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Sammanfattning
Föreliggande rapport fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga, det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för
att hantera välfärdsutmaningar. Sektorerna fyller olika funktioner i vårt samhälle, men
samhällskontraktet är statt i förändring. Allt fler tjänster inom välfärdsområdet har under
de senaste decennierna utförts av privata företag. Nu vänder sig allt fler till civilsamhället
för att hitta lösningar för att hantera välfärdsutmaningarna. Samverkan över sektorsgränser för att lösa utmaningarna kan ses om en del i en större förändringsprocess som rör
samhällskontraktet.
I den här rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar sådan samverkan i praktiken. Vi fokuserar på följande frågeställningar:
•

Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan
mellan de tre sektorerna?

•

Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?

•

Vilka organisatoriska utmaningar finns vid samverkan mellan sektorer; och hur hanteras utmaningar?

Frågorna belyses och diskuteras med hjälp av tre fallstudier, kallade Kooperativet,
Projektet och Partnerskapet. Forskningen har en så kallad explorativ fallstudiedesign,
och vi har genomfört individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga, företagen och civilsamhällets organisationer i de tre fallen. Totalt
har cirka 30 intervjuer och ett antal informella dialoger genomförts. Vi har också studerat
dokument, och genomfört återföringsdialoger med representanter för de tre samverkansinitiativen.
De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är i omvandling. Den
här rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika
relationer snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker.
Samtliga fall illustrerar betydelsen av nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så
kallade gränsgångare. Dessa personer behöver också besitta det vi kallar intersektoriell
kompetens, det vill säga kunskaper om och erfarenheter av andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga och utveckla – tidshorisonten för samverkan behöver därför vara lång. Själva samverkan är också tids- och
resurskrävande samt förknippad med en hög grad av komplexitet. Våra studier ger genom
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framförallt i två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat
sektorslogik tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Samtidigt ser vi
att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar, vilka
vi sammanfattar i termer av fem K:
•

Kompetens – Det krävs drivande gränsgångare som har det vi vill kalla för
”intersektoriell kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen (gränsobjektet).

•

Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker, (andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en del av).

•

Kapital – Det krävs finansiellt kapital, även från det offentliga. Privat kapital och
ideellt arbete kan bidra, men förslår inte i de studerade fallen.

•

Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna eller i de externa förutsättningarna blir omfattande, tappar samverkan fart eller blir en omöjlig uppgift.
Det behövs en lång tidshorisont.

•

Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika
sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara – att hitta personer i en
annan sektor som har samma eller liknande inställning till den aktuella samhällsfrågan
och/eller målgruppen – att vara öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna
fungerar – att i möjligaste mån försöka anpassa tempo och rytm till andra samverkande
organisationer.
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Förord
Forskningsprojektet Sektorsöverskridande organisering (SÖS) som avrapporteras i den
här rapporten har bedrivits vid HELIX Competence Centre vid Linköpings universitet, i
nära samarbete med Linnéuniversitetet som också delfinansierat studien.
Forskningsledare för projektet är Malin Tillmar, professor i entreprenörskap vid Linnéuniversitetet och gästprofessor i företagsekonomi vid HELIX Competence Centre. Som
forskningsledare ansvarade Tillmar för val av fall, initiala dialoger och säkerställande av
access, i fallet Partnerskapet tillsammans med Lena Högberg. Studiens design skedde i
samarbete mellan Tillmar, Gustavsson och Högberg, samt i dialog med HELIX partnerorganisationer. Högberg ansvarade för den empiriska studien av Partnerskapet, Erik
Rosell och Malin Tillmar genomförde studien av Projektet medan Louise Svensson och
Maria Gustavsson ansvarade för studien av Kooperativet. Svensson, Rosell och Högberg
har huvudsakligen författat respektive fallbeskrivning. Analyserna har genomförts av hela
forskar- och författargruppen tillsammans.
Vi vill tacka VINNOVA och de båda universiteten samt HELIX Partnerskap för finansieringen av den här studien. Särskilt tack till HELIX partnerorganisationer – Region Östergötland, Coompanion samt Hela Sverige ska Leva och FAMNA – för förslag på samverkansinitiativ att studera. Sist men inte minst ett stort tack till de organisationer som
öppnat upp sina verksamheter för våra studier, och till alla de personer vi intervjuat.
.
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Introduktion – Varför studera
sektorsöverskridande samverkan?
Rapporten fokuserar på organisering och samverkan över sektorsgränser mellan det offentliga,
det privata och civilsamhället. Den samverkan som studeras sker för att hantera välfärdsutmaningar. I rapporten diskuteras processer och förutsättningar som främjar respektive hindrar
samverkan över sektorsgränser i praktiken.
Privat sektor, offentlig sektor och civilsamhället fyller olika funktioner i vårt samhälle. Över
tid har olika så kallade välfärdsregimer utvecklats i olika länder (Esping-Andersen 1990) där
sektorernas roller har varierat mellan länder. Sverige och de andra skandinaviska länderna har
haft en särskild välfärdsmodell där det offentliga har tagit ett helhetsansvar för välfärdstjänster
av olika slag, såsom vård, skola och omsorg om svaga grupper i samhället (ibid). I så kallade
Anglo-Saxiska välfärdsregimer, så som exempelvis i USA och Storbritannien, har privata företag levererat sådana tjänster i större utsträckning. I så kallade konservativa välfärdsregimer,
såsom i mellersta och södra Europa, har välfärdstjänster oftare fallit på civilsamhällets ansvar.
I och med införandet av nya styrmodeller för offentlig sektor under samlingsnamnet New Public
Management, NPM, (Hood 1991; Almkvist 2006), började det så kallade samhällskontraktet
att omförhandlas under 90-talet (Wijkström 2012). I flera tidigare rapporter har vi beskrivit och
diskuterat de offentliga marknader som uppstod (Sundin & Rapp 2006; Sundin & Tillmar
2010). Samhällskontraktet är fortfarande statt i förändring. Välfärdsutmaningarna är många,
och nu vänder sig allt fler mot civilsamhället för att hitta lösningar för att hantera samhällsutmaningar, som vi diskuterar i den här rapporten, vilka kan ses om en del i en större
förändringsprocess som rör samhällskontraktet.
I en svensk kontext är det sedan några år tillbaka ett uttalat politiskt syfte att finna former för
samverkan över sektorsgränser. ”Staten, landstingen, regionerna och kommunerna måste samverka. Likaså måste den offentliga sektorn samverka med företagen och med civilsamhället för
att nå framgång” (www.regeringen.se, 2016-04-29). Samtidigt är det en vidare fråga som inte
bara berör en svensk kontext. Forskning visar att välfärdssystemen utmanas i hela Europa,
genom förändrad demografi, minskande resurser och politiska omprioriteringar (Bode 2010;
Trägårdh 2007). Sjukskrivningar och utanförskap är växande problem, samtidigt som det sker
en ökande migration. Globala trender som NPM och NPG (New Public Governance) har under
en tid påverkat samhällsorganiseringen (Christensen & Laegreid 2001; Pollitt & Bouckaert
2011) bland annat genom att styrmetoder och modeller från privat sektor fått allt större betydelse även inom offentlig sektor. Det läggs ett ökat fokus på samverkan med civilsamhället, inte
bara som en röst för inkluderande välfärd utan också som utförare av välfärdstjänster (Osborne
2010; Wijkström 2012). I skrivande stund rör den dagsaktuella debatten också civilsamhällets
roll för en demokratisk samhällsutveckling, även mellan valåren (DN Debatt, Adams m.fl.

1

2018-08-29; Sahlberg 2018-08-30)1.
I praktiken innebär det här att organisationer från både offentlig och privat sektor samt civilsamhället i dagsläget både samverkar och konkurrerar på offentliga marknader. För att involvera civilsamhället organisationer har en ny så kallade ”Överenskommelse” mellan regeringen
och det civila samhället” undertecknats under 2018 (www.regeringen.se; Dnr: Ku2018/
00152/D). Den nya överenskommelsen innebär bland annat att en ny stödstruktur för dialog
mellan den offentliga sektorn och civilsamhället etableras. Runt om i landet har det pågått och
pågår nu på regional och lokal nivå så kallade överenskommelseprocesser mellan civilsamhällets organisationer och det offentliga2. Den så kallade Civilsamhällesutredningen (SOU
2013:16) visade på civilsamhällets mångfald och genomslagskraft men också på en rad utmaningar. Samverkan lyfts fram som en viktig lösning. Exempelvis föreslås förenklade regler för
upphandling och tydligare reglering av IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap). Samverkan mellan civilsamhälle och företag diskuterades inte i utredningen. Någon diskussion om multisektorsamverkan, det vill säga samverkan där organisationer från mer än två sektorer är representerade, är inte heller utvecklad. Det är möjligheter och hinder för sådan samverkan som kommer
att diskuteras i den här rapporten.
En viktig insikt från tidigare forskning är att gränserna mellan de tre samhällssektorerna
förändras och blir allt otydligare (Wijkström 2012; Gawell 2014) och att det vid genomförande
på arbetsplatsnivå är svårare än många hoppats att organisera över sektorsgränser (Sundin &
Tillmar 2010). Representanter från de olika sektorerna agerar med utgångspunkt i olika tankesätt och förstår inte alltid varandra (Tillmar 2009). Scenariot innebär många utmaningar för alla
involverade organisationer – multinationella företag, småföretag, ideella föreningar, kooperativ
och offentliga organisationer – och detta ställer i allt större utsträckning krav på att finna former
för organisering och samverkan mellan sektorerna. Forskning om hur organisering över sektorsgränserna fungerar i praktiken är dock begränsad, särskilt i en svensk kontext. I det forskningsprojekt, som presenteras i rapporten, har vi därför lagt ett fokus på just de organisatoriska utmaningarna och de olika samverkanslösningar som nu provas på olika håll i samhället.

Syfte och forskningsfrågor
Syftet med rapporten är att bidra med kunskap om organisering och samverkan över sektorsgränser mellan offentliga organisationer, privata företag och civilsamhällets organisationer. Av
särskilt intresse är att studera den organisering och samverkan som sker i det praktiska genomförandet och de förutsättningar som finns för sektorsöverskridande samverkan. Syftet preciseras i följande frågeställningar:
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Huruvida organisationer som bygger på religiös grund ska få statligt stöd eller inte, och hur detta
påverkar demokratin är den brännande frågan i skrivande stund. Frågan ligger dock utanför ramen för
denna rapport.
2
www.overenskommelsen.se; se också specifika studier av till exempel en nationell process, Söderberg
2011, eller en lokal process, Hallström 2015.
2

1. Hur beskriver och uppfattar de involverade aktörerna organisering och samverkan mellan
de tre sektorerna?
2. Vilka förutsättningar främjar respektive hindrar samverkan mellan sektorerna?
3. Hur hanteras de utmaningar som finns vid samverkan mellan sektorer?
Rapportens empiri baseras på tre fallstudier. De tre fallen som studeras (kallade Kooperativet,
Projektet och Partnerskapet) berör välfärdsområden där samtliga tre sektorer är involverade i
organisering och samverkan över sektorsgränserna.
Innan vi går vidare behöver vi förtydliga några begrepp som används flitigt i rapporten. Med
organisering menar vi de processer genom vilka aktörer samordnar sina handlingar och aktiviteter och förhåller sig till varandra i interaktionen (Weick 1995). Samverkan definieras brett
som interaktion om något, i ett specifikt syfte (Danermark 2004) och att någon slags gräns
överskrids (Lindberg 2009). I den här rapporten använder vi begreppet samverkan när vi talar
om interaktion om något över organisationsgränser, i ett specifikt syfte3. Termen samarbete
använder vi för att beskriva när personer arbetar tillsammans utan att någon organisationsgräns
eller sektorsgräns överskrids.

Läsanvisning och rapportstruktur
Rapporten är strukturerad som en traditionell forskningrapport såtillvida att nästkommande
kapitel beskriver den teoretiska tolkningsramen som i senare kapitel används för att analysera
fallstudierna. I samma kapitel går vi också igenom viktiga resultat från tidigare forskning om
samverkan över sektorsgränser. Därefter följer ett kapitel som redogör för hur vi gått tillväga
vid urval av fallen, insamling av empirisk information samt analys.
Rapportens mest omfattande del är beskrivningarna av de tre studerade fallen om sektorsöverskridande samverkan. Kooperativet, Projektet och Partnerskapet beskrivs och diskuteras i tur
och ordning. Den som är specifikt intresserad av ett särskilt fall hänvisas därmed till det aktuella
kapitlet. Kapitlen inleds med en processbeskrivning av hur samverkan utvecklats över tid, och
övergår sedan i en tematiserad diskussion med utgångspunkt i ovanstående forskningsfrågor.
I kapitlet därefter jämför vi resultaten mellan de tre fallen och diskuterar skillnader och likheter,
med utgångspunkt i den teoretiska tolkningsram som presenterats i nästa kapitel medan
slutsatser och rekommendationer redovisas i det sista kapitlet.
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Ytterligare ett närliggande begrepp, som var mer populärt i policydebatten föregående decennier, är
samordning. Samordning handlar om att få aktiviteter och insatser att hänga ihop, efter varandra,
exempelvis i en vårdkedja (Westrin 1986). Samordning skiljer sig också från samarbete och samverkan
genom att det kan göras av andra, vid annan plats och tidpunkt (Lindberg 2009).
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Samverkan över sektorsgränser
Inom samhällsvetenskaperna debatteras ständigt hur stor del av våra handlingar som styrs och
bestäms av strukturer, och vad vi som enskilda aktörer och/eller grupper av aktörer kan påverka
i förändringsprocesser. Samhällets indelning i de tre olika sektorerna offentligt, privat och civilsamhället kan ses som en struktur. Förgivettagna sätt att göra saker i olika sektorer utvecklas
över tid, och de både påverkar och påverkas av strukturen. Det sker delvis som ett resultat av
lagar och regler och delvis som ett resultat av socialiseringsprocesser i de olika organisationerna. När samverkan sker över sektorsgränser både utmanas och synliggörs det som tas för givet
inom ramen för en specifik organisation. Här lyfter vi fram tidigare studier som hjälper oss att
förstå de strukturer och processer som kan påverka och påverkas av sektorsöverskridande
samverkan.

