationer. Vår förhoppning är att vi har presenterat såväl genomförande som analys och 

resultat på ett sådant sätt som gör det möjligt för denne att dra sina egna slutsatser. 

Slutsatser 

Vid arbetslivsinriktad rehabilitering är flera aktörer involverade och de tillhör både olika 

organisationer och olika professioner. Samverkan styrs av både lagar och regler, institutioner 

och roller. Vår studie visar att den största utmaningen i samverkansprocessen är att aktörerna 

genom förhandling ska väva samman olika formella riktlinjer med unika individer och vad 

som är ”rätt” i det enskilda fallet. Detta medför en ständig spänning mellan å ena sidan 

byråkrati och å andra sidan unika individer som behöver bemötas på olika sätt. Bakom 
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kulisserna, mellan lagar/regler/riktlinjer och samhällets förväntningar, försöker aktörerna se 

möjligheter, skapa kontinuitet, använda varandras styrkor, utveckla tillit, respekt och trygghet 

samt visa öppenhet och ha god kommunikation för att skapa samverkan. Detta skapar en 

cyklisk process där aktörerna ”ger och tar” eller ”ser till sitt” utifrån det förhandlingsutrymme 

dessa upplever att de har. Paradoxen, en strikt reglerad process som arbetslivsinriktad 

rehabiliterings beror till stor del på informella relationer.  
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Appendix 1. Informationsbrev 

Med detta brev vänder vi oss till dig som arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering 

Arbetslivsinriktad rehabilitering är en viktig insats för att minska sjukfrånvaron då den skapar 

både sociala och ekonomiska effekter på såväl individ-, organisation- och samhällsnivå. Den 

svenska lagstiftningen avseende rehabilitering går ut på att flera aktörer har ansvar för olika 

delar i rehabiliteringsprocessen och därigenom krävs samverkan och koordination av insatser. 

I en arbetslivsinriktad rehabilitering kan exempelvis representanter från arbetsgivare, 

försäkringskassa, företagshälsovård, primärvård och arbetsförmedling medverka. Forskning 

har också visat att samarbetet mellan de olika aktörerna och rehabiliteringsprocessens 

genomförande är av betydelse för att minska tiden personer är frånvarande från sitt arbete. 

Aktörerna som är medverkar i den arbetslivsinriktade rehabiliteringsprocessen har olika 

bakgrund och roller vilket gör att denna samverkan är intressant att studera. 

Vi avser att studera den arbetslivsinriktade rehabiliteringen ur ett fleraktörsperspektiv för att 

förstå hur samverkan genomförs och vilka svårigheter och möjligheter som uppstår i 

processen. Vi skulle därför vilja genomföra en intervju med dig för att få ta del av dina 

upplevelser avseende detta. 

Intervjun kan ske på en plats som passar dig och beräknas ta ungefär en timme. Du kommer 

att träffa oss (Susanna eller Emma) och vi kommer att ställa öppna frågor som berör 

samverkansprocessen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Intervjun kommer att spelas 

in och skrivas ut ordagrant.  Den utskrivna texten kommer att analyseras av oss och 

presenteras på ett sådant sätt att inga personer kommer att kunna identifieras i den färdiga 

uppsatsen. Personuppgifter och intervjumaterial kommer att förvaras separat. 

Intervjun kommer att utgöra det empiriska materialet som ligger till grund för vår 

magisteruppsats i ledarskap och organisation vid Umeå Universitet och materialet kommer 

endast att användas i detta syfte.  Den färdigställda uppsatsen kommer att vara offentlig då 

den publiceras av Umeå Universitet. 

Vi hoppas att du vill vara delaktig i vår studie och att vi tillsammans kan få en djupare 

förståelse för den arbetslivsinriktaderehabiliteringen och samverkansprocessen. Givetvis får 

du ta del av den färdiga uppsatsen. 

Tveka inte att höra av dig vid frågor eller funderingar! 



 

Med vänlig hälsning, Susanna Norén och Emma Johansson 

susannanoren@hotmail.com                                              emma.johanssson@gmail.com 

076-83 90 120                                                                  076-71 42 484 

Handledare: 

Lisa Harrysson, Sociologiska institutionen, Umeå Universitet. 

Lisa.Harryson@umu.se 

090-786 78 18 

Samtyckesformulär 

Jag har tagit del av den skriftliga informationen ovan och även fått muntlig information. Jag 

samtycker till att delta i studien och känner att mitt deltagande är frivilligt, samt att jag när 

som helst utan närmare förklaring, kan avbryta mitt deltagande. 

……………………………………………………………………….           ………………… 

Namnteckning:                                                                                                     Datum: 

…………………………………………………………………. 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 2. Intervjuguide 

Intervjuguide 

Studiens syfte är att studera rehabiliteringsprocessen ur ett fleraktörsperspektiv för att förstå 

vilka svårigheter och möjligheter som uppstår i samverkan. 

Fråga om inspelning av intervju samt upplysa om att deltagande är frivilligt samt kan avslutas 

när som helst. Vidare ges informanterna information kring hur konfidentialitet kommer att 

behandlas och vad materialet kommer att användas till. 

Roller 

Den egna rollen 

Vilken roll anser du att du har i rehabiliteringsprocessen? 

·         uppgifter 

·         ansvar 

Andra aktörers roll 

Vilken roll anser du att de andra aktörerna har? 

·         uppgifter 

·         ansvar 

Förväntningar på andra aktörer i samverkan 

Process 

Handlingsutrymme 

Hur ser ditt handlingsutrymme i rehabiliteringsprocessen? 

Vad är det som styr ditt agerande? 

Mål 

Vad anser du är målet i en rehabiliteringsprocess? 



 

Upplever du att det stämmer överens med övriga aktörers mål? 

Interaktion 

Finns det några viktiga hållpunkter i en rehabiliteringsprocess? 

·         kan du beskriva dessa 

Upplever du att det finns några utmaningar i samarbetet mellan aktörerna som är med i 

rehabiliteringsprocessen? 

Avslutande frågor 

Utifrån dina erfarenheter, hur skulle du vilja att den arbetslivsinriktade 

rehabiliteringsprocessen såg ut? 

Är det något du skulle vilja tillägga? 

Tack för din medverkan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Appendix 3. Kategoritabell 

 

Kategori Underkategori 

Skiftande målperspektiv Egentligen har alla samma mål 

 

Det mångfacetterade målet 

Roller under förhandling De professionella rollerna 

 

De flexibla och överlappande rollerna 

 

Mångfaldens fördelar och baksidor 

Förhandlingsutrymme Lagen sätter gränserna 

 

Medicinsk bedömning 

 

Resurser 

Samverkansstrategier Öppenhet och kommunikation 

 

Det krävs personliga relationer 

 

Man ger och man tar 

 

Respekt och tillit 

 


