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Studien bidrar med fördjupad kunskap om en partsintermediärs, ett bransch- och arbetsgivarförbund, möjligheter till parts- och 

arbetsgivarsamverkan kring kompetensförsörjningsåtgärder för medlemsföretag och regional utveckling på en lokal 

arbetsmarknad. Fokus ligger på intermediärens villkor som samordnare av utbildning för maskinförares etablering på 

arbetsmarknaden. Studiens teoretiska referensram tar sin grund i tidigare forskning om intermediärer och de teoretiska 

utgångspunkterna från ett boundary-crossing perspektiv och omsluts av lärandemekanismer och dialektiska lärandeprocesser. 
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kunskapsråd mellan parterna på nationell- och regional nivå samt juridiska stödstrukturer genom yrkesutbildningsavtal. 

Begränsningen för överskridande samordning är omfattande matchningsproblem mellan utbildning och medlemsföretag, genom 

frånvaron av ekonomiska och pedagogiska stödfunktioner för den lokala arbetsmarknaden. 
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ABSTRACT 
Studien bidrar med fördjupad kunskap om en partsintermediärs, ett bransch- och 

arbetsgivarförbund, möjligheter till parts- och arbetsgivarsamverkan kring 

kompetensförsörjningsåtgärder för medlemsföretag och regional utveckling på en 

lokal arbetsmarknad. Fokus ligger på intermediärens villkor som samordnare av 

utbildning för maskinförares etablering på arbetsmarknaden. Studiens teoretiska 

referensram tar sin grund i tidigare forskning om intermediärer och de teoretiska 

utgångspunkterna från ett boundary-crossing perspektiv och omsluts av 

lärandemekanismer och dialektiska lärandeprocesser. Det empiriska materialet 

baseras på 12 intervjuer och två fokusgrupper. Slutsatserna som dras är att 

partsintermediären verkar i en dualistisk samverkansstruktur i tre nivåer i och 

mellan två praktikgemenskaper: organisatorisk, interpersonell och intrapersonell. 

Det som möjliggör samverkan gällande kompetensförsörjning för samordning av 

utbildning är de formella kunskapsråd mellan parterna på nationell och regional 

nivå samt juridiska stödstrukturer genom yrkesutbildningsavtal. Begränsningen 

för överskridande samordning är omfattande matchningsproblem mellan 

utbildning och medlemsföretag, genom frånvaron av ekonomiska och 

pedagogiska stödfunktioner för den lokala arbetsmarknaden. 
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1. INLEDNING 
Studien tillför fördjupad insikt gällande den svenska arbetsmarknadens 

partsförhållande, särskilt en intermediärs kompetensförsörjningsåtgärder för 

samordning av utbildning. Samverkansproblem mellan olika 

arbetsmarknadsparter illustrerar en betydande och oroväckande framtidsfråga på 

den svenska arbetsmarknaden perioden 2016–2020 (Andersson et al., 2014; 

Mosley, 2014; Eklund, Karlsson och Pettersson, 2013). Brist på kompetens och 

arbetskraft genom omfattande utträden och inträden på arbetsmarknaden försvårar 

den regionala tillväxten i nästan samtliga branscher. Problematiken har 

uppmärksammats i internationella, nationella och regionala forum. Från EU, 

Näringsdepartementet och till småföretagare på landsbygden. Regional tillväxt 

för en hälsosam samhällsutveckling är beroende av kompetent arbetskraft. Aktiva 

insatser omfattas av att integrera strategiskt och operativt arbete under 

gemensamma samverkansformer på både nationell, regional och lokal nivå. 

Denna typ av samverkan är innovativ till sin karaktär på grund av att det 

kontinuerligt ställer krav på relationsskapande samarbeten med flera intressenter 

och parter. Svårigheterna fram till 2020 (Horisont 2020, Europa 2020) kräver att 

aktiva insatser behöver gemensamma utvecklingssamarbeten med myndigheter, 

offentliga organisationer och näringslivet. Utan denna typ av samverkan tenderar 

både korta- och långsiktiga villkor för hälsosamma regioner att utebli. Dessa 

svårigheter har skapat kompetensförsörjning till en högprioriterad aktivitet inom 

många branscher och organisationer.  

Missmatch mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden framhålls 

särskilt av Panican och Olofsson (2015) och rapporter från OECD samt från EU 

finansierade projekt, där utanförskap av ungdomsgrupper skapat högaktuellt 

intresse för yrkes- och lärlingsutbildningar (OECD, 2010). Dessa satsningar är 

särskilt betydande för minskandet av fullbordade gymnasieutbildningar i syfte att 

skapa bättre matchning på arbetsmarknaden, i synnerhet mot arbetslösa och 

marginaliserade grupper. Motiven följs således av ekonomiska och socialpolitiska 

incitament, men har studerats på tre nivåer: individ, organisation och samhälle. 

För individerna, i detta fall lärlingar och ungdomar, har resultat visat på indirekta 

arbetslöshetsrisker för sysselsättningsnivåer i samhället. Det handlar i stora delar 

även om en positiv inkomst- och löneutveckling, men de underliggande faktorerna 

innefattar sociala nätverk, samverkan, delaktighet, minskad psykisk ohälsa och 

missbruksproblem. Sammantaget återfinns dessa områden inom en attraktiv 

lärlingsutbildningsmodell som kopplas direkt till positiva utfall för ungdomars 

löneutveckling och sysselsättningsgrad. Matchningsproblematiken finns här i 
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övergångsfasen mellan utbildning och arbetsliv som är påtaglig i många 

branscher.  

Näringsdepartementet (2009) synliggör även denna missmatch på arbetskraft 

som påtaglig i stora delar av den svenska arbetsmarknaden, och genom denna 

studie synliggörs denna problematik inom bygg- och anläggningsbranschen. 

Branschen har en uttalad konkurrens på arbetskraft och upphandlingar 

sinsemellan företag och när konkurrens ökar minskar benägenhet till samverkan 

och engagemang för att stävja arbetskraftsbristen. När detta sker, kommer det 

gagna negativ utveckling för regioner och den totala sysselsättningen som redan 

idag präglas av högre arbetslöshet i relation till lediga tjänster. Detta kräver ny 

hantering av aktiva åtgärder för etableringen av arbetskraft på en lokal 

arbetsmarknad, genom nationella och regionala utvecklingsåtgärder. 

Partssamverkan och annat samverkansarbete mellan offentliga och privata 

organisationer gällande yrkesutbildningar, är ledande i ett aktuella 

hanteringsåtgärder för denna typ av framtidsproblem.  

ESF finansierade utvecklingsprojekt har sedan 2012 visat problemområdets 

relevans och aktualitet, genom att stimulera projektbaserade utvecklingsinsatser 

med hjälp av intermediärer, dvs medlare mellan parter på arbetsmarknader. Detta 

visar på en tydligt etablerad tillväxtstrategi genom så kallade 

kompetensplattformar med syfte att öka kunskap om kompetensförsörjning och 

utbildning. Många projektbaserade intermediärer med stöd från myndigheter eller 

offentliga institutioner har brustit på grund av finansieringsproblem. Ett aktivt 

ägandeskap i dessa frågor tolkas därför som en förutsättning för hanteringen av 

rådande framtidsproblem på den svenska arbetsmarknaden fram till perioden 

2020.  

Andersson et al. (2014) visar på att gränserna mellan intermediärers 

organisering och ledning är överskridande och samverkande, med deltagande från 

både offentliga och privata aktörer.  Intermediära organisationer arbetar således 

med överskridande partssamverkan och annat samverkansarbete. Att fördjupa 

kunskapen om en partsintermediär, ett bransch- och arbetsgivarförbund, villkor 

för samverkan och samordning, möjliggör insyn i den svenska arbetsmarknadens 

partförhållande på nationell och regional nivå. Vidare ger studien god insyn 

gällande möjligheter och begränsningar, för såväl privat och offentlig 

partssamverkan. Den tidigare forskningen om intermediärer och studiens 

teoretiska utgångspunkter omsluter det omfattande matchningsproblem mellan 

utbildning och arbetsliv, och bidrar till slagkraftiga implikationer angående 

ekonomiska, juridiska och pedagogiska stödstrukturer som krävs för att 
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möjliggöra etablering av arbetskraft på en lokal arbetsmarknad. Slutligen omsluts 

studien av potentialen för lärande, lärandemekanismer och dialektiska processer 

som möjliggör kompetensförsörjning för samordning av utbildning.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har som syfte att bidra med fördjupad kunskap om en 

partsintermediärs, ett bransch- och arbetsgivarförbund, möjligheter till parts- och 

arbetsgivarsamverkan kring kompetensförsörjning för intermediärens 

medlemsföretag och för regional utveckling på en lokal arbetsmarknad. Ett 

särskilt fokus ligger på intermediärens villkor som samordnare av 

(yrkes)utbildning för maskinförares etablering på arbetsmarknaden. Syftet 

besvaras med följande frågeställningar:  

Hur och med vilka aktörer agerar partsintermediären samverkande kring 

kompetensförsörjning?  

Vilka förutsättningar möjliggör respektive begränsar partsintermediärens 

samordning av utbildningsinsatser? 

1.3 Avgränsningar 

Den första frågeställningen belyser partsintermediärens samverkansaktörer och 

de överskridande samverkansformerna mellan den inre och yttre 

praktikgemenskapen. Den andra frågeställningen fångar villkoren för 

intermediärens kompetensförsörjning genom samordning av 

yrkesutbildningsinsatser. Det empiriska materialet baseras på intervjuer med 

tjänstemän på nationell och regional nivå, samt fokusgrupper med 

medlemsföretag på en lokal arbetsmarknad. Studien är av kvalitativ art med 

inspiration från hermeneutisk fenomenologi och induktivt förhållningssätt. Den 

teoretiska referensramen är hämtad från databasen UniSearch och fysiska 

rapporter under perioden 2017–01 till 2017–06.  

1.4 Den studerade partsintermediären 

Den studerade partsintermediären är ett bransch- och arbetsgivarförbund med 

totalt 3904 medlemsföretag (2017-03-31).  Intermediärens organisation är 

uppdelad i en paraplyorganisation med ett centralt huvudkontor och sex regioner 

i Sverige, där varje region har ett eller flera regionkontor med tjänstemän som 

arbetar främst med företagsrådgivning och utbildningsfrågor. Organisationens 

interna arbete befinner sig inom tre fält: nationellt, regionalt och lokalt. Nationellt 

driver intermediären i huvudsak avtalsförhandlingar med sina fackliga motparter 
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och andra intresseorganisationer och regionalt med främst medlemsnyttigt arbete. 

Den lokala nivån drivs utifrån medlemsföretagen på den lokala arbetsmarknaden. 

Partsintermediären ingår inom näringsgrenen byggverksamheter och består av sju 

st. bransch- och arbetsgivarförbund. Totalt finns det stycken näringsgrenar inom 

centralorganisationen Svenskt Näringsliv som består av 50 stycken 

medlemsförbund. Den studerade partsintermediärens organisationsstruktur 

illustreras nedan:

 

Figur 1. Partsintermediärens organisationsstruktur 

Det finns sex stycken regioner i Sverige. Region Nord (650 medlemsföretag), 

Region Mitt (409 medlemsföretag), Region Öst (1041 medlemsföretag), Region 

Sydöst (399 medlemsföretag) Region Syd (635 medlemsföretag) och Region Väst 

(770 medlemsföretag). Den studerade regionen är Region Öst och de strukturella 

fälten som studeras är nationell, regional och lokal. Storleksfördelningen för 

medlemsföretagen i Region Öst är följande: 0 anställda 406 st., 1–4 anställda 348 

st., 5–9 anställda 136 st., 10–24 anställda 117 st. och 25 – anställda 34 st. Den 

geografiska avgränsningen innefattar Region Öst, där bland annat städer som 

Linköping, Örebro och Stockholms Län ingår. Det empiriska materialet består av 

intervjuer med anställda på nationell – och regional nivå i städerna Linköping, 

Stockholm och Örebro samt fokusgrupper med medlemsföretag på lokala 

arbetsmarknader.  
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2. TIDIGARE FORSKNING OM INTERMEDIÄRER 

Detta kapitel presenterar intermediära organisationers funktion och roll på den 

svenska arbetsmarknaden. Intermediärer samordnar, driver samverkan och agerar 

medlande mellan olika parter, så som mäklare, medlare och 

intresseorganisationer. Det förekommer även tillfälliga intermediära 

organisationer som agerar stävjande med syfte att främja olika 

kompetensförsörjningsfrågor i regioner. Intermediärer kan vara såväl offentliga- 

och privata organisationer med syfte för utveckling av en specifik bransch. 

Vidare, leder kapitlet till en fördjupande del gällande partsintermediärer, den 

svenska arbetsmarknadsmodellen och utbildningar som stödstrukturer för 

etablering av arbetskraft. 

2.1 Intermediärer 

Intermediära organisationer är vanligt förekommande och inte minst inom den 

svenska arbetsmarknaden. En vanligt förekommande intermediär idag är 

affärsorienterade intermediärer som rekryteringsföretag och andra företag vars 

funktion grundar sig i olika typer av företagsstöd.   

Florén och Wallin (2013) visar att alla typer av organisationer kan ha intermediära 

funktioner, och utesluter inte att en organisation som arbetar med sagda funktioner 

måste de facto vara en intermediär. Däremot kan det vara tacksamt för 

organisationer att förtydliga dess verksamhet mot att anamma rollen som 

intermediär. Intermediära organisationer bidrar till såväl nationell-, regional och 

lokal stödfunktion genom samverkan och annat bistånd och kan även agera 

kvalitetssäkrande i utbildningsfrågor.  

Även Andersson et al. (2014) beskriver att intermediären kan tolkas som en 

utvecklingsresurs för regional kompetensförsörjning, där det finns ömsesidig 

förståelse inom politisk diskussion och arbetsmarknadsintressenter att denna typ 

av strategi är en central framgångsfaktor. Kompetensförsörjning återfinns i 

mängder av styrdokument från EU, myndigheter, partsintermediärer och andra 

intresseorganisationer. Kompetensförsörjningen är idag närvarande i många 

verksamheter, oftast utan tydlig definition. Vidare, definieras intermediären som 

ledande i diskussionsforum för aktuella problem genom att synliggöra 

förbättringsåtgärder. Samverkansaktörer leder och fördelar resurserna som krävs 

för att tillgodose adekvata verktyg för åtgärder i fråga. Ett exempel på dessa 

finansiärer är det svenska ESF rådet. Till skillnad från en traditionell 

organisationsstruktur (Mintzberg, 2011) så har finansiären inget ägandeskap för 

projektet, dock tolkas tillexempel det svenska ESF rådet som en samverkansaktör.  
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Andersson et al. (2014) fortsätter med att problematisera intermediären, 

genom beskrivningen att dessa står och faller på problemlösningsfaktorer som sin 

verksamhetsgrund, på så sätt att agera medlare och uppdragsgivare samtidigt. 

Detta kräver att etablera en tydligt fokus kring två skilda perspektiv: kunskap och 

kompetens. Intermediären faller ifall de inte har kunskap om problemområdet, i 

detta fall kompetensförsörjning och utveckling. Det förutsätter även att kunskapen 

omvandlas till agerande, och för detta krävs det kompetens att leda denna typ av 

samverkansform och utvecklingsarbete. Kunskapen som intermediärer präglas av, 

hämtas från intressenternas behov och målgruppens förutsättningar. 

Intermediären är tacksam att belysa från detta perspektiv, genom dess fördjupade 

insyn i deras nätverk mellan företag, arbetstagarorganisationer, utbildare, 

myndigheter och ideella organisationer vilket ger ett kunskapsintensivt övertag 

kring kompetens för handlingskraftiga påverkansmöjligheter. Slutligen redovisar 

Andersson et al. (2014) att de intermediärer vars syfte är att påverka 

kompetensförsörjningsstrukturer omsätter i högre grad kunskapen från 

utvecklingsprojekt snabbare i praktiken. Detta resultat är centralt för att förstå 

intermediärens syfte och handlingskraft. Processer som förvaltas av intermediärer 

skapar på så sätt en tydligare övergång mellan utbildning och praktisk omsättning. 

Intermediären är snabb och flexibel, genom kontinuerlig uppföljning av 

medlemmarnas behov. Koordination av befintliga insatser och intressenter ger 

möjlighet för relevant kunskap från intermediärens kontaktnät. Att möjliggöra 

strategisk kompetensförsörjning kan intermediären även tolkas som en 

företagsfunktion, genom utvärdering och utveckling av befintliga processer kring 

kompetensförsörjning. 

Mosley (2014) problematiserar intermediärers möjlighet till koordinering 

genom att beskriva hur intermediärer med kontroll över resurser och legitimitet, 

omfattas av en förmåga att leda en specifik bransch. Samtidigt upprätthålls denna 

maktbalans genom konstant goda och nära samarbeten med myndigheter och 

offentliga organisationer. Fördelen med ett intermediärt samarbete präglas av 

möjligheten för intressenter och medlemmar att ställas till förfogande relevanta- 

och användbara kontaktnät. Samarbete med intermediära organisationer skapar en 

form av kunskapsbank för medverkande aktörer. Uppkomsten av dessa 

intermediärer är ett relativt nytt fenomen på arbetsmarknader i Europa med 

undantag från nordiska länder, där intermediärer har en historisk legitim position. 

Vidare tilltalas möjligheten att använda intermediärer som ett sätt att slippa 

kontakt med myndigheter eller andra offentliga organisationer. Intermediärer kan 

därför tolkas som en översättare mellan myndighet till näringsliv. Rollen som 
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översättare måste upprätthållas genom nära samarbete med ansvariga för manifest 

eller andra politiska policys. Denna typ av byråkratisk struktur tilltalar 

medlemmar/aktörer inom näringslivet, eftersom de ofta själv befinner sig inom 

liknande struktur. Ännu ett karaktärsdrag för intermediärer, är frånvaron av 

påtvingade åtgärder mot sina medlemmar. De ger oftast förutsättningar och 

riktlinjer i deras kontakt med intressenter, så som bidragsansökan eller annat 

verksamhetsstöd från myndigheter. Främst gäller detta små och medelstora 

organisationer som har stora svårigheter med myndighetskontakter. Dessa 

organisationer har därmed ett nära samarbete med deras intermediära 

organisation.  

Mosley (2014) fortsätter beskrivningen av intermediära organisationer, 

genom att beskriva hur dessa inte enbart agerar som en mellanhand för 

medlemmar och myndigheter, på så sätt att de även agerar som ett säkerhetsnät 

kring verksamhetsspecifika frågor. Till exempel kan dessa vara problem eller 

kategorier som intermediären har äganderätt kring. Ett typiskt exempel på dessa 

är kollektivavtal och andra överenskommelser mellan arbetstagarorganisationer 

och arbetsgivare. Tidigare nämndes att intermediärer ökar i omfattning likt en 

arbetsmarknadstrend, främst på grund av rollen som samtalsledare mellan 

offentliga och privata organisationer. Däremot är detta enbart en företeelse som 

intermediären ger upphov till. Det finns en likvärdigt effektiv roll som 

intermediärer subjektivt influerar till: förståelsen från offentliga organisationer att 

ha intermediärens åsikter i åtanke vid införanden av nya riktlinjer eller lagar. 

Påverkansmöjligheten blir därmed en indirekt form av aktiv legitimitet, förutsatt 

att intermediären är tillräckligt transparent och omfattande för att spela en central 

aktörsroll. Förståelsen för intermediärers positiva inverkan präglas av de system 

och enhetlighet inom en komplex arbetsmarknad, samtidigt som den negativa 

omfattas av högre grad av byråkratisk styrning. För en djupare förståelse av 

intermediärer, krävs det fortsatt forskning kring intermediärers villkor för att 

uppnå deras verksamhetsmål. 

Slutligen beskriver Mosley (2014) att funktionen för intermediärens arbete 

blir således att koordinera, kommunicera och bidra till en gemensam målbild för 

samtliga aktörer inblandade. Intermediären är en kunskapsintensiv organisation, 

på grund av tillgången till information och möjligheten för relationsskapande 

mellan organisationer som omfattas av ett specifikt problem. Eftersom 

kompetensförsörjningsperspektivet präglas av en rad problemområden, blir det 

oundvikligt att flera olika aktörer blir delaktiga. Områdesverkan präglas av 

näringslivet, utbildningsinstanser och arbetsmarknaden som helhet. Tidigare 
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nämndes att intermediären kan samverka upp emot fyra olika politikersfärer, dock 

omfattar intermediären oftast av flera aktörer inom samma sfär så som flera skilda 

myndigheter samtidigt. Lärande inom och mellan företag är en huvudinriktning 

för att utveckla samverkan men även det innehåll som intermediären arbetar med, 

oftast kompetensförsörjning, för att tillgodose intermediära samverkansparter 

med kompetens och utveckling av lokal arbetsmarknad.  

2.2 Partsintermediären 

Partsintermediärer är intresseorganisationer som verkar för medlemsnytta och 

opinionsfrågor med syfte att leda en specifik bransch. Partsintermediärer 

definieras som bransch-, arbetsgivar-, arbetstagar- och intresseorganisationer. 

 

Den nationella organisationen för horisont 2020 (2013:52) visar i sin rapport att 

Sveriges Kommuner och Landsting SKL, som är ett arbetsgivarförbund som 

syftar till verksamhetsstöd för medlemsorganisationerna, är en partsintermediär. 

Även Länsstyrelsen i Stockholms län (2001:01) beskriver i sin rapport att 

partsintermediärer syftar till att främja produkter eller tjänster och kan exempelvis 

vara näringslivs- och intresseorganisationer inom Svenskt Näringsliv. Då 

bransch- och arbetsgivarorganisationer agerar opinionsbildande i viss mån inom 

specifika näringsgrenar, kan dessa liknas med praktisk politik genom så kallade 

gatubyråkratier. Dessa, är frånkopplade från den statliga politiken och driver 

frågor för sin egna bransch och företräder sina medlemmars verksamhet. 

Däremot, utvecklar Kock och Wallo (2014) denna definition och benämner dessa 

typer av intermediärer som partsintermediärer med hänvisning till deras funktion 

och syfte. Inom ramen för denna definition finns därför ett flertal organisationer, 

så som arbetstagarorganisationer, intresseorganisationer, branschorganisationer 

och arbetsgivarorganisationer. Det är centralt att i havet av intermediära 

organisationer, förtydliga bilden av dessa nätverk och inte låta 

kunskapsspridningen urvattnas med ett generellt begrepp. Kock och Wallo (2014) 

tillägger i sin rapport att det finns en omfattande brist på kunskap kring dessa 

partsintermediärer inom forskningen, och ger därmed förslag på framtida studier 

gällande dessa intermediärer med syfte att bidra kunskap om, främst för 

arbetslivsstudier. 

Larsson (2015) visar på en ökad marknadsorientering av privata företag, och 

förståelsen för tjänstesektorns möjlighet att omsätta politik till praktik. Detta är 

några av funktionerna som styr de så kallade gatubyråkratier på svensk 

arbetsmarknad. Detta är platser där konflikter kring policys och styrdokument 

förhandlas mellan intressepartier på arbetsmarknaden. De privata parter som finns 
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på arbetsmarknaden har fått en större roll som utformare av 

arbetsmarknadspolitiken de senaste åren, en trend som ser ut att växa fram. 

Forskaren fortsätter analysen genom att tydliggöra huruvida det faktiskt är 

tjänstepersonerna som står för den faktiska sakkunskapen i förvaltningen av 

praktisk politik, det vill säga handling. Gatubyråkratin tolkas härmed som ett 

praktiskt sätt att få politiken fungerande. 