Samverkan – vad och varför
Samverkan har kategoriserats på flera olika sätt. Bland former för samverkan listar Lindberg
(2009) allianser, koalitioner, joint venture och nätverk, men författaren lyfter bland annat också
fram två av de samverkansformer vi studerar i denna rapport: partnerskap och projekt. De
partnerskap som diskuteras av Lindberg rör sådana mellan privat och offentlig sektor. Lindberg
konstaterar (med hänvisning till Mörth & Sahlin-Andersson 2006) att det finns ett antal svårigheter och dilemman med sektorsöverskridande samarbete som rör till exempel organisationernas självständighet, avgränsningar av uppgifter, trovärdighet i termer av legitimitet inom ramen
för olika normer och regelsystem, samt vem som kan hållas ansvarig. Projekt är avgränsningens
organisationsform (Söderlund 2007). Lindberg (2009) lyfter bland annat fram fördelen att de
som deltar kan koncentrera sig på sin uppgift, samt nackdelen att det blir en svagare relation till
den ordinarie verksamheten.
Kooperativ, eller ekonomiska föreningar, är en organisationsform som bygger på medlemskap
(Defourny & Nyssens 2010). I de fall medlemmarna representerar olika organisationer innebär
själva kooperativet i sig en samverkan. Kooperativ med medlemmar från olika sektorer blir i
sig själva en form av hybrid organisation som verkar i skärningspunkten mellan samhällets
sektorer (Hedin m.fl. 2015).
Orsakerna till samverkan behöver inte alltid överensstämma med de argument som framförs för
samverkan, menar Lindberg (2009). Som vi nämnde inledningsvis beskrivs samverkan ofta som
ett sätt att lösa komplexa problem, och så snart det gäller det offentliga och/eller välfärdsfrågor
blir argumenten ofta ideologiska. Kunskapsöverföring och effektivitet är andra vanliga argument för samverkan. Även om det också kostar att samverka kan effektivitet också vara en
orsak till samverkan, om man exempelvis vill uppnå skalfördelar (ibid). Samverkan kan också
vara ett sätt att skapa ökad stabilitet och/eller legitimitet. Graden av frivillighet varierar dock.
5

Ibland orsakas samverkan av en maktasymmetri, där en organisation kontrollerar eller utövar
påtryckningar på en annan, och ibland är den påtvingad av lagstiftningen. En av de kanske
vanligaste orsakerna till samverkan är dock ömsesidighet, menar Lindberg (2009). Det handlar
om att organisationer tillsammans kan uppnå mål som de inte kan uppnå själva. I den internationella litteraturen kallas dylika situationer av ömsesidig nytta av samverkan för ”collaborative advantage” (Moss Kanter 1994). Övergripande har forskning visat att just det gemensamma
syftet är en nyckel till välfungerande samverkan (Danermark 2004).

Civilsamhället som sektor
Begreppen offentlig sektor respektive privat sektor är väl etablerade. Den ”tredje sektorn” har
många namn. Ibland används till exempel ideell sektor eller idéburen sektor. Begreppet social
ekonomi har också blivit allt vanligare, inte minst i EU- och policysammanhang, för att beskriva
organiserad verksamhet med samhälleligt syfte som sker utanför offentlig sektor. Här ingår då
såväl ideell verksamhet (folkrörelser, stiftelser, intresseorganisationer) som den etablerade kooperationen (inklusive större kooperativ som Coop Forum, Lantbrukarnas Riksförbund LRF
och Södra Skogsägarna) och den så kallade nykooperationen (såsom arbetsintegrerade sociala
företag) (Wijkström & Lundström 2002). Sedan 1990-talet har ordet civilsamhället kommit att
användas allt mer, även inom forskningen (Amnå 2005; Trädgårdh 2007; Wijkström 2012). På
engelska används ibland uttrycket ’civil society’ och ibland ’civic sector’ eller ’voluntary
sector’.
Även i det här forskningsprojektet har vi mött olika begrepp i de olika empiriska sammanhangen – fallbeskrivningarna i rapporten följer de begrepp som används i respektive sammanhang4. I de teoretiska och analytiska diskussionerna har vi valt att följa den pågående trenden
samt Stockholm Centre for Civil Society Studies benämning och använder begreppet civilsamhället. Det är också det begreppet som används av Sveriges Regering, som ser civilsamhället som ”en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor
organiserar sig och agerar tillsammans i gemensamma intressen. I området ingår allt från nätverk, ideella föreningar till registrerade trossamfund med mera.” (www.regeringen.se, 201808-09). Regeringens proposition (2009/10:55) avgränsar civilsamhället till ”aktörer vars syfte
inte är att skapa vinst för medlemmar, ägare eller annan person. Syftet för dessa sammanslutningar är i stället allmännyttigt eller att möta ett behov bland medlemmarna själva, vilket i
sig ofta kan betecknas som allmännyttigt.” (ibid, s. 9). Ekonomisk verksamhet finns även i
civilsamhället, men som ett medel snarare än som ett mål. De vanligaste associationsformerna
i civilsamhället är ideella föreningar, trossamfund och stiftelser.
Huruvida en ekonomisk förening ska inkluderas i civilsamhället behöver avgöras från fall till
fall beroende av synen på vinst enligt regeringens proposition (2009/10:55, En politik för det
civila samhället). Samfällighetsföreningar och aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning kan också anses ingå i civilsamhället, om syftet är allmännyttigt snarare än att skapa vinst.

4

För en teoretiskt orienterad begreppsutredning, se t.ex. Amnå (2005) och Wijkström (2012).
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Samverkan över sektorsgränser – komplexa blandformer
Samverkan över sektorsgränser är inte bara omdebatterat med politiska förtecken, samverkan
har också varit föremål för forskning i flera olika teoretiska fält – i termer av socialt och samhälleligt entreprenörskap (Berglund m.fl. 2012), av civilsamhällets förändrade roll (Wijkström
m.fl. 2004; 2012) och av New Public Governance (Osborne 2010; Pestoff m.fl. 2013). Inom
respektive forskningsområde påvisas såväl möjligheter som utmaningar för organisering över
sektorsgränser.
Hur komplex blandningen av sektorer blir när såväl huvudman som finansiär och utförare kan
vara från antingen offentlig eller privat sektor visas i figur 1 som är en ombearbetning efter
bland annat Christensen m.fl. (2005). Figuren illustrerar de olika tänkbara kombinationerna i
den komplexitet som råder, då den organisation som är huvudman5 tillhör en av de tre sektorerna, finansieringen kommer från en annan av sektorerna, och produktionsutrustningen och personal hänförs till ytterligare en sektor. Den sista raden i figuren illustrerar att det endast i mycket
få av de möjliga kombinationerna är fråga om en renodlad sektorstillhörighet.

Figur 1

Former av multisektororganisering

Så kallad multisektorsamverkan (tre eller fler parter) har dock sällan varit i fokus utan sådan
forskning är fortfarande eftersatt. Forskning om multisektorsamverkan i europeiska och
skandinaviska välfärdssamhällen är sällsynt. Det finns fler exempel på sådan samverkan dokumenterad från USA, där civilsamhället länge haft en större roll när det gäller social välfärd
(Kania & Kramer 2011). I deras studier tas utgångspunkt i de icke vinstdrivande organisationerna och författarna framhåller att de här organisationerna kan få större genomslagskraft och gå
från isolated impact till collective impact genom att på ett strukturerat sätt samarbeta med de
andra sektorerna.
Den forskning som i övrigt finns att nyttja rör organisering och samverkan mellan två av sektorerna, antingen offentligt-privat; offentligt-civilsamhället; eller civilsamhället-privat. Nedan
diskuteras samverkan över dessa sektorsgränser en i taget.

Ordet huvudman är ett juridiskt begrepp som handlar om vilken organisation som har ansvar för och
ytterst kontrollerar en viss verksamhet. Inom förvaltningsrätten är t.ex. huvudmannen den statliga myndighet eller kommun om har ansvaret för viss verksamhet, medan man i civilrätten talar om verklig man,
som är den eller de personer som ytterst kontrollerar verksamheten. Företag och föreningar anmäler t.ex.
verklig huvudman till bolagsverket.
5
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Organisering av välfärd mellan det offentliga och det privata är relativt välstuderat i såväl
Sverige som internationellt, i form av till exempel privat-offentliga partnerskap (Osbourne
2000; Mörth & Sahlin-Andersson 2006) och på offentliga marknader (Le Grand 2007; Lindberg
& Blomgren 2009; Ahrne m.fl. 2015). Studier visar på utmaningar för små organisationer och
fördelar för stora koncerner på dessa marknader (Sundin & Tillmar 2010). Ytterligare resultat
visar på svårigheter som rör förtroende mellan aktörer från olika sektorer (Tillmar 2009; Högberg, Sköld & Tillmar 2018). I en nyutkommen studie av hur en kommun förbereder sig för
gränsöverskridande organisering finner Mörndahl (2018) att aktiviteter i organisationer skapar
särskilda rytmer. Det blir centralt i samverkan att aktörer och organisationer ”taktar”, genom
att exempelvis anpassa sina rytmer och aktivitetsmönster till varandra.
Organisering på gränsen mellan staten och civilsamhället har diskuterats i termer av förändrade
idétraditioner för bidragsgivande och ett förändrat samhällskontrakt (Wijkström 2012), liksom
i mer statsvetenskapliga termer som New Public Governance och samproduktion av tjänster
(Osborne 2010; Pestoff m.fl. 2013). De senare diskuterar hur civilsamhällets involvering i produktion av offentliga tjänster kan stärka medborgarnas delaktighet såväl som tjänsternas kvalitet. Det angreppssätt som föreslås av Kania och Kramer (2011) för att nå collective impact kan
ses som ett exempel på en samproduktionsmodell utvecklad för den nordamerikanska kontexten. Många studier betonar emellertid också vikten av att uppmärksamma oavsiktliga konsekvenser av New Public Management och New Public Governance på det interna funktionssättet
i civilsamhällets organisationer, liksom vikten av att värna om sektorns särdrag (Eikenberry &
Kluver 2004; Wijkström m.fl. 2004). Varnande röster om vad som händer om logiken från privat
sektor blir rådande inte bara i offentlig sektor utan även i civilsamhället, hörs från flera forskare
med fokus på civilsamhället. Då civilsamhällets organisationer går från sin traditionella funktion som röst för bland annat svaga grupper, till att erbjuda service till dessa grupper, konkurrerar de med privata aktörer på offentliga marknader (Lundström & Wijkström 2012). På de här
marknaderna frodas dock framförallt de stora privata företagen (Sundin & Tillmar 2010; Sköld
& Tillmar 2015), vilka trivs ”som fisken i vattnet” (Lundström & Wijkström 2012) där marknadslogik råder. Sammantaget menar många att nedmonteringen av det offentliga och uppgraderingen av privat sektors logik leder till vad Trädgårdh (2012) i en kapitelrubrik kallar ”Det
borgerliga samhällets återkomst”. Den här utvecklingen är måhända särskilt tydlig i den svenska välfärdsstaten, men fenomenet är internationellt. I Storbritannien, där det offentliga under
2000-talet uppmuntrats att samverka med civilsamhällets organisationer, har det visat sig att de
senare hamnar i oönskade och obekväma organisatoriska arrangemang som underminerade
deras förtroende varpå de nedvärderas (Milbourne & Cushman 2013). På liknande sätt menar
Bode (2010) att den samförvaltning mellan staten och civilsamhället som tidigare karaktäriserat
(äldre)omsorgen i Frankrike, Tyskland och England nu efter ”marknadsrationalitetens invasion”
blivit allt mer splittrad, flyktig och präglad av permanenta spänningar.
Gränslandet mellan privat företagande och civilsamhällets organisationer benämns ofta i termer
av socialt entreprenörskap eller samhällsentreprenörskap (se t.ex. Berglund m.fl. 2012). Empiriskt studeras allt från företagens inbäddning i lokala föreningar (1989) till ideella organisationer som driver kommersiell eller så kallad ”inkomstbringande” verksamhet (Wijkström m.fl.
2004) och privata företag med sociala syften (Sundin 2009). Forskningsfältet är stort både i
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Sverige och internationellt, och präglas i stor utsträckning av positiva tongångar. Detsamma
gäller forskning om hur privata företag och civilsamhället kan skapa shared value med hjälp av
strategiska satsningar på aktivt orienterad så kallad Corporate Social Responsibility (Porter &
Kramer 2011). Mer kritisk forskning visar krockar mellan non-profit- och for-profitlogikerna,
vilket illustreras tydligt i Schwartz (2012) studie av FairTrade. Även internationell forskning
om samverkan mellan traditionella företag och sociala företag visar på vikten av att lösa knutarna kring de motstående krafterna i en sådan samverkan (Di Domenico m.fl. 2009). En studie
av samverkan mellan socialarbetare och företag i Israel påvisar att den win-win relation som
framställs i teorin inte alltid materialiseras i praktiken (Makaros 2011). Även om de sociala
organisationerna genom samverkan fick finansiering och breddad kompetens till sin verksamhet blev relationerna asymmetriska och företagen krävde ett inflytande som var svårförenligt
med socialarbetarnas kärnvärden och professionella etik. Konfidentialitet, målgruppens bästa
kontra marknadsföringsrationalitet, är exempel på föremål för dilemman i samverkan (Makaros
2011).
Trots olika institutionella logiker sker alltså i dag i Sverige mycket samverkan, och sektorerna
sammanvävs på olika sätt (Tillmar 2012). Tidigare studier talar bland annat om organisatorisk
sammanvävning i projektform, och individuell sammanvävning, när till exempel individer i ett
lokalsamhälle ’sitter på flera stolar’, eller är nära bekant med någon från en annan sektor, och
detta medför att verksamhet kan äga rum (ibid).

Sektorer och institutionella logiker
Tidigare studier av organisering över sektorsgränser har visat att de förgivettagna, eller institutionaliserade, logiker som finns inom de olika sektorerna starkt påverkar organiseringen
(Berglund m.fl. 2012; Tillmar 2012). I den här rapporten används därför begreppen institutioner
och institutionella logiker för att synliggöra och förstå de referensramar som aktörerna utvecklar och använder för att tolka och förstå situationer och lämpliga handlingsalternativ (Thornton
m.fl. 2012). Institutionella logiker avser förgivettagna tanke- och handlingsmönster och kan
definieras som ”socialt konstruerade och historiskt betingade kulturella symboler och praktiker
– vilket inkluderar antaganden och värderingar – som förser individer och organisationer med
mening i deras dagliga verksamhet och försök att organisera tid och rum, varigenom deras liv
och erfarenheter reproduceras” (Thornton & Ocasio 1999: 804). Institutionella logiker är sinsemellan potentiellt motstridiga och konfliktfyllda. Aktörer kan förhålla sig till flera olika
logiker i olika situationer (Thornton m.fl. 2012). Organisationer kan alltså styras av flera olika
logiker samtidigt, vilket lyfts fram bland annat i litteraturen om socialt entreprenörskap
(Nicholls 2006; Palmås 2008; Tillmar 2012).
I den här rapporten använder vi begreppet ”institutionella logiker” för att beskriva de idealtypiska tanke- och handlingsmönster i olika sektorer som kan påverka samverkan. Dessa logiker har
påvisats i tidigare forskning och illustreras i figur 2. Det är viktigt att notera att det som
illustreras är just idealtyper. De olika kapitalformerna, rationaliteterna och kontrollmekanismerna finns i empiriska situationer i samtliga sektorer, ofta i kombination (se t.ex. Bradach &
Eccles 1989). Vad som dominerar är inte heller givet en gång för alla utan förändras genom en
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process, och uppfattas olika av olika individer.
Medan finansiellt kapital idealtypiskt är styrande i privat sektor, är civilsamhället fokuserat på
det sociala kapitalet (relationer mellan människor) och offentlig sektor på utveckling och tillvaratagande av humankapital (människors välmående, förmågor och kompetenser). Rationaliteten varierar också, såtillvida att privat sektor i sin idealform är styrt av ett kalkylerat vinstintresse, medan civilsamhället styrs av en annan typ av rationalitet som är mer ideell. Offentlig
sektor kan härvidlag ha inslag av flera olika typer av rationaliteter (Berglund m.fl. 2012).
Idealtypiskt sett kontrolleras också verksamheten på olika sätt i de olika sektorerna. Enligt
klassisk mikroekonomisk teori regleras privata marknader av prismekanismer, och hierarkier
som offentliga organisationer av auktoritet (Coase 1937; Williamsson 1975), medan sociala
sammanhang i till exempel det civila samhället kontrolleras och regleras av tillit (Ouchi 1980).
Vid kontroll inom privata företag är det resultatet (output) som är centralt. I den offentliga
byråkratin är det bland annat av rättssäkerhets- och demokratiskäl viktigt att följa givna processer och rutiner. I civilsamhällets organisationer sker kontroll och styrning genom gemensamma
värderingar och normer.
Det är när vi beaktar de ovanstående resonemangen sammantaget, och lägger figur 1 och 2
bredvid varandra, som komplexiteten i samverkan över sektorsgränser blir tydlig. Figur 1 visar
en mängd olika former av multisektororganisering, och figur 2 visar de logiker som möts vid
sådan organisering och samverkan. Att tidigare forskningsresultaten visar på såväl möjligheter
för samverkan där organisationer från olika sektorer kan komplettera varandra, som utmaningar
då olika logiker möts, är inte svårt att förstå mot denna bakgrund. Vi kan också konstatera att
multisektorsamverkan hittills inte studerats i någon större utsträckning ur organisatoriskt
perspektiv i en svensk kontext. I den här rapporten gör vi just detta.
Privat

Offentlig

Civilsamhället

Kapitalform

Finansiellt

Humant

Socialt

Rationalitet

Kalkylerande

Ideellt/Kalkylerande

Idébaserat

Kontroll

Resultatmätning
och Pris

Process och
Auktoritet

Värderingar/normer
och Tillit

Figur 2

Exempel på idealtypiska institutionella logiker i de tre sektorerna

Gränsobjekt och gränsgångare mellan sektorer
I internationell forskning om interorganisatoriska relationer av olika slag används till exempel
begreppet boundary spanner (March & Simon 1958) eller broker (Wenger 1998) för personer
som i sin yrkesutövning möter och interagerar med personer från andra organisationer. Vi översätter detta med begreppet ”gränsgångare”. På senare tid, och i takt med att olika former av
organisations- och sektorsöverskridande lösningar vunnit mark och uppmärksammats, har också gränsgångarnas roll och situation lyfts fram. Tidigare forskning visar att deras roll är viktig
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inte minst för att skapa förtroende (Vanneste 2016; Oomsels & Bouckaert 2017), förutsättningar
för lärande och kunskapsspridning (Gustavsson & Säfsten 2016) och innovation (Ryan &
O’Malley 2016).
Gränsgångare möter många utmaningar och spänningar, som kräver särskild kompetens
(Williams 2013). När de i gränsmöten interagerar med andra gränsgångare tvingas de
(om)förhandla sin kompetens för att tillsammans lösa problem ihop med andra gränsgångare
(Wenger 2010). Gränsgångare ges av andra eller tar själva viktiga positioner vid (sektors)
gränser mellan samverkande organisationer, även om det ibland är svårt att förutspå vem som
kommer bli en gränsgångare. En gränsgångare kan ta på sig rollen och uppgiften att vakta en
specifik gräns, men också rollen att vara den som korsar gränser för att upptäcka och utveckla
nytt (Wenger 2010). För att partnerskap över sektorsgränser ska kunna leda till samskapade
innovationer behövs gränsgångare som fungerar som nätverksbyggare, medlare och entreprenör, menar till exempel Ryan och O’Malley (2016). Gränsgångares karaktäristika och personliga engagemang har också visats ha betydelse för att få till stånd långsiktiga allianser för
hållbar förändring (Halvarsson Lundqvist & Gustavsson 2018).
Ovan definierades samverkan som interaktion omkring något i ett specifikt syfte. Vad gränsgångare samverkar och interagerar omkring kan vara ett så kallade boundary object, på svenska
gränsobjekt. Ett gränsobjekt kan vara en målgrupp, men också en fråga som engagerar. Att ha
ett tydligt så kallat gränsobjekt kan underlätta såväl samverkan som överföring av kunskap
(Carlile 2004). Tidigare studier i andra sammanhang, bland annat i ingenjörsarbete (Gustavsson
& Säfsten 2016) och inom äldreomsorg (Andersson, 2012), har visat att gränsobjekt är viktiga
för att etablera en gemensam förståelse.

11

Metod
Den forskning som ligger till grund för den här rapporten har en så kallad explorativ fallstudiedesign, där tre fall av sektorsöverskridande samverkan studeras med dokument samt individuella intervjuer och dialoger med aktörer från de tre sektorerna – det offentliga samt företagen och
civilsamhällets organisationer.

Forskningsansats, upplägg och urval
Detta forskningsprojekt är upplagt efter en interaktiv forskningsansats. Det innebär att forskare
och praktiker arbetar i nära samarbete, engagerade i ett gemensamt lärande, men bibehåller sina
olika roller, det vill säga det finns en tydlig arbetsdelning där forskarna återkopplar och
modifierar forskningsresultat baserat på praktikernas tolkningar samt ansvarar för den akademiska teoretiserings- och rapporteringsprocessen, medan praktikerna ansvarar för handlingslinjer och förändringar i praktiken (Aagard & Svensson 2006; Svensson m.fl. 2002; Elg m.fl.
2018).
I linje med ett interaktivt arbetssätt har uppläggningen av forskningsprojektet skett i dialoger
med nyckelpersoner från de berörda organisationerna som ingår i studien. Inledningsvis fördes
också dialoger med Region Östergötland, SE-UPP! (Den sociala ekonomins utvecklingspartnerskap) och Coompanion. Dessa organisationer är så kallade partners i HELIX Competence Centre (www.liu.se/helix). Partnerorganisationerna har fungerat som nyckelinformanter
och bollplank när vi i design- och planeringsskedet valde ut lämpliga fall av multisektorsamverkan. Att involvera flera sektorer i forskningssamarbete har inspirerats av Triple Helixmodellen (Etzkowitz & Leydesdorff 2000), vilken vi i det här projektet anpassat till den beskrivna samhällsutvecklingen genom att även inkorporera civilsamhället (jfr Carayannis &
Campbell 2012).
De tre valda fallen som studeras berör välfärdsområden där samtliga tre sektorer är involverade
i sektorsöverskridande organisering: Stöd till utsatta EU-migranter, arbetsintegration av funktionshindrade samt arbetsintegration av långtidsarbetslösa och nyanlända.
Fallen valdes utifrån följande kriterier:
•

Organiseringen rör samhällsrelevanta och aktuella välfärdsfrågor.

•

Organiseringen involverar organisationer från de tre sektorerna.

•

Organiseringen betraktas som samverkan (interaktion om något i ett specifikt syfte),
och är nyskapande.

De tre studerade fallen med samverkansformerna Kooperative, Projekt och Partnerskap presenteras kort nedan.
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Det förenings- och företagsägda Kooperativets verksamhet gick ut på att stödja funktionsnedsatta på deras väg till ett arbete. Kooperativet drevs som en ekonomisk förening, där eventuell vinst återfördes till verksamheten. Som kooperativ byggdes organisationen på medlemskap (Hedin m.fl. 2015) och styrelsen bestod av personer från både privat och ideell sektor. När
verksamheten startade upp erhölls stöd från Mål 3 och under en period från kommunalt håll.
Kooperativet finansierade sin verksamhet genom diversifierade tjänster såsom bemanningsverksamhet, konferensverksamhet och framför allt genom att på olika sätt stötta funktionsnedsatta genom arbetsträning på uppdrag av Arbetsförmedlingen.
Projektet finansierades av Europeiska socialfonden, vilken är utformad och drivs i ett partnerskap mellan Europeiska kommissionen och olika nationella myndigheter. Medel från EU
finansierar medlemsländernas verksamhetsprogram i form av projekt som kan drivas av olika
organisationer inom såväl offentlig, privat som ideell sektor. Svenska ESF-rådet är den statliga
myndighet som utlyser projektmedel på nationell nivå samt följer upp och utvärderar resultaten
från de projekt som beviljas medel. (europeiska socialfonden, http://ec.europa.eu. Svenska
ESF-rådet, https://www.esf.se/)
Partnerskapet kom till som ett initiativ för att mötas kring målgruppen utsatta EU-medborgare
och organiserades först som ett projekt där kommunen direktupphandlade en tjänst av Stadsmissionen och därefter som ett Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP. IOP är en form av partnerskap där en offentlig organisation och civilsamhället i form av en idéburen organisation ingår
partnerskap istället för att köpa och sälja tjänster till varandra enligt avtalsformer som omfattas
av upphandlingsrätten. IOP används framförallt för sociala insatser som omfattar bland annat
kvinnojourer, insatser för utsatta EU-medborgare och hemlösa, liksom insatser för personer
med missbruksproblematik (SOU 2016:78). Tanken är att IOP ska användas för sådana fall där
samverkan mellan exempelvis en kommun och en idéburen organisation kan bidra
med ”samhällsnyttiga insatser som inte kan åstadkommas på annat sätt” (SKL 2018: 16).
Samverkansformen IOP är förhållandevis ny och initierades 2010 av intresseorganisationen
Forum för idéburna organisationer med social inriktning (www.socialforum.se). Tillämpningen
av IOP varierar från fall till fall. Juridiken är bitvis oklar, bland annat för att det saknas
etablerade definitioner av vad IOP betyder. Välfärdsutredningen föreslår att IOP ska definieras
som ”en samverkansmodell som inte bygger på marknadsmekanismer och kommersiella kontrakt, utan grundas på ömsesidighet” (SOU 2016:78). Det är inte heller självklart vad som avses
med en ”idéburen organisation” då det även här saknas en legal definition (SKL 2018). Flera
kommuner har därför tagit fram en egen handledning för verksamheter som vill testa att
organisera enligt IOP med stöd bland annat från Sveriges Kommuner och Landsting. Under
våren 2018 tillsatte regeringen en utredare (Dir 2018:46) som ska utreda både IOP som samverkansform och föreslå en definition av ”idéburen organisation” med målet att möjliggöra för
fler idéburna verksamheter i välfärden.
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Datainsamlingsmetoder och genomförande
De datainsamlingsmetoder som används är följande:
•

Dokumentstudier

•

Individuella intervjuer

•

Återföringsdialoger

Inledningsvis gjordes en kartläggning av respektive fall med hjälp av dokument och individuella kvalitativa intervjuer. Dokumentstudierna genomfördes för att klargöra formella institutionella spelregler, och bidrar till förståelsen för de institutionella logikerna som influerar organiseringen av samverkan mellan aktörerna. Exempel på relevanta dokument är lagar och förordningar, stadgar och regelverk, policyrapporter, tidigare kartläggningar, kontrakt, överenskommelsedokument etcetera. De individuella kvalitativa intervjuerna genomfördes för att fånga de
involverade aktörernas uppfattningar om samverkan över sektorsgränser. Totalt intervjuades 34
personer i den här studien. I Projektet och Kooperativet har 10 personer intervjuats i respektive
fall, och i Partnerskapet 13 personer. Därtill har en (1) myndighetsperson intervjuats. I studiens
planerings- och inledningsskede under 2015–2016 genomfördes flera öppna dialoger med såväl
myndigheter som stödorganisationer. Merparten av intervjuerna genomfördes under år 2017. I
två av fallen (Partnerskapet och Kooperativet) ligger den initiala kontakten mellan forskarna
och projektledare/företrädare längre tillbaka i tiden, vilket framgår av respektive fallbeskrivning. Studierna avslutades med återföringsdialoger under sommarhalvåret 2018.
Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade och utgick från en intervjuguide med följande
teman:
•

Den konkreta samverkan – Exempelvis: Erfarenheter av samverkan och lärande mellan
aktörerna? Hur går samverkan till? Vem gör vad och varför? Vad och hur lär aktörerna vid
samverkan? Vilka delar av det konkreta samverkansarbetet fungerar bra och vilka är svårare? Varför?

•

Förutsättningarna för samverkan – Exempelvis: Vilka är de olika organisationernas
ansvarsområden i samverkan? Vilka regelverk styrs de av? Hur ser finansieringssystemen
ut? Vilken tidigare erfarenhet och kunskap finns av de andra sektorerna? Händelser som
haft betydelse för deras samverkan och gemensamma lärandet, samt förutsättningar som
främjat eller hindrat detta?

•

Hantering av utmaningar och möjliga lösningar – Exempelvis: Vilka utmaningar möter
aktörerna vid samverkan? Vilka lösningar och arbetssätt av samverkan har provats? Vilka
har fungerat/inte fungerat?

Den här formen av intervjuer innebär ett möte mellan forskaren och intervjupersonen, där
forskaren guidas av sina teman och forskningsfrågor men ställer öppna frågor följer upp, fördjupar och bygger vidare på intervjupersonernas svar och låter intervjun formas av deltagaren
och dennes kontext (Yin 2011). Intervjuerna var av det slag som söker förståelse för hur de
intervjuade själva uppfattar och förstår den aktuella samverkan och de deltagande organisationerna (Kvale & Brinkmann 2014).
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Den första bokstaven i intervjupersonernas fingerade namn såväl i fallbeskrivningar och diskussion som i bilaga 1 visar vilken sektor de kommer från eller representerar (Ideell/ Idéburen,
Privat, Offentlig).
Vid empiriinsamlingen kring Kooperativet utfördes intervjuer med 10 personer (se bilaga 1),
några av dem intervjuades fler än en gång. Intervjuer utfördes med centrala personer i Kooperativet på både strategisk och operativ nivå, samt med en kund och några samarbetsaktörer.
Samtliga personer har intervjuats antingen på deras egen arbetsplats, eller på universitetet.
Intervjuerna varade ca en timme, de spelades in och har transkriberats. Empirin består dessutom
av projektansökan och hemsidetext för Kooperativet. I fallet Kooperativet är det inte entydigt
vilken sektor flera av intervjupersonerna representerar då flera av dem helt enkelt var anställda
i Kooperativet och intervjuades i den rollen. Då Kooperativet hade sin tyngdpunkt i den ideella
sektorn jämfört med privat sektor (privat sektor representerades endast av en person även om
tankesättet i hela Kooperativet är klart påverkat av denne) och kopplingen till offentlig sektor
till största del handlar om pengainflöde, valde vi att sätta de här personerna som representanter
för ideell sektor (se bilaga 1).
Sammanlagt 10 intervjuer genomfördes med representanter från organisationer som är involverade i Projektet (se bilaga 1). Projektledare var behjälpliga i arbetet att välja representanter att
intervjua samt att organisera plats och tidpunkt för intervjuerna. Projektets referensgrupp hade
löpande möten under projekttiden, då dessutom flertalet centrala aktörer inom projektet
inkluderades. Intervjuerna genomfördes i anslutning till några av de referensgruppsmöten som
skedde inom ramen för projektet. Intervjuerna varade omkring en timme. De spelades in och
transkriberades. Forskarna samlade också in material genom att studera tillgänglig projektdokumentation såsom medierapportering, projektansökan, slutrapport från förstudie, intern projektdokumentation samt delrapporter från projektets faser.
Fallbeskrivningen om Partnerskapet bygger på material konstruerat genom dokumentstudier,
intervjuer och observationer. Personer med nyckelpositioner i fråga om Partnerskapet i
respektive organisation har intervjuats (se bilaga 1). Intervjuerna har huvudsakligen genomförts
som enskilda intervjuer och i form av ett personligt möte. Två av intervjuerna genomfördes av
praktiska skäl per telefon. Intervjuernas omfattning varierade beroende på den intervjuades roll
och involvering i Partnerskapet men varade typiskt sett en dryg timme med de mest involverade
gränsgångarna. Utöver intervjuerna med medverkande parter i Partnerskapet intervjuades en
representant för Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att ge en bild av hur SKL arbetar för
att stötta kommuner som vill organisera samverkan i form av IOP.
Dokumentation som används i fallbeskrivningen av Partnerskapet inbegriper nyhetsmedia om
fallet under perioden 2013–2018, hemsidor och verksamhetsbeskrivningar om de aktuella
organisationerna, dokumentation om IOP såsom initiala ”avtal”, överenskommelser, anteckningar från dialogmöten med mera, samt årliga uppföljningar och verksamhetsberättelser åren
2013–2016 som tillhandahölls av projektledaren. Utöver intervjuer och dokument har ett par
observationer genomförts av strategiskt utvalda möten mellan parterna i Partnerskapet.
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Bearbetning, analys och återföring
Data bearbetades och analyserades parallellt då intervjuer, dokument och återföringsdialoger
kompletterat och byggt på varandra. Den centrala analysenheten i respektive fall är den lokala
sektorsöverskridande samverkan. Analysarbetet genomfördes i två steg; inomfallsanalys och
jämförande analys. I båda stegen analyserades intervjuernas utsagor kvalitativt i relation till
forskningsfrågorna, de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning om sektorsöverskridande organisering.
Först analyserades varje fall för sig. De kvalitativa analyserna utgick från forskningsfrågorna
och vilka mönster av likheter och skillnader i det empiriska materialet som kunde identifieras
med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna och tidigare forskning. Analyserna genomfördes
först av ansvarig forskare, och därefter under analysmöten med hela författargruppen.
Vid återföringsseminarierna validerades informationen och forskarnas tolkningar. Eventuella
missförstånd kunde korrigeras och bilden av samverkan berikades av de deltagande aktörernas
olika bilder och reaktioner på forskarnas tolkningar av deras samverkan. Eftersom cirka ett år
passerat mellan genomförandet av merparten intervjuer (våren 2017) och återföringsdialogerna
(sommarhalvåret 2018) kunde också processbeskrivningen kompletteras vid dessa tillfällen. I
fallen Projektet och Partnerskapet genomfördes återföringsdialoger i seminarieform med en
grupp deltagare från respektive fall. Då Kooperativet gick i konkurs under studiens genomförde
avböjde de återföringsseminarium och återföringsdialogen skedde istället per telefon med
verksamhetsledaren och styrelseordföranden.
I det avslutande analyssteget har mönsterjämförelser mellan fallen gjorts under analysmöten
med hela forskargruppen. Fokus har legat på skillnader och likheter med avseende på rapportens
forskningsfrågor.