Larsson (2015) tydliggör vikten med att studera gatubyråkratier, där 

politiken blir praktik. Personer som befinner sig inom detta arbete lär oftast 

förhandlare och konfliktlösare, där konflikterna oftast består av skilda avsikter 

gällande politiska tolkningar. Gatubyråkratier handlar i det stora hela om en 

funktionell och användbar politik med målsättningen att samverka mellan skilda 

intressekonflikter. Gällande förhandlingen så präglas denna av en 

anpassningsbarhet kopplat till hur uppsatta mål kan utvecklas för de rådande 

strategier som finns. Detta kan såklart inte alltid gynna de politiska regelverken, 

och risken kan därför bli när dessa gatubyråkratier förändrar politiska strategier 

för mycket att de försummar intressenter. Detta kan tolkas av (Benner, 2003) som 

en form av arbetsmarknadsintermediär inom arbetsmarknadspolitiken. Personer 

som arbetar inom dessa intermediärer upplevs ha stort handlingsutrymme inom 

sin tjänst, vilket är en central del i att möjliggöra deras uppdrag. Ett självständigt 

beslutsfattande krävs för att ta egna beslut på spontana situationer eller problem 

som dyker upp. Detta handlingsutrymme möjliggör även påverkan av de facto 

policys som politiken har upprättat. Där av tolkningen av gatubyråkratier som 

politikerskapare och inte bara politikerförändrare. 

Larsson (2015) fortsätter att visa i sin avhandling att den europeiska 

sysselsättningsstrategin EES betonar att preventiva medel inom medlemsstaternas 

arbetsmarknadspolitik behövs fokuseras på arbetslösa och utsatta gruppers 

anställningsbarhet. Den överstatliga unionen uppmanar på så sätt att 

medlemsstaterna främjas av detta utvecklandet genom reformer och strategier 

med målsättningen att aktivera dessa grupper. I Sverige präglas denna uppmaning 

från EU av bland annat arbetsträning och praktiskt tvingande åtgärder som leds 

främst av Arbetsförmedlingen. Målsättningen är däremot långt ifrån negativ, och 

det grundar sig i allra högsta grad av arbetsorienterad välfärdspolitik för att 

påskynda inträde och återinträde på arbetsmarknaden för utsatta, arbetslösa och 

alienerade individer. Arbetslinjen i Sverige är inget nytt, och en politisk påverkan 

har alltid funnits som grundpelare i svensk arbetsmarknadspolitik. Detta 

synliggörs främst genom reglerandet av utbud och efterfrågan i frågor om 

sysselsättning, ekonomi och försörjning. Paradigmskiftet har därför gått från att 
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välfärdsstatens medborgare påverkas av sänkta ersättningsnivåer och att arbetet i 

allra högsta grad tolkas som en plikt och inte en rättighet. 

Larsson (2015) beskriver detta fenomen som en ny svensk modell grundat i 

skyddsnät, inkludering och reglerande arbetsmarknadspolitik blandat med 

nyliberala egenskaper är i högsta grad synlig i denna design. Ett belysande 

exempel på detta är förekomsten av ekonomiska stimulanser i förhållande till 

arbetslöshet. Arbetsmarknadspolitiken i Sverige har i allt större utsträckning 

decentraliserats, på så sätt att arbetsförmedlingstjänster och reformer har lagts 

över på privata aktörer oftast i samverkansprojekt med kommuner.  Syftet med 

denna decentraliserande avpolitisering härstammar från den internationella new 

public management trenden som gav upphov till att sekundärmarknader på 

arbetsmarknaden introducerades. Dessa reformer tolkas som en negativ 

konsekvenstrend på så sätt att dessa skapar privata aktörer som kontrollerar 

implementeringen av olika policy och styrningsformer. Detta har därmed även lett 

till ett positivt inslag i arbetsmarknadspolitiken, där ett resultat av denna 

avpolitisering och införandet av gatubyråkratier (privata aktörer) har ökat 

granskningen av dessa verksamheter. Flera forskare förklarar detta fenomen som 

en revolution i granskning och hänvisar till flertalet verksamheter som kopplas till 

gatubyråkratier välkomnar ökad ekonomisk- och effektivitetsgranskningar i form 

av revision. Detta leder till snabbare anpassning ifall resultat eller prestation inte 

uppnått önskvärd autonomi. Det fria handlingsutrymmet för tjänstepersoner 

skapar åter igen större förmåga av anpassningsbarhet i frågor som kopplas till 

kontroll för deras arbete. Slutligen är det viktigt att poängtera att det inte finns 

något förbud i regeringsformen att privata föreningar, stiftelser, huvudmän eller 

firmor förtros i myndighetsutövning. Däremot är det intressant då tolkningen av 

detta fortfarande är ett offentligt utövande även fast det utövas av privata aktörer. 

Thörnqvist och Woolfson (2011) visar på hur relationen mellan 

arbetsmarknadsparterna på den svenska arbetsmarknaden har, utan intervention 

från regering eller stat, en turbulent men stabil historia. Arbetstagar- och 

arbetsgivarorganisationer har slutit avtal och förhandlat villkor på 

arbetsmarknaden sinsemellan sedan 1900-talets början, och har på så sätt skapat 

en unik arbetsmarknadsstruktur sett från ett internationellt perspektiv. 

Självständigheten för dessa parter har fortskridit trots stora lagförändringar och 

omvärldsproblematik, och är än starkare idag trots stora minskningar i 

fackanslutningar de senaste åren. Det moderna- och pågående paradigmskifte 

genom förändrade yrkesstrukturer och decentraliserande system, har skapat en 

negativ trend i fackanslutningar som bidragit till en skev maktbalans mellan de 
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fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna och lutar numera 

tyngre hos arbetsgivarparterna med Svenskt Näringsliv i spetsen. Denna 

maktbalans är däremot ständigt pågående, och har lutat åt andra hållet tidigare och 

bör ses som en naturligt flytande förändringsprocess. 

Magnusson (2006) visar på hur denna arbetsmarknadsmodell är en definition 

som inom de nordiska länderna är allmänt välkänt. Det är en samhällsstruktur vars 

centrala idé grundar sig i jämställda arbetsvillkor som dikteras av arbetstagare och 

arbetsgivare. Det är ett partssystem genom trygghet och autonomi, som ska 

garantera ett drägligt leverne för de anställda och att villkoren som förhandlas 

mellan parterna ska hållas. Att bortse från den politiska inverkan på 

arbetsmarknaden är så klart omöjlig, då arbetsmarknadspolitiken är högst 

framträdande. Däremot, så finns det en övertygelse från både akademin och från 

arbetsmarknaden att funktionen av den svenska arbetsmarknadsmodellen är en 

arbetsmarknadspolitisk åtgärd för intermediärer. Som tidigare forskning visat 

arbetar (parts)intermediärer med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 

särskilt med kompetensförsörjning och matchning mellan utbildning och 

arbetsliv.  

2.3 Kompetensförsörjning 

Swedish Standards Institute (SIS, 2011) definierar kompetensförsörjning som en 

process som utförs i en organisation för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens 

för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov. Kompetensförsörjningen 

är aktuell gällande frågor som rör matchningsproblematiken mellan utbildning 

och arbetsliv som i huvudsak står för den största arbetsmarknadsrelaterade 

svårigheten i EU fram till år 2020. 

I Eklund, Karlsson och Pettersson (2013) rapport pekas kompetensförsörjning ut 

som den enskilt största drivkraften kring ekonomisk tillväxt och hälsosam 

samhällsutveckling. Både internationella instanser i EU och svensk politiska 

målsättningar, uttrycks denna typ av utveckling fram till år 2020. Diskursen 

innefattar huruvida resurser och investeringar för kompetensförsörjning gynnar 

regional tillväxt och samhällsutveckling. Kompetensförsörjningen har två 

huvudinriktningar, där utbildning och matchning på arbetsmarknaden är två 

centrala problemområden. Dessa synliggörs genom politiska ambitioner kring 

befolkningens utbildningsnivå, samhällsgruppers arbetslöshet och olika statliga 

investeringars minimumnivåer. En enkel förklaring på detta, är att utbildade 

personers kvalifikations- och kompetensnivå ska uppnå likvärdiga nivåer på 

arbetet. En central samhällsgrupp kring denna fråga är ungdomar. Arbetskraftens 

regel gäller huvudsakligen att rätt utbildningsnivå kräver rätt matchning i 
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näringslivet, och att detta ställer krav på samarbetet mellan utbildningsinsatser 

och näringsliv. Ifall detta fungerar, och individer med rätt utbildningsnivå, bidrar 

detta till konkurrenskraftiga företag och högre sysselsättningsgrad för branscher 

och samhällsgrupper. Arbetskraftsförsörjningen som råder, är att det är 

omfattande stora åldersgrupper som utträder- och inträder på arbetsmarknaden. 

Den nya problematik som uppstår är den tidigare nämnda matchningen mellan 

dessa utträdare och inträdare. Vidare skapar denna problematiska matchning ett 

glapp i kompetens och beskrivs som en internationell utmaning fram till 2020.  

Eklund et al. (2013) fortsätter analysen med centrala frågor som rör det 

svenska näringslivets utveckling i frågor gällande kompetensförsörjning. Den 

grupp som främst presenteras är ungdomar, som är överrepresenterade i 

arbetslösheten i Europa, och Sverige är inget undantag trots den generellt låga 

arbetslösheten. Flera viktiga aspekter lyfts fram kring detta, där lämplig 

kompetens åter igen står som den högst prioriterade frågan för arbetslöshet och 

konkurrenskraft. Ifall utgångspunkter är lämplig kompetens, kommer 

matchningen till näringslivet vara tillräcklig och kan tolkas som en 

problemlösande strategi istället för en form av symptomdämpande operativt 

handlande. Det råder ett dualistiskt motsatsförhållande i denna fråga, där 

individperspektivet och arbetsmarknadsperspektivet drivs som de centrala 

perspektiven. Arbetsmarknadsperspektivet är en del av samhällsperspektivet, 

dock med ett arbetsgivar- och näringslivsfokus. Ett samhällsperspektiv kräver ett 

mer inkluderande perspektiv på de aktörer som påverkas, eftersom 

arbetsmarknadsperspektivet främst fokuserar på arbetsgivare inom näringslivet.  

Matchningen och kompetensförsörjningen har, enligt Ekelund et al. (2013) 

försämrats de senaste åren i Sverige. Problematiken synliggörs inom flera olika 

perspektiv, varav det grundläggande perspektivet står i relation till 

arbetslöshetens- och sysselsättningens förhållande till lediga arbeten på 

arbetsmarknaden. Även Gustavsson, Barajas och Ekberg (2007) synliggör 

kompetensförsörjnings problematik och möjlighet kopplat till rörlighet inom 

företag. Den generella bilden för arbetslösheten har, trots två stora finanskriser 

1990–2009, reducerats till ungefär 200 000 individer. Trots detta, så har lediga 

arbetsplatser ökat under samma period från 10 000 platser till 50 000 platser år 

2011. Tolkningen av detta är att den svenska arbetsmarknaden präglas av ett 

matchningsproblem mellan arbetstagare och arbetsgivare. Problemet, till skillnad 

från arbetslösheten, verkar öka och är idag en pågående negativ trend. 



13 
 

2.4 Lärlings- och yrkesutbildning som stöd för etablering av 

arbetskraft 

För att stävja matchningsproblematiken mellan utbildning och arbetsliv, krävs det 

centrala stödfunktioner och ramverk som bidrar till önskvärda resultat för 

delaktiga aktörer. Då intermediärer arbetar med kompetensförsörjning, och 

särskilt samordning kring lärlings- och yrkesutbildningar, visar följande kapitel 

kriterier gällande stödstrukturer och ramverk som krävs för etablering av utbildad 

arbetskraft.  

Ryan (2011) visar på flera risker för arbetsgivare som samverkar med lärlings- 

och yrkesutbildningar. Kraven som ofta ställs från arbetsgivare, fokuserar främst 

på rekryteringskraven (matchningsproblematiken) mellan lärlingens 

utbildningsgrund och de system som de härstammar från. Tidigare nämndes att 

pedagogiskt stöd var ett särskilt krav för önskvärda resultat på utbildningsinsatser, 

och här ställer oftast arbetsgivare dessa stödfunktioner som krav främst genom 

inarbetade säkerhetssystem för lärlingens kvalifikationer, stöd vid eventuella 

konkurrensövergångar genom ekonomiska incitament. Här belyser forskaren 

främst lärandestrukturer för att minska risken för dessa misslyckanden, som i sin 

tur skapar ett ointresse för företagens samverkansbenägenhet i form av 

lärlingsplatser. Ryan (2011) lyfter upp ekonomiska, juridiska och pedagogiska 

ramverk som lösningen för dessa risker, med undantag från arbetsgivar- och 

branschorganisationer. Forskaren syftar på offentliga och fackliga organisationers 

överenskommelse i dessa frågor, medan den svenska modellen innefattar även 

arbetsgivarparter. Några centrala riktlinjer som lyfts för arbetsgivar- och 

branschorganisationer upp är ett så kallat yrkesutbildningsavtal som ett 

komplement till kollektivavtal, som främst ska syfta på lärlingslöner, 

utbildningskostnader, parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, 

utbildningsregleringar och andra anställningsvillkor. Däremot skapar högre 

lärlingslöner generellt sett mindre utbildningskvalité och anställningsvillkor.  

Problematik finns även gällande tiden som lärlingen har från färdigutbildandet till 

anställning skapar mindre produktivitet och ökar behovet av offentliga kostnader.  

Fuller och Unwin (2011) beskriver centrala former av lärandeintensiva 

miljöer, och påvisar avgörande förutsättningar som lärlingsutbildningar ska 

omfattas av. Stödstrukturer nämns som ett huvudkrav, där expansivt lärande kan 

generera (nya) teoretiska och praktiska kunskaper som bidrar till ett kritiskt 

perspektiv och breddade yrkesmässiga färdigheter. De teoretiska kunskaperna 

presenteras som mest avgörande, på grund av att dessa understödjer rörlighet och 

dynamik på arbetsplatserna, främst genom lärande och effektiva arbeten. I 
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huvudsak riskerar en allt för stor tyngd på de praktiska färdigheterna inom 

yrkesutbildningar, att begränsa sociala kunskaper och leder till sämre utdelning 

för samtliga parter som är inblandade.  Annoni & Dijkstra, 2013) synliggör 

framgångsfaktorer av införandet av yrkesutbildningar i flertal länder, och beskrivs 

i Panican och Olofsson (2015) rapport som avgörande för att denna typ av 

utbildningsinsatser ska generera önskvärda resultat för lärlingen, organisationer 

och samhället. Det kräver a) en central institutionell reglering av 

lärlingsutbildningen b) medverkandet av arbetsmarknadens parter på central, 

regional och lokal nivå c) stort arbetsgivarengagemang för enskilda företag och 

organisationer d) nära samverkan mellan utbildning och företag e) tydliga 

regleringar av lagar och förordningar kopplat till utbildningen samt f) 

subventioner för utbildningssamverkande företag. 

Panican och Olofsson (2015) beskriver även riskerna med denna modell, 

genom att den tidigare nämnda samverkan mellan arbetsgivare och 

lärlingsutbildningen, skapar i högre grad benägenhet för arbetsgivare att utveckla 

utbildningens innehåll efter dess egna företag och verksamhetsbehov. Det kan 

tänkas vara positivt för en smidigare övergång och matchning mellan lärling och 

arbetsplats, men det skapar ett samhälleligt mindrevärde genom begränsningen 

för lärlingens bredd på kompetens och anpassningsbarhet mot andra 

verksamheter. Detta är främst nyttigt för samhället som stort, och präglas lika 

mycket av en paradox för stävjandet av arbetskraftsbrist samtidigt som en mindre 

specialistkunskap för arbetskraften. Risken finns att matchningen mellan lärling 

och företag minskar eller begränsas ifall arbetsgivare inte uppmuntras att 

samverka med utbildningen. Sex kriterier bygger upp den samlade bilden av 

forskningens resultat av yrkesutbildningar. Det utmärkande för dessa kriterier är 

den praktiska tillämpbarheten är ytterst närvarande, och resultaten blir således 

riktlinjer för lättförståeliga handlingsplaner för dessa typer av utbildningsinsatser. 

Att skapa mervärde för involverade parter, både offentliga och privata aktörer, 

kan det framhållas både ekonomiskt lönsamt men även möjligheten att presentera 

goda avkastningar individ, organisation och samhälle inom flera områden. Det 

synliggörs att nätverksbyggande som syftar till pedagogiskt stöd för yrkeslärare 

och handledare, ger goda förutsättningar för att dessa utbildningsinsatser 

kontinuerligt utvecklas i takt med förändrade krav och samhällstrender. Mycket 

positiva resultat av tydlig lagstiftning, samverkan mellan aktörer, kompetens-

/licenskrav för yrkeslärare och handledare samt stödfunktioner för både 

skolverksamheten och företagen uppnås av tydliga arbetsprocesser utifrån tidigare 

nämnda kriterier. 
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Panican och Olofsson (2015) fortsätter med analysen att 

yrkesutbildningsfrågor ökar i intresse internationellt, med ett särskilt fokus på 

samverkan mellan skola och arbetsliv. Intresset grundar sig i ett uttalat 

matchningsproblem främst med rekryteringen av ungdomar med önskvärda 

kompetenser samtidigt som denna samhällsgrupp generellt sett omfattas av hög 

arbetslöshet och utbildar sig till yrken som inte efterfrågas. Det internationella 

intresset präglas främst av politiska organisationer, så som Organisationen för 

ekonomiskt samarbete och utveckling OECD samt Internationella 

arbetsorganisationen ILO, där program som The Youth Unemployment Crisis - 

Time for action startades 2012. Intresset här innefattar samverkansstrukturer för 

att motverka och förebygga arbetslöshet och utanförskap för ungdomsgrupper. 

2013 drev OECD ett program för att få ungdomar bättre start på arbetsmarknaden, 

där de mest centrala aspekterna av dessa två program var arbetsplatsförlagt 

lärande APL och lärlingsutbildningar. Möjligheten till detta drivs med 

föreställningen av bättre samverkan mellan myndigheter och 

arbetsmarknadsparter för utvecklandet av arbetslivsrelevanta och högkvalitativa 

yrkesutbildningar. Europeiska unionen (EU) har sedan dess start, visat ett särskilt 

intresse för dessa socialpolitiska frågor, och har åter igen gett lärlingsutbildningar 

en plats på dagordningen och finns närvarande i många initiativ idag. Det har 

skapat ett nytt paradigm som går under benämningen social investeringspolitik, 

och skapades som en reaktiv form av politik för att öka sysselsättningen i 

ekonomiska krissituationer. Det som idag kallas för Europa 2020 (jmf Horisont 

2020) är en strategi främst avsett att öka inkludering på arbetsmarknaden genom 

att understödja arbetslivsorienterad utbildning. EU:s medlemsländer har därmed 

uppmanats att aktivt ta initiativ för detta, genom främjandet av partsorganisationer 

och branscher gällande deras samverkan med utbildningsmyndigheter och 

arbetsplatslärande för anställda. Dessa initiativ, genom tillexempel Europeiska 

socialfonden, stimulerar förändringar med resursmässiga bistånd i syfte för 

kunskapsutveckling, underlättnad av anpassningsbarhet, hantering vid 

förändringsåtgärder, främja innovation och minska social exkludering. Dessa 

faktorer kopplas direkt till ökad ekonomisk- och social tillväxt samtidigt som den 

minimerar riskerna vid förekomsten av utanförskap och skillnader i 

samhällsgrupper.  
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3. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT  
I detta kapitel presenteras det teoretiska perspektivet, vilket utgår från ett s k 

boundary-crossing perspektiv1 som har sin grund i situerad lärandeteori (Lave och 

Wenger, 1991). Följande kapitel visar på multilevel boundary-crossing (BC) 

modellen och synliggör potential för lärande, lärandemekanismer och dialektiska 

lärandeprocesser som finns mellan praktikgemenskaper. Gränsen som fenomen 

presenteras och ett särskilt fokus ligger på möjliggörandet av BC.  

3.1 Praktikgemenskaper och gränsers överskridande 

För att analysera samverkan i partsintermediären och mellan intermediärens 

aktörer används perspektivet boundary-crossing (BC), vilket är centralt i Wengers 

(1998) teori om praktikgemenskaper (s.k. communities of practice). En 

praktikgemenskap definieras som en arbetsplats/arbetsgrupp som samverkar mot 

gemensamma mål. Praktikgemenskap präglas därför av vardagliga sociala 

processer, vilket möjliggör såväl gruppens och individens utveckling. En gräns är 

ett fenomen som skiljer praktikgemenskaper åt, och definieras som avgränsade 

individer, grupper och organisationer. En gräns kan därför ses som såväl 

tillhörighet och fysisk avgränsning mellan praktikgemenskaper. Antagandet är att 

överskrida gränser mellan olika praktikgemenskaper är en potential för lärande. 

Lärande definieras som en social process och deltagande i aktiviteter i och mellan 

praktikgemenskaper, vilket är utgångspunkten för att förstå gränsen som fenomen, 

men även för utvecklandet av dess potential. Gustavsson och Säfsten (2016) visar 

att potential för lärande finns vid gränserna mellan två praktikgemenskaper, där 

individer ses som medlemmar och vilka attribut som krävs för att tillskriva sig ett 

medlemskap. En forskningsöversikt gjord av Akkerman & Bakker (2011) visar 

centrala aspekter hur gränser definieras och studeras som fenomen. En i huvudsak 

intressant aspekt är att gränser alltid inbegriper två eller flera praktikgemenskaper 

(skola och arbete). Gränsen ses därför som ett mellanliggande fenomen mellan 

två skilda praktikgemenskaper och innefattar därmed olika kulturer med skilda 

aktiviteter. Svårigheten att interagera genom denna gräns är påtaglig, men 

möjligheten för värdeskapande potential och samverkan mellan 

praktikgemenskaper är omfattande. Gränser är i högsta grad ett socialt fenomen, 

men med bristande sammanhang på fysiska aktiviteter sinsemellan. 

Det finns en tydlig distinktion gällande gränser mellan praktiker som 

Akkerman och Bakker (2011) visar på hur ökande specialiseringar i samhället har 

                                                           
1 Boundary crossing är den engelska benämningen, i svensk översättning skulle det benämnas 
”ett gränsöverskridande perspektiv” vilket ger en felaktig beskrivning och syftningsfel.  
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utvecklat analytiska verktyg för hur BC sker mellan organisationer. En gräns ses 

som främst en sociokulturell distinktion mellan olika former av agerande eller 

interaktion. Det vill säga att en given kontext eller individ är anpassad för en 

specifik omgivning. Däremot omfattas en gräns även av ett gemensamt 

förhållande, där de skilda praktikgemenskaperna relaterar till varandras funktion. 

Det analytiska verktyget gällande gränser präglas av hur skilda 

praktikgemenskaper skapas och upprätthålls. Akkerman och Bakker (2011) 

fortsätter att visa hur nya perspektiv på arbete har skapat ett paradigmskifte i 

forskningen om BC perspektivet. Den följer två huvudled, där 

användningsområdet främst är tacksamt för mer omfattande analysdelar så som 

mellan organisationer eller institutioner. Detta kräver ett perspektiv som innefattar 

samtliga delar och hur dessa härstammar från ett gemensamt system. Olika 

samverkansformer i- och mellan praktikgemenskaper skapar nya vägar för 

lärandets påverkan för såväl individ, grupp och organisation. Att överskrida 

gränser kan göras på tre olika nivåer: en intrapersonell, en interpersonell och en 

organisatorisk och förstås genom det Akkerman och Bakker (2011) definierar som 

multilevel boundary-crossing (mBC).  