17

Fall 1 – Kooperativet
I kapitlet ges en fallbeskrivning av förenings- och företagsägda Kooperativet som bildades år
2007 i syfte att verka för att ge funktionsnedsatta6 ökade möjligheter till arbete. I december
2017 försattes Kooperativet i konkurs. Beskrivningen inleds med en bakgrund över Kooperativets tillblivelse och den verksamhet som bedrivits, samt hur Kooperativet var organiserat.
Sedan följer en processbeskrivning av vad samverkan kretsade kring i Kooperativet och aktörernas uppfattningar om denna samverkan. Därefter ges en sammanfattning av förutsättningar
som möjliggjort respektive hindrat samverkan. Kapitlet avslutas med en analys av utmaningar
som finns vid samverkan över sektorsgränserna i relation till Kooperativet och hur dessa
utmaningar kan hanteras.

Bakgrund och verksamhetsidé
Kooperativet var verksamt i L-län, ett län i Mellansverige bestående av ett tiotal kommuner.
Den huvudsakliga verksamheten fanns i två av de större kommunerna i länet. Det föreningsoch företagsägda Kooperativet bildades år 2007, först som en EU-finansierad förstudie inom
Mål 3 med ett efterföljande pilotprojekt. Grundidén i Kooperativet var att förbättra möjligheterna för funktionsnedsatta att komma ut i arbetslivet; ”av handikappade för handikappade”. Verksamhetsidén har således byggt på att ”ge personer med funktionsnedsättningar ökade möjligheter till arbete” (Kooperativets hemsida) och att på bästa sätt nyttja målgruppens kompetens.
I en förnyad projektansökan år 2011 står att ”Vi arbetar efter metoden att se möjligheten och
inte hindret”. Där lyfter de också fram att funktionsnedsatta ses som en underutnyttjad resurs i
samhället. En majoritet av de personer som Kooperativet tog emot i sin verksamhet via insatser
var personer med psykiska funktionsnedsättningar, men i viss mån även personer med fysiska
funktionsnedsättningar.
Över tid har olika delverksamheter vuxit fram inom ramen för Kooperativet. Det som stod i
fokus från starten var att utveckla bemanningsverksamhet för funktionsnedsatta; först hyrdes
de funktionsnedsatta ut till olika föreningar, men efter en tid hyrdes de ut till såväl privata som
offentliga kunder och kunder i civilsamhället. I likhet med andra bemanningsföretag var de
funktionsnedsatta anställda av Kooperativet men hyrdes ut för arbete, längre eller kortare
perioder, till olika arbetsgivare. Under en stor del av tiden då Kooperativet fanns utfördes även
administrativa tjänster av funktionsnedsatta, till exempel bokföring, bokslut och dokumentation
av medlemsregister, framförallt åt olika ideella verksamheter. Tidigt blev Kooperativet också
6

Begreppen funktionsnedsatta, funktionsvarierade och handikappade används som synonymer i det empiriska materialet. I denna text används det begrepp som intervjupersonerna har sagt i citat etc., och i
mer analytiska delar valdes ordet funktionsnedsatta för att få mer enhetlighet.
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ägare av en konferensanläggning, som bland annat specialiserat sig på att ta emot grupper med
funktionsnedsättning. Genom samverkan med Arbetsförmedlingen tog Kooperativet emot ett
stort antal personer inom ramen för FAS 37. För att kunna erbjuda fler personer arbete och
utveckla verksamheten ytterligare kring FAS 3 startades också ett antal mindre verksamheter
såsom cykelverkstad och café samt måleriverksamhet. På Kooperativets huvudkontor var
verksamhetsledare och ekonom stationerade. När FAS 3 började avvecklas riktades fokus mot
förstärkt arbetsträning. Förstärkt arbetsträning är en insats inom Arbetsförmedlingens jobb- och
utvecklingsgaranti som innebär att en person som är arbetssökande är på en arbetsplats för att
pröva sin arbetsförmåga (Arbetsförmedlingen 2018). För att kunna bedöma arbetsförmågan hos
personer som arbetstränade behövdes arbetsterapeuter. För att svara upp mot Arbetsförmedlingens krav anställde Kooperativet två arbetsterapeuter i slutet av år 2016.
Kooperativet hade år 2016, 20 permanent anställda i den egna verksamheten, varav 90 procent
tillhörde målgruppen, det vill säga personer med funktionsnedsättning. Hur många anställda de
hade i verksamheten varierade från år till år och inflödet av personer som tillkom via insatser
från Arbetsförmedlingen varierade också. Kooperativet finansierade sin verksamhet med en
kombination av olika ersättningar från Arbetsförmedlingen och kundernas betalning av Kooperativets tjänster (personaluthyrning och administrativ service). Under FAS 3-tiden kom nästan
alla intäkter via Arbetsförmedlingen, likaså vid förstärkt arbetsträning. En del pengar kom
också in via cykelverkstaden, caféet samt måleriverksamheten. En liten del av pengainflödet
utgjordes dessutom av avgifter för medlemskap i kooperativet. Kooperativet har på så sätt varit
starkt ekonomiskt beroende av den offentliga sektorn, det vill säga av att få personer anvisade
till sig från Arbetsförmedlingen via FAS 3 och förstärkt arbetsträning, även om det funnits fler
inflöden av pengar. Inflödet av anvisade personer, och därmed också pengar, från Arbetsförmedlingen till Kooperativets verksamheter minskade under år 2017. Detta sågs av Kooperativets styrelse som ytterst avgörande för konkursen i slutet av samma år. Under processbeskrivningen nedan beskrivs Kooperativets utveckling och avveckling mer ingående. Först
ges dock en beskrivning av vilka aktörer som var centrala och hur Kooperativet var organiserat.

Aktörer och organisation
Kooperativet drevs som en ekonomisk förening i form av ett kooperativ. Anledningen att kooperativ valdes var att den formen ansågs passa insatserna för målgruppen, jämfört med ett aktiebolag då vinstintresset är mer uppenbart. Fem ägare köpte in sig och blev därmed medlemmar
i kooperativet; Funktionsrätt L-länet (tidigare Handikappföreningarna L-län), Synskadades
Riksförbund i L-län (vilka drog sig ur år 2016), Handikappföreningarnas Samarbetsorgan,
Parasportförbundet L-län (tidigare L-läns Handikappidrottsförbund) och ett privat vårdföretag.

7

FAS 3 (eller så kallade sysselsättningsfasen) var en del av jobb- och utvecklingsgarantin – ett arbetsmarknadspolitiskt program som infördes i juli 2007. Inom programmet erbjöds personer som stod långt
ifrån arbetsmarknaden en sysselsättning hos en så kallade anordnare som Arbetsförmedlingen utsåg.
Sedan 31 januari 2018 finns inte denna åtgärd längre utan avvecklades efter beslut av Regeringen.
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Under etableringsfasen fanns Coompanion8 med och stöttade vid Kooperativets formering.
Kooperativets styrelse bestod av personer från ägareorganisationerna plus en adjungerad medlem i form av Kooperativets verksamhetsledare. Verksamhetsledaren fungerade som operativ
chef i Kooperativet och hade nära samarbete med både styrelse och anställda. Styrelsen bestod
därmed av fem (5) personer (från början 6); en (1) från privat sektor och fyra (4) från civilsamhället, det vill säga tyngdpunkten låg på civilsamhället. I ledningsgruppen ingick verksamhetsledare, ekonom, arbetsterapeut och samtliga platschefer för de olika delverksamheterna. I figur
1 nedan illustreras organiseringen i och kring Kooperativet såsom den beskrivs av de intervjuade personerna.

Figur 3

Kooperativets organisation och organisering

Den inre ringen i figur 1 illustrerar den interna samverkan i Kooperativet, där samverkan dels
står för när personer från olika sektorer interagerar, dels när personer samarbetar för att lösa
olika problem och uppgifter oavsett sektorstillhörighet. Den interna samverkan förekom på
både strategisk och operativ nivå, och däremellan. På den interna strategiska nivån var styrelsen
forumet för samverkan i samband med styrelsemöten, kvartalsmöten och årsmöten. På
styrelsemötena diskuterades idéer och strategifrågor om framtiden, till exempel uppstart av nya

8

Coompanion ger företagsrådgivning för kooperativa företag och finns på 25 platser i Sverige.
https://coompanion.se/.
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eller avveckling av verksamheter. När en akut fråga behövde diskuteras sammankallade styrelsen till ett extra möte för att behandla just den frågan, vilket illustreras i citatet nedan.
Jag tänker på, bara en sådan sak, att vi behöver ju inte vänta så där jättemycket på
beslut. Nu har vi det här, okej, vi lägger in ett förslag till AF, de har lovat att vi får
besked då och när vi får besked: då kör vi. Det är snabba beslut så. Det är inget
segdraget att dra i långbänk utan vi är väldigt förutseende och ger verksamhetsledningen mycket fria händer, så att det helt enkelt går att driva det på ett bra sätt.
Vi har lagt ramen och så kör vi. (Inga, styrelseledamot)
Den interna operativa nivån innefattade samarbete mellan anställda i Kooperativet och de som
var där genom FAS 3 eller förstärkt arbetsträning; mellan anställda i kärnverksamhet och de
som var bemanningsanställda; och mellan personer med olika arbetsuppgifter såsom cykelreparatörer och målare på olika orter. Samarbete på operativ nivå skedde således ständigt i det
dagliga arbetet, samt i viss mån även på personalmöten. En av arbetsterapeuterna vittnar om att
anställda inom Kooperativet hade olika bakgrunder och erfarenheter, samt i viss mån skilda
uppfattningar om enskilda individers behov i målgruppen, vilket påverkade samarbetet.
Vi har ganska mycket diskussioner kring varför man gör saker, kring rollbeskrivningar, arbetsroller – Vad gör en handledare på Kooperativet, vad gör en platschef
på Kooperativet och vad gör jag på Kooperativet? Inte helt klart och tydligt kanske.
Det är också sådana där saker som man får jobba på med precis som rutinen och
strukturen för deltagarna som vi har. De har också behov att bli kommunicerade
med och till, alltså har vi 10 deltagare så har vi 10 olika sätt man behöver lägga
fram saker på, så att alla är med på det man ska göra. Jag tror att den största utmaningen är att vi har olika synsätt, för att sammanfatta det; att vi kommer från olika
ställen. Vi har olika synsätt på de här deltagarnas behov. (Isadora, arbetsterapeut)
På den operativa nivån skedde samverkan mellan å ena sidan personer inom styrelsen och
ledningsgruppen, å andra sidan personer ute i Kooperativets olika delverksamheter, såsom
personal på caféet, cykelverkstaden och konferensanläggningen samt med arbetsterapeuterna.
Många berättar om en öppen kommunikation i Kooperativet. Till exempel platschefer och
anställda ansåg att de hade möjlighet att påverka ledningsgruppen och styrelsen i beslut rörande
verksamheten. På så vis blandades olika sektorers tankesätt i det dagliga arbetet, och samverkan
skedde mellan sektorerna samt mellan operativ och strategisk nivå. Gränsen mellan strategisk
och operativ nivå är därmed inte självklar, därav den streckade diagonala linjen och den dubbelriktade pilen mellan strategisk och operativ nivå i figur 3.
De externa aktörer som Kooperativet hade direkt samverkan med var kundorganisationer, där
funktionsnedsatta var placerade eller gjorde uppdrag samt Arbetsförmedlingen, som Kooperativet genomförde insatser åt. I figur 3 befinner sig dessa organisationer i den mellersta ringen.
Arbetsförmedlingen var en samverkanspart redan under tidigt skede och blev mer central för
Kooperativet under FAS 3. När fokus hamnade på förstärkt arbetsträning fortsatte samverkan
med Arbetsförmedlingen att vara central då arbetsterapeuterna hade dagliga kontakter med
Arbetsförmedlingen.
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Det fanns också andra externa aktörer som Kooperativet samverkade med, under kortare eller
längre tid, men mer indirekt via styrelsens och verksamhetsledarens externa kontakter. Aktörerna i den yttersta ringen i figur 3, var olika handikappföreningar, Samordningsförbunden, Coompanion och kommuner. Försäkringskassan kan ses som en intressent för Kooperativets verksamhet, då personer som skulle blivit sjukskrivna och erhålla ersättning från Försäkringskassan
istället fick arbetsträna i Kooperativet. Bland de aktörer som samverkade indirekt med
Kooperativet nämns också flera som det som vore önskvärt att utöka samverkan med, såsom
kommunen, Försäkringskassan och Samordningsförbundet, men också Region L-län. Så här
säger till exempel verksamhetsledaren om Samordningsförbundet:
Samordningsförbundet, de skulle jag vilja ha med. ... Vi skulle kunna göra bra saker
ihop om man är lite innovativ. Man kan inte gå bara efter boken, ”så här har vi alltid
gjort” och så. (Isak, verksamhetsledare)
Samordningsförbundet berättar att de idag inte direkt kan bidra till enskilda projekt som de
gjorde förr när Kooperativet i ett tidigt skede fick projektmedel, de arbetar nu på nya sätt, vilket
kan skapa en viss frustration även hos Samordningsförbundet.
Så från att då ha kunnat med våra medel stötta och hjälpa att bygga upp, så fick vi
endast vara rådgivande och vi fick skapa utbildningar och vi fick skapa mötesplatser
för diskussion om det här. Men alltså … aktörerna behöver ju ekonomiskt stöd.
(Olav, Samordningsförbundet)
Den sammantagna bilden av Kooperativets samverkan internt och externt var att då de var företags- och föreningsägda fanns både civilsamhället och privat sektor ständigt med i arbetet på
den strategiska nivån, men också på den operativa. Samverkan förekom tydligast inom styrelsen; mellan styrelse, ledningsgrupp och anställda; samt mellan arbetsterapeuterna och Arbetsförmedlingen. Externt samverkade Kooperativet tydligast med den offentliga sektorn. Samverkan förekom därmed mellan alla sektorer; privat, offentlig och civilsamhället.