Den första, är ett intrapersonellt perspektiv som drivs av en enskild 

gränsarbetare som korsar de olika praktikgemenskaperna i sitt vardagliga arbete. 

Dessa kan även kallas medlare eller mäklare, och kan agera samtidigt mellan olika 

praktikgemenskaper likväl som enskilt. Den andra ansatsnivån för mBC 

perspektivet är ett interpersonellt perspektiv, som innefattar förflyttningen mellan 

olika grupper inom skilda praktikgemenskaper. Det vill säga gemensamma 

arbetsgrupper som härstammar från olika praktikgemenskaper, men samarbetar 

oftast i projektbaserad form. Slutligen tolkas den sista ansatsnivån för mBC som 

ett organisatoriskt gränsarbete, där hela organisationer eller till viss del agerar 

mellan olika praktikgemenskaper. Sammantaget för mBC skapas 

lärandeprocesser för individer och grupper, genom samverkansformer och 

samarbeten. BC kan både ske tillfälligt men även långsiktigt. Akkerman och 

Bakker (2011) visar på att långsiktiga BC kan skapas genom en så kallad 

korskoppling, och skapas oftast när gemensamma problem eller aktiviteter är 

närvarande under en längre tid. Nedanstående figur illustrerar relationen för BC 

gällande dess ansatsnivåer. 
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Figur 2. Nivåer på gränsöverskridanden 

Av figur 2 framgår att ett överskridande genom boundary-crossing mellan två 

praktikgemenskaper kan synliggöras och förstås på tre nivåer: organisatoriskt, 

grupp och individuellt överskridande.  

3.2 Gränsobjekt och gränsöverskridare 

Hittills har gränser och boundary-crossing resonerats som ett lärande och 

dialektiskt fenomen som huvudsakligt perspektiv. Resonemangen har därmed 

presenterat en god potential för teoretiska verktyg som möjliggör lärande istället 

för begränsar det. Resonemanget har därför frångått gränsens karaktäristika och 

dialogiska mekanismer som möjliggör lärandet. Nedanstående kapitel presenterar 

gränsens aktörer (brokers) och objekt för ökad förståelse kring perspektivet.  

För att synliggöra gränsen som fenomen och BC perspektivets karaktär som 

en sociokulturell företeelse, måste aktörerna och objekten som interagerar i 

gränsöverskridande aktiviteter studeras. Eftersom det är både mänskliga 

aktiviteter och tekniska objekt som agerar utifrån ett BC perspektiv, är det 

tacksamt att fördjupa kunskapen i dessa aktiviteter med syfte att förstå gränsen 

som fenomen. Aktörer (s.k. brokers) som arbetar med en BC funktion inbegriper 

ofta en roll som medlare för att bygga broar mellan de båda praktikgemenskaperna 

(Fisher & Atkinson-Grosjean, 2002). De har som funktion att sammanföra två 

separata organisationer, och arbetar uteslutande med samverkan för dessa parter. 

Aktören eller gränsarbetaren befinner sig därför i en tvetydlig position, tillhörande 

varken den ena eller den andra praktikgemenskapen. Gränsarbetarens tillhörighet 

tillskrivs därför oftast som en koordinator eller arkitekt och riskerar utanförskap 

och konflikt mellan de olika diskursförhållanden på kort sikt, men kan emellertid 

etablera ett meningsskapande på längre sikt i form av innovativt förhållningssätt 

och professionella praktiska färdigheter (Walker & Nocon, 2007).  
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Den individuella påverkan för gränsarbetare följer två led: värdeskapande 

praktisk position och utanförskap. Här befinner sig det dialektiska begreppet 

centralt, då gränsarbetaren för dialoger med två diskurser samtidigt. Den ena med 

individer i de båda praktikgemenskaperna, och det andra är dialoger med dess 

egna tillhörighet (Akkerman & Bakker, 2011). Walker och Nocon (2007) 

beskriver gränsarbetare som “to manage and integrate multiple, divergent 

discourses and practices across social boundaries” (s. 181) och hänvisar till en 

form av kompetens att arbeta BC. Det är däremot inte enbart enskilda aktörer som 

arbetar på gränsen eller BC, det finns även gränsobjekt som kan tillskrivas 

likvärdig funktion. För att förstå hur objekt kan agera mellan olika 

praktikgemenskaper måste ett vetenskapsteoretiskt begrepp redovisas: 

interpretativ flexibilitet. Begreppet tydliggör att ett fysiskt objekt tillskriver sig 

samma mening inom olika praktikgemenskaper och skilda perspektiv, det vill 

säga att en kaffemugg kan agera meningsskapande i olika diskurser. Däremot kan 

ett gränsobjekt ha olika meningar inom olika praktikgemenskaper, men att den 

strukturella beskaffenheten av objektet kännetecknas likvärdigt. Skillnaden här är 

vad som är och vad det betyder för objektet och dess position i rådande 

praktikgemenskapen. Bortsett från denna förklaring, agerar gränsobjekt som 

översättare inom olika praktikgemenskaper och leder vidare till begreppet 

artefakter. För att ett gränsobjekt ska kunna tillskriva sig funktionen likvärdigt 

det av en artefakt, måste objektet innefatta flertalet meningar och perspektiv. Hasu 

& Engeström (2000) visade på i sin forskning hur policydokument kan tillskriva 

sig en funktion som gränsobjekt och artefakt som en form av samverkan och 

kommunikation. Att sammanföra gränsobjekt och artefakter ges möjligheten att 

tillämpa teoribildningen inom fler forskningsfält. Däremot finns det risker med 

dessa gränsobjekt. En ledande kritik mot detta begrepp är att de är materiella och 

att de enbart upprätthålls när praktikgemenskaper korsas, det vill säga i gränsen. 

Gränsobjekten kan även förlora sin förmåga till kommunikation och samverkan 

mellan olika praktikgemenskaper över tid, på grund av den tvetydiga naturen som 

gränsobjektet utgörs av (Pennington, 2010).  

Hittills har det redovisats en flytande karaktär som gränser och gränsobjekt 

omfattas av. Fortsättningsvis präglas gränsen av minst två sammanförda 

praktikgemenskaper, vilket ger ett motsattsförhållande med både samverkande- 

och söndrande karaktäristika eftersom den tillskriver sig varken den ena eller den 

andra praktikgemenskapen (Akkerman & Bakker, 2011). Beskrivningen av 

gränserna som ett ingenmansland är återkommande, och till skillnad från 
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standarspraktikers perspektiv av ett ”antingen eller” förhållningssätt, innefattar 

gränsarbetare av ”både och” eller ett flerperspektiv.  

3.3 Lärandets mekanismer i och mellan praktikgemenskaper 

Akkerman & Bakker (2011) visar på fyra huvudsakliga lärandeprocesser som 

återfinns i och mellan olika praktikgemenskaper: identifikation, koordination, 

reflektion och transformation. Granskning av 27 artiklar som innefattar den 

dialektiska lärandeprocessen identifikation, 60 artiklar för koordination, 23 

artiklar för reflektion respektive 92 stycken för transformation. Valet av denna 

reviewartikel som huvudreferens anses därför som tillräcklig och aktuell eftersom 

samtliga artiklar innefattar främst forskning mellan perioden 2000 – 2010.  

Den första lärandemekanismen beskriver (Akkerman & Bakker, 2011) som 

identifikation och innefattar två dialektiska lärandeprocesser: den andre och 

legitimerad samexistens. Den andre återspeglar en aktörs definition av den egna 

praktiken i jämförelse med en annan, det vill säga att utföra ett arbete mot ett annat 

skapar en existentiell överlevnad för den egna praktiken tack vara den andra. 

Gränslandet mellan de båda praktikerna suddas ut och blir oklara, vilket skapar 

denna lärandeprocess som en dialektisk process då den i grunden är tvetydlig och 

diffus till sin teoretiska natur. Den andre exemplifieras med arbetsliv och privatliv 

eller skola och hem, genom att visa hur praktikgemenskaper skiljer sig åt i 

situationer när de båda praktikgemenskaper agerar samtidigt, och ger upphov till 

förståelsen för hur de relaterar till varandra. De kulturella skillnaderna mellan 

olika praktiker skapar en konfliktorienterad existens mellan en aktörs olika 

identiteter från olika praktikgemenskaper, och oftast präglas dessa av svårigheter 

att samexistera. Slutligen visar den dialektiska lärandeprocessen den andre ett 

systemorienterat fenomen, där en praktikgemenskap i sig enbart kan definieras 

och existera i relation till en annan praktikgemenskap och kan enbart synliggöras 

i gränslandet med en annan praktikgemenskap. Utan gränser existerar inga 

praktikgemenskaper. Identifikationens andra lärandeprocess om behovet för 

legitimerad samexistens, visar på ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv. 

Processen visar (Bogenrieder & van Baalen, 2007) på när en individ arbetar i olika 

organisatoriska grupper samtidigt, där flera olika former av delaktighet och 

medarbetarskap förekommer. Olika roller kan på så sätt beskrivas som skillnaden 

mellan inhyrd arbetskraft och ordinarie arbetskraft, där de båda grupperna 

samexisterar och stigmatiseras baserat på grupptillhörighet. Lärandeprocessen 

tillför därför uppfattningen av skillnader i praktik samtidigt som samverkande 

identiteter.  
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Koordination är den andra dialektiska lärandeprocessen som återfinns i 

gränsen mellan praktikgemenskaper. Akkerman och Bakker (2011) har i sin 

forskningsöversikt hittat fyra huvudsakliga subprocesser som inbegriper främst 

koordineringen med hjälp av gränsobjekt som ett medel för aktiva åtgärder. Det 

första består av ett kommunikativt handlande mellan praktiker eller perspektiv, 

och innefattar ett instrumentellt hanterande av gränsobjekt. Kravet för att definiera 

det kommunikativa handlandet består av huruvida gränsobjektet används av flera 

praktikgemenskaper. Ett exempel lyfts fram inom skolan, där betygen tolkas som 

gränsobjekt och ett kommunikativt handlande med hänvisning till möjligheten att 

översätta objektet till flera praktikgemenskaper: grundskola, gymnasier, 

universitet och arbete. Vidare följer den andra subprocessen för mekanismen 

koordination om kunskapen kring översättning mellan olika praktikgemenskaper. 

Översättningen i detta fall omfattas av förmågan att omvandla ett gränsobjekt till 

en praktikgemenskap där den inte ännu existerar. Ett exempel är förmågan att 

översätta forskningsresultat till praktisk användning i arbetslivet. Här präglas 

svårigheter för översättaren av ett intersubjektivt förhållningssätt, då 

gränsobjektet måste hänvisa sig till flera perspektiv och tolkningar på samma 

gång. Den tredje subprocessen förhöjd gränsgenomtränglighet, beskriver ett 

förhållningssätt för en gränsarbetare att arbeta med BC på ett effektivare sätt utan 

risken för negativ påverkan. Praktiskt genomförs detta för gränsarbetare som ofta 

korsar olika praktikgemenskaper, genom att förändra deras attribut så som roller 

eller kläder. Den sista subprocessen för koordination inbegriper rutinisering och 

präglas av ett kontinuerligt arbete med att koordinera gränsobjekten automatiskt i 

praktiken. Genom rutinisering skapar det en påtvingad samverkan mellan 

praktikgemenskaper, med målet att rekonstruera BC arbetet. Koordination med 

dessa fyra subprocesser (kommunikativt handlande, översättning, förhöjd 

gränsgenomtränglighet och rutinisering) är till skillnad från identitet, ett aktivt 

förhållningssätt för att understödja och övervinna ett gränsöverskridande arbete.  

Reflektion är den tredje lärandemekanismen som presenteras och inbegriper 

en förståelse för de olika praktikgemenskapernas funktion och praktik, genom 

deras olikheter. Akkerman och Bakker (2011) visar på att denna förståelse främst 

återspeglar sig inom kulturella skillnader. Förståelsen och möjligheten att 

beskriva andra praktikgemenskaper bidrar till subprocessen perspektivtagande, 

och skapar kognitiva kartor och narrativa strukturer med målsättningen att kunna 

förmedla implicita tankar om den andra. Gränsobjekt möjliggör kommunikation 

mellan praktikgemenskaper (Engeström, 2001) och bidrar på samma gång till att 

översätta gränsobjektets kunskap. Perspektivskapande är den andra centrala delen 



22 
 

i den reflexiva delen av lärandemekanismen och skapar möjligheter att förstå 

andra perspektiv från de aktörer som ingår i dessa. Perspektivskapande definieras 

därmed som ett reflexivt förhållningssätt, till sitt eget och andras perspektiv 

genom tvärkulturella praktikgemenskaper. Sammantaget präglas mekanismen 

reflektion av ett annat fokus på lärande, genom ett fortsatt utvecklande perspektiv 

av nya former av identitet och praktik.  

Transformation är den fjärde och sista lärandemekanismen som presenteras 

och inbegriper både teorier om praktikgemenskaper samt det analysverktyget 

CHAT (Engeström, 2001). Denna mekanism möjliggör förändring och utveckling 

av de tre tidigare nämnda mekanismer, genom skapandet av gränspraktiker 

(Akkerman & Bakker, 2011). Här tolkas förändringen som en synlig del i 

utvecklingar av rådande praktiker i praktikgemenskaper, eller som nya 

gränspraktiker. Karaktären för denna mekanism utgörs av ett problemorienterat 

fokus på frågor och delade problem mellan olika praktikgemenskaper. Det främjar 

även samverkan, aktiviteter och perspektiv genom att kristallisera (låsa fast) nya 

idéer, planer, verktyg, processer eller diskurser. Sammanfattningsvis används 

transformationsmekanismen som ett förändringsredskap för rådande praktiker 

och perspektiv med ett överskridande arbete. 
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4. METOD 
Detta kapitel presenterar studiens metodologiska utgångspunkter, design och 

urval, datainsamling, bearbetning, analys, presentation av data, samt studiens 

etiska överväganden och kvalitetsvalidering.  

4.1 Metodologiska utgångspunkter 

Studiens metodologiska utgångspunkter tas i inspiration av hermeneutisk 

fenomenologi. Den hermeneutiska fenomenologin syftar på underliggande 

meningar på intervjumaterialets text genom skapandet av en samlad helhetsbild 

(Silverman, 2013). Detta används genom narrativa intervjuer av fokusgrupper, 

kritisk granskning av tolkandet, strukturanalyser och jämförelser. Brinkmann och 

Kvale (2015) beskriver den hermeneutiska ansatsen är ett förhållningssätt som 

brukas genomgående i studien. Det är därför inte enbart en metodologisk ansats 

och bör presenteras som ett analysverktyg. Kritiken mot den hermeneutiska 

ansatsen är oftast att det är svårt och näst intill omöjligt, att vara helt objektiv utan 

förförståelse i och med subjektiviteten som varje individ omfattas av. Däremot så 

finns det enligt hermeneutiken inget enskilt sant svar och präglas snarare av en 

mängd tolkningar som presenteras av forskaren. Det är centralt för forskaren att 

argumentera för och emot de tolkningar som presenteras, för att på så sätt bidra 

till möjlighet för andra att genomföra nya studier utifrån dessa tolkningar. 

Studiens tolkningar innefattar resultatets tre huvudteman: partsintermediärens 

inre kontext, partsintermediärens yttre kontext och villkor för samordning av 

utbildning.  

Studien har därmed tillämpat ett induktivt och objektivt förhållningssätt för 

att i största möjliga mån bidra till fördjupad kunskap kring en partsintermediärs 

möjligheter till parts- och arbetsgivarsamverkan kring 

kompetensförsörjningsåtgärder för medlemsföretag och regional utveckling på en 

lokal arbetsmarknad, brukades en kvalitativ forskningsansats. Hänvisning till 

detta är att det ger denna studies metod djupare förståelse för problemområdet och 

trots god teoretisk förförståelse har, empirin bidragit till möjligheten för analys 

och bidragit till att besvara studiens syfte. Detta möjliggjorde förståelsen för den 

teoretiska ansatsen, studiens syfte, frågeställningar och intervjuguide. Detta 

inspirerades i sin tur valet av hermeneutisk analysmetod som enligt Brinkmann 

och Kvale (2015) brukas då problemområdets tolknings- och abstraktionsnivå 

befinner sig separat än den insamlade empirin. Problemområdet befinner sig inom 

den akademiska benämningen för intermediära organisationer, specifikt 

partsintermediärer och innefattar ett dualistiskt förhållande i och mellan två 

praktikgemenskaper. Att försvara denna objektiva tolkningsprocess är tacksamt 
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för att minska risken för att förförståelsen ska påverka resultat och analys. Detta 

objektiva förhållningssätt har skett genom att skapa förståelse för empirins 

betydelse på tre ansatsnivåer: organisatorisk, interpersonell (grupp) och 

intrapersonell (individ). Genom att tillföra en tredelad förståelse för det studerade 

fenomenets upplevelser, skapar detta i sin tur ett triangulärt säkerhetsnät. Detta 

skapar en tydlig helhetstruktur för det insamlade intervjumaterialet.  

Brinkmann och Kvale (2015) fortsätter att skildra den subjektiva 

uppfattningen gällande hermeneutik, som ett förhållningssätt för analys och 

tolkning av text. Det är därför inget handlingssätt som studien brukar, dock ger 

hermeneutiken en djupförståelse för problemområdet och en tydlig röd tråd i 

studiens tolkning och analys av insamlat material. Åter igen brukades detta 

tolkningssätt med hänvisning till studiens design som presenteras i 

nästkommande kapitel. Att använda hermeneutik är inte oproblematiskt, och både 

forskarna (Silverman, 2013; Bryman, 2012) förklarar att problem kring detta är 

en form av övertolkning av ord och att icke-verbal kommunikation bortses. Detta 

har i sin tur övervägts och tagits med i beaktande vid bearbetning av data, genom 

att tillämpa en övergripande förståelse för fenomenet. Detta presenteras vidare i 

kapitel 4.4. Den fenomenologiska inspirationen hämtas från förståelsen att den 

totala kunskapen om det studerade fenomenet inte kan uppnås, utan kan enbart 

förklaras utifrån intervjupersonernas upplevelser av fenomenet.  

4.2 Studiens design och urval 

Studien har använt en intervjustudiedesign där både enskilda intervjuer och 

fokusgrupper används som datainsamlingsmetod. Intervjudesignen grundade sig 

i studiens metodologiska utgångspunkt som är inspirerad av hermeneutisk 

fenomenologi och fokuserar på intervjumaterialets text och berättelser, för att 

synliggöra underliggande meningar och skapandet av den samlade helhetsbilden 

(Silverman, 2013; Brinkmann & Kvale, 2015; Bryman, 2012). Den 

hermeneutiska fenomenologin syftar till att tolka det kvalitativa intervjumaterialet 

som enskilda enheter för att sedan föras ihop till en helhet.  

Denna studie är byggd på en metodtrappa och synliggörs av narrativa 

intervjuer av fokusgrupper: a) naiv läsning genom en första tolkning av det 

enskilda intervjumaterialet b) strukturanalyser av både fokusgrupperna och 

intervjupersonerna med avsikt att hitta övergripande teman c) jämförelser av 

helhetstolkningen b) kritiskt reflektera om tolkningar, forskarens förförståelse och 

om samtliga steg i metodtrappan. Denna metodtrappa har ledde till studiens val 

av ett målinriktat icke-slumpmässigt urval, genom tjänstemän och 

medlemsföretag. Då studiens metodologiska ansats är kvalitativ och inspirerad av 
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ett hermeneutiskt fenomenologiskt tolkande, gjordes detta val i enlighet med 

studiens syfte för att i högsta grad besvara detta. Däremot, utifrån studiens syfte 

och resurser avgränsades designen med insamlat material från majoriteten av 

partsintermediärens östra region genom 12 intervjupersoner, fyra deltagare 

respektive sju deltagare i fokusgrupperna. Eftersom partsintermediärens 

huvudsakliga mål med sin verksamhet präglas av medlemsnytta och 

medlemsstöd, krävde studiens syfte att inkludera medlemsföretagen i urvalet.  

Urvalet grundades i att möjligaste mån få en vid spridning och representation 

av intermediären inom Region Öst, genom samtliga regionkontor och tjänstemän 

på regional och central nivå. Även styrelserepresentanter och 

huvudkontorsledning inkluderades. Bakgrundsinformation begränsades med 

anställningstid, titel och arbetsuppgifter inom intermediären. Urvalet bör därför 

vara representativt för Region Öst. Tillvägagångssättet för urval av 

intervjupersoner började med att presentera studien för ledning och styrelse, och 

få ett godkännande för att bedriva studien inom deras verksamhet. Godkännandet 

mottogs omgående. Därefter kontaktades enskilda intervjupersoner med förfrågan 

om att delta i studien genom en intervju. Studiens syfte beskrevs kortfattat i 

mejlkorrespondensen till dessa intervjupersoner (Bilaga 4 och 5). Svårigheter att 

få tag på informanter har därför inte förekommit. Då urvalet strävade efter att vara 

representativt för Region Öst tillfrågades samtliga intervjupersoner i regionen. 

Intervjuerna genomfördes dagtid på intervjupersonernas arbetsplats, en miljö där 

de känt sig bekväma och utan risk för störmoment. Totalt genomfördes 12 

intervjuer och intervjuguiden låg som underlag till varje (Bilaga 2). Inget bortfall 

förekom efter förfrågan om deltagande. Tidsåtgången varierade mellan 0:55 h och 

1:25 h. Intervjuerna genomfördes mellan perioden 2017-02-02 och 2017-03-29. 

Fokusgrupperna valdes ut av ett externt företag i uppdrag av partsintermediären.  

Silverman (2013) beskriver stratifieringskriterium som en av det mest 

centrala bearbetningsarbetet vid kvalitativa forskningsstudier. Detta, med 

hänvisning till respektive studies design, måste skapa en avsevärt representativ 

bild av valt problemområde. I enlighet med studiens syfte, där fallet innefattar en 

medlemsorganisation bör intervjupersoner från organisationen och dess 

medlemmar ingå. Urvalet blev således ett strategiskt urval i syfte att få en samlad 

bild av villkoren för tjänstemännen hos intermediären och förutsättningar för 

medlemsföretagens anknytning till denna. Med hänvisning till studiens 

omfattning och resurser, bedrevs intervjuerna i tre olika städer i Sverige: 

Linköping, Stockholm och Örebro. Stratifieringskriterium för både tjänstemännen 

och medlemsföretagen var att de måste anses ha tillräcklig kunskap om studiens 
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problemområde, önskvärt verksamhetsansvar och så spridda ansvarsområden som 

möjligt. Detta med hänvisning till ett brett fokus för intermediärens arbete och 

kompetens. De personliga intervjuer bestod av 12 stycken tjänstemän som var 

anställda hos intermediären. Anställningstiden varierade från tre år till 20 år. Av 

intervjupersonerna var åtta män och tre kvinnor. Fokusgrupp 1 bestod av fyra 

stycken deltagare, varav en kvinna och tre män. Samtliga deltagare är arbetsgivare 

och hade mellan tre och 30 anställda. Fokusgrupp 2 bestod av sju stycken 

deltagare, varav tre kvinnor och fyra män. Samtliga deltagare är arbetsgivare och 

hade mellan 10 och 150 stycken anställda. Brinkmann och Kvale (2015) visar på 

att en god kvalitativ studie kräver ett urvalsminimum á 15 st. intervjupersoner 

eller till den omfattningen att författaren anses ha fått tillräckligt mättat empiri. 

Denna studie har, tillsammans med de båda fokusgrupperna, uppnått denna nivå 

både i antal och empirisk mättnad.  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Studien är uppbyggd av semistrukturerade intervjuer med 12 stycken tjänstemän 

på nationell och regional nivå hos partsintermediären samt två fokusgrupper á fyra 

stycken deltagare respektive sju stycken deltagare med medlemsföretag på en 

lokal arbetsmarknad i Region Öst. Syftet med dessa intervjuer var att få en 

helhetsbild gällande villkoren för dess verksamhet och för att få ett så omfattande 

material som möjligt. Med utgångspunkt för studiens syfte gällande 

partsintermediärens möjlighet till parts- och arbetsgivarsamverkan samt huruvida 

kompetensförsörjningsarbetets villkor gällande samordning av utbildning. 

Genom detta skapas en fördjupad och tydlig bild av hur denna partsintermediär 

arbetar med denna typ av arbetsmarknadsproblematik, och vad som främjar och 

hindrar detta. Eftersom partsintermediären har totalt 45 st. anställda varav 11 av 

dessa jobbar inom Region Öst, ofta med enbart en person per yrkeskategori, blev 

ambitionen att anonymisera samtliga intervjupersoner inklusive den studerade 

partsintermediären. Ifall anonymitet inte säkerställdes för intervjupersonerna, 

skulle det undanröja personens identitet och riskera eventuell skada.  

I enlighet med god forskningssed och etiska överväganden, genomfördes de 

personliga intervjuerna på respektive intervjupersons arbetsplats i Linköping, 

Stockholms Län och Örebro. Fyra av intervjuerna genomfördes i möteslokaler 

och sammantaget fanns det inga hinder eller störmoment under intervjuerna. 

Eftersom intervjuguiden var semi-strukturerad till sin natur, förekom det ofta att 

teman besvarades innan de ställdes. Följdfrågor brukades ofta för att få 

uttömmande information i varje intervju. Intervjuguiden utformades med 

bakgrundsinformation från partsintermediärens verksamhetsplan, 
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bakgrundsintervju med en tjänsteman på nationell nivå, branschrapport samt den 

teoretiska referensramen. När syftet och frågeställningarna godkändes av 

handledaren, genomfördes ett första utkast av intervjuguiden som granskades av 

handledaren. Efter redigering och bearbetning var slutversionen av intervjuguiden 

klar. Denna testades med en studiekollega, för att se ifall frågorna var 

lättförståeliga och tillräckligt omfattande.  

Datainsamlingen innefattade även två fokusgrupper med fyra respektive sju 

deltagare som representerade medlemsföretag inom Region Öst. Författaren till 

denna studie fick möjlighet att formulera ett flertal frågeställningar från samma 

intervjuguide som brukades till tjänstemännen på nationell och regional nivå. 

Tidsåtgången för båda fokusgruppsintervjuerna var mellan 1:12 h och 1:20 h. Det 

är centralt att kritiskt reflektera för innebörden av att författaren till denna studie 

inte var närvarande vid någon av fokusgruppsintervjuerna på grund av praktiska 

begränsningar. Däremot har transkriberingarna av samtliga fokusgruppsintervjuer 

följt samma metodtrappa som de enskilda intervjupersonerna bortsett från ett 

större fokus på det narrativa diskussionsledet som presenteras i resultatet. I kapitel 

7 reflekteras denna datainsamlingsmetod kritiskt.  

Silverman (2013) beskriver fokusgruppintervjun som tvådelad, där 

distinktionen mellan fokus- och gruppintervju särskiljer främst genom ett eller 

flera teman i intervjun. Eftersom studiens intervjugrupper enbart innefattade 

medlemsföretagens erfarenheter, tolkar studien dessa grupper som just 

fokusgrupper. Om temat hade varit mer om deltagares arbetsvillkor eller liknande 

skulle det kunna tolkas som gruppintervju. Ännu ett kriterium för fokusgrupper 

är att valet av dessa grupper inte har med ekonomiska eller praktiska resurser att 

göra, vilket oftast gruppintervjuer syftar till. Det bör därför poängteras att, dessa 

fokusgrupper leddes av partsintermediären genom en extern intermediär som 

fokuserar på medlemsundersökningar. De resursmässiga tillgångarna för studien 

var därför inte ett kriterium och tolkningen stärks att dessa grupper är 

fokusgrupper.  

Bryman (2012) belyser även att forskare som brukar fokusgrupper i sin 

datainsamlingsmetod är ofta intresserade av gruppens samspel och den 

ursprungliga idén med valet av denna metod. Deltagarna i dessa grupper bör 

därför ha, eller antas att ha, erfarenhet av valt område som ska diskuteras. I och 

med studiens syfte och möjligheten att formulera flera frågeställningar till dessa 

fokuserade intervjuer, antas samtliga deltagare ha erfarenhet i enlighet med deras 

medlemskap hos partsintermediären. Det är av stor vikt, som i alla urval, att 

beskriva de stratifieringskriterium som deltagarna måste uppfylla för att vara med 
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i fokusgrupperna. Studiens stratifieringskriterium gällande fokusgrupperna 

omfattades av följande: arbetsgivare 5–10 anställda samt arbetsgivare 10 – fler 

anställda. Eftersom författaren till studien inte var delaktig i genomförandet av 

urvalet, begränsades möjligheten till ett fördjupande stratifieringskriterium. 

Följaktligen hänvisar (Silverman, 2013) att datainsamling vid personliga 

intervjuer måste ske i samråd med etiska förhållningssätt, och författaren skickade 

därmed primärt en förfrågan om frivilligt deltagande till samtliga 

intervjupersoner. I samband med intervjuerna informerades deltagarna i detalj om 

studiens syfte och om intervjuns innehåll. Tekniska hjälpmedel som användes var 

en elektronisk diktafon, och transkriberingen skedde med dator.  

4.4 Bearbetning, analys och presentation av data 

Analysen av det insamlade materialet från fokusgrupperna och de enskilda 

intervjuerna bygger på en inspiration från en hermeneutisk fenomenologisk 

metodtrappa. Metodtrappan inkluderar följande analyssteg: narrativa intervjuer 

där det är den levda erfarenheten som är central, naiv läsning genom en ytlig 

förstatolkning av materialet för att uppfatta helhetsbilden i materialet, 

strukturanalyser som syftar till att förklara materialets innebörd, jämförelser och 

helhetstolkning som kritiskt reflekterar över författarens förförståelse om 

fenomenet och om sagd metodtrappa (Silverman, 2013; Bryman, 2012). I det 

första analyssteget gjordes en grov sållning av materialet, där upplevda 

erfarenheter (dvs något som intervjupersonerna och deltagare faktiskt upplevt 

själv) och hypotetiska erfarenheter (”jag har hört” upplevelser). I det andra 

analyssteget sammanfördes materialet till samma kategorier, och bearbetades så 

att respektive kategori kunde sammanfattas med ett fåtal belysande citat. Det 

tredje analyssteget granskade dessa belysande citat genom att tillägga 

kommentarer och reflektioner innan citaten. Det fjärde och sista analyssteget 

sammanförde resultatet från respektive huvudavsnitt för att sedan kritiskt 

reflektera över resultatets innebörd med syfte att fördjupa förståelsen över 

helhetstolkningen.  

Denna studie har syftat till att förstå vardagliga erfarenheter för 

fokusgrupperna och intervjupersonerna, utifrån intervjuguiden till bägge 

datainsamlingsmetoder. Den narrativa tolkningen av samtliga deltagare 

synliggjordes även i resultatet, där det uteslutande är erfarenhetsgrundade citat 

som belyser situationer och erfarenheter. Den narrativa presentationen av data i 

resultatkapitlet synliggjordes även av fokusgruppmaterialet, som följer ett 

narrativt diskussionsled. Brinkmann och Kvale (2015) förklarar genom att 

presentera belysande citat av fokusgruppmetoder riskerar att bortse från 
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innehållets validitet och säregna karakteristika. Därefter har en ytlig 

förstatolkning av materialet används, genom att sammanföra samtligt empiriskt 

material i två skilda dokument: ett för fokusgruppmaterialet och ett för 

intervjupersonerna. Maykut och Morehouse (1994) beskriver att denna process 

underlättar för forskare att hitta tematiseringar och kategorier av det insamlade 

materialet.  Därefter användes en strukturanalys med syfte att förstå och förklara 

materialets innebörd, vilket ledde till resultatets tre huvudkategorier: 

partsintermediärens inre kontext, partsintermediärens yttre kontext och 

partsintermediärens villkor för samordning av utbildning. Partsintermediärens 

inre kontext speglar samverkan mellan tre huvudsakliga aktörer: 

centralorganisationen Svenskt Näringsliv, andra intresseorganisationer på 

arbetsgivarsidan samt partsintermediärens sex regioner. Partsintermediärens yttre 

kontext synliggör tre huvudsakliga aktörer: centralorganisationen LO, de fackliga 

motparterna samt partsintermediärens medlemsföretag. Den sista huvudkategorin 

visar partsintermediärens möjligheter och begränsningar gällande samordning av 

utbildningsinsatser.  

Följaktligen har helhetstolkningen av det insamlade materialet används efter 

att revidering av presenterad empiri uppkommit i resultatkapitlet. Det vill säga att 

först har ett omfattande empiriskt material presenterats i resultatet, för att sedan 

revideras till enskilda diskussionsled och belysande citat. Den kritiskt 

reflekterande processen av den inspirerande hermeneutiska fenomenologiska 

metodtrappan reflekteras kritiskt i kapitel 7. Partsintermediärens tjänstemän har 

anonymiserats i resultatkapitlet genom kodade nummer IP 1 – 12 och 

fokusgruppdeltagare anonymiseras genom DT 1 – 4 för fokusgrupp 1 respektive 

DT 1 – 7 för fokusgrupp 2. Detta hänvisas åter igen till inspirationen från den 

hermeneutiska fenomenologiska metodtrappan som syftar till att det är levda 

erfarenheter som är central i det empiriska materialet, och inte personerna bakom.  

4.5 Etiska överväganden 

Studien har, i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) och CODEX övervägt 

fördjupande resonemang kring god forskningssed och etik. Följande resonemang 

har övervägts under studiens gång, och främst vid behandlandet av personlig 

information från intervjupersonerna, vid datainsamlingstillfällena, presentation- 

och bearbetning av data. De fyra huvudkraven (anonymitetskravet, 

informationskravet, konfidentialitetskravet och informationskravet) säkerställdes 

genom information om studiens syfte, konfidentiell hantering av material, 

nyttjandeperspektiv från empiri och anonymitetskrav för samtliga deltagande 

personer och organisationer. Dessa krav delgavs samtliga deltagare, och 
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godkändes både innan intervjuerna men även i samband med dessa. I synnerhet 

har även dessa krav säkerställts genom god forskningssed gentemot 

referenshanteringen och citeringen i studiens rapport. Samtliga referat har 

presenterats löpande i rapporten och sammanställts i referensbilagan.  

Eftersom det är få som arbetar på nationell och regional nivå hos 

partsintermediären, var anonymitetskravet vid presentation av empiriska 

resultatet i synnerhet viktigt. Därför brukades genomgående anonymitetskodning 

för intervjupersonerna (IP 1–12), städer [stad], namn [namn] och 

partsintermediärens namn [partsintermediären]. Även medlemsföretagen 

anonymiserades genom DT 1–7. Detta med hänvisning till att ingen utomstående 

person eller anställd på hos partsintermediären skulle kunna synliggöra 

intervjupersonernas identitet. Allt insamlat material sparades tills 

transkriberingen var klar, därefter rensades det tekniska materialet.  

4.6 Kvalitetsvärdering 

Både Silverman (2013) och Bryman (2012) beskriver två huvudkriterium när det 

gäller kvalitativa forskningsstudier, autenticitet och trovärdighet. Dessa två 

huvudkrav för god forskningssed och kvalité, främjas genom att bibehålla korrekt 

äkthet mot den färdiga slutprodukten, och huruvida den bidrar till valt 

forskningsområde. Forskningsstudier kräver därför, genom autenticitet, 

möjligheten till en representativ mångfald inom forskningsområdet. Det härleds 

genom att tydligt beskriva flera perspektiv som är av intresse för området, och 

huruvida dessa ges möjlighet att föreslå förslag, råd och tillvägagångssätt till 

forskning och samhälle. Studien har synliggjort forskningsområdets mångfald 

genom ett flerperspektiv i de teoretiska referensramarna samt att innefatta 

organisation, grupp och individperspektiv i analysen. Dessa ansatsnivåer är främst 

individ, organisation och samhälle men kan även vara grupp- eller företagsnivåer.  

Silverman (2013) fortsätter att beskriva trovärdighetens fyra delkriterier, 

genom kredibilitet, överförbarhet, pålitlighet och slutligen bekräftelsebarhet. 

Kredibilitet synliggörs oftast i forskningsstudier som intern validitet och är 

bryggan mellan den teoretiska referensramen och den insamlade empirin. 

Kredibilitet innefattar även beskrivningen av forskningsområdets sociala kontext, 

och även här hur denna överensstämmer med det empiriska materialet. Bortsett 

från intern validitet, ska forskningsstudier även präglas av- och presentera den 

externa validiteten, benämnt som överförbarhet och beskrivs som förmågan att 

studiens sociala kontext kan anses relevant i likartade kontexter. Överförbarheten 

är ytterst närvarande inom samhällsforskningen, och denna studie är inget 

undantag. Förklaringen av studiens syfte kan antas vara relevant inom andra 
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sociala kontexter, på så sätt att problemområdet innefattar ett aktuellt 

samhällsproblem med omfattande in- och utträden på arbetsmarknaden, 

matchningsproblem mellan utbildning och näringsliv samt partsintermediärers 

villkor för kompetensförsörjning gällande samordning av utbildning. Syftet är 

därför definierat, inte enbart till den studerade partsintermediären och dess 

aktörer, men även syftar till en kunskapsspridning till forskningen och samhället. 

Detta ger studiens externa validitet en högre teoretisk ansatsnivå som antas 

tillämpbar inom andra områden.  

Bryman (2012) beskriver det tredje delkriteriet för forskningsstudiers 

trovärdighet som trovärdighet, och innefattar en tydlig transparens i 

tillvägagångssättet för framtida studier inom samma forskningsområde. 

Trovärdighet är nära kopplat till reliabilitet, dock med undantag för 

generaliserbarheten. Denna studie upprätthåller trovärdighetskriteriet genom att 

tydligt beskriva- och skildra samtliga processer som ligger till grund för studiens 

resultat och analys. Trovärdighet används främst genom att presentera val av 

tidigare forskning och teorier, samt hur dessa har tagits fram genom sökord och 

databaser. Även urvalet av det empiriska underlaget och analys av detta är 

relevant att presentera. Detta har främst säkerställts genom en tydlig presentation 

av material, samt korrespondens med den studerade partsintermediären (Bilaga 4 

och 5). Detta är även centralt för att belysa studiens utveckling och förädling, för 

att lättare följa den råda tråden kopplat till förförståelse och bearbetning av 

material. Detta har upprätthållits genom studiens induktiva karaktär, där valda 

teorier förkastats efter att empirin bearbetats.  

Silverman (2013) presenterar det sista delkriteriet för trovärdighet genom 

bekräftelsebarhet. Detta, diffusa men centrala delkriterium, uppnås genom 

tydlighet kring att forskningsstudien inte genererar vinning efter ett visst resultat. 

Med andra ord en objektiv forskning för kunskap och inte egenintresse.  

Bekräftelsebarheten säkerställs även genom ett medvetengörande av 

uppfattningen kring objektivitet och att detta inte kan uppnås totalt med 

hänvisning till att som individ är forskare alltid tillhörande en specifik 

samhällsgrupp eller diskurs, och kan därmed aldrig vara totalt objektiva i sitt 

förhållande till forskningsområdet. Däremot, ställs valideringskraven mot studien 

genom självkritik och möjlighet för utomstående, så som handledare och 

opponent, att kritiskt granska att detta objektiva och icke-vinstdrivande kriterium 

upprätthålls i möjligaste mån.  
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5. RESULTAT 
Detta kapitel presenterar studiens empiriska resultat vilket är uppdelat i tre 

huvudavsnitt: partsintermediärens inre kontext, partsintermediärens yttre kontext 

och villkor för samordning av utbildning. För att få en tydlig uppfattning om 

partsintermediärens inre och yttre kontext illustreras dessa nedan, se figur 3. 

 
Figur 3. Relationen mellan partsintermediärens aktörer i den inre och yttre 

kontexten 

 

Av figur 3 framgår att den inre och yttre kontexten samverkar mellan varandra på 

respektive nivå: organisatorisk med SNL och LO, interpersonell mellan 

arbetsgivarparter och fackliga motparter samt intrapersonell mellan 

regioncheferna och medlemsföretagen. Samtliga tre aktörer inom respektive 

kontext samverkar samtidigt med varandra i form av medlemskap, gemensamma 

aktiviteter och tillhörighet.  
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5.1 Partsintermediärens inre kontext 

Partsintermediärens inre kontext präglas av tre aktörer som samverkar. Den första 

aktören är centralorganisationen Svenskt Näringsliv som partsintermediären 

omfattas av genom ett medlemskap och gemensamma kontorslokaler. 

Gemensamma aktiviteter mellan intresseorganisationer inom Svenskt Näringsliv 

anses som kärnverksamheter och samverkan är en del av det dagliga arbetet. Den 

andra samverkansaktören är arbetsgivarparter mellan olika intresseorganisationer 

inom Svenskt Näringsliv. Detta genom att det oftast är flera aktörer inom samma 

bransch som sluter gemensamma avtal. Den tredje samverkansaktören är de sex 

regionerna, som upplevs som rigida och svårgenomträngliga men innefattar även 

personliga möten och samarbetsformer. Resultatet visar att det finns en dualitet 

mellan dessa samverkansformer. Dualiteten består av att partsintermediären 

uppfattar sin tillhörighet till centralorganisationen Svenskt Näringsliv och dess 

intresseorganisationer samtidigt som partsintermediären driver sitt eget arbete 

gällande medlemsnytta för sina egna medlemmar och för branschen. Dualiteten i 

den inre kontexten präglas därför av partsintermediärens tillhörighet till Svenskt 

Näringsliv, branschen och dess eget arbete med medlemsnyttan.  

5.1.1 Hur samverkar aktörer i partsintermediärens inre kontext? 

Samverkan i den inre kontexten lyfts fram som ett fysiskt samarbete mellan de 

olika regionerna. Eftersom regiongränserna oftast är rigida, tolkas dessa för en 

tjänsteman som att arbeta överskridande mellan olika regiongränser.  

Konkret i föreningen så är det mycket en social del att ha branschkontakten med 

sina kollegor och träffas ibland kanske. Men för mig är samverkan, det har aldrig 

varit nåt problem för mig. För jag gillar att samverka och jag åker ofta till [namn] i 

Karlstad fast [namn] är i Region Väst. Så för mig är det en typ av 

arbetsgivarsamverkan att man går över gränserna. (IP 4) 

Upplevelsen av att partsintermediären ska först och främst arbeta med 

medlemsnytta, står som en central del i den negativa uppfattningen av de 

svårgenomträngliga regiongränserna. En tjänsteman beskriver ett historiskt 

perspektiv på dessa gränser, genom att det förr har funkat bra med denna typ av 

struktur.  

Man ser väldigt tydligt ”det här är mitt område gå inte in på det” medan jag ser mer 

att bara vi servar medlemsföretaget det spelar ingen roll vilken som svarar. 

Huvudsaken att dom får hjälp. Så är det på många områden, och det var väl lite 

därför att det tog lite tid för in och utträdes arbetet för många som hade jobbat med 

det här i 100 år så kom inte här och ändra nåt som funkat i 40 år. Många gånger är 
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det så att det är viktigt att vi får in nya människor med ett nytt tänk som kan 

förändra. (IP 9) 

Den praktiska tillgängligheten att arbeta i samma byggnad ger lättillgängliga 

samverkansformer i det dagliga arbetet. En tjänsteman beskriver hur möjligheten 

att gå förbi till andra intresseorganisationer för att bolla frågor. Denna samverkan 

präglas av en personlig kontakt och vardaglig samverkan.  

Ja men jag kan ju gå ner till Transportgruppen till […] där och fråga om nån 

arbetsrättslig fråga, ibland ligger vi lite nära i gränstrakterna. Eller SLA det är ju 

böndernas förbund, det kan jag också gå och bolla hur skulle ni ha tänkt här eller 

hur skulle du ha gjort här. Det har jag inge problem med, det gör jag ofta. (IP 9) 

Skillnader i storlek mellan arbetsgivarsidans partsintermediärer är påtaglig, och 

samarbeten sinsemellan kan vara bättre och sämre. Den största 

intresseorganisationen och arbetsgivarparten är Byggnadsindustrierna (BI), och 

samarbetet kan brista på grund av den uppfattningen.  

Jag vet ju för jag har suttit i en avtalsrörelse hur det kan påverka. När det egna 

intresset då måste, eller särintresset om vi får kalla det så, ibland måste det 

modifieras för att passa den här stora gruppen. Det är klart att ibland får man bita i 

det sura äpplet för att ja det här skulle vara jättebra för oss. Men för svensk handel 

är det en katastrof! Ja men då måste man ändå ha en viss respekt för att OK, vi 

förstår. Sen vet ju jag [namn] och BI att jag har ju fördelen att jag tar ju aldrig part 

för nån för det är aldrig ens fel att... Här är vi klassiska lillebror och ja. (IP 2) 

5.1.2 Var samverkar aktörer i partsintermediärens inre kontext? 

Den inre kontexten har till sin natur svårigheter med att samverka över 

regiongränserna. Detta på grund av partsintermediärens organisationsstruktur 

med skilda regioner som begränsar regionsaktörerna.  

Vi ska inte ha dom här tydliga uppdelningarna, utan jag ska kunna ringa ett företag 

i Karlstad utan att […] blir grinig. Och den dialogen har vi haft lite grann att vi går 

lite över gränserna. Samtidigt som det finns vissa som skulle dö ifall jag ringde ett 

företag i deras region. (IP 2) 

De flesta av tjänstemännen arbetar i Näringslivets Hus i respektive stad, där de 

flesta partsintermediärer arbetar. Den fysiska närheten gör att samarbetsformer är 

vardagligt, och bidrar till kontinuerligt interagerande mellan individer.   

Som vi har, jag har ju en jätteförmån då och likaså […]. Vi sitter ju i ett sånt här 

Näringslivets Hus, vilket gör att där sitter BI där sitter El, jag har Almega, jag har 

Teknikföretagen och så vidare. Vi har Ung företagsamhet…Och så Svenskt 

Näringsliv förstås! Det är världens förmån. Det är det. (IP 10) 
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5.1.3 Kring vad samverkar aktörer om i partsintermediärens inre kontext? 

Uppfattningen om enhetlighet och gemensamma arbetssätt är tydlig i frågan 

gällande samverkan i den inre kontexten. Här lyfts en central poäng om att den 

inre kontexten måste arbeta likvärdigt i rådgivningen för medlemsföretagen 

mellan regionerna.  

Det är jätteviktigt att resonera på samma sätt. Att vi ger likvärdig rådgivning. Jag 

ska kunna ge samma rådgivning som regionchefen i Norge. Oavsett om 

medlemmen ringer dit eller ringer hit. Så att samverkan är jätteviktig. Sen kan det 

vara lokal, hur man hanterar saker och ting. Men rådgivningen måste vara likvärdig. 

(IP 7) 

Partsintermediären samverkar med andra intresseorganisationer på 

arbetsgivarsidan (arbetsgivarparter) gällande arbetsrättsliga frågor vilket främjar 

kunskaps- och erfarenhetsutbyte. En tjänsteman beskriver denna möjlighet till 

samverkan som god och personlig.  