Processbeskrivning – uppfattningar om samverkan
Här följer en beskrivning av Kooperativets etablering och avveckling, med särskilt fokus på hur
och vad de samverkat och samarbetat kring, samt möjligheter och hinder för samverkan inom
Kooperativet, samt mellan Kooperativet och andra aktörer (se figur 3) under verksamhetstiden.
Vi avslutar med en beskrivning av troliga orsaker till Kooperativets konkurs.
Etableringsfasen
Sedan starten av Kooperativet år 2007 har de samverkat kring att ge personer med funktionsnedsättningar möjligheter till arbete. Initialt var idén att få ut funktionsnedsatta i olika verksamheter som bemanningsanställda. Ett nätverk av personer samlades kring det gemensamma intresset för målgruppen, och Kooperativet startades.
Vi har alltid försökt att jobba för att få ut funktionsvarierade i arbete, det har varit
återkommande hela tiden när vi har hållit på. Inga [styrelseledamot] höll i något
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projekt från AF där vi pratade om att vi skulle försöka bilda någon form av kooperativ som får ut funktionsvarierade i arbete. Det här var under en tid då det var
världens rusch på arbetsmarknaden, alla fick arbete utom just den här gruppen som
föll tillbaka istället. Det var väl där det började. (Pär, styrelseordförande)
I tillblivelsen av Kooperativet formerades en styrelse. Varför just de personerna, som sedan
kom att ingå i styrelsen, hamnade just där beskrivs som att det gällde att hitta ”rätt” personer
och det gjordes framför allt för att de kände till varandra. Innan Kooperativet startade hade vissa
arbetat tillsammans i projekt och de ingick därmed i samma nätverk.
Men alltså vi har ju nätverkat in i varandra. Den ena är liksom i behov av den andra
för att det ska fungera egentligen. (Inga, styrelseledamot)
Styrelsemedlemmarna kom från olika typer av verksamheter. Någon uttrycker att de satt i styrelsen som individer och inte som representanter för ”sin” respektive hemorganisation. En annan talar om att se sig själv som representant för privat verksamhet i Kooperativet, men inte
som representant för det företag han kommer ifrån. Han menar att ”de ville ha mig med” för att
få in det privata tankesättet i Kooperativet, och för att det behövdes olika erfarenheter och
mångfald.
Jag kan ju tycka att vissa saker som kommer från den ideella sidan, är ogenomtänkta, kortsiktiga och bidragsberoende. (…) Jag ser ju att vi måste göra ett överskott. Ideella organisationer de faller ju tillbaks till att driva allting i projektform
och det ska sökas pengar hela tiden och så tar det projektet slut och så ska man söka
ett nytt projekt bara för att hålla igång personal. (Pär, styrelseordförande)
De intervjuade talar om att personerna från civilsamhällets organisationer såg till att vinstintresset inte tog överhand. En styrelseledamot från handikapprörelsen såg att dennes roll var att
föra in tillgänglighetsperspektivet, det vill säga uppmärksamma att alla oavsett funktionsnedsättning hade samma tillgång till lokaler och information som andra i verksamheterna, och att
ställa krav på justeringar för att detta skulle kunna uppnås.
Jag är ju den här som säger som – Om vi nu ska skaffa nya lokaler hur tillgängliga
är de, kan alla människor vara där? Jag har ju den rollen, jag är ju den där – ’pain
in the ass’ – det där kan vi inte göra. (Inga, styrelseledamot)
Sammantaget bildades en fruktbar dynamik mellan ideella och privata krafter som utgjorde en
fundamental bas för Kooperativet, där olika synsätt togs om hand.
Om jag kommer med någonting med uthyrningar eller så, då kan Inga [styrelseledamoten] och den ideella sektorn tycka – Ja, men det där, är inte det utnyttjande?
Allt arbete är väl utnyttjande i min värld. Det blir lite självkorrigerande det här. Om
jag har en affärsidé, då vet ju jag det att om jag tänker ideella sektorn också, då är
det lättare att få igenom. (Pär, från näringslivet, styrelseordförande)
I styrelsen fanns ännu fler aspekter som ställdes mot varandra såsom politiska åsikter och även
arbetsgivar- mot arbetstagarperspektiv.
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Vi har olika politiska åsikter och det kommer fram ibland, det är en utmaning. Samtidigt så är det ju bra att få bryta sina idéer med andra också, för att förstå att allt
jag tycker inte är det perfekta. Jag kommer från arbetstagarsidan och då har jag min
kultur med mig. … Fördelen är ju att Pär [från näringslivet] sitter ju på jättemycket
kunskap som stor arbetsgivare. Vi är ju arbetsgivare vi också men vi tillhör ju den
ideella rörelserna så vi är inte duktiga på att vara arbetsgivare, det är vi faktiskt inte.
(Inga, styrelseledamot)
För att starta upp en verksamhet som Kooperativet talar intervjupersonerna om vikten av att
känna till personer i andra organisationer som kunde kontaktas, samt att ingå i olika nätverk för
att hitta de ”guldkorn” som brann för målgruppen och som skulle kunna bidra till kreativa lösningar även när regler var begränsande. Det kunde helt enkelt handla om att samverkan blev
till om personkemin var rätt.
Det är ju kontakter, väldigt mycket bygger ju på kontakter och så gäller det att det
klickar också. (Inga, styrelseledamot)
Verksamhetsledaren i Kooperativet hade erfarenhet från flera olika arbetsplatser innan Kooperativet bildades, vilket underlättade för att veta vilka som kunde kontaktas och i vilka sammanhang det var lämpligt att synas för att samverkan skulle bli till eller fortleva – och inte minst
för etablering av Kooperativet och dess verksamhetsutveckling.
Skulle du säga att ni har ett nätverk? Ja, det var ju det som gjorde att man kände att
vi kunde få lite luft under vingarna med Kooperativet. Alltså dels hade jag jobbat
inom Arbetsmarknadsverket. Jag visste ju hur de jobbar och hur de tänker ungefär,
jag hade jobbat inom Landstinget och Regionen. Jag hade ju haft mycket kommunkontakter, jobbat med Länsstyrelsen. Jag visste ungefär ingångarna, man var ingen
främmande fågel ändå, hade mina dörröppnare, kontaktade någon som då hjälpte
till att föra den här kontakten vidare. (Isak, verksamhetsledare)
I det operativa arbetet var det viktigt att ha erfarenhet och kontakter för att kunna få fram arbeten
till de funktionsnedsatta, något som bland annat arbetsterapeuten arbetade med i Kooperativet.
Den här arbetsterapeuten, hon har ju jobbat på olika ställen, … har väldigt mycket
erfarenheter. Hon är en sådan här driftig person, hon tar en människa som Arbetsförmedlingen har skickat till henne och så gör hon en utredning och så kanske hon
hittar ett jobb åt den här människan. ”Här kan du få praktisera”. (Inga, styrelseledamot, om Kooperativets arbetsterapeut)
Att ens få till ett avtal med Arbetsförmedlingen kring bemanning och förstärkt arbetsträning var
svårt. I det sammanhanget beskrivs verksamhetsledarens erfarenheter som avgörande för att
överhuvudtaget ha kunnat få till stånd ett avtal.
Det är ju ett avtal som ska skrivas med Arbetsförmedlingen – annars tycker ju de
att sociala ekonomin ska inte hålla på med sådant, vad jag har förstått. Så det är ju
lite spännande att vi har lyckats få till stånd det. Det tror jag mycket beror på
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[verksamhetsledaren]. Han … vet vilka trådar han ska dra i för att det ska funka.
(Inga, styrelseledamot)
Kooperativet utarbetade år 2011 en förnyad projektansökan där finansiering söktes från Samordningsförbundet med K-kommunen som projektägare. I samband med den ansökan hade just
verksamhetsledarens kontaktnät och tidigare erfarenheter en avgörande betydelse för att kommunen skulle ta sig an uppdraget att vara projektägare. Verksamhetsledarens betydelse understryks av kommunens representant:
Sedan fick ju vi det också, naturligtvis genom referenser och så och vi lärde ju känna varandra lite grand under tiden men vi visste ju att det var en erfaren och duktig
person, van att driva sådant där. (Olena, K-kommunen)
Från K-kommunen framkommer att det vid tiden då Kooperativet sökte projektmedel var det
politiskt korrekt med just kooperativ.
Man hittade andra företagsformer att samarbeta i och då var kooperativ någonting
som var gångbart och lite inne. (Olena, K-kommunen)
Kooperativ bildar du säkert om du har ett väldigt stort engagemang kring en målgrupp eller kring en fråga eller någonting sådant. Det är ju samma sak med ideella
sektorn … det bygger ju också på ett starkt engagemang, på en stark värdegrund.
Att man känner trygghet i – att här kan vi få andra kvaliteter eller andra värden än
vi kan med vinstdrivande företag. (Olena, K-kommunen)
Varför kommun K var angelägna att stötta Kooperativet i det här skedet genom att vara projektägare var att de bedömde att det fanns ett behov att hitta stöd till funktionsnedsatta som ville
arbeta, samtidigt som det fanns ett behov av att stödja föreningar som behövde administrativt
stöd med bokföring. Det blev på så vis ett sätt att stödja både funktionsnedsatta och föreningslivet, inom ramen för Kooperativets verksamhet. Fler fördelar med kooperativ var att undkomma kritik som vid tidpunkten framfördes kring vinster i välfärden.
Men du kan ju även se det i skeendet av den debatten som är just för tillfället om
vinst i välfärden. Allting det här, för det är ju ett sådant företag som Kooperativet
drabbas ju av det. … Man lever ju en roll hela vägen – en trovärdighetsroll. (Pär,
styrelseordförande)
Trovärdigheten gällde även internt, flera personer talar om fördelarna med att vara ett kooperativ eller en ekonomisk förening.
Det är ju många som inte förstår riktigt vad ett kooperativ är. Vi brukar säga det att – Vi
stoppar ju inte pengarna i egen ficka, vi låter dem vara kvar i organisationen och så länge
det finns pengar så ser vi ju till att utveckla! Vi låter det inte växa på hög heller. Ser vi att
vi har möjligheter, ja men då utvecklar ju vi så att vi får in fler människor i vår verksamhet
och kan bredda. (Inga, styrelseledamot)Det fanns dock inte bara fördelar med att organisera sig som kooperativ.
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Baksidan med ideell eller kooperativ det är ju den ekonomiska delen av det. Det är
lite litet för att kunna ha någon tyngd och då måste vi hitta samverkanspartners.
Sedan har vi ju spetsat in oss på en grupp där det inte handlar om pengar så mycket
utan det handlar om mående liksom. (Isadora, arbetsterapeut)
Det fanns inte så stort ekonomiskt svängrum i Kooperativet, men arbetsterapeuten Isadora uttrycker också att det i sig kunde leda till att fler samverkanspartners också söktes, vilket gynnade samverkan. Trots litet ekonomiskt utrymme har Kooperativet haft och provat på olika former
av inriktningar under verksamhetstiden vilka beskrivs nedan.
Verksamhetens inriktning och utveckling över tid
En grundläggande idé i Kooperativet var att ha flera verksamheter igång parallellt för att inte ”lägga alla ägg i samma korg” utan testa sig fram och sprida riskerna. Kooperativets verksamhetsinriktning och utveckling sammanfattas med hjälp av tidsaxeln nedan (figur 2).
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Kooperativets inriktning och utveckling över tid

Nedan ges en närmare beskrivning av de olika verksamhetsinriktningarna och den utveckling
av verksamheten som skedde över 10-årsperioden 2007–2017.
Bemanningsverksamhet och administrativ service
Ursprungsidén var att Kooperativet skulle undanröja negativa attityder, rädslor och fördomar
hos företag och andra arbetsgivare genom att få ut funktionsnedsatta i bemanningsverksamhet.
Möjlighet för det skulle skapas genom att Kooperativet tog på sig arbetsgivaransvar och sedan
hyrde ut medarbetare som tillhörde målgruppen till arbetsgivare. Ett av Kooperativets mål var
att medarbetaren efter en tids uthyrning skulle övergå i en permanent anställning hos arbetsgivaren, vilket också skedde i många fall. Kunderna var initialt ideella. Mellan åren 2011–2013
fick Kooperativet projektpengar via Samordningsförbundet för att utveckla sin verksamhet i
riktning mot ”Föreningsanställningar och föreningsstöd – en väg till arbete”. Kooperativet skulle utveckla bemannings-verksamheten för funktionsnedsatta; de skulle arbeta i olika verksamheter hos såväl privata, offentliga som civila kunder. Här skedde alltså samverkan mellan
Kooperativet och dess bemanningsanställda i relation till de kunder som fanns. Avtal skrevs
mellan kund och Kooperativet. En av kunderna berättar hur samverkan gick till och varför de
valde att ha en bemanningsanställd från Kooperativet.
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Vi skriver avtal om ett visst antal månader av uppsägning. Vi har det skriftligt men
jag brukar checka av ibland – Vi fortsätter väl och så där? Det har aldrig varit några
komplikationer. Jag behöver inte tänka på semesterpengar eller semesterersättning.
De sköter allt det och det är jättebra för arbetsgivaren. Sedan att man inte binder
upp sig i lagar och förordningar kring arbetsrätt och så.
Sedan ska jag väl också säga att för oss var det ju också en markering, alltså vi
pratar om att alla ska komma till sin rätt i arbetet. Vi kan inte vara kaxiga och säga
att det ska finnas enklare arbeten och folk ska komma loss från lång sjukskrivning
utan att själva göra någonting. Det var också ett sätt att visa att vi faktiskt menar
allvar. (Isme, kund – bemanning)
I Kooperativet fanns bemanning med funktionsnedsatta under större delen av verksamhetstiden,
men det blev inte så stor volym som Kooperativet hoppats på. Tron minskade på denna inriktning efter en tid. Verksamhetsledaren beskriver varför.
Sedan ser jag det här med ren bemanning ute, den tror jag inte på längre. När vi
började med det här då var ju bemanningen det som vi mest vilade på men sedan
har ju samhället utvecklats och AF har ju marknadsfört sina stöd och gentemot
arbetsgivare på ett helt annat sätt. De har eget folk som gör det här, som stöttar och
stödjer. De har ju varit tämligen duktiga på att i alla fall skapa förtroende hos vissa
företag, att man liksom väljer att samarbeta med AF istället för att man väljer att
samarbeta med oss. Om de samarbetar med oss så kostar det mer för vi måste ju ta
något betalt. (Isak, verksamhetsledare)
En regeländring som också påverkade Kooperativets bemanningsverksamhet, förutom Arbetsförmedlingens ändrade insatser, och som Isak talar om, var lönebidragen. En anledning till att
de inte lyckades fullt ut med bemanningsverksamheten var att lönebidragen inte höjdes.
Det var väldigt svårt att få in nytt folk på bemanning. Det är väl så att de här lönebidragen som många har när de är arbetshandikappade, de spelar inte så stor roll
idag mot vad de gjorde förr alltså. De har inte höjt de där bidragen någonting på
massor av år. (Ingemar, ekonom)
Förutom bemanning erbjöd Kooperativet administrativ service genom att ett antal anställda
inom Kooperativet utförde administrativa tjänster (till exempel bokföring, bokslut, fakturering,
medlemsregister) åt småföretag och föreningar. Även detta pågick under en stor del av Kooperativets verksamhetstid. I egen regi drev också Kooperativet en kurs- och konferensgård med
handikappanpassning. Dit kom vanligen olika handikappgrupper, men där ordnades också julbord, evenemang etcetera. En platschef och två deltidsanställda från Kooperativet var placerade
där, och här kunde personer arbetsträna eller vara FAS 3-placerade, vilket kommer beskrivas
nedan.
Sysselsättning inom FAS 3
I samverkan med Arbetsförmedlingen kom möjligheten upp för Kooperativet att bli anordnare
inom ramen för FAS 3, som var en del av jobb- och utvecklingsgarantin åren 2007–2018 och
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som innebar att den som inte har fått arbete efter 450 dagar i arbetslöshet skulle erbjudas en
sysselsättning hos en anordnare, som utsågs av Arbetsförmedlingen. Kooperativet blev en anordnare, och hade under perioder upp till 40 personer samtidigt i sin verksamhet. Som
anordnare fick Kooperativet en summa pengar per dag och person. I intervjuerna talas det om
den drivkraft som fanns i Kooperativet för att hjälpa målgruppen, bland annat under FAS 3tiden. Samtidigt framkommer också komplexiteten kring arbetet med målgruppen; en grupp
som behöver stöttas på olika sätt.
Det här är människor som är väldigt sköra, som vi måste stötta mycket i jobbet. Det
är ju det vi har gjort i den här FAS 3, vi har ju verkligen stöttat människor, mycket
samtal, mycket pedagogik kan man väl säga, för att lyfta människor. (Inga, styrelseledamot)
Det vittnas också om att deltagare i olika insatser trivdes bra. Kooperativet fick ett gott rykte
bland deltagare, potentiella deltagare och hos Arbetsförmedlingen.
Arbetsförmedlingen i M-stad var ju väldigt nöjda med vår verksamhet. Vi fick väldigt mycket positiv kritik från deltagarna för det var inte bara att de var där, vi såg
till att de var på gym, att de försökte sköta sin hälsa. Vi hade diskussioner, mycket
utvecklingssamtal med dem – Vad vill du, vad vill du gå vidare till? (…) Det spreds
ju det här att det här var ett trivsamt ställe att vara på fast det var FAS 3, så att säga.
Det var flera som sökte sig till oss. (Inga, styrelseledamot)
Beslutet att bli anordnare av FAS 3 var inte entydigt positivt, men det sågs som en viktig fas i
Kooperativets utveckling.
Egentligen började vi med att vi skulle försöka få ut funktionsvarierade i arbete,
sedan kom det här FAS 3 och det får man ju tycka vad man vill om och det gör jag.
Jag tyckte det var en ganska bedrövlig grej FAS 3 i och med att vi inte fick försöka
få ut folk i arbete utan de skulle bara träna på att gå till arbetet. Arbetsförmedlingen
jublade och vi jublade väl så där. Det gav resurser och det tog resurser från det vi
hade tänkt. (Pär, styrelseordförande)
Under FAS 3-tiden ökade inflödet av personer till Kooperativet avsevärt. Som kommer fram
här ovan finns både positiva och negativa upplevelser kring den här tiden. På nationell nivå
kom beslut i början av år 2016 om att FAS 3 skulle avvecklas fram till januari år 2018.
Kooperativets styrelse beslutade att under tiden som FAS 3 fasades ut, så skulle verksamheten
kring förstärkt arbetsträning fasas in och utvecklas. Beslutet att gå över till förstärkt arbetsträning beskrivs som entydigt och positivt av inblandade personer i Kooperativet.
Förstärkt arbetsträning
Nu håller vi på med förstärkt arbetsträning, det är det vi har växlat om till, känns ju
lite bättre i alla fall, för då försöker man hjälpa folk. (Pär, styrelseordförande)
Arbetsförmedlingen beskriver förstärkt arbetsträning som ”arbetsträning med hög grad av ledning som kan pågå under en längre tid. Arbetsträning innebär att deltagaren får vara på en
arbetsplats och delta i verksamheten. Deltagaren ska få möjlighet att i anpassad form och under
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handledning genomföra arbetsuppgifter utan krav på produktivitet” (Arbetsförmedlingen,
2018). Kooperativet erbjöd individanpassade lösningar, där individen kunde arbeta en eller flera
dagar i veckan, hela eller halva arbetsdagar eller bara någon timme om dagen, men som längst
i 12 månader. Införandet av förstärkt arbetsträning innebar i praktiken att Kooperativet behövde
anställa två arbetsterapeuter som arbetade med handledning och bedömning av arbetsförmåga
hos personer som arbetstränade i deras verksamheter.
Men den här förstärkta arbetsträningen vill ju vi utveckla till att bli en riktigt bra
verksamhet som sticker ut. Att vi betraktas som någonting att räkna med, inte bara
någon FAS 3-anordnare. Det är viktigt att höja den statusen. (Isak, verksamhetsledare)
Med FAS 3 och förstärkt arbetsträning behövde verksamheten utvecklas. I samverkan med
bland annat ett bostadsbolag startades en cykelverkstad i M-stad, måleriverksamhet och
utetjänster startades i närliggande mindre städer och ett café öppnades i M-stad. Där fanns
platschefer som var heltidsanställda av Kooperativet, som handledde personerna med funktionsnedsättning.
Ett dilemma var att Arbetsförmedlingen betalade ut ersättning till anordnare endast för de dagar
den arbetstränande personen var på plats, vilket gav Kooperativet ett oregelbundet inflöde av
pengar. Mellan Arbetsförmedlingen (i M-stad och N-stad) och Kooperativet fanns ett ramavtal, ”en affärsförbindelse” kring förstärkt arbetsträning. I avtalet framgick bland annat hur
många personer Kooperativet fick ta emot, ett tak de inte nådde upp till. Det krävdes också
gedigna arbetsinsatser från Arbetsförmedlingens sida för att sköta hanteringen av personer som
arbetstränade, något de själva reflekterade över.
[Inom AF] är det väldigt långsiktigt med planering och insatser och planering som
kan ta mycket längre tid att avsluta eller komma fram till resultat. (Oksana, AF)
Arbetsförmedlingen hade ytterligare några leverantörer dit de skickade personer på förstärkt
arbetsträning. Det betydde att leverantörer av förstärkt arbetsträning (inklusive Kooperativet)
konkurrerade med varandra om vem som skulle ta emot personer som behövde arbetsträna, och
antalet konkurrenter till Kooperativet ökade också åren 2016–2017. Arbetsförmedlingen fördelade dessa personer bland annat utifrån vilka verksamheter leverantörerna hade.
Vi är ju beroende av handläggarna på AF; att någon skickar folk framförallt om det
finns flera aktörer som gör samma sak – att de skickar [till] oss istället för någon
annan. (Ingemar, ekonom)
Sedan om Kooperativet hade ännu fler arbetsuppgifter, några fler områden så vore
det ju jättebra. Vi [AF] har haft tre leverantörer och det kanske inte riktigt överensstämmer varje gång vad sökande kanske har för erfarenhet och vill ha för uppgifter.
Det är därför jag tänker att det är helt okej om de hade haft flera områden, flera
riktningar. (Oksana, AF)
En av de anställda arbetsterapeuterna i Kooperativet koordinerade samverkan med Arbetsförmedlingen vilket innebar frekvent kontakt.
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[Personer] anvisas till oss. Det finns en speciell grupp handläggare på AF som bara
jobbar med utredningsdelen som den här insatsen ligger i. Jättebra struktur tycker
jag, trots att det förändras hela tiden … De har jättemycket att göra, de är jättehårt
arbetsbelastade men de har ändå inställningen, tycker jag, att se till personernas
bästa. (Isadora, arbetsterapeut)
Samverkan kring förstärkt arbetsträning mellan Kooperativet, Arbetsförmedlingen och personer som arbetstränade handlade för Kooperativets del om uppstartsmöten, uppföljningsmöten,
ta emot personer som behövde arbetsträning på studiebesök och att hålla en öppen dialog med
de andra aktörerna. En representant från Arbetsförmedlingen ger sin syn på samverkan.
Det är jättemycket som kommer fram under arbetsträningen och då bollar vi ju hela
tiden under uppföljningsmöten med sökande. (Oksana, AF)
När det gäller förstärkt arbetsträning finns det regler för hur länge de som arbetstränar får vara
på samma arbetsplats. En intervjuperson talar om att de politiska direktiven kunde gå emot
dennes humanistiska syn; att veta vad som var bäst för varje individ.
Vi ser att folk trivs som är här. Men det är ju svårt när AF säger att man inte får
trivas på ett ställe som man är i arbetsträning på, för då kan det bli en inneslutningseffekt, att man trivs för bra så man vill vara kvar. Jag kan förstå det också, men
personligt, mänskligt sett så förstår jag det inte. (Inge, platschef)
Reglerna kring förstärkt arbetsträning skapade en osäkerhet i Kooperativet, bland annat för att
de bara fick ersättning för den tid personer arbetstränade i deras verksamhet som nämndes ovan.
Även att tillskriva olika innebörder av arbetshandikapp påverkade samverkan och planering av
arbete.
Det var ju en liten krock där mellan AF och oss, när vi gick in i det här då var
arbetshandikapp att man var döv, blind, rörelsehindrad, utvecklingsstörd, you name
it. Då helt plötsligt fick vi ett helt nytt spektra med den här sociala biten, som de
räknar som arbetshandikapp. Om du har suttit hemma och druckit i 5 år – jag ser
inte det som en handikappad – men AF gjorde det. (Pär, styrelseordförande)
Även om regler och regeländringar kunde skapa viss frustration, uppfattades inte alla
myndighetskontor som lika regelstyrda.
Vi har lyckats komma in på AF i M-stad och där funkar det jättebra. I K-stad
fungerar det inte på samma vis. De är inte så här, vad ska jag säga? – Så gör vi, nu
prövar vi det här om det går! K-stad är så strikta så det är inte klokt och då går de
miste om det här också. (Inga, styrelseledamot)
Skilda synsätt fanns, som framkommer ovan, men flera exempel visar att det också förekom en
samsyn som gjorde att samverkan mellan Kooperativet och Arbetsförmedlingen underlättades.
Oksana från Arbetsförmedlingen säger följande.

31

Det finns ett bra samarbete helt enkelt, tycker jag, och gemensamma mål, tänker
jag också. De sökande glöms inte heller bort. Man måste justera ibland också, så
det är inga konstigheter varken från Kooperativet eller någon annan. (Oksana, AF)
De olika verksamheterna inom ramen för Kooperativet har alltså varit flera genom åren. En
gemensam nämnare för de olika delverksamheterna som beskrivits var intern och extern samverkan kring målgruppen; personer med olika funktionsnedsättningar.
Avveckling av Kooperativet
I december 2017 försattes Kooperativet i konkurs. Flera anledningar kommer fram i
intervjuerna om vad som bidrog till detta, och som redan har antytts ovan. En anledning som
nämns är att det som Kooperativet ville satsa mest på i början, bemanningsverksamheten, var
under Kooperativets första år (2007) nytt och innovativt. Redan efter några år började Arbetsförmedlingen förändra sina arbetssätt och även om det inte var samma typ av bemanningsverksamhet som Kooperativet hade så blev konsekvensen att Kooperativets verksamhet kring
bemanning inte framstod som konkurrenskraftigt. Det fanns helt enkelt liknande insatser från
Arbetsförmedlingen som då inte kostade arbetsgivare lika mycket att använda sig av som om
man anlitade Kooperativet.
Kooperativet hade under FAS 3-tiden många inskrivna i sin verksamhet. Beslutet att FAS 3
skulle försvinna gjorde att de istället successivt började ställa om verksamheten mot förstärkt
arbetsträning, men FAS 3 tog slut snabbare än väntat hos Arbetsförmedlingen i M-stad.
Kooperativet hade börjat ställa om mot förstärkt arbetsträning och skrev ramavtal med Arbetsförmedlingen men blev inte tilldelade personer i den volym som behövdes för att få verksamheten att gå runt, vilket uppges som en grundläggande anledning till konkursen. Det tog tid för
Arbetsförmedlingen att få ut personerna, samtidigt som fler och fler konkurrenter dök upp. Efter
sommaren 2017 sinade reserverna och styrelsen beslutade att försätta Kooperativet i konkurs,
vilket blev en realitet i december samma år.
En mindre del av verksamheten fortlever i form av konferensgården som Kooperativet drev.
Verksamhetsledaren för Kooperativet arrenderar kursgården i annat företagsnamn och tillsammans med platschefen för konferensgården levereras de inkomna bokningar för 2018.

32

Förutsättningar – möjligheter och hinder för samverkan
I intervjuerna med personer i och runt Kooperativet har vi urskilt olika förutsättningar för
samverkan, dels inom Kooperativet dels mellan Kooperativet och andra aktörer. Vad som
möjliggör (+) respektive hindrar (-) samverkan kan vara ”olika sidor av samma mynt”, vilka
sammanfattas i tabell 1 nedan.
Tabell 1

Förutsättningar för samverkan inom Kooperativet,
och mellan Kooperativet och andra aktörer.
FÖRUTSÄTTNINGAR
Individrelaterade

Organisatoriska

–/+ Personbundet/personkemi

Samverkan
INOM
Kooperativet

+ Personligt engagemang och drivkraft
(humanist). Intresse för individen.

–/+ Olikheter mellan det privata och det
ideella tankesättet
+ Valet av kooperativ vid ansökan om
bidragsfinansiering
+ Gemensam syn på målgruppen
+ Diversifierade tjänster
– Svårt att få folk för uthyrning

Samverkan
MELLAN
Kooperativet
och andra
aktörer

+ Guldkorn på AF – beroende av att
träffa på ”rätt” handläggare

+ Gemensam syn på målgruppen,
gemensamma mål

+ Bra ”lokalt” samarbete mellan
arbetsterapeuter och AF

+ Parallella verksamheter

+ Personligt engagemang och drivkraft
(humanism).