Eftersom jag sitter själv så har jag ingen att bolla med jag skypar inte så jag frågar 

nån här […] på Teknikföretagen om det är nån just sån här allmän fråga. Inte om vi 

går in på avtalet för då blir det annat, vanlig arbetsrätt då kan jag fråga vemsomhelst 

som jag tycker är kunnig på det. Så allmän kunskaps och erfarenhetsutbyte, det är 

aldrig något problem. Jag tror ibland många gånger dom tycker det är kul också att 

jag frågar, för jag lär mig ju nåt och dom får lära ut liksom. (IP 9) 

Samverkan med arbetsgivarparter kan även ha negativa förutsättningar.  

Resultatet visar att situationer där avtal har slutits med syfte av att bibehålla en 

god samverkan, istället för att främja partsintermediärens egna medlemmar.  

Samverkan betyder att man ska samverka över gränserna med bland 

arbetsgivarorganisationerna…Där det liksom, det fungerar bra så länge man 

kommer till.. Inför ett avtal, vi håller på precis nu. Så fungerar det jättebra ända tills 

man kommer till pudelns kärna där man får välja mellan…När man är sig själv 

närmast, så är blod tjockare än vatten. Och vi vill ju göra någonting tillsammans så 

sitter dom i Byggnads och så känner dom att det påverkar BIs medlemmar lite, men 

påverkar [partsintermediären] företagare mycket, då blir blod tjockare än vatten. (IP 

1) 

Samverkan inom Svenskt Näringsliv begränsas under avtalsrörelser, och den goda 

stämningen som funnits blir underblåst. Som en tjänsteman illustrerar att ibland 

kan samverkansarbetet gå överhuvudet på det egna intresset.  

Då skiter man i samverkan och kör sitt race. Det fungerar bra ända fram tills det 

ska.. Då blir det lite spända relationer sista. Och det kanske det ska bli, men det 

skulle kunna vara och kunna jobba bättre enad front om man inte vore.. Man blir 
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lite rädd på slutet där, nu är det dags för strejk och flexhot och grejer så då.. Då kan 

man skriva på saker som man kanske inte borde ha gjort för att det borde vara bättre 

med samverkan. (IP 3) 

Reflektion av den inre kontexten 

Den inre kontexten präglas av samverkan med tre huvudsakliga aktörer: de sex 

regionsaktörerna, intresseorganisationer på arbetsgivarsidan och 

centralorganisationen Svenskt Näringsliv. Regionsamverkan präglas av tydliga 

och svårgenomträngliga gränser. Regiongränserna korsas sällan, men samverkan 

mellan dessa präglas av fysiska möten och samarbeten. Regiongränserna 

uppfattas som rigida i sin natur, och regionerna är i högsta grad autonoma gällande 

medlemsrådgivning. Det finns tydliga kulturella skillnader mellan regionerna, 

främst genom kontorsklimat och samarbetsvilja. Det lyfts fram i huvudsak ett 

historiskt perspektiv som anledning till att gränserna mellan regionerna är 

svårgenomträngliga.  

Den andra samverkansaktören för den inre kontexten består av 

partssamverkan med andra intresseorganisationer på arbetsgivarsidan, främst i 

huvudkontoren inom respektive region. Dessa huvudkontor förvaltas av Svenskt 

Näringsliv som är samtliga intresseorganisationers centralorganisation på 

arbetsgivarsidan. Resultatet visar på att parts- och arbetsgivarsamverkan tolkas 

som likvärdiga begrepp, och att denna typ av samverkan i högsta grad är 

närvarande mellan partsintermediären och intresseorganisationerna. Den 

omfattande benägenheten att samverka mellan parterna präglas av gemensamma 

avtalsfrågor, den fysiska närheten, kunskaps- och erfarenhetsutbyte och 

personliga kontaktpersoner. Sammanfattningsvis präglas parts- och 

arbetsgivarsamverkan av både interna maktförhållanden, där den gemensamma 

grunden är vardagliga sociala interaktioner och medlemskap inom 

centralorganisationen Svenskt Näringsliv.  

5.2 Partsintermediärens yttre kontext 

Partsintermediärens samverkansformer i den yttre kontexten präglas även här av 

tredelade samverkansaktörer. Den första är Svenskt Näringslivs centrala motpart 

Landsorganisationen i Sverige (LO), som omfattas av liknande 

organisationsstruktur med intresseorganisationer på arbetstagarsidan. Den andra 

samverkansaktörer är partsintermediärens fackliga motparter, som samverkar i 

kunskapsråd och genom avtal. Den tredje samverkansaktörer är 

medlemsföretagen, som anses av empirin tillhöra den yttre kontexten och 

samarbetet mellan dessa utgörs främst genom regionerna.  Det i huvudsak 

intressanta resultat som gjorts är gemensamma kunskapsråd som 
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partsintermediären är delaktig i, de fackliga motparternas hämmande arbete och 

medlemsföretagens uppfattningar och förutsättningar gällande medlemskapet och 

arbetsmarknaden.  

5.2.1 Hur samverkar aktörer i partsintermediärens yttre kontext? 

Den studerade partsintermediären samverkar med de fackliga motparterna, med 

syfte att freda arbetsmarknadens intressekonflikter. 

Nån fredsperiod till företagen, där samverkar vi med facken och andra 

arbetsgivarorganisationer och se till att det händer. Med regelbundenhet så det blir 

lugn och ro, men det är ju återkommande med det juridiska arbetet. (IP 7) 

Resultatet visar att medlemsföretagens samverkan avgränsar sig till dess 

medlemskap hos partsintermediären. Den övergripande förståelsen av att detta i 

sin tur bidrar till branschnyttan uteblir, då medlemskapet och dess förmåner är 

den huvudsakliga anledningen till att organisera sig.  

Det är väl en fråga om solidariteten mellan företagen för att använda ett sånt ord. 

Man har valt att samverka i en förening, men jag tror inte man ska lägga för stor 

vikt i det, utan det handlar om att man har köpt sig en försäkring snarare än att inte 

för förbundet säga att ideellt samverka till branschens utveckling. (IP 11) 

Uppfattningen av medlemskapet i partsintermediären präglas ofta av ett 

certifieringskrav och för att tillskriva sig kollektivavtal. Detta tolkas som att 

medlemskapet hos partsintermediären möjliggör att tillskriva sig de formella krav 

som medlemskapet omfattas av. 

(DT 3) jag märker ju det att…man vill ju inte vara med i [partsintermediären], men 

det blir ju lite tvång. Det där är ju hela tiden lite av en tvistefråga – att lära vissa se 

fördelar.  

(DT 6) Det borgar för att man jobbar seriöst. Det är vissa krav för att vara medlem 

också. Det är värt mycket bara det, och loggan öppnar kanske dörrar. Just med 

underentreprenörer.  

(DT 2) Annars blir du inte godkänd överhuvudtaget.  

(DT 6) Det blir så mycket enklare. På senare år kanske jag inte har…men om det 

skulle uppstå problem. De har branschkunskaper.  

(DT 4) Man vill att de ska främja branschen. Plus att man ser det som en 

försäkringsfråga – hettar det till så har man någon att ringa till. Jag nyttjar de lite, 

men det är bra att veta att man kan. Även om jag tycker att de har tappat de senaste 

åren.  

Resultatet visar på medlemsföretagens uppfattningar om de gemensamma 

aktiviteter som partsintermediären samverkar med deras verksamhet. Följande 
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diskussionsled beskriver de viktigaste aktiviteterna där försäkringar, juridisk 

hjälp, kollektivavtal och utbildningsinsatser anses vara de viktigaste.  

(DT 2) Utbildning, skolan är en jättebra grej som de har gjort. Gymnasieskolan är 

kanon på sikt. Eftersom de kommunala skolorna inte levererar så har man tagit 

saken i egna händer, och det är kanon.  

(DT 7) Arbetsrätten.  

 (DT 7) Juridiken och kollektivavtal.  

(DT 1) Jag känner en annan kollega i branschen men som gick med i ett annat 

förbund. Han fick inte vara med, för han var tvungen att vara med i 

[partsintermediären]. Även om det var en branschorganisation så räckte inte det.  

Resultatet visar på hur dessa certifieringskrav genom kollektivavtal är ett krav för 

att kunna verka inom branschen. Brist på kunskap och insyn i avtalsfrågor skapar 

uppfattningen av en yttre påtryckning från både beställare och fackliga parter om 

att bli medlem.  

(DT 2) Det var ett tag då pengarna inte kom från PEAB…”du måste blir med i 

[partsintermediären]”. Det är många gånger man har ringt till [partsintermediären], 

men man blir påtvingad att bli med, jag hade inte koll.  

(DT 3) Det var mer ett krav…man var tvungen för att kunna köra ute i det privata. 

Det är inte väldigt ofta man har kontakt med [partsintermediären], men det kommer 

frågor som är bra att kunna. Har du en fråga om avtal och grejer så är det lättare att 

fråga SEKO än att ringa till [partsintermediären].  

(DT 7) Man måste få koll på politiska beslut som påverkar oss, såsom 

miljöklassningar. Vi vill ha det innan det går igenom.  

(DT 1) Jag satt och tänkte på samma sak. Man känner sig så liten och utlämnad 

när det gäller miljökrav. [partsintermediären] kan ge tryck bakom så att de skenar 

iväg, för det är kapitalförstöring utan dess like.  

5.2.2 Var samverkar aktörer i partsintermediärens yttre kontext? 

Samverkan mellan medlemsföretagen är frånvarande eller bristfällig, där många 

av dessa företag i grunden är konkurrenter. Resultatet visar även på att samverkan 

mellan medlemsföretagen avgränsar sig enbart i medlemskapet.  

Det beror på vilken nivå man pratar om. [partsintermediären] är ju en 

arbetsgivarsamverkan för man går med i ett förbund för att ha stöd. Och det betyder 

ju att man får en samtalspartner och en tvistelösare för en avgift man betalar. Och 

man får ett försäkringsskydd om man skulle hamna i konflikt, där kassor finns som 

kan betalas ut. Det är ju arbetsgivarsamverkan. Konkret så vad vi gör. Men 

medlemmarnas perspektiv så är ju arbetsgivarsamverkan inte så mycket som man 

tänkte på. (IP 9) 

Sammantaget har det gjorts flera intressanta resultat genom partsintermediärens 

samverkande kunskapsråd. Partsintermediären uttrycker särskilda uppfattningar 
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om kunskapsråd som består av såväl offentliga och privata aktörer. Det har 

uppmärksammats fyra olika råd som intermediären arbetar samverkande inom: 

kompetensförsörjningsråd, byggnadsindustrins yrkesnämnd, yrkeslärarråd och 

programråd. Det finns även en Ordförandegrupp där samtliga 

intresseorganisationer på arbetsgivarsidan deltar inom näringsgrenen 

byggverksamheter. Kompetensförsörjningsrådet, verksam främst i Östergötland, 

är en arena med såväl privata aktörer och offentliga organisationer. En tjänsteman 

beskriver hur sammansättningen i ett av dessa kompetensförsörjningsråd.  

Det är gamla landstinget och Region Östergötland, det blev Regionförbundet Öst. 

Så det är ett landsting i botten kan man säga…Där finns det då en kompetensdel 

och det här är redan 2008 så startade man en kompetensplattform eller motsvarande, 

och då gick jag in på Byggs mandat för hela byggsektorn. Och där sitter då 

universitetet, fackliga organisationer, Teknikföretagen, Länsstyrelsen…Och det här 

var ju tanken då att hur ska vi tänka där? Hur får vi ihop dom här? Och sen märkte 

vi att det finns ju massor av aktörer som gör massa saker. Men man gör ju så mycket, 

exakt samma sak parallellt. Sen gjorde vi den här undersökningen inför Ostlänken, 

vilka kompetenser behövs och såna saker... Man får ju mycket kontakter! (IP 12) 

Partsintermediären är en del av byggnadsindustrins yrkesnämnd som samverkar i 

kompetensförsörjningsfrågor, om hur branschen kan försörjas med arbetskraft 

och attrahera underrepresenterade grupper.  

Där sitter jag tillsammans med alla, alltså dom fyra parter vi är inom den sektorn 

som har med bygg och anläggning: Sveriges Byggindustrier, SEKO och Byggnads. 

Där vi sitter nu och funderar på hur ska vi kunna få in mer kvinnor i branschen, 

kunna ta emot alla som kommer när det gäller jobba med att verifiera deras 

kunskaper osv. Ta vara på de resurserna som finns, och det kommer förmodligen 

nästan garantera att vi måste göra tillsammans med skolorna, men vi måste hitta 

formerna för det. Hur kan vi anställa dom? Vad finns det för regelverk för dom som 

kommer utlandsfödda? Och vilka anställningsformer kan vi ha? För dom som vi har 

idag innebär att dom kan vi inte ha. Och där sitter jag i en grupp tillsammans där vi 

tittar på det här, och vi har kommit en bit på vägen faktiskt. (IP 2) 

Det finns även en Ordförandegrupp som representeras av byggbranschens sju 

arbetsgivarförbund. Denna grupp tolkas som en partssamverkan, eftersom den är 

kontinuerlig till sin karaktär och problem som lyfts upp är oftast gemensamma för 

näringsgrenen byggverksamheter.  

Vi har ju grupper som vi träffar i en Ordförandegrupp bland annat. En från varje 

ordförande i varje arbetsgivarorganisation i byggbranschen. Vi träffas 7–8 gånger 

per år och så träffar vi några gånger med respektive VD och.. Det är väl, och sen 

har vi möten med lite information och utbildning av och med varandra där vi har 
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lite erfarenhetsutbyte. Det är väl ungefär det som är.. Det jag gör med 

arbetsgivarsamverkan, sen så jag känner ju också att jag är ordförande för 

[partsintermediären] och ska se till våra 3800 företags nytta i första hand, jag lägger 

mer tid och kraft på min roll i [partsintermediären] än min roll än i övriga 

arbetsgivarorganisationer, jag är ju tillsatt för att företräda [partsintermediären]s 

röst liksom så jag är.. jobbar mer med det. (IP 5) 

5.2.3 Kring vad samverkar aktörer om i partsintermediärens yttre kontext? 

De fackliga organisationerna, som även de är intresseorganisationer, tolkas som 

den mest begränsande motparten när det gäller att försörja branschen med 

arbetskraft. Det grundar sig i den svenska arbetsmarknadsmodellens 

partsförhållande, där utbud och efterfrågan måste regleras.  

Sen tror jag också att det ligger lite grann i vårt motpartsintresse att se till att den 

inte blir för stor. Nu ska jag inte säga att det är ett uttalat sånt just nu, men historiskt 

sett kan man säga att det är ju rätt bra med stängsel när det är åt det hållet i alla fall. 

Sen när man skjuter sig själv i foten eller inte det är en hårfin fråga…Sen jobbar vi 

litegrann med just det här med nyanlända, men där är vi väldigt begränsade på grund 

av regler och lagar. (IP 10)  

Resultatet visar även på att arbetsgivarsidan behöver sin interna samverkan för att 

maktförhållandet mellan de båda arbetsmarknadsparterna ska vara jämn. Här 

synliggörs en dualitet mellan att vara medlem i Svenskt Näringsliv respektive LO. 

Det finns för och nackdelar med den här samverkan, samtidigt så tror jag ändå när 

LO har gjort sin 6F eller 5F som dom är nu, alltså vi behöver ha den för att ensam 

är inte stark i dom här fallen. Jag tror det är ett måste för att, ja visst du kan ju alltid 

som liten säga Äh men vi skiter i er vi kör vårt eget race! Men då är du utfrusen för 

övrigt, och då kan du aldrig komma tillbaka sen. (IP 7) 

Det framgår mycket problematik kring de juridiska hindren som präglar 

maskinförarbranschen, då det finns olika avtal som gäller vid samma arbetsplats. 

Arbetsgivarsamverkan uppfattas därför även som gemensamma avtal inom 

branschen.  

Fast i och för sig det kanske har med samverkan att göra. Om vi skulle skapa 1 

maskinföraravtal oavsett om man jobbar på Byggnads, Seko eller Metall. Om vi 

gjorde 1 avtal för alla, det skulle underlätta för branschen. Och så göra ett mer, och 

i det avtalet skulle vara modernare och öppnare för att ge mer frihet för arbetstagare 

och arbetsgivare för det tror jag skulle locka fler människor till branschen. Idag ska 

ju alla jobba klockan 7–16 liksom, men vissa kanske vill jobba 9–18 och vissa vill 

jobba 7 dagar och vara ledig 7 dagar, men så fort man ska jobba någonting utanför 

ramarna så blir det så väldigt dyrt.. (IP 5) 
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Resultatet visar på att medlemsföreningarna uppfattar medlemskapet som ett stöd 

i sitt dagliga arbete. Följande narrativ beskrivning visar på en trygghet samtidigt 

som en osäkerhet i vissa fall.  

(DT 7) De ska stötta tycker jag. Man ska ju inte kunna. För mig har medlemskapet 

varit värt pengarna. Så fort jag känner ”oj, hur ska jag lösa detta?” så är det bara att 

ringa.  

(DT 3) Avtalsfrågor mycket. Och lite tvistefrågor. Jag har också klagat lite där. Det 

känns inte som att [partsintermediären] har tunga jurister – det räcker inte riktigt 

till. Man kan få lite akuta svar och så får man nästan ta en annan…inte riktigt så 

mycket som man skulle vilja. Sen beror det lite på vilket typ av företag man har. 

Med stora aktörer krävs det lite tyngre. 

(DT 6) Som tjocka släkten, de finns där när man behöver dem, fast annars så 

behöver man dem inte.  

Gemensamma kunskapsråd innefattar kompetensförsörjningsrådet, där frågor 

gällande försörjning av arbetskraft på en lokal arbetsmarknad. Särskilt 

utmärkande för innehållet i dessa råd beskrivs som kompetensinventering och 

projektplanering.  

Det diskuteras framförallt mycket miss match givetvis och framtida 

kompetensförsörjningsfrågor alltså infrastruktur med Ostlänken, svenska 

handelskammaren sitter här också, flyget. Det blir ju på en ganska hög nivå så att 

vi är inte nere på programrådsnivå. Sen finns det specifika branschråd, Bygg har 

ett, Teknik har ett och där sitter det även företag med. I själva kompetensforumet 

sitter inga företag. (IP 2) 

Reflektion av den yttre kontexten 

Den yttre kontexten präglas av de fackliga motparternas centralorganisation LO, 

och innefattar samma organisationsstruktur som på arbetsgivarsidan. Den andra 

positionen för den yttre kontexten avgränsar sig till medlemsföretagen. Att 

samverka mellan medlemmarna är frånvarande, bortsett att de tillskriver sig 

samma medlemskap inom partsintermediärens organisation och ett dualistiskt 

förhållningssätt eftersom de även samverkar med de fackliga motparterna. 

Medlemsföretagen beskriver ett flertal svårigheter i branschen och sitt 

medlemskap, där särskilt utmärkande är konflikten mellan branschnyttan och 

deras egna verksamhet. Medlemskapet präglas av främst juridiskt stöd i 

avtalsfrågor men med ett överhängande tvång att vara medlem, främst genom 

certifieringar och kollektivavtal. Ökade regleringar ställer orimligt höga krav för 

små- och medelstora företag, och synen på branschens framtid är negativ.  

Studiens resultat har hittat fem aktiva kunskapsgrupper som 

partsintermediären verkar inom. Dessa grupper består av offentliga 
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organisationer, privata aktörer och myndigheter som syftar till lärande och 

samverkan. I huvudsak har kompetensförsörjning och utbildningsfrågor utmärkt 

sig i dessa råd, genom att både utbildningsrepresentanter och 

yrkesavtalsskrivande parter representeras. Sammantaget visar resultatet på 

positiva aspekter av kunskapsråden, där möjligheter till insyn och personliga 

kontakter skapar effektiva samarbeten. De fysiska attribut som särskilts i resultatet 

är kollektivavtalen och yrkesutbildningsavtalet. Kollektivavtalen uppfattas främst 

som en formell licens från medlemsföretagen som möjliggör att bedriva 

verksamheter inom branschen.  

5.3 Partsintermediärens villkor för samordning av utbildning 

Följande resultatkapitel presenterar partsintermediärens förutsättningar gällande 

samordningen av utbildningsinsatser, som är en betydelsefull del av 

kompetensförsörjningen för medlemsföretagen på den lokala arbetsmarknaden. 

Samordning av utbildning blir därför en central del av partsintermediärens 

kompetensförsörjningsarbete. Först presenteras de förutsättningar som möjliggör 

samordning av utbildningarna, därefter förutsättningar som begränsar samordning 

av utbildning.  

5.3.1 Förutsättningar som möjliggör 

Resultatet visar att den gymnasiala utbildningsinsatsen grundade sig på ett 

samarbete med kommunala gymnasieskolor. Därefter tog partsintermediären en 

aktiv äganderoll, då utbildningskvalitén skiljde sig mellan regioner. En 

tjänsteman på nationell nivå förklarar att bristande utbildningskvalité hos vissa 

kommunala skolor låg till grund för övertagandet av utbildningen.  

Tidigare så har det varit kommunala utbildningar, som har drivit gymnasieskola 

runtom i landet. Och alla skolor har haft olika förutsättningar. Beroende på vilka 

resurser skolan har avsatt för det här. Detta har inneburit att vissa skolor har haft 

fantastiskt bra utbildningar, och vissa skolor har haft rent utsagt bedrövliga 

utbildningsmöjligheter. Knappt nåt övningsområde, gamla maskiner. Och det är 

därför förbundet går in och vi tar över skolorna, för det är bättre och enhetlig 

utbildning. Som är mer anpassad efter våra medlemmars behov. Vad dom 

efterfrågar, kunskapsmässigt. Och det kan skilja per region och vad man jobbar 

med. Så det blir mer kundanpassat, så det är där vi har lagt ner fokus. (IP 6) 

Partsintermediärens arbete med att försörja branschen med maskinförare präglas 

av en aktiv äganderoll genom utbildningsinsatser som deras främsta 

kompetensförsörjningsstrategi. Det beskrivs av en regionchef att det ställs även 

formella krav för att tillskriva sig rollen som maskinförare.  
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Att försörja branschen med duktiga maskinförare, att hitta också ta in till 

maskinförarutbildningarna att dom som faktiskt har förutsättningar, och inte bara 

dom som via Arbetsförmedlingen inte lyckats få nåt annat…Ja det är att vi har en 

bra bas att vi kan utbilda och få ut fler. Det är väl kompetensförsörjning för mig, 

utbildning i fokus för mig absolut. I och med att det här bygger på ett visst system 

att bli maskinförare. Med utbildningsböcker och yrkesbevis för att bli fullärd. (IP 

12) 

Utbildningsinsatserna är även att kompetensutveckla medlemsföretagen inom 

olika områden. Möjligheterna synliggörs här av en tjänsteman att skapa 

kompetenscentrum för såväl maskinförare och medlemsföretag.   

Ja men det vi gör är alla utbildningar som vi har, för att vi ger kompetens i företaget. 

Vi har ledningssystem, räkna på anbud och såna där saker. Och det är ju 

kompetenshöjning i företaget men sen är det där med skolan som är det största 

greppet vi har tagit. Att se så vi har försörjning och höjning. Tanken är ju att skolan 

som vi har ute, ska bli kompetenscentrum. För att där man kan komma och 

tillsammans med elever eller dom som går där och andra, utbilda sig och utveckla 

sig. Kompetenshöja sig helt enkelt. (IP 9) 

En tjänsteman på nationell nivå menar på att avtal har skapat en positiv möjlighet 

för de gymnasiala utbildningsinsatserna genom kapitalintensiva resurser. Detta 

synliggör möjligheten som partsintermediären besitter genom samarbeten med 

olika aktörer.  

Ja i och med att vi har gjort olika samarbetsavtal med leverantörer av maskiner, 

bland annat så att varje skola får samma uppsättning maskiner. Nya byts ut varje år. 

Så blir det helt andra förutsättningar. (IP 3) 

Samverkan i gemensamma programråd beskrivs även en tydlig lärandepotential 

för en regionchef, genom en djup förståelse för de olika kontexterna som 

representeras och möjligheten att samarbeta i och mellan dessa gränser.  

Ibland säger man att det är förbannat svårt att ordna det där. Det borde vara enklare. 

Då sitter folk från skolväsendet och det är jättebra. ”Äe men du vet regelverket.. vi 

får inte göra så” Nehe.. Det är lite så här tänkte inte på det. Och det gör också att 

man får en större respekt för varandra. Och här har jag haft en fantastisk möjlighet 

under åren att kunna påvisa hur mycket folk vi behöver, men när jag märker att när 

det kommer till politiker eller tjänstemän, det är mycket läpparnas bekännelse sen 

händer det inte så mycket. När jag säger att vi kan tänka oss att ta emot nyanlända, 

men vi måste få bidrag för lönesättning. Man vet att det behövs 2500 maskinförare 

till Ostlänken. (IP 6) 
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Byggnadsindustrins yrkesnämnd samverkar partsintermediären inom och 

beskrivs som ett gemensamt råd för hela byggbranschen, där kontakt med skolor 

och andra parter deltar. Nämnden präglas av ett lärandelandskap med 

gemensamma problem och aktiviteter vilket möjliggör samordningen av 

yrkesutbildningarna. En regionchef beskriver denna sammansättning som 

vardaglig och präglas av gemensamma aktiviteter.  

Ja, dels är vi en del av Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Där det är hela 

byggbranschen, och det är alla yrken inom bygg. Alla förbund eller alla skrå, har ju 

samma problem med dom. Så där gör vi ju gemensamma aktiviteter i den 

konstellationer. Med SYVar och sånt kopplat till de skolsatsningarna vi har. (IP 8) 

Det finns positiva delar i programråden enligt en regionchef, främst genom bättre 

samarbeten med gymnasierna och kunskapsutbyte. Även tillgänglighet att nå ut 

till elever anses positivt om dessa programråd.  

Det är väl det att man får kontaktpersoner mot skolorna, att man lär känna dom och 

det är lättare att lyfta på luren när man behöver veta nånting. Då kan jag ringa till 

nån lärare eller nåt som jag träffar i programrådet att jag har ett gäng böcker vill ni 

ha dom till eleverna? Det är mer så att man får ett nätverk så…Bättre personlig 

kontakt med skolorna kan jag känna. Plus att man också då när man har det här 

programrådet oftast kan boka upp en tid för information för 3orna innan dom ska 

ut i jobb. Där man då kan komma in och informera lite om ja.. Lärlingsupplägget 

och så. (IP 7) 

Yrkesutbildningsavtalet reglerar såväl utbildningsinsatsernas innehåll och 

struktur samt lärlingslöner och praktikplatser. Yrkesutbildningsavtalets funktion 

är till stor del en samverkansform mellan de fackliga motparterna och 

arbetsgivarorganisationerna inom näringsgrenen byggverksamheter. En 

tjänsteman på nationell nivå beskriver en fördjupande skildring över 

yrkesutbildningsavtalet.  

Det finns ju bara 1 och det är ju yrkesutbildningsavtalet mellan oss, BI SEKO och 

Byggnads som är vår utbildningsordning som reglerar kompetenskrav, alltså kraven 

för att få sin utbildningsbok eller utbildning och lönen du ska få. Formella krav som 

BI har kollektivavtalat om att det här är förutsättningar för att få jobba i branschen 

med vissa saker…Om det är en effektiv ordning så skulle den producera, förutsatt 

att grundresurserna finns och att de finns en stadig ström av kvalitativt 

maskinförarmaterial. Jag tror inte att det är så man ser på det, snarare som en 

byråkrati för att stämpla upp papper som en sorts pass för tillgång till branschen. 

Det är en kvalitetssäkring, men om vi manglar ner det avtalet så skulle branschen 

fortfarande behöva kompetenta maskinförare. (IP 1) 
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5.3.2 Förutsättningar som begränsar 

Utbildningsinsatserna i sig innefattar i stor grad den praktiska delen genom 

lärlingsutbildningar, vilket i sin tur kräver bestämda former på lärlingstid och 

lärlingsplatser. Detta regleras av partsintermediären och de fackliga motparterna, 

och beskrivs av en tjänsteman som trögflytande till sin karaktär.  

Så är det alltid nån som ska gå en grundutbildning i statlig- eller andra regiskolor. 

Och sen komma ut och lära sig på arbetsplatsen. Och så ser det kanske till viss del 

ut idag, men vi har också sagt att skolan ska producera färdiga grundämnen. Sen 

har vi lärlingstid, frågan är hur den ska se ut. Det vet vi fortfarande inte, för där har 

vi satt i förhandling sen 7 år tillbaka. Då är frågan, ska företaget ha något ansvar för 

handledning eller utbildning, eller ska företagen bara ta in nån som är ny och 

personen får börja jobba men jag är ansvarig för att anpassa arbetsuppgifterna, inte 

så mycket att handleda och utbilda, och sen efter en kortare tid så anses man 

generellt som fullärd enligt våra avtal idag, eller om det ska vara en öppen fråga för 

arbetsgivaren att bedöma. (IP 8) 

Resultatet visar på en begränsad benägenhet från de fackliga partsintermediärer 

gällande utbudsökning i branschen. Ett belysande citat från en tjänsteman 

beskriver denna begränsning, och syftar till yrkesutbildningsavtalet som en 

formell begränsning av kompetensförsörjningsarbetet.  

Utifrån mitt perspektiv, som är avtalsperspektivet så är det ju att det finns en facklig 

part som ibland inte ens vill prata om kompetensförsörjningen. För det kopplas ihop 

med utbudsökning, vilket kopplat ihop med naturligt lönetryck nedåt eller utjämnat. 

Men vi är ju ändå inne på frågorna för att starta upp projekt som det pratas om, men 

vi har ett gemensamt yrkesutbildningsavtal så den legala grunden för kanalen in 

eller ut från skolorna, så ska det följa ett avtal i dagens ordning. Problemet med det 

avtalet är att det per definition är ett utbudsbegränsande avtal i fackets intresse. (IP 

2)  

Yrkesutbildningsavtalet uppfattas av en tjänsteman som ett utbudsbegränsande 

avtal som upprätthålls genom en skråfunktion i branschen. Den praktiska 

implikationen för yrkesutbildningsavtalet uppfattas som frånvarande.  

Man kan säga att det är en kvalitetssäkring, och det är det väl i viss mån, men då får 

man praktiskt se hur mycket kvalitetssäkrande maskinförare har avtalet i sig 

producerat, och den siffran är inte överdrivet stor skulle jag säga. Utan det handlar 

om att hålla en skråfunktion på branschen, att ska du jobba i byggbranschen så är 

det vissa krav som är kvalitetssäkrande, men som i praktiken får en 

utbudsbegränsande funktion då. (IP 1) 

Lärlingsplatser för medlemsföretagen är i högsta grad begränsade av de praktiska 

svårigheterna som följer. Medlemsföretagen får därför krav på sig från deras egna 
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yttre kontext genom beställare som inte tillåter lärlingar med mindre 

produktionsförmåga. En regionchef beskriver dessa praktiska svårigheter enligt 

nedan.  

Men där vi får vår akilleshäl, det är ju att när man kanske har gått byggprogrammet 

med den inriktningen eller man går nån distansutbildning. Sen ska du ut på praktik 

som lärling. 1: du kan inte sitta två gubbar i maskiner eller tanter, det är näst intill 

omöjligt. Våra då som är små, dom kanske till och med i värsta fall skaffa en maskin 

till! Då har du en kostnad där, och så har dom en kostnad för lärlingen och den är 

inte gratis. (IP 3) 

En tjänsteman visar på hur begränsningen att ha lärlingsplatser är påtaglig på 

arbetsplatser, där uppdragsgivare inte tillåter lärlingsplatser på grund av den 

minskade produktiviteten.  

Men det är inte så många som har egna jobb, för att dom flesta ska ut på NCCs 

arbetsplats och så kommer lärlingen som ändå är rätt okej. Så kommer platschefen 

efter 1 dag så här, har vi tur så går han inte till lärlingen utan till ägaren, ta bort den 

där han producerar inte fullt ut! Men det är ju lärling, det skiter jag i! Ta hit en 

fullbetald, det skiter jag fullständigt i jag ska ha en som kör full produktion. (IP 3) 

Brist på gemensamma aktiviteter med gymnasieeleverna uppfattas av en 

tjänsteman som begränsande, där potential finns men att idéer stöter på mycket 

motstånd av partsintermediärens inre kontext. En regionchef synliggör en 

begränsning i detta arbete på grund av interna motstånd.  

Sen att vi skulle underlätta kompetensförsörjning, om man tittar på gymnasiet när 

dom börjar på gymnasiet. Men vi gör inget för dom under 3 åren. Jo vi har en 

[partsintermediär]-skola men vadå? Vi gör ingenting för att dom ska kunna driva 

ett eget företag eller så.. Jag har som sagt börjat tröttna för det är för mycket 

motstånd [svordom] tyvärr. (IP 3) 

Resultatet fortsätter att synliggöra orsaken till partsintermediärens aktiva 

äganderoll, då målsättningen att höja utbildningskvalitén var huvudsyftet. 

Däremot begränsas fortfarande kvalitén för de kommunala utbildningarna på 

grund av ekonomiska begränsningar. Som en tjänsteman beskriver har de tecknat 

avtal för nya maskiner, men att problemet kvarstår.  

Problemet kan nog vara att kommunerna är lite för begränsade. Att vi startade 

[namn] skolan var ett känt behov från våra medlemmar att vi måste höja 

utbildningsnivån på dom som kommer ut från skolan, vi måste ge dom här eleverna 

bättre förutsättningar…Men det har väl att begränsningen på ekonomin från 

kommunerna. Dom här skolorna som är kommunalt drivna så kanske har 

maskinerna från 2007 eller 2004 det blir inget roligt att testa en sån maskin. Sen 
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kommer man i ett företag som kör en ny maskin helt ny teknik, så där är en länk 

som inte funkar. (IP 1) 

Lärarbristen hos de gymnasiala utbildningarna visar resultatet på brist på lärare 

och brist på sökande. Hanteringen av utbildningsinsatserna har påverkat 

partsintermediärens regioner genom att de inre resurserna inte räcker till. Det 

beskrivs av en regionchef som begränsande i allra högsta grad.  

Där har dom en lärare som är 75–80 år i [stad] han är en guldklimp i för sig, men 

om man inte kan få en lärare som är yngre så är det nåt som är fel. Det vet jag är 

brist på lärare förmodligen, men det skulle dom ha tänkt till innan då skulle dom 

göra det innan dom startade, vill du jobba vill du satsa på det här? Vill du få in 

ungdomar i branschen? Då får du den här utbildningen vi betalar 2 år 

yrkeslärarutbildning. Dom har börjat i fel ände. (IP10) 

Resultatet visar även på regionala skillnader mellan antalet sökande till de 

gymnasiala utbildningsinsatserna. Främst synliggörs politik som den bidragande 

faktorn till minskad benägenhet för en privat etablering inom utbildningsvärlden. 

En tjänsteman på nationell nivå synliggör denna nationella kontrast som 

begränsande.  

Det tror jag är att vi kan konstatera i Södra Sverige eller mellersta Sverige har vi 

fått de senaste 2 åren en ganska god täckning inom de närmaste åren på nästan 8–

10 enheter. I norra Sverige är det helt tomt just nu, och jag vet inte men jag tolkar 

det som att det är en politisk fråga där man har lite svårare att se privata initiativ. 

Sen om det då drivs av en branschorganisation som oss eller nån annan stans, det 

blir lite svårare att komma in på banan. (IP 1) 

Resultatet visar på att medlemsföretagen främst är underentreprenörer till andra 

aktörer, och uppfattningar om ett skevt maktförhållande är en bidragande orsak 

till minskad benägenhet till lärlingsplatser. En regionchef förklarar 

medlemsföretagens position som underentreprenör som begränsad genom att 

kraven kommer från uppdragsgivare och fackliga motparter.  

Men vi är främst underentreprenörer, och det är därför vi driver mot Trafikverket 

bland annat. Det måste byggas in i affärslogiken att en annan produktivitet kan 

tillåtas på vissa medarbetare, för att det är en kompetensförsörjningsfråga för 

branschen att ha nån att anlita framöver. Och det gäller för dom stora 

upphandlarna/beställarna i bygg- och anläggningssektorn också. Samma där har det 

funnits tidigare, eller dom fackliga krav på att man kan kvotera in lärlingar eller 

sånt, men dom har inte blivit verklighet än men just nu när det går på högtryck och 

personalbrist är det svårt att få gehör att gå vid sidan av. Där kanske det finns andra 

strukturer att utveckla, så att lärling verkligen blir lärling. (IP 2) 
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Utbildningsinsatsernas gymnasiala del visar resultatet på bristande överföring 

från skola till medlemsföretag. Kunskapen som tillskrivs en bra maskinförare är 

svår, och brister främst i den praktiska kunskapen från utbildningen. Några 

medlemsföretag synliggör detta genom krav som de ställer på maskinförare.  

(DT 3) En enklare ingång i arbetslivet det tror jag skulle vara skulle kunna vara bra. 

Eller att det 3e året skulle kunna vara det, det skulle behövas lite mer maskinvana.  

(DT 1) Man kan få många som säger hur bra de är – men när man ställer en fråga, 

hur dränerar man ett hus, så kan de oftast inte svara på det. Jag undrar vad 

utbildningen är? Om [partsintermediären] lägger tid och kraft på utbildningen – då 

ställer jag en simpel fråga om hur man gör…kursen har kostat pengar, 

arbetsförmedlingen har betalat, och de kan gå på lärlingslön – men de kan ingenting. 

De vet inte hur de ska utföra en dränering. Då är det någon som har gått utbildningen 

som inte kan alls.  

Matchningsproblematiken upplevs av medlemsföretagen som påtaglig, och att det 

är den praktiska förmågan att vara maskinist som är central. De högre krav som 

ställs på maskinförare står i konflikt till en mer praktisk inriktad utbildning.  

(DT 2) Där skulle de lägga ner lite krut på att få maskinister att bli maskinister. De 

som kommer ut har problem. De kan gå rätt från 9:an nästan. En kille som hoppar 

av 8:an och börjar köra maskin kan vara mycket bättre. Där skulle de tittat lite på 

det istället. Haffa ungdomar som är skoltrötta. Det är de som blir bäst på att köra 

maskin. De som är intresserad helt enkelt.  

(DT 1) Det tråkiga med den som kör grävmaskin, det är att det ställs högre och 

högre krav…har man då problem med att läsa, så är det inte så himla roligt att få 

den.  

Ett medlemsföretag beskriver frånvaron av stödstrukturer för att hålla kvar 

maskinförare som utbildas på företaget. Detta skapar i sin tur minskad benägenhet 

att samverka mellan utbildningen och det egna företaget.  

(DT 4) Folk har det för bra, ungdomar har det för bra och det kostar mycket att 

utbilda dem. Mitt problem är att man inte kan satsa 200 000 på en kille som säger 

upp sig efter 14 dagar. Man måste få kontrakt med gubbarna så att man får en rimlig 

avskrivningstid på grejerna.  

Skillnader i uppfattningar kring den gymnasiala utbildningen är även att eleverna 

inte får tillräcklig teoretisk kunskap. Medlemsföretagen gör kopplingen att en 

teoretisk utbildning kommer höja statusen och därav få in fler sökande till 

utbildningarna. Här visar resultatet på ett motsatsförhållande genom att 

medlemsföretagen tidigare ansåg att de praktiska delarna i den gymnasiala 

utbildningen behövde förbättras. 
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 (DT 3) Fördjupad utbildning. Det blir lite för mycket fokus på maskinkörningen.  

(DT 5) Och där har [partsintermediären] världens chans att höja statusen.  

(DT 6) De här arbetsledarna, vi kör ju mycket underentreprenörer åt de större, de 

där ledarna är 22 och max 28, nyexad och fattar inte något. Teoretiker. Där lastas 

väldigt mycket på maskinisten också. Det är den personen som driver hela jobbet.  

Benägenheten att ta lärlingar skiljer sig mellan medlemsföretagen, samtidigt som 

engagemanget mot gymnasieskolorna brister på grund av konkurrens och 

resurser. Samverkan mellan de fackliga partsintermediärerna visar på en dualitet 

mellan idealism och konkurrens.  

Och vi har ju nätverk, i form av en formaliserad struktur tillsammans med facket 

och dom här korporativa ordningarna med yrkesbildningsavtal och 

utbildningsbevakare som ska godkänna skolor och så. Men undrar om det engagerar 

medlemsföretagen, dom vill ju ha utbildade förare. Och vissa har ju insett av rent 

praktiska skäl, för att ska jag få det så måste jag involvera mig själv. Både i att vara 

engagerad i skolans inriktning, men också att ta emot praktik och lärlingar. För 

annars sticker dom till konkurrent som inte lagt 2 hårstrån i kors men som också 

kanske är medlem. Så det är ju en marknadskombination där med inslag av 

egennytta och idealism i någon liten mån där man deltar. (IP 3) 

Resultatet visar i huvudsak på svårigheter för medlemsföretagen att stå emot 

yttre påtryckningar när det gäller utbildningskvalité och förändrade lagar.  Två 

medlemsföretag visar på att utbildningen är viktigast, men att begränsningarna 

är påtagliga.  

 (DT 5) Jag väljer mellan utbildning och…vi ska stå upp för maskinägarna 

gentemot myndigheter och lagar. Stå på barrikaderna för priser. Ni sa att det blir 

en kartell – men vad är det för fel med att ha en prislista. El har en prislista men 

inte vi.  

(DT 6) Jag tycker också utbildning är viktigt, sen klagar vi på dessa utbildningar 

som det ställs krav att man ska ha. Men maskinföraren som sitter i maskin och 

ofta – nu talar jag för vår del – kör för de stora drakarna. Du ska beställa material, 

hålla i hur många bilar det ska vara. Att man kanske har en del i utbildningen för 

det också, och att man kanske skulle ta betalt för det.  

Resultatet visar även på förändrade villkor idag jämfört med förr, främst innan 

Sverige röstade ja till ett EU medlemskap. Kraven är för höga för små- och 

mellanstora företag anser medlemsföretagen, och klimatet har blivit hårt och mer 

konkurrerande.  

(DT 3) Problemet är…när vi gick med i EU så ställde det till det lite. Jag var 

maskinföretagare, och man hade mycket stöd av [partsintermediären]…jag har 
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alltid sett [partsintermediären] som en samlingsorganisation. Man saknar det efter 

EU, för då blev det helt plötsligt fritt spel.  

(DT 6) Kraven ökar väl från beställare. Man förflyttar massa ansvar till den lilla 

stackaren i sin maskin, som ska ta ansvar för allt.  

 (DT 2) Men [namn] hälften är medlemmar. [namn] jag tror att krutet mer ligger på 

små och medelstora företag, där vi i den här storleken på företag nyttjar resurserna 

i [partsintermediären] på ett bättre sätt.  

En stor begränsning för medlemsföretagen i deras vardagliga arbete, är att det 

ställs större krav idag än förut vilket påverkar de små företagen mer än de större. 

Uppfattningen om nya regleringar med kort varsel anses påverka 

medlemsföretagen negativt.  

(DT 3) Den stora förändringen i början var… man hade [partsintermediären] att gå 

till och prata ”vad ska man göra?”. Då var det så när man började med 

[partsintermediären]. För de stora företagen, de har resurser att klara sig – men de 

små har inte det. Har jag rätt att ta betalt för det tillägget? Tidigare fanns det 

riktprislistor etc. Idag får nästan alla prata med varandra.  

 (DT 2) Men jag tror att de har svårt också…maskin och avgaser, staten tar så 

snabba beslut idag. Nya krav kommer hela tiden och maskinens längd minskar 

med tre år. Men det är inte [partsintermediären] fel, staten kan inte komma med så 

korta varsel.  

Det som begränsar ett medlemsföretags uppfattning om partsintermediären, är en 

föråldrad syn på medlemsorganisationers struktur. De upplever sig vara längst ner 

i en hierarki som påverkas negativt då de uppfattas som mindre handlingskraftiga 

mot partsintermediären.  

(DT 1) VD sitter högst upp och vi är längst ned. [partsintermediären] har samma 

problem som många medlemsorganisationer som byggdes upp när det var viktigt 

att organisera sig. Det är väldigt många som är äldre, som är i vår generation. Det 

finns inte lika många unga. Det kan vara LRF eller [partsintermediären] – de som 

är i 85-årsåldern idag. Det är inte de frågor som är viktiga idag, de har inte följt med 

där. Det finns fortfarande lite för mycket kvar av det gamla tänket.  

Reflektion av villkoren för samordning av utbildning 

I huvudsak visar resultatet på att den gymnasiala utbildningen positionerar sig 

som den ledande utbildningsinsatsen för både partsintermediären och 

medlemsföretagen. Den gymnasiala utbildningen syftar på att försörja branschen 

med maskinförare för att etablera utbildade maskinförare på en lokal 

arbetsmarknad. Resultatet visar på omfattande problem i samarbetet och 

matchningen mellan utbildningen och medlemsföretagen. Eftersom 

maskinförarutbildningen kräver praktiska moment för att tillskriva sig 
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maskinförarlicenser, är behovet av lärlingsplatser stort hos medlemsföretagen. 

Problemen för detta har visat sig vara både uppdragsgivares minskade benägenhet 

att ha lärlingar på arbetsplatser på grund av deras begränsade produktionsförmåga, 

men även minskad benägenhet från medlemsföretagen att engagera sig i 

utbildningarnas innehåll och praktiska moment. Denna bristande benägenhet från 

medlemsföretagen grundar sig främst i resursmässiga hinder, så som ekonomiska 

och praktiska.  

Utbildningsinsatserna präglas även av ett kompetensförsörjningsfokus, 

genom att öka antalet sökande till dessa gymnasieskolor med målsättning att 

försörja branschen med arbetskraft. Ett intressant resultat gjordes gällande 

dualiteten mellan partsintermediärens arbete kopplat till utbildningsinsatserna. 

Dualiteten eller motsatsförhållandet visar sig stå och falla mellan vad som är 

medlemsnyttigt arbete och vad som är branschnyttigt arbete. Då 

medlemsföretagen främst är underentreprenörer så begränsas möjligheten till 

lärlingsplatser av uppdragsgivare. Skiljelinjen blir därmed nyttan med branschen 

kontra nyttan för det enskilda medlemsföretaget. Resultatet visar på hur 

partsintermediären arbetar proaktivt genom kompetensförsörjande åtgärder, 

främst genom att attrahera underrepresenterade målgrupper i samhället till att 

söka dessa utbildningar. Utbildningsinsatserna visar sig främst fokusera på de 

gymnasiala utbildningarna, och att mycket stor vikt läggs på de personliga 

egenskaperna gentemot de praktiska färdigheterna för att vara en bra 

maskinförare. Programråden är det kunskapsråd som innefattar negativa aspekter 

i form av begränsad handlingskraft och låg grad av representativa aktörer främst 

från medlemsföretagen. De positiva resultaten som möjliggör programråden 

präglas av ökad kunskap och gemensamma samverkansformer. 