– FK ändrar sina direktiv – får
ekonomiska konsekvenser

– AF och FK är tungrodda myndigheter

– AF regelsystem, oförutsägbart system,
p.g.a. minskat inflöde av de som behöver
arbetsträning = osäkert inflöde av pengar
– Ändrade regelverk, uppdrag för
Samordningsförbundet
– Olika tolkningar av arbets-handikapp,
”krock” med AF
–/+ Trovärdigheten i kooperativ –
massmedias syn på vinster i välfärden

När det gäller individrelaterade förutsättningar för samverkan inom Kooperativet vittnar
aktörerna om just personbundenheten som något som möjliggjorde samverkan. Det kan ses som
viktigt både för samverkan inom Kooperativet och mellan Kooperativet och andra organisationer. Att ingå i ”rätt” nätverk och att ha kontakter i olika verksamheter är en förutsättning för att
organisera i välfärdsfrågor. Å andra sidan kan personbundenheten utgöra ett potentiellt hinder
för samverkan, eftersom när personen ifråga slutar är risken att upparbetade kontakter går
förlorade och samverkan ebbar ut.
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Drivkraften och motivationen hos individer att arbeta för allas lika värde, att ha det personliga
engagemanget för humanism kan ses som en viktig förutsättning för samverkan inom Kooperativet och mellan Kooperativet och andra centrala samverkans- och samarbetspartners. Många
talar om att det gemensamma intresset av att hjälpa och stötta målgruppen var det som band
ihop dem och fick samverkan att fungera smidigt mellan sektorer och enskilda aktörer.
Grundidén att hjälpa målgruppen var också avgörande för att Kooperativet över huvud taget
etablerades och för att finna samverkansaktörer till Kooperativet.
Några av de individrelaterade förutsättningarna som påverkade samverkan inom Kooperativet
påverkade även samverkan mellan Kooperativet och andra organisationer. Personbundenheten
till vissa handläggare på Arbetsförmedlingen är exempel på det, och att det utvecklades en
ömsesidig samverkan mellan Kooperativets arbetsterapeuter och Arbetsförmedlingens personal
som byggde på personligt engagemang som en förtrolig grund mellan parterna.
De organisatoriska eller praktiska förutsättningar för samverkan inom Kooperativet som framkommit genom intervjuerna är flera. Skillnader i grundsynen mellan de ideella och det privata
tankesättet, till exempel på ekonomi och hur verksamheter ska bedrivas påverkade samverkan
inom Kooperativet på flera sätt. Flera citat i processbeskrivningen vittnar om vad de involverade ansåg om ideellt ”tänk”, och om privat ”tänk”, till exempel att ta ut vinster i välfärdsorganisationer. En arbetsterapeut beskriver att anställda med olika bakgrund och erfarenheter inom
Kooperativet i viss mån hade olika uppfattningar om vad funktionsnedsatta individer behövde
få för hjälp, vilket kunde försvåra samarbetet. De anställdas skilda uppfattningar berodde på till
exempel utbildning, position och individuella förutsättningar.
Ett hinder som Kooperativet stötte på var att det var svårt att få bemanningsidén att fungera
fullt ut, även om flera funktionsnedsatta var uthyrda under längre eller kortare perioder och att
det också i flera fall ledde till anställning hos kunden. En orsak till att det var svårt att få bemanningsverksamheten att fungera var att Arbetsförmedlingens tjänster liknade Kooperativets,
och där den uppdragsgivande kundorganisationen inte behövde betala för tjänsten om de använde Arbetsförmedlingen.
Det samtliga intervjuade lyfter fram som gynnsamt för både intern och extern samverkan var
valet att organisera sig som just kooperativ. Det valet har bidragit till att ge Kooperativet legitimitet, då organisationsformen inte signalerar ett vinstintresse i välfärdsrelaterad verksamhet.
Att vara en ekonomisk förening tycks också ha skapat en intern atmosfär som kännetecknats av
förståelse och öppenhet för olikheter som gynnat samverkan över sektorsgränserna i Kooperativet. Att dessutom sprida riskerna genom att utveckla diversifierade verksamheter såsom
bemanning, administrativa tjänster och arbetsträning – kan ses som något som möjliggjort
samverkan över en längre tidsperiod och också som ett tecken på att målet kan nås genom att
stödja målgruppen på flera tänkbara sätt.
När det gäller organisatoriska/praktiska förutsättningar för samverkan med externa aktörer är
just det gemensamma målet att stödja målgruppen helt avgörande för den samverkan som
utvecklades mellan Kooperativet och Arbetsförmedlingen. Trots det gemensamma målet har
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det funnits olika tolkningar av vad till exempel handikapp är, som till viss del hindrat samverkan. Samverkan mellan Kooperativet och Arbetsförmedlingen har också i viss mån försvårats av dess regelverk, men även Försäkringskassans och kommuners tungrodda regelverk
har försvårat samverkan. Från myndigheterna upplever Kooperativets representanter att det
hastigt har kommit oförutsedda direktiv och nya regler. Regler som ibland haft en direkt ofördelaktig inverkan på samverkan mellan Kooperativet och myndigheterna. Exempelvis minskade intäkterna när Arbetsförmedlingen skickade färre personer på förstärkt arbetsträning, vilket
fick en direkt inverkan på Kooperativets verksamhet. Detsamma hände när Samordningsförbundet fick ändrat uppdrag. Det finns dock variationer i uppfattningar om olika lokala myndighetskontor, i olika kommuner och orter. Vissa lokala kontor uppfattades som mer flexibla i sina
tolkningar av regler än andra, vilket gjorde att samverkan fungerade i relation till somliga lokala
myndighetskontor men inte i relation till andra.

Hur hanteras utmaningar vid sektorsgränserna?
Den gemensamma frågan – att stödja funktionsnedsatta in på arbetsmarknaden, är i sig en komplex välfärdsfråga som på olika sätt även formar denna överskridande samverkan i praktiken.
Att stödja målgruppen kan tolkas som ett gränsobjekt, som skapade gränsytor där sektorer och
personer från olika sektorer länkades samman (jfr Wenger 1998). Det gemensamma gränsobjektet utgjorde grunden för samverkan mellan sektorer främst inom styrelsen och mellan
styrelsen och ledningsgruppen samt personal. Samverkan förekom också i varierande grad till
exempel mellan arbetsterapeuter och Arbetsförmedlingen, och i relation till kunder och andra
aktörer.
En utmaning för samverkan vid sektorsgränserna var den personbundenhet som tycktes utgöra
grunden för samverkan både inom Kooperativet, men även mellan Kooperativet och andra
externa aktörer. Det krävdes engagerade personer för att få till en fungerande samverkan och
personkontakterna var viktiga fundament, men det gjorde att samverkan blev sårbar och kunde
närsomhelst fallera och äventyras. I Kooperativet fick verksamhetsledaren ofta personifiera
hela Kooperativet gentemot andra aktörer. Verksamhetsledaren valdes för att denne ingick i
viktiga nätverk och kunde öppna viktiga dörrar till finansiärer, bidragsgivare och andra aktörer
för att etablera och utveckla Kooperativet. I det perspektivet kan verksamhetsledaren ses som
en gränsgångare (gränsöverskridare) då han i egenskap av sin person förmedlade centrala kontakter som bidrog till att etablera viktiga länkar mellan sektorerna (Wenger 1998). En gränsgångare ges av andra en viss legitimitet eller tar på grund av sin unika position uppgiften att
länka samman aktörer eller organisationer vid gränser (jfr Wenger 2010). Även Kooperativets
arbetsterapeut kan i detta fall ses som en gränsgångare. Hon använde sitt stora kontaktnät i olika
typer av verksamheter för att få ut funktionsnedsatta personer i arbete. En del av de utmaningar
som finns vid sektorsgränser kan därmed hanteras via sådana gränsgångare.
Ett annat sätt att hantera utmaningar vid sektorsgränserna var att skapa legitimitet för sin verksamhet genom att välja en organisationsform som passade välfärdsorganiseringen för målgruppen vid den aktuella tidpunkten. Att välja kooperativ och inte aktiebolag sågs som en viktig
strategi för att upprätthålla trovärdighet, både inåt och utåt för Kooperativet, för att undvika den
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massmediala debatten om vinster i välfärdsverksamhet och speciellt när det gäller de grupper
som är särskilt utsatta i samhället.
En annan utmaning var att välfärdsfrågor är politiskt heta, vilket medförde att förutsättningarna
kunde med kort varsel ändras. Ett exempel är hur nya politiska beslut påverkade Kooperativet
i samband med att FAS 3 upphävdes. De tvingades lägga om sin verksamhet mot förstärkt
arbetsträning, för att anpassa sig till marknaden och överleva. Ett annat exempel är lönebidragen
som inte höjdes, vilket försatte Kooperativet i en svår ekonomisk kris – och som blev en utmaning att hantera vid sektorsgränserna. Förändringar i regler tvingade fram en snabb förändring
inom Kooperativet vilket också delvis inverkade på samverkan över sektorerna. Ett sätt att hantera utmaningarna var att våga pröva nya former av organisering och finna nya samverkanspartners. Kooperativet bytte inriktning på sin verksamhet ett flertal gånger. I intervjuerna
påpekas vikten av att erbjuda diversifierade tjänster och driva olika verksamheter för att sprida
riskerna. När det inte gick längre försattes Kooperativets verksamhet i konkurs.
Sett till samverkan inom Kooperativet kännetecknas den, som framkommit, starkt av en blandning mellan ideell och privat sektor. Numeriskt var det inte balans mellan representanterna från
privat och ideell sektor, då det bara fanns en representant för det privata (styrelseordföranden)
i Kooperativet. I intervjuerna uttrycks det att en balans fanns mellan den ideella och den privata
logiken i verksamheten. Ibland krockade olika idéer och förslag som kom från ideellt respektive
privat håll, men den gemensamma välviljan gentemot målgruppen och den försonliga personliga kontakten inom Kooperativet gjorde att sektoriella utmaningar kunde övervinnas – vilket
underlättade samverkan. Tidigare forskning visar att olika sektorer står för olika logiker; ibland
uttrycks logiken av representanterna själva, hur de ser på sin verksamhet och dess kultur, ibland
är det andra sektorer som etiketterar sektorn, vilket inkluderar antaganden och värderingar som
också reproducerar sektorns unika särdrag (Thorton m.fl. 2012). Fallet Kooperativet visar att
sektorslogikerna var närvarande just mellan privat och ideell sektor. De två sektorerna var de
som huvudsakligen utvecklade och höll igång Kooperativet via styrelse- och ledningsgruppsarbetet som i mångt och mycket byggde på sektorsolikhet, för att möjliggöra samverkan över
sektorsgränser.
Bilden som framträder av civilsamhället, framför allt från representanten för det privata, är att
den är bidragsberoende, och att idéer från civilsamhället är ogenomtänkta och kortsiktiga – att
det i förlängningen är det svårt att få en bidragsberoende verksamhet att överleva. Representanter från den privata sektorn menar att det civila organisationer pratas mer än vad som görs,
eller åtminstone att det tar längre tid innan något händer. En annan bild som framträder av
civilsamhället från offentliga representanter är att den kännetecknas av stort engagemang samt
vilar på en stark värdegrund som bottnar i att ge människor trygghet och andra kvaliteter än vad
som är fallet för vinstdrivande företag. Här ser vi tydligt att rationalen som tycks styra i civilsamhället är just de ideella idéerna och omsorg om det sociala kapitalet (Berglund m.fl. 2012).
Personer, som själva kommer från civilsamhället, anser sig bidra med en starkt humanistisk
människosyn och ett tillgänglighetsperspektiv, det vill säga ser till att bland annat lokaler och
information finns tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning.
Bilden som målas upp av den privata sektorn, både av den person som tillhör sektorn och de
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som tillhör andra sektorer, är att den står för drivkraft, resultatorientering och vinstintresse,
vilket är en bild som i vissa sammanhang är svår att få ihop med människor med funktionsnedsättning. Som kan skönjas uttrycks en annan rational i sektorn där kalkylerat vinstintresse och
resultatuppfyllelse snarare är styrande för den privata aktörens handlande i Kooperativet (jfr
Berglund m.fl. 2012).
Representanter för både den privata sektorn och civilsamhället i Kooperativet har en bild av
offentlig sektor som tungrodd och regelstyrd – att beslut och processer tar lång tid. Aktörer inom
offentlig sektor som det talas om är Arbetsförmedling, Försäkringskassan och kommunerna,
vilka var mer eller mindre centrala samverkanspartners för Kooperativet. Representanterna för
offentlig sektor talar om de regler de själva behöver förhålla sig till som politiskt styrda
organisationer. Samverkan mellan Kooperativet och de offentliga organisationerna reglerades
många gånger av politik, lagar och förordningar, som blev styrande för genomförbara
samverkansmöjligheter, och som i högsta grad var nödvändiga för Kooperativet (jfr Berglund
m.fl. 2012). Då beslut fattas på nationell nivå inom till exempel Arbetsförmedlingen, påverkar
det därför direkt Kooperativets verksamhet. Vi kan dock också se att olika lokala kontor är olika
flexibla i sin regeltolkning. De utmaningar Kooperativet hade, kunde i viss mån hanteras genom
att navigera mellan olika lokala kontor och mellan olika handläggare. Det blev möjligt genom
att verksamhetsledaren fungerade som en gränsgångare.
Skillnader mellan sektorslogikerna kan också framskymta i uppfattningen om hur människor
hanteras i olika insatser. Sett från privat sektor var det till exempel positivt att kunna hyra ut
personal till kunder på marknaden, där de behövdes, även om personerna hade en funktionsnedsättning. Medan de från ideell sektor, om det inte hanterades på rätt sätt, istället kunde se
det som att de här personerna utnyttjades. I den ideella sektorn fanns också en tanke om
tillgänglighet; att tänka på olika gruppers möjlighet, att få tillgång till lokaler, insatser etcetera.
En utmaning i samverkan över sektorsgränser är att åstadkomma helhetsperspektivet kring
individen, där olika sektorers logiker inverkar på inställningen till den enskilda individen och
gruppen personer med funktionsnedsättning. Ett sätt att hantera denna utmaning är att öppet
tala om inställningen till arbetet med målgruppen inom Kooperativet som personalen gjorde,
och med sina samverkansaktörer, som Kooperativet gjorde med Arbetsförmedlingen.
Olika personer och representanter i Kooperativet kunde reflektera över sina respektive svagheter, och att de kunde dra nytta av sektorernas olikheter. De såg till varandras förtjänster för
Kooperativets bästa. Exempelvis talar de från den ideella sektorn om att de inte var särskilt bra
på arbetsgivareskap, att de där hade mycket att lära av och vinna på samverkan med den privata
sektorn. Representanten från privat sektor påtalar att de ideella sektorsrepresentanterna hade
uppsikt så att inte vinstintresset och marknadstänkandet tog överhand. Här kan vi förstå att
sektorsrepresentanter ser fördelarna med att bli utmanade i sitt ”tänk”, i sin logik som kan vara
begränsande. Det blir därmed också ett sätt att hantera utmaningar vid sektorsgränser: öppenhet
för andra sektorers logik och att därmed lära av varandra.
Olika logiker i kombination med förändrade regler kommer dock fram som en svårhanterlig
utmaningskombination vid sektorsgränser. De utmaningar som blivit synliga i Kooperativet har
kunnat hanteras genom gemensamt engagemang för gränsobjektet ”hjälpa personer med
37

funktionsnedsättning ut i arbetslivet” – genom öppenhet för lärande av andra sektorers logiker
på både strategisk och operativ nivå och genom gränsgångare som förstod och kunde navigera
mellan sektorslogiker för att skapa länkar för verksamhetsutveckling. Men som visats i detta
fall, när regler förändras och nya tillkommer som inte primärt gynnar samverkan över sektorsgränser, blir samverkan en svåröverkomlig uppgift även om det finns krafter som vill verka för
en sektorsöverskridande samverkan.
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Fall 2 – Projektet
I detta kapitel ges en fallbeskrivning av ett lokalt samverkansprojekt på arbetsmarknadsområdet
som genomfördes under åren 2015–2018. Beskrivningen inleds med en kort bakgrund till
projektidén följt av en redogörelse för Projektets samverkansaktörer, organisation och projektledning. Därefter följer en processbeskrivning som lyfter fram aktörernas uppfattningar om
förutsättningarna för samverkan inom ramen för Projektet. Kapitlet avslutas med en diskussion
av de utmaningar som fanns i samverkan över sektorsgränserna och hur de här utmaningarna
kan hanteras.