Yrkesutbildningsavtalet präglas av maskinförarutbildningens regleringar, 

innehåll och struktur. Yrkesutbildningsavtalet reglerar även lärlingslöner och 

praktikplatser, vilket är särskilt intressant då detta uppfattas av medlemsföretagen 

som de största svårigheterna med att samverka med utbildningsinsatserna. 
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel analyseras och diskuteras resultaten från ett boundary crossing 

perspektiv på partsintermediären. Partsintermediären, en total intermediär 

organisation med ett dualistiskt förhållningssätt mellan intermediärens inre och 

yttre kontext, vilket kan i Wengers (1998) termer förstås som två olika 

praktikgemenskaper. Partsintermediärens inre praktikgemenskap består av 

samverkansaktörerna Svenskt Näringsliv, arbetsgivarparter och de sex 

regionerna.  

Den yttre praktikgemenskapens samverkansaktörer präglas av LO, fackliga 

motparter och medlemsföretagen. Resultatdiskussionen är uppdelad i tre 

huvudsakliga avsnitt. 6.1 visar de överskridande samverkansformerna mellan den 

inre och yttre kontexten, först genom tillämpningen av de båda som 

praktikgemenskaper för att sedan möjliggöra förståelsen för partsintermediärens 

överskridande samverkan mellan praktikgemenskapernas tre nivåer: 

organisatorisk, interpersonell och intrapersonell. 6.2 tillämpar 

partsintermediärens överskridande samverkan med boundary crossing 

perspektivet, genom appliceringen av dess potential för lärande. Denna potential 

förstås av de fyra lärandemekanismer som existerar mellan två 

praktikgemenskaper. 6.3 omsluter partsintermediärens möjligheter och 

begränsningar till samordning av utbildning. Med utgångspunkt från resultatet 

kan den tidigare forskningen om intermediärer och yrkesutbildningars 

stödstrukturer omslutas med en fortsatt analys utifrån avsnitten 6.2 och 6.3.  

6.1 Överskridande samverkan i och mellan den inre och yttre 

praktikgemenskapen 

Resultatet visar att det finns mycket intressanta samverkansstrukturer gällande hur 

de samverkar, var de samverkar och vad de samverkar omkring i respektive 

kontext och mellan den inre och yttre kontexten. Partsintermediärens samverkan 

inom den inre respektive yttre kontexten präglas av delaktighet genom 

medlemskap, legitimitet genom deskriptiv legitimitet gällande den svenska 

arbetsmarknadens tradition mellan fack- och arbetsgivarparter, aktiviteter genom 

region- och partssamverkan samt gemensamma attribut för intresseorganisationer 

inom Svenskt Näringsliv, LO och för partsintermediärens medlemsföretag (jfr 

Wenger, 1998). Först krävs en översättning av dessa kontexter till 

praktikgemenskaper (communities of practice), för att sedan kristallisera dessa 

genom att definiera de sociokulturella distinktionerna mellan kontexternas form 

och agerande. Utifrån denna översättning av resultatet omsluts analysen slutligen 
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genom att skildra potentialen för de lärandeprocesser och mekanismer som 

återfinns i och mellan partsintermediärens kontexter. 

Resultatet visar på hur partsintermediärens samverkan inom den inre och 

yttre kontexten präglas av delaktighet genom medlemskap, legitimitet genom 

deskriptiv legitimitet gällande den svenska arbetsmarknadens tradition mellan 

fack- och arbetsgivarparter, aktiviteter genom region- och partssamverkan samt 

gemensamma attribut för intresseorganisationer inom Svenskt Näringsliv, LO och 

för partsintermediärens medlemsföretag. Partsintermediärens inre och yttre 

kontext tolkas därmed som två separata praktikgemenskaper. Analysen kräver 

därför att resultatet sammanförs med Lave och Wenger (1991) tolkning för 

potentialen av lärandets utveckling med BC perspektivet och lärandets processer. 

Dessa återfinns därmed genom interaktion för delaktighet, legitimitet, aktiviteter 

och gemensamma attribut för medlemmar inom samma praktikgemenskap.  

Detta leder till Gustavsson och Säftsten (2016) tolkning av att BC 

perspektivet måste innefatta vardagliga sociala processer och aktiviteter i och 

mellan minst två praktikgemenskaper för att BC perspektivet kan tillämpas, vilket 

i detta fall det gör. Partsintermediärens dualistiska praktikgemenskap illustreras 

genom tillämpningen av den konceptuella figur 3 som presenterades i 

resultatkapitlet.  

 
Figur 4. Nivåer för samverkan mellan den inre och yttre praktikgemenskapen 
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Av figur 4 framgår att samverkan mellan Svenskt Näringsliv (SNL) och 

Landsorganisationen i Sverige (LO) kan förstås som ett multi boundary-crossing 

(mBC) perspektiv på organisatorisk nivå, genom deras centralorganisatoriska 

position i och med den svenska arbetsmarknadsmodellen. Samverkan mellan 

arbetsgivarparterna (SNLs intresseorganisationer) kan förstås som ett 

interpersonellt mBC perspektiv, genom arbetsgrupper, kunskapsråd och 

branscher. Samverkan mellan regionerna (regioncheferna) och medlemsföretagen 

(ledare, företagare) förstås som ett intrapersonellt mBC perspektiv, då det 

uteslutande är enskilda individer som agerar överskridande mellan 

praktikgemenskaperna (jfr Akkerman och Bakker, 2011).  

Den inre och yttre praktikgemenskapen präglas av tre huvudsakliga nivåer på 

samverkansaktörer utgör i huvudsak förståelser från tjänstemän på nationell och 

regional organisationsnivå samt medlemsföretag på lokal nivå. Den första 

överskridande nivån är den organisatorisk nivå, och samverkansaktörerna inom 

denna innefattar centralorganisationerna SNL och LO. I och med 

partsintermediärens medlemskap inom denna legitima arbetsmarknadsaktör, kan 

det skapa det Mosley (2014) beskriver som en subjektiv roll för förståelsen från 

offentliga organisationer att ha partsintermediärens åsikt i åtanke vid införanden 

av riktlinjer eller lagar. Resultatet visar när LO inför nya riktlinjer, krävs det 

samverkan för arbetsgivarparterna i och med medlemskapen i SNL. Detta 

medlemskap kan därför skapa en indirekt form av aktiv legitimitet, och stärker 

därmed förmågan för den inre praktikgemenskapens potential för lärande. 

Resultatet visar att Svenskt Näringsliv driver gemensamma opinionsfrågor och 

projekt och beskrivs som en federation för arbetsgivare i näringslivet. Svenskt 

Näringsliv befinner sig därmed som en övergripande organisatorisk aktör inom 

partsintermediärens inre praktikgemenskap.  

Den andra överskridande nivån för praktikgemenskaperna är interpersonell 

nivå. Resultatet kan förstås genom partssamverkan tillsammans mellan andra 

arbetsgivarparter inom SNL och överskridande med den yttre 

praktikgemenskapen genom de fackliga motparterna. De samverkansaktörer som 

befinner sig inom samma bransch, eller som arbetar i samma regionkontor, 

präglas av vardagliga sociala processer och aktiviteter då möjlighet till kunskaps- 

och erfarenhetsutbyte är vanligt förekommande mellan partsintermediären och 

arbetsgivarparterna. Den samlade bild som Mosley (2014) och Andersson et al. 

(2014) visar är den samverkande egenskap som partsintermediärer och andra 

intresseorganisationer omfattas av. Främst genom fördelning av resurser, verktyg 
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och åtgärder med syfte att leda och koordinera en specifik bransch och lösa 

gemensamma problem. Den andra samverkansaktören i partsintermediärens yttre 

praktikgemenskap är de fackliga motparterna, som även där är 

intresseorganisationer under en centralorganisation. Dessa motparter visar 

resultatet på i synnerhet som de mest hämmande samverkansaktören för 

partsintermediärens verksamhet.  

Det interpersonella överskridandet fortsätter, och resultatet har visat den 

hämmande uppfattningen som uttrycks från partsintermediärens tjänstemän tolkas 

med Akkerman och Bakkers (2011) beskrivning av att olika praktikgemenskaper 

omfattas av skilda kulturer och svårigheter att interagera mellan varandra. Den 

kulturella konflikten mellan partsintermediären och de fackliga motparterna 

stärker positionen för den inre och yttre praktikgemenskapen. Arbetsgivarparterna 

och de fackliga motparterna arbetar enligt resultatet uteslutande med att 

sammanföra två huvudsakliga motparter, det vill säga de övergripande 

organisationerna Svenskt Näringsliv och LO, och bygger broar mellan dessa 

(Fisher & Atkinson-Grosjean, 2002). En central distinktion för dessa är i 

huvudsak att det är ett interpersonellt perspektiv, och inte ett intrapersonellt 

perspektiv eftersom detta är parter (grupper) som samverkar mellan den inre och 

yttre praktikgemenskapen. Dessa överskridande grupper har visat sig bestå även 

av gemensamma kunskapsråd, främst genom byggnadsindustrins yrkesnämnd. 

Akkerman och Bakker (2011) poängterar däremot att förstå de olika 

praktikgemenskaperna och det överskridande arbetet måste individerna som 

korsar gränserna studeras. För partsintermediärens tjänstemän och deras 

samverkan med de fackliga motparterna (Byggnads etc.), måste förståelsen för 

varför denna partssamverkan existerar och hur den upprätthålls. Enligt resultatet 

existerar den genom interpretativ flexibilitet, eller likvärdigt meningsskapande för 

objekt och artefakter mellan olika praktikgemenskaper. Resultatet visar på 

gemensamma avtal, främst kollektivavtal, som slutits mellan parterna. Dessa avtal 

kräver ett långsiktigt samarbete för representanter mellan den inre och yttre 

praktikgemenskapen. Att tillskriva kollektivavtal en interpretativ flexibilitet 

möjliggör i sak likvärdigt kommunikativt handlande mellan olika 

praktikgemenskaper eftersom dess strukturella beskaffenhet anses likvärdigt för 

såväl partsintermediären och de fackliga motparterna. Dualismen mellan den inre 

och yttre praktikgemenskapen innefattar därför ett flerperspektiv och anses ha 

potential för lärande och dialektiska lärprocesser. 

Den tredje nivån för överskridandet mellan praktikgemenskaperna är en 

intrapersonell nivå och omfattas av de sex regionerna (regionchefer) som 
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illustrerades i kapitel 1.5. Det förekommer överskridande arbete mellan dessa 

regioner och gränserna mellan dessa präglas av tydliga och svårgenomträngliga 

gränser som sällan korsas av regioncheferna, men samverkan mellan dessa består 

av vardagliga sociala processer och aktiviteter samtidigt som gränserna uppfattas 

som rigida och autonoma i medlemsrådgivningen.  Detta har lett till en 

decentralisering av arbetsmarknadspolitiken, med syfte att främja 

samverkansprojekt mellan näringsliv och kommuner. Regionerna tolkas därför 

som en lokal- och decentraliserad utformning av arbetsmarknaden, och kan ses 

som en funktion på den svenska arbetsmarknaden som Larsson (2015) kallar för 

gatubyråkratier. Det är en funktion där politik omsätts till praktisk handling, 

främst genom privata incitament mellan intressepartier på arbetsmarknaden. De 

sex regionerna kan därför praktiskt införa beslut som Svenskt Näringsliv och dess 

parter beslutat om, och applicera denna på respektive lokal arbetsmarknad.  

Regionernas tjänstemän agerar som gränsöverskridare, eftersom de 

samverkar med enskilda medlemsföretagare genom företagsrådgivning och annat 

vardagligt juridiskt stöd. Denna intrapersonella nivå präglas av ökade regleringar 

för små- och medelstora företag, konflikt mellan branschnytta och företagsnytta, 

och främst juridiskt stöd från partsintermediärens regioner. Medlemsföretagen 

positionerar sig i den yttre praktikgemenskapen på grund av de är enskilda 

praktikgemenskaper, fysiskt avlägsna från partsintermediären och upplever sig 

själv enligt resultatet som ”längst ner i hierarkin”. Medlemsföretagare visar att 

medlemskapet är ett uttalat tvång från såväl beställare som fackliga parter, genom 

certifieringskrav och kollektivavtal. Överskridandet på den intrapersonella nivån 

visar sig innefatta främst juridiskt stöd och arbetsgivarstöd genom medlemsnyttigt 

arbete mellan regioncheferna och medlemsföretagare.  

6.2 Lärandemekanismer i och mellan praktikgemenskaperna 

Med en god teoretisk förankring utifrån situerat lärande (Wenger, 1998; Lave & 

Wenger, 1991) diskuteras de huvudsakliga lärandeprocesser som återfinns i och 

mellan partsintermediärens inre och yttre praktikgemenskap. Akkerman och 

Bakker (2011) har funnit fyra huvudsakliga mekanismer: identifikation, 

koordination, reflektion och transformation. Sammantaget visar dessa på 

dialektiska lärandeprocesser som i huvudsak utgör en dualistisk existens, det vill 

säga att den ena praktikgemenskapen kan inte existera utan den andra och 

upprätthålls med hjälp av olikheter som de präglas av. De resultat som gjorts, 

omsluts med hjälp av Akkerman och Bakker (2011) multilevel boundary-crossing 

(mBC) nivåer för att förtydliga den strukturella övergången tillsammans med de 

fyra lärandemekanismer som återfunnits i partsintermediärens inre och yttre 
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praktikgemenskap. Dessa mekanismer kan på så sätt sätta igång olika dialektiska 

lärprocesser som stimulerar gränsöverskridande samverkan avseende 

kompetensförsörjning, särskilt samordning av utbildning mellan 

praktikgemenskaperna. 

Den första lärandemekanismen identifikation består av legitimerad 

samexistens och den andre som återspeglar en aktörs definition av den egna 

praktiken i jämförelse med den andra praktikgemenskapen och hur dessa två 

skiljer sig åt. Enligt resultatet och tidigare presenterad diskussion skiljer sig 

aktörerna från den inre och den yttre praktikgemenskapen av ett dualistiskt 

förhållande mellan följande: organisationsaktörer (SNL – LO), interpersonella 

aktörer (arbetsgivarparter och fackliga motparter) och intrapersonella aktörer 

(regioner och medlemsföretag). Denna dialektiska lärandeprocess stärker båda 

praktikgemenskapernas existentiella överlevnad genom dessa skilda aktörer och 

de skilda kulturer som de omfattas av. BC perspektivet visar på potential för 

lärande när båda praktikgemenskaper möts i samverkansformer genom det 

överskridande arbetet mellan respektive aktörer. När detta sker suddas gränsen ut 

mellan den inre och yttre praktikgemenskapen, och skapar de så kallade 

gränspraktiker. Den legitimerade samexistensen återfinns i samtliga tre 

perspektiv och kan även enligt Borgenrieder och van Baalen (2007) existera 

samtidigt. Detta skulle ske ifall SNL och LO, arbetsgivarparter och fackliga 

motparter, regioner och medlemsföretag samverkade i gemensamma grupper där 

olika former av delaktighet och medarbetarskap förekommer. Utifrån figur 4 kan 

detta tolkas som att den studerade partsintermediären är en sådan aktör som 

existerar samtidigt inom dessa tre nivåer.   

Den andra lärandemekanismen som återfinns i och mellan 

praktikgemenskaper är koordination och beskrivs av Akkerman och Bakker 

(2011) som möjligheten till ett aktivt förhållningssätt för att understödja och 

övervinna överskridandet mellan praktikgemenskaperna genom kommunikativt 

handlande, översättning och rutinisering av objekt vilket skapar en förhöjd 

gränsgenomtränglighet mellan dessa. Resultatet visar att kollektivavtalen och 

yrkesutbildningsavtalet skapade dessa överskridanden, genom påtvingade 

samverkansgrupper och former mellan de båda praktikgemenskaperna. Denna 

påtvingade samverkan, genom gränspraktiker, mellan de båda 

praktikgemenskaperna förklaras genom subprocessen rutinisering och står för den 

starkaste subprocessen mellan partsintermediärens överskridande mellan den inre 

och yttre praktikgemenskapen. Det förekommer enligt resultatet ingen förhöjd 

gränsgenomtränglighet mellan den inre och yttre praktikgemenskapen. 
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Den tredje lärandemekanismen som återfinns i och mellan 

partsintermediärens inre och yttre praktikgemenskap är reflektion som inbegriper 

förståelsen för olikheterna mellan dessa två. Det är ett perspektivtagande som 

(Engeström, 2001) beskriver genom skapandet av kognitiva kartor och narrativa 

strukturer med syfte att förmedla implicita tankar om andra praktikgemenskaper. 

Kollektivavtalen och yrkesutbildningsavtalet möjliggör kommunikation mellan 

den inre och yttre, och skapar en reflexiv lärandeprocess vilket innefattar ett 

tvärkulturellt förhållningssätt för nya former av identitet och praktik. Resultatet 

visar att nya praktiker kan förklaras med den sista lärandemekanismen 

transformation som möjliggör förändring och utveckling av rådande 

gränspraktiker enligt Akkerman och Bakker (2011). Detta skulle innebära 

förändring och utveckling av gränspraktiker som återfinns mellan den inre och 

yttre praktikgemenskapen. De gränspraktiker som resultatet synliggjort är: 

byggnadsindustrins yrkesnämnd, kompetensförsörjningsråd, programråd och 

yrkeslärarråd. Dessa innefattar samverkansstrukturer mellan interpersonell- och 

intrapersonell mBC och sammantaget innefattar dessa gränspraktiker 

problemorienterade frågor gemensamt för branschen. Det kan tolkas tidigare 

diskuterade lärandemekanismer utvecklas inom dessa gränspraktiker, och präglas 

av en tydlig potential för lärande och mBC perspektivet.   

6.3 Gränsöverskridande samverkan avseende 

kompetensförsörjning för samordning av utbildning  

Betydelsen av att partsintermediären verkar i och mellan två praktikgemenskaper 

skapar såväl möjligheter och begränsningar, och visar på en problematik med 

samordning gällande kompetensförsörjningsåtgärder, särskilt utbildningsinsatser. 

Larsson (2015) visar även på hur regleringen av utbud och efterfrågan gällande 

kompetensförsörjning och sysselsättning regleras av yrkesutbildningsavtalet 

mellan arbetsgivarparterna och de fackliga motparterna, i och med den svenska 

arbetsmarknadens utformning (Thörnqvist & Woolfson, 2011).  

I huvudsak visar resultatet på att den gymnasiala utbildningen positionerar sig 

som den ledande utbildningsinsatsen för både partsintermediären och 

medlemsföretagen. Den gymnasiala utbildningen syftar på att försörja branschen 

med maskinförare och etablera ny arbetskraft på en lokal arbetsmarknad. 

Utbildningsinsatserna präglas även av ett kompetensförsörjningsfokus, genom att 

öka antalet sökande till dessa gymnasieskolor med målsättning att försörja 

branschen med arbetskraft. Som diskuterats, gällande dualiteten, eller 

motsatsförhållandet, som finns mellan såväl partsintermediären och 
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medlemsföretagen visar sig stå och falla mellan vad som är 

medlemsnyttigt/företagsnyttigt arbete och vad som är branschnyttigt arbete. Då 

medlemsföretagen främst är underentreprenörer så begränsas möjligheten till 

lärlingsplatser av uppdragsgivare. Medlemsföretagen har även höga krav på 

utbildade maskinförare vilket sammanförs med en matchningsproblematik.  

Ryan (2011) visar på ekonomiska, juridiska och pedagogiska stödfunktioner 

som lösningen för arbetsgivares risker gällande lärlingsplatser. Forskaren 

utvecklar dessa genom att belysa överenskommelser mellan arbetsgivarparter och 

fackliga motparter som lösningen. Genom ett yrkesutbildningsavtal mellan 

arbetsmarknadens parter, som ska syfta till att reglera lärlingslöner, 

utbildningskostnader, parternas ömsesidiga rättigheter och skyldigheter, 

utbildningsregleringar och andra anställningsvillkor. Juridiska stödfunktioner 

finns närvarande i form av yrkesutbildningsavtalet och byggnadsindustrins 

yrkesnämnd som reglerar utbildningskvalitén och krav på utbildning, lärling och 

anställningsvillkor. Detta yrkesutbildningsavtal kan därmed samverka som en bro 

mellan både Ryan (2011) definition på stödfunktioner samt Larsson (2015) 

samverkansprojekt mellan offentliga- och privata aktörer. Resultatet påvisar 

däremot en problematisk bild om yrkesutbildningsavtalet och de fackliga 

motparterna, som uppfattas av partsintermediärens tjänstemän som i högsta grad 

utbudsbegränsande och hämmar kompetensförsörjningsarbetet. Resultatet 

synliggör därmed två centrala begränsningar för partsintermediärens samordning 

av utbildning: frånvaron av ekonomiska och pedagogiska stödfunktioner för 

arbetsgivare, i det här fallet medlemsföretagen.  

Ryan (2011) fortsätter att beskriva denna typ av samverkan mellan 

arbetsgivare och lärling, genom att påvisa centrala stödfunktioner som är av 

särskild vikt för bättre matchning. Dessa stödfunktioner innefattar 

säkerhetssystem så som ett ekonomiskt arbetsgivarstöd vid eventuella 

konkurrensövergångar. Dessa incitament skapar på så sätt även ett pedagogiskt 

skyddsnät för arbetsgivare, och även ökar deras benägenhet att öppna upp för 

lärlingsplatser. Resultatet har visat på påtagliga uppfattningar för ekonomiska 

risker som medlemsföretagen tar genom investeringar i nya maskinförares 

utbildning och anställning. Eklund, Karlsson och Pettersson (2013) visar hur 

matchningsproblematiken har försämrats i Sverige de senaste åren och visar på 

ett matchningsproblem i frågan om utbud och efterfrågan, där lämplig kompetens 

för rätt arbete är ett högt prioriterat problemområde. Resultatet synliggör 

medlemsföretagens hopplöshet i förmågan att hitta tillräckligt kompetenta 

maskinförare, då de letar efter talanger och läshuvuden på samma gång. 
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Matchningsproblematiken gör sig än mer påmind när det upplevs som ett 

generationsskifte från dåtidens ”bondpojkar” och ungdomar idag som brister i 

praktisk kunskap, trots genomförd utbildning. Resultatet synliggör såväl 

teoretisk- och praktisk begränsning hos maskinförares kompetens, och 

begränsningen kan kopplas till vad Ryan (2011) beskriver som pedagogiska 

stödfunktioner mellan arbetsgivare och utbildning. Den pedagogiska 

stödfunktionen kan uppmuntra matchning mellan maskinförare och 

medlemsföretag, genom möjligheten till praktikplatser under utbildningen för 

eleven och insyn i utbildningsinnehållet för medlemsföretag.  

Ryan (2011) visar däremot på stora risker för arbetsgivare som samverkar 

med vad (Larsson, 2015) beskriver som samverkansprojekt mellan näringsliv och 

kommuner. Dessa risker härstammar åter igen inom matchningsproblematiken 

mellan utbildning och arbete. Arbetsgivares krav, främst rekryteringskraven, 

måste därför matcha med lärlingens kvalifikationer och dess härkomst. Forskaren 

lyfter fram hur gemensamma lärandestrukturer och system mellan utbildning och 

arbetsgivare kan lösa denna matchningsproblematik, och öka företagens 

benägenhet till att samverka med dessa utbildningar.  Resultatet visar på hur denna 

minskade benägenhet från medlemsföretagen grundar sig i ekonomiska och 

praktiska hinder, men även att en maskinförare som genomgått 

partsintermediärens gymnasieutbildning inte uppfyller deras kvalifikationskrav.  

Det är inte enbart Ryan (2011) stödstrukturer genom formella ramverk som 

är lösningen på matchningsproblematiken. Fuller och Unwin (2011) synliggör 

avgörande förutsättningar för lärlingar efter yrkesutbildningar, där fokus ligger på 

möjliggörandet av rörlighet- och dynamik på arbetsmarknaden. Stödstrukturerna 

befinner sig således inom de teoretiska och praktiska kunskaperna, där en allt för 

stor tyngd på de praktiska kunskaperna begränsar sociala kunskaper och utdelning 

till involverande parter. En allt för stor tyngd på de teoretiska kunskaperna riskerar 

däremot bristande yrkesmässiga färdigheter, och mindre benägenhet för företag 

att öppna upp lärlingsplatser. Resultatet visar hur det både är bristande praktiska 

och teoretiska kunskaper hos maskinförare efter genomförd utbildning, och 

exemplifieras att ” En kille som hoppar av 8:an och börjar köra maskin kan vara 

mycket bättre”. Detta kan däremot stävjas med de ekonomiska och juridiska 

stödstrukturer som lyftes fram av Ryan (2011).  

Panican och Olofsson (2015) beskriver konfliktorienterade ansatser kopplat 

till yrkesutbildningar eftersom de måste gynna såväl lärling, organisation och 

samhälle. Framgångsfaktorer som genererar önskvärda resultat för dessa tre 

ansatsnivåer: a) en central institutionell reglering av lärlingsutbildningen, b) 
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medverkandet av arbetsmarknadens parter på central-, regional- och lokal nivå, c) 

stort arbetsgivarengagemang för enskilda företag och organisationer, d) nära 

samverkan mellan utbildning och företag, e) tydliga regleringar av lagar och 

förordningar kopplat till utbildningen samt f) subventioner för 

utbildningssamverkande företag. Dessa faktorer kopplas samman med Ryan 

(2011) stödstrukturer och Larsson (2014) samverkansprojekt. Om dessa faktorer 

inte uppfylls, riskerar lärlingsplatser att prioriteras bort och 

matchningsproblematiken mellan tusentals maskinförare och medlemsföretag 

kvarstår. Åter igen lyfts de pedagogiska stödfunktioner upp som centrala 

påverkansfaktorer för bättre matchning och avkastning för såväl individ, 

organisation och samhälle. Yrkesutbildningsavtalet som partsintermediären 

samverkar med dess motparter tolkas som ett proaktivt- och juridiskt ramverk för 

att möjliggöra etablering av utbildad maskinförare på en lokal arbetsmarknad. Det 

krävs däremot ett aktivt förhållningssätt gällande pedagogiskt stöd för utbildning 

och medlemsföretag med syfte att främja samverkan mellan dessa. Det finns även 

behov från medlemsföretagen ett ekonomiskt säkerhetsnät vid (risk) för 

konkurrensövergångar av maskinförare.  
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7. KRITISK REFLEKTION ÖVER STUDIEN 
Under metodkapitlets bearbetning har kritik och utmaningar riktats mot studien, 

inte minst för valet av studiens design och urval. Det framgick däremot under 

studiens gång att det är ett problemområde och erfarenheter kring ett fenomen 

som är av huvudsaklig relevans för enskild individ grupp och organisation. Att 

studien inspirerats av en hermeneutisk fenomenologisk design har därför lyckats 

framhäva förståelsen för valt fenomen gällande erfarenheter och företeelser för 

individerna, grupperna och organisationerna som ingår i denna dualistiska 

samverkansstruktur. Inspirationen från den hermeneutiska fenomenologin som 

har präglat den tydligt induktiva processen, genom att frångå ett aktivt 

förhållningssätt och låtit empirin styra analysen. Kvalitetskriterierna har därför 

varit tydligt präglade av empiriskt perspektivtagande och objektivitet, genom att 

låta de teoretiska utgångspunkterna översätta resultatet och inte definiera det.  

Denna studie har bidragit till det nuvarande forskningsläget genom en 

fördjupad kunskap gällande partsintermediärens inre och yttre praktikgemenskap, 

utbildningsinsatser och dess samverkande arbete. Studien omfattades därför av en 

mättnad för valt forskningsläge, och en god förståelse för hur studien kunde bidra 

till ett utvecklande perspektiv för ämnet. Studien syftade på att bidra med 

fördjupad kunskap om en partsintermediärs, ett bransch- och arbetsgivarförbund, 

möjligheter till parts- och arbetsgivarsamverkan. Ett särskilt fokus har innefattat 

intermediärens villkor som samordnare av utbildning och rollen som 

överskridande partsintermediär. Brinkmann och Kvale (2015) problematiserar 

kvalitativa studier, genom att ställa krav på huruvida ny kunskap produceras eller 

inte. Forskaren ställer krav på att ca 15 st. intervjupersoner bör vara tillräcklig 

omfattning i en kvalitativ studie för att uppnå mättnad i materialet. Denna studie 

anses ha uppnått denna mättnad vid både datainsamlingen och dataanalysen, då 

återkommande teman och kategorier var högst påtaglig.  

Fortsättningsvis har studiens urval lyckats representera en partsintermediär 

på nationell, regional och lokal nivå och har därför i högsta grad fått god spridning 

på det empiriska materialet såväl på ett intra, inter och organisatoriskt perspektiv. 

Det finns risk med denna typ av urval genom att enbart använda 

fokusgruppmetoden för medlemsföretag och inte för partsintermediärens 

tjänstemän. Detta kan ha påverkat gruppdynamiken hos fokusgruppen, och ökat 

risken för minskad möjlighet för deltagare att vara objektiva i sitt resonemang. 

Även författarens frånvaro vid fokusgruppintervjuerna bör kritiseras, genom 

risken för skilda datainsamlingsobjekt kan ha använts och samtalsledarens 

förförståelse. Däremot är detta en tolkning som är svår att definiera, och de 
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positiva delarna väger tyngre då materialet är omfattande och mättande i enlighet 

med studiens syfte. Att använda sig av material utifrån fokusgruppmetoden bör 

även kritiseras utifrån ett etiskt synsätt. Den etiska problematiken förhåller sig 

därmed av att samtalsledaren hade i uppdrag av partsintermediären att utreda 

medlemsföretagens uppfattningar gällande redan diskuterade ämnen. Uppdraget 

hade därmed ett ekonomiskt vinstintresse, och bör kritiseras som motsättning till 

det objektiva förhållningssättet i studien. Det empiriska materialet däremot har 

bearbetats i enlighet med de forskningsetiska krav som presenterats.  

Däremot har studien tydligt behållit ett objektivt perspektiv gällande både 

den empiriska- och teoretiska analysen, genom att låta det empiriska resultatet 

forma de tre huvuddelarna och exemplifiera analysen genom belysande citat och 

narrativa diskussionsled. Tolkningsfrihet är en utopisk syn på studien, och kan 

såväl även tolkas som ett perspektivtagande i sig. Däremot, har risken för både 

perspective- och biased subjectivity förekommit då studiens primära perspektiv 

kan ha färgat resultatet. Risken kan däremot antas ha motarbetats genom tydliga 

tolkningsfria bearbetningar av resultatet, genom att låta det empiriska resultatet 

och teman leda studien vidare. Resultatet bör antas vara starkt för valt 

forskningsområde, där både arbete-, arbetsliv- och lärandeperspektivet är ytterst 

närvarande. Den tolkningsfria ansatsen hermeneutik kan även ha fallerat, då 

författaren till studien hade kunskap om forskningsområden sedan tidigare. Med 

hänvisning till perspektivtagande och inte partsintermediärer i sig. Författarens 

utbildningsbakgrund kan även tolkas som ha minskat risken för perspective- och 

biased subjectivity på grund av förförståelsen av dessa och kunskapen om hur 

objektivitet uppnås i studier.  

Målsättningen och kriteriet för denna studie har varit att tillföra ny kunskap 

till valt forskningsområde. Denna målsättning krävde en uttömmande granskning 

av rådande forskning, som i sin tur formade intervjuguiden i samråd med studiens 

handledare. Informationen som delgavs till intervjupersonerna, kan ha bidragit till 

ett riktat perspektiv och kan ha stått i kontrast till den kvalitativa ansatsen. Detta 

kan inte säkerställas, och risken för icke objektiva svar från intervjupersonerna 

vid kvalitativa studier är alltid närvarande. Studien har däremot strävat mot att 

medvetengöra ett objektivt förhållningssätt från start till slut, och hänvisar till att 

en mycket god forskningssed har upprätthållits för studiens metod. Framväxten 

av intermediärer på såväl nationell och internationell nivå leder till ännu ett 

kritiskt förhållningssätt för den moderna arbetsmarknaden. Intermediärer bör, och 

kan ses som en ny vetenskaplig kategori för organisatorer, och bör 

problematiseras med ett metateoretiskt och kritiskt förhållningssätt.   
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8. SLUTSATSER 
Studie har syftat till att bidra med fördjupad kunskap om en partsintermediärs, ett 

bransch- och arbetsgivarförbund, möjligheter till parts- och arbetsgivarsamverkan 

kring kompetensförsörjning för intermediärens medlemsföretag och för regional 

utveckling på en lokal arbetsmarknad. Ett särskilt fokus ligger har varit 

intermediärens villkor som samordnare av (yrkes)utbildning för maskinförares 

etablering på arbetsmarknaden. Frågeställningar som besvaras är: 1. Hur och med 

vilka aktörer agerar partsintermediären samverkande kring 

kompetensförsörjning? 2.Vilka förutsättningar möjliggör respektive begränsar 

partsintermediärens samordning av utbildningsinsatser? 

8.1 Svar på studiens syfte 

Studien har visat på en dualistisk samverkansstruktur för en partsintermediär på 

den svenska arbetsmarknaden, där de verkar i och mellan två praktikgemenskaper. 

Möjligheterna för partsintermediärens samverkan och kompetensförsörjning på 

en lokal arbetsmarknad är påtaglig. Detta genom vardagliga sociala 

överskridanden och formaliserade samverkansstrukturer mellan arbetsgivarparter 

och fackliga motparter, vilket skapar juridiska stödfunktioner från nationell- och 

regional nivå med syfte att medlemsföretagens utveckling och 

kompetensförsörjningsarbete med syfte att etablera maskinförare på en 

arbetsmarknad. Potentialen för lärandet mellan den inre och yttre 

praktikgemenskapen ger på detta sätt upphov till dialektiska lärandeprocesser och 

möjliggör samverkan och utveckling för problemområden så som 

kompetensförsörjning av arbetskraft till branschen. 

Att samverka för kompetensförsörjningsåtgärder som syftar till samordning 

av utbildning för maskinförares etablering på arbetsmarknaden, möjliggörs i 

huvudsak av juridiska stödfunktioner genom yrkesutbildningsavtal mellan de inre 

och yttre parterna samt samverkansgrupper genom programråd och 

byggnadsindustrins yrkesnämnd. Det som begränsar samordning av utbildning är 

i huvudsak frånvaron av ekonomiska och pedagogiska stödstrukturer vilket ger 

upphov till ett påtagligt matchningsproblem mellan utbildning och 

medlemsföretag. Matchningsproblematiken präglas även av omfattande 

svårigheter både för maskinförares kvalifikationsnivå och medlemsföretags 

möjlighet till lärlingsplatser. De stödstrukturer som saknas är ekonomiska och 

pedagogiska, där risken för konkurrensövergångar av maskinförare leder till stora 

risker för medlemsföretagen. Det finns även ett stort behov av pedagogiska 

stödstrukturer som syftar till att främja insyn i utbildningsplaner och möjlighet till 

praktikplatser. Svårigheter till lärlingsplatser visar på uppdragsgivare/beställares 



65 
 

motarbete för lärlingar på arbetsplatser på grund av deras minskade 

produktionskapacitet. Det förekommer även resursmässiga hinder för 

lärlingsplatser hos medlemsföretagen på grund av praktiska och ekonomiska krav. 

Det uttrycks även en uttalad negativ syn på utbildade maskinförares 

kompetensnivå, som även här tolkas som ett matchningsproblem.  

8.2 Forskningsmässiga implikationer 

Det teoretiska ramverkets användbarhet, särskilt det analytiska perspektivet 

boundary crossing, har möjliggjort förståelsen för partsintermediärens samverkan 

i och mellan gränspraktikernas tre nivåer. Teorins bidrag har därför möjliggjort 

att förstå och synliggöra organisatoriska, interpersonella och intrapersonella 

samverkansstrukturer för den svenska arbetsmarknadens partförhållande främst 

genom multilevel boundary-crossing perspektivet. Att applicera detta teoretiska 

perspektiv på en intermediär organisation, möjliggör en tydlig förståelse för 

komplexa organisationsnätverk och samverkansstrukturer.  

8.3 Förslag på vidare forskning om intermediärer 

Förslag på vidare forskning om partsintermediärer eller intermediärer i stort, 

präglas av dess uttömmande organisationsstruktur. En underliggande del som inte 

har lyckats belysas är existensen av så kallade underliggande praktikgemenskaper 

(sub-communities of practice). Av resultatet och diskussionen har det 

framkommit en teoretisk existens av underliggande praktikgemenskaper så som 

de enskilda regionerna, de enskilda parterna och medlemsföretagen. Då det 

saknades teoretiska argument för att styrka dessa underliggande system valdes 

dessa bort. Detta möjliggör ännu en tillämpning av multilevel boundary-crossing 

som kan appliceras internt inom en enskild praktikgemenskap eftersom det kan 

existera såväl organisationer, grupper och individer som tillhör skilda 

praktikgemenskaper, genom delade gränspraktiker. Det anses även relevant att 

tillföra fortsatt fördjupad kunskap av arbetsmarknadens partförhållande gällande 

arbetsgivarsidan och de fackliga parterna i och med den påtvingade samverkan 

som dessa omfattas av. Relevanta forskningsområden för dessa är 

arbetslivsforskningen, lärandeforskningen och affärsorienterade systemteorier. 

Slutligen har studien öppnat möjligheten för vetenskapen att studera uppkomsten, 

funktionen och påverkan av intermediärer på ett metateoretiskt och kritiskt 

perspektiv.  
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SLUTORD 
Ett varningens finger till de modiga som vill axla analyser med 

överskridande intermediärer och partnerskap i och mellan 

praktikgemenskaper. Det är smärtsamt intressant och skoningslöst komplext. 

Värme till min handledare, professor Maria Gustavsson, som visade mig 

möjligheterna till det teoretiska perspektivets applicering i studien. 

Tacksamheten fortsätter när tankar om perspektivets tillämpbarhet gällande 

denna studies samverkansaktörer och min egen dualistiska tillhörighet. Åter 

igen har Linköpings universitet skapat förutsättningar för mig att betrakta 

nya perspektiv på den sociala verklighetens beskaffenhet. Tack och på 

återseende!  
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BILAGA 1. LITTERATURSÖKNING 
Den tidigare forskningen och den teoretiska referensramen har en tidsmässig 

spann från perioden 1993–2016. Databaser som brukats i insamlandet av följande 

material är databasen UniSearch. Sökorden och sammansättningar gjordes 

uteslutande enligt dessa: intermediär (181 träffar), intermediär och 

kompetensförsörjning (2 träffar), arbetsgivarsamverkan (5 träffar), samverkan 

(372 träffar), kompetensförsörjning (287 träffar), lärlingsutbildning (7 träffar), 

yrkesutbildning (48 träffar), den svenska arbetsmarknadsmodellen (23 träffar), 

arbetsmarknadsmodell (19 träffar), boundary crossing (15 032 träffar), boundary 

objects (35 432 träffar) och boundary (1 662 259 träffar). Den avancerade 

sökningen gjordes genom akademiska peer-review tidskrifter från perioden 1995–

2017. Det tillämpades även personliga sökningar i form av biblioteksvandringar 

och fysiska rapporter som funnits tillgängliga på Linköpings universitet samt från 

handledare.  
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BILAGA 2. INTERVJUGUIDE INTERVJUPERSONER 
Intervjuperson anonymiserad 

Plats 

Tid och datum 

1. Bakgrund 

1.1 Namn 

1.2 Titel/befattning 

1.3 Anställningstid  

1.4 Huvudsakliga arbetsuppgifter 

1.5 Utbildningsbakgrund 

2. Inledande frågor 

2.1 Kan du berätta kortfattat om hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

2.1.1 Vad underlättar ditt arbete? 

2.1.2 Vad försvårar ditt arbete? 

2.2 Kan du ge exempel på olika typer av medlemsstöd/service som 

[partsintermediären] erbjuder? 

2.2.1 Vilka andra typer av stöd/service erbjuder [partsintermediären] 

sina medlemsföretag? 

2.2.2 Vilka av dessa berörs/involveras av ditt arbete? 

2.2.3 Är det något medlemsstöd/service som du tycker saknas? Vad 

då i så fall? 

2.3 Kan du beskriva [partsintermediären]s huvudsakliga mål med sin 

verksamhet? Vad gör [partsintermediären]? 

2.3.1 Hur skulle du beskriva [partsintermediären]s roll eller funktion 

på arbetsmarknaden?  

2.4 Vilka delar av [partsintermediären]s verksamhet/mål arbetar du med? Eller 

den organisation du företräder/representerar. 

2.5 Vilken är din roll som (titel) i förbundet [partsintermediären]? 

2.5.1 Vem/vilka samarbetar du med? 

2.6 Anser du att [partsintermediären]s verksamhet är näringslivspolitisk/ 

arbetsmarknadspolitisk? 

2.6.1 Om ja, hur då? 

2.6.2 På vilket sätt, ifall nåt, tycker du [partsintermediären] arbetar 

med dessa frågor?  

2.7 Vilket handlingsutrymme har [partsintermediären] när det gäller; 

2.7.1 Hjälpa medlemmarna/ledarna  

2.7.2 Sprida kunskap till/om branschen 
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2.7.3 Samarbeta internt och externt 

2.8 Hur ser kunskapsöverföringen ut mellan [partsintermediären] och 

medlemsföretagen/ledarna?  

2.8.1 Hur ser kunskapsöverföringen ut internt hos 

[partsintermediären]? Tex från verksamhetsplan till handling.  

3. Arbetsgivarsamverkan 

Er verksamhet stöttar medlemmarnas intressen på många sätt och arbetar både 

kunskapsskapande och samverkande… 

3.1 Vad betyder arbetsgivarsamverkan för dig?  

3.2 På vilket sätt bidrar ditt arbete med arbetsgivarsamverkan för 

medlemmarna? 

3.3 Vad underlättar respektive försvårar arbetsgivarsamverkan mellan 

medlemmarna? 

3.4 Hur upplever du behovet av arbetsgivarsamverkan för medlemmarna? 

3.5 Beskriv hur du tror att arbetsgivarsamverkan kan hjälpa till med hanteringen 

av bristen på maskinförare?  

4. Kompetensförsörjning  

Aktuella svårigheter i er bransch är bland annat brist på maskinförare och 

kompetens hos maskinförare… 

4.1 Vad betyder kompetensförsörjning för dig? 

4.2 Vilka projekt hos [partsintermediären] är kopplat till kompetensförsörjning? 

4.3 På vilket sätt kan kompetensförsörjningen lösa arbetskraftsbristen på 

maskinförare? 

4.5 Beskriv hur matchningen mellan maskinförare och medlemmar ser ut? 

4.5.1 Hur fungerar det i praktiken? 

4.7 Vad underlättar respektive försvårar att genomföra utbildningsinsatser? 

4.8 Görs det några konkreta åtgärder för att attrahera lärare/instruktörer till 

[partsintermediären] Skolan? 

4.9 Finns det några konkreta åtgärder/projekt som görs för att hantera 

maskinförarbristen? 

5. Förutsättningar, kontakter och samarbeten  

5.1 Beskriv vilka dina huvudsakliga kontakter är? Medlemmar/ledare, 

Myndigheter, samarbetspartners, liknande förbund etc.  

5.1.1 Ge exempel på hur kontakten med dessa ser ut?  

5.1.2 Hur påverkar dessa samarbeten er verksamhet/ditt arbete?  

5.1.3 Vad anser du vara din viktigaste uppgift i kontakt med dessa? 



73 
 

5.2 Vilka resurser finns att tillgå för att bedriva en verksamhet som 

[partsintermediären] så som;  

5.2.1 Ekonomi  

5.2.2 Andra praktiska resurser 

5.2.3 Sociala resurser 

5.2.4 Organisatoriska resurser 

5.3 Vilka förbättringsmöjligheter finns för [partsintermediären]?  

5.3.1 Och förbättringsåtgärder för att hantera maskinförarbristen? 

5.4 Beskriv ett eller flera projekt som du skulle vilja utveckla men inte har 

möjlighet till idag? 

5.4.1 Varför vill du utveckla detta projekt?  

6. Övriga frågor 

6.1 Är det något som du vill tillägga som vi inte berört under intervjun? 
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPPER 
Bakgrund 

• Namn 

• Titel/befattning 

• Anställda på företaget 

• Huvudsakliga arbetsuppgifter 

• Utbildningsbakgrund 

 

Frågor till medlemsföretagen 

• Kan du berätta kortfattat om hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig? 

• Vad underlättar ditt arbete 

• Vad försvårar ditt arbete? 

• Kan du ge exempel på olika typer av medlemsstöd/service som 

[partsintermediären] erbjuder? 

• Vilka andra typer av stöd/service erbjuder [partsintermediären] sina 

medlemsföretag? 

• Vilka av dessa berörs/involveras av ditt arbete? 

• Är det något medlemsstöd/service som du tycker saknas? Vad då i så fall? 

• Kan du beskriva [partsintermediären]s huvudsakliga mål med sin 

verksamhet? Vad gör [partsintermediären]? 

• Beskriv hur matchningen mellan maskinförare och medlemmar ser ut? 

• Hur fungerar det i praktiken? 

• Vad underlättar respektive försvårar att genomföra utbildningsinsatser?  

• Hur ser ni på [partsintermediären]? 

• Vad ger det dig/er? 

• Positivt/negativt? Varför 

• Vad förväntar du/ni av [partsintermediären]? 

• På vilket sätt? 

• Hur upplever ni detta? 

• Andra synpunkter? 
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BILAGA 4. GEMENSAM FÖRFRÅGAN OM 

DELTAGANDE 
Hej!  

 

Under perioden februari - maj kommer jag, Lars Ludvigsen, genomföra en 

studie gällande [partsintermediären]s strategiska kompetensförsörjning. Studien 

är en masteruppsats från Linköping universitet. Jag kommer att analysera 

villkoren för era utbildningssatsningar, arbetsgivarsamverkan och medlemsstöd. 

Information om studien och dess tidsplan finns bifogat i detta mejl.  

 

Jag kommer ta personlig kontakt med några av er angående intervjuer och andra 

samarbetsformer. Vill även passa på att tacka er för möjligheten att bedriva 

denna studie inom ert förbund, det kommer bli väldigt spännande!  

 

Ser fram emot ett gott samarbete.  

Ha en bra onsdag! 
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BILAGA 5. PERSONLIGT FÖRFRÅGANDE OM 

DELTAGANDE 
Hej [namn], 

 

Hoppas allt är bra. Jag kontaktar dig angående mitt pågående 

masterexamensarbete gällande villkoren för [partsintermediären]:s verksamhet.  

 

Jag vill med nöje boka in en intervju med dig på din arbetsplats vecka 11. 

Intervjun tar ca 1 h, men det är bra att avsätta 90 min ifall det drar ut på tiden.  

 

Om du vill medverka i studien får du gärna återkomma med förslag på dag och 

tid, så rättar jag mig efter din tillgänglighet.  

 

Ha en bra fredag! 

 

 