Bakgrund och verksamhetsidé
Fallstudien utspelar sig i en mellanstor svensk kommun i södra Sverige. I såväl media som
forskning har entreprenörsanda uppmärksammats som en utmärkande egenskap för den större
region där kommunen befinner sig. Entreprenörsandan kopplas inte bara till näringslivets
småföretagande, utan också till kommunal verksamhet, föreningslivet och goda förutsättningar
för samverkan mellan sektorerna. I flera lokala samverkansavtal kring arbetsmarknadsfrågor
lyfts entreprenörsandan fram som framgångsfaktor. Exempelvis inom etablerade lokala
överenskommelser kring effektivare samverkan för introduktion och integration av nyanlända
och ungdomar på arbetsmarknaden.
Vi har ett väldigt, väldigt gott samarbete i kommunen, med kommunen, med SFI
[Svenska för invandrare, vår anmärkning], med företagen, med näringslivet och det
finns förvånansvärt upparbetade banor här i de lokala överenskommelserna (Oskar,
Arbetsförmedlingen)
Branschstrukturen i regionen präglas av traditionella tillverkningsföretag och småföretag,
många av dem är underleverantörer till större industrier. Tjänste- och turistnäringen beskrivs av
kommunen som mindre utvecklad. Arbetslösheten har historiskt varit låg i regionen. Strukturförändringar har emellertid under de senaste decennierna lett till en situation med färre arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin och ett samtidigt behov av nya kompetenser bland de
anställda. Finanskrisen åren 2008–2009 skapade ekonomiska problem för industrisektorn i
Sverige. Med sitt beroende av tillverkningsföretag och en relativt svag tjänstesektor upplevde
regionen på kort tid en ökning av arbetslösheten. För att förbereda sig för denna nya situation
utsåg kommunen en planeringskommitté med uppgift att utreda möjligheterna att skapa ett projekt riktat mot arbetslösa så att de skulle vara bättre rustade för arbetsmarknaden när den ekonomiska situationen förbättrades.
Under år 2014 fick kommunen finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för att göra en
förstudie. Tidigare forskning om stöd till arbetslösa granskades tillsammans med befintlig
dokumentation av liknande projekt på nationell nivå. Erfarenheter från de ovan beskrivna redan
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etablerade lokala samverkansöverenskommelserna fungerade också som inspiration. De var
framgångsrika exempel som kommunen kunde bygga vidare på och rikta mot nya målgrupper
för att förstärka och komplettera Arbetsförmedlingens verksamhet. En av kommunens politiker
beskriver arbetet med det nya Projektet:
[Vår överenskommelse kring ungdomar] är så lyckad att vi vill vidareutveckla det
i ett projekt för vuxna. Arbetsförmedlingens regelverk sätter stopp för en kombination av studier, praktik och arbete. Ibland behövs det lite för att bli anställningsbar
och det här projektet kan bidra till det (kommunpolitiker, lokaltidningen)
Den metod som definierades i förstudien för Projektet byggde, i likhet med tidigare framgångsexempel, på att ett paket av insatser från olika organisationer sätts samman och erbjuds individer under en begränsad tidsperiod. I ett första steg sker, enligt beskrivningen i projektplanen,
ett möte med en tematisk expert kring ett specifikt yrkesområde. I ett andra steg sker en genomlysning av individens kompetens och en identifiering av vilka kunskaper som behöver kompletteras för att kunna bli anställningsbar inom yrket. I ett tredje steg kan individen ta del av ett
paket av stödåtgärder i form av kompletterande yrkesutbildning och arbetsplatspraktik. Som en
del av insatsen ingår tid för individuell rådgivning med studievägledare, starta-eget coach eller
liknande. I denna fas erbjuds individen också hälsofrämjande insatser såsom träning eller möjlighet att ta del av kulturaktiviteter. En viktig beståndsdel i metoden är att individen matchas
mot behov av arbetskraft och kompetens på arbetsmarknaden.
Vi jobbar inte bara aktivt med de arbetssökande utan vi jobbar ju också mot arbetsgivare och branschorganisationer, alltså utifrån att vi vill se att det finns ett reellt
behov på andra sidan. Vi kan ju göra kompetenshöjningar av individen mot olika
yrken men finns det inte någon reell efterfrågan så kommer de ju fortsatt att vara
arbetslösa även med rätt kompetens. Det gäller att stärka upp på andra sidan också.
(Oliver, Projektledare)
Målgruppen var enligt projektplanen grupper som har stått utanför arbetsmarknaden under mer
än 12 månader (30-55 år), nyanlända och ungdomar mellan 15-24 år. Projektet skiljde sig från
tidigare samverkansprojekt på arbetsmarknadsområdet främst genom sitt fokus på behov av
arbetskraft hos potentiella arbetsgivare och genom att aktörer med kopplingar till det privata
näringslivet och marknaden för arbetskraft på ett tydligare sätt inkluderades i samarbetet. Genom projektet såg kommunen en möjlighet att förstärka en redan stark, men huvudsakligen
offentligt driven samverkan på arbetsmarknadsområdet, genom att på ett tydligare sätt inkludera också det privata näringslivets perspektiv i arbetet.
På organisationsnivå beskrivs det önskade resultatet i termer av att metoden implementeras hos
de samverkande aktörerna. Avsikten är att metoden vid projektets avslutning ska ha blivit en
del av de medverkande organisationernas ordinarie verksamhet. I projektplanen uttrycks även
möjliga resultat i förhållande till ökat lärande mellan organisationer som verkar i olika samhällssektorer. I projektplanen betonas framför allt samverkan och lärande mellan offentlig och
privat sektor, men även föreningsliv och civilsamhällets organisationer inkluderas genom de
hälsofrämjande insatser som erbjuds individer.
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Ytterligare projektfinansiering från ESF beviljades för ett genomförande av Projektet under
åren 2015–2018. När Projektet implementerades var den svenska konjunkturen stark. Problem
på arbetsmarknaden kopplades i högre grad till den så kallade flyktingkrisen och behovet av att
stötta en stor grupp nyanlända att ta steget in på arbetsmarknaden. Det medförde i sin tur att
projektets problembakgrund och inriktning förändrades, från att underlätta omställningar på
arbetsmarknaden mer generellt till att i det närmaste uteslutande arbeta med integration av
nyanlända på arbetsmarknaden.
Den ursprungliga tanken var att man har en yrkesidentitet i en bransch och på grund
av konjunktursvängning inte kan fortsätta där utan måste ställa om kompetensen till
en annan bransch. Det som istället hade blivit situationen när vi startade 2015 det
var att alla som vi egentligen hade tänkt oss, de hade ju kommit ut i arbete i den
största utsträckningen. De långtidsarbetslösa hade då hittat jobb. Alla ungdomar
med gymnasiebakgrund får jobb i stort sett. Den nya gruppen var de som hade kommit. Så om man tittade på den gruppen som vi hade när vi började projektet, vi hade
ungefär samma antal arbetslösa men nu var kanske 75 % nyanlända istället, vilket
gjorde att vi hade helt andra förutsättningar när vi startade projektet än vad vi hade
tänkt innan. (Oliver, Projektledare)
Under tiden Projektet pågick togs dessutom fler initiativ till samverkan på arbetsmarknadsområdet. På nationell nivå initierade regeringen trepartssamtal mellan arbetsförmedling och
arbetsmarknadens parter för att upprätta så kallade snabbspår för nyanlända. Detta arbete initierades ungefär samtidigt som arbetet med Projektet inleddes på lokal nivå. Målgruppen var nyanlända personer med yrkeskompetens som matchar bristyrken i Sverige. Arbetsförmedlingen
ansvarar för att samordna och genomföra snabbspår vars utformning sker i dialog med arbetsmarknadens parter.9 Det lokala Projektet hämtade kraft från det nationella arbetet med att skapa
snabbspår. Inom projektet började man tala om att skapa lokala ”snabbspår” till arbetsmarknaden för målgruppen.
Sammanfattningsvis går det att konstatera att förutsättningarna för Projektet förändrades från
planering till genomförande. Att hantera sådana förändringar under ett löpande projektarbete är
en utmaning. Det handlar om att balansera kontinuitet i projektplaneringen med anpassningar
som är nödvändiga att göra i förhållande till förändrade förutsättningar på lokal och nationell
nivå.

9

Regeringskansliet (2017) Snabbspår – snabbare etablering av nyanlända. Hemsida (online) hämtad
2018-02-26
på
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nyanlandas-etablering/snabbspar--snabbare-etablering-av-nyanlanda/
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Aktörer och organisation
Projektet finansierades genom ESF-medel som matchades med motsvarande lokal medfinansiering från de medverkande organisationerna. Projektet medfinansierades av kommunen i kontanta medel samt i arbetstid fördelat mellan ett antal tjänstemän, samt genom subventionerade
inträden till kommunala fritidsanläggningar i hälsofrämjande syfte. Övriga aktörer medfinansierade Projektet med egen arbetstid. De organisationer som medfinansierade projektet och som
förväntades genomföra projektaktiviteter benämns i intern dokumentation och i dagligt tal som
projektets samverkansaktörer.
Projektets styrgrupp kom slutligen att utgöras av politiker i kommunens näringslivsutskott. Projektets samverkansaktörer ingick i en referensgrupp och medverkade regelbundet på referensgruppsmöten där projektets utveckling diskuterades. Dessa möten var viktiga, eftersom de var
tillfällen då alla samverkansaktörer formellt möttes. I tiden mellan referensgruppsmötena
förväntades aktörerna samverka informellt och kontakta varandra när behov uppstod. Projektets
samverkansaktörer presenteras nedan mer i detalj.
Kommunstyrelsen, kommunens verkställande organ, är formellt ägare till projektet. De bidrar,
genom finansieringen från ESF och med egen finansiering, till resurser för projektledarskap
och administration (projektledare, projektkoordinator, entreprenörskapscoach och administrativa resurser för kommunikation och ekonomisk redovisning).
Arbetsmarknadsorganisationen (AMO) är kommunens resurs mot personer utanför arbetsmarknaden. De samordnar arbetsmarknadsutbildning och praktikplatser för personer som söker
arbete. Dessa individer kommer ofta till arbetsmarknadsorganisationen från socialförsäkringssystemet och representerar i allmänhet grupper som står längre från arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadsorganisationen validerar arbetssökandes kompetens och matchar den mot
potentiella arbetsgivares behov. Inom kommunorganisationen kan arbetsmarknadsorganisationen erbjuda arbetsmöjligheter för arbetssökande i eget snickeri där gamla inventarier renoveras
och byggs om. De har också en egen textilverkstad där de gör textilarbete för andra enheter
inom kommunens organisation. Inom den egna verksamheten kan 30 praktikplatser erbjudas.
Olivia, chef för arbetsmarknadsenheten i kommunen, ingår i referensgruppen för Projektet.
Genom den kommunala vuxenutbildningen kan personer, företag och kommunala organisationer få hjälp och råd inom utbildningsfrågor. Vuxenutbildningen kan validera kunskap och
skapa individuella studieplaner. De samordnar praktisk och teoretisk utbildning på olika nivåer
såsom grund- och vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), gymnasieutbildning och
företagsutbildning. Utbildningsledaren, Olga, ingår i referensgruppen för Projektet.
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Näringslivsbolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Det har ett särskilt ansvar inom
den kommunala organisationen att utveckla det lokala näringslivet. Organisationen har vid tidpunkten för studien 7 anställda. Pär, VD och Paul, Lokal tjänste- och handelsutvecklare ingår i
referensgruppen för Projektet.10
Grannkommun A och Grannkommun B – har en representant vardera i referensgruppen för
Projektet. Båda personerna arbetar normalt på arbetsmarknadsorganisationen i sin hemkommun. Olof från Grannkommun A är den person som har intervjuats inom ramen för fallstudien.
Privat Bemanning – är ett bemanningsföretag som täcker kommunens region. Det är en del av
en större koncern som är verksam i 39 städer i Sverige, med totalt 2500 anställda. Petra, verksamhetschef för Privat Bemanning, ingår i referensgruppen för Projektet.
Arbetsförmedlingen – har ett uppdrag som på nationell nivå formuleras av regeringen. Det övergripande målet är att hjälpa arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra, med ett särskilt
fokus på att stödja människor långt ifrån arbetsmarknaden. Den har också ansvaret att hantera
delar av socialförsäkringssystemet i samband med arbetslöshet. Arbetsförmedlingen samordnar
arbetsrehabilitering och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden11. Oskar, företagsrådgivare på det lokala arbetsförmedlingskontoret ingår i referensgruppen för Projektet.
Projektet involverar också ett antal sekundära intressenter. De består av organisationer som
arbetar som mellanhänder mellan arbetssökande och potentiella arbetsgivare. Exempel på
sekundära intressenter är organisationer som arbetar med affärsrådgivning, lokala inkubatorer,
leverantörer av yrkesutbildning, ett socialt företag som bedrivs i aktiebolagsform och arbetar
med arbetsintegration samt en ideell förening som arbetar med lokal utveckling. Dessa intressenter medfinansierar inte projektet, men de hålls informerade om verksamheten och är ibland
inbjudna till möten som anordnas. I projektplanen beskrivs de sekundära intressenterna som
potentiella samverkansaktörer som, beroende på hur projektet utvecklas, kan komma att medverka mer aktivt. Projektets organisation beskrivs i figuren nedan.

10

Genom sin konstruktion som kommunalägt aktiebolag är näringslivsbolagets sektorstillhörighet
hybrid. Ägandet och uppdraget är offentligt. Målgruppen är däremot företrädelsevis det privata näringslivet. I Projektet representerar Näringslivsbolaget enligt egen utsago ”näringslivets röst”, dvs. sin huvudsakliga målgrupp. Vi har därför valt att beteckna Pär och Paul såsom tillhörande privat sektor i det
studerade sammanhanget.
11
Arbetsförmedlingen. Etablering av nyanlända. Hemsida hämtad (online) 2018-04-20 på
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Om-Arbetsformedlingen/Etablering-av-nyanlanda.html.
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Projektledare, projektkoordinator och entreprenörskapscoach är exempel på funktioner som
möjliggjorts genom projektets finansiering. De här personerna har genom sitt arbete med förankrings och informationsspridning lyft fram arbetsmarknadsfrågans betydelse i olika sammanhang och arbetat med att förankra projektet hos samverkansaktörer och externa intressenter.
Under den relativt långa tidsperioden från förstudie till genomfört projekt har flera olika
projektledare varit verksamma i projektet. Den ursprungliga projektledaren för Projektet arbetade inom den kommunala ledningen. Hon formulerade idén till projektet och arbetade med att
förbereda ansökan om finansiering till ESF. Innan projektet lanserades avslutade hon sin anställning. Hon ersattes av en andra projektledare, Oliver, som fortsatte arbetet att förankra projektet genom att informera om projektidén för att få det nödvändiga stödet från alla samverkande aktörer. Han fick gradvis andra arbetsuppgifter inom kommunen och minskade sin tid
inom projektet. Efter en tid ersattes han av en ny (tredje) projektledare som bara stannade i
positionen under en kort tid för att slutligen ersättas av en fjärde projektledare som blev kvar i
positionen fram till projektets avslut. Under vissa perioder då projektledare avlöste varandra
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var positionen vakant. Den andre projektledaren, Oliver, har dock hela tiden varit kopplad till
Projektet och fortsatt att vara en talesperson för det. I intervjuerna lyfts bytena av projektledare
fram som en omständighet som har försvårat och dragit ut på förankringsarbetet.
För att täcka upp för den skiftande och periodvis vakanta projektledarrollen rekryterades en
projektkoordinator, Patrik, till Projektet. Koordinatorn hade tidigare arbetat på Arbetsförmedlingen, men var vid tidpunkten för rekryteringen VD för ett socialt företag.
Det var Oliver (Projektledare) som behövde avlastas när det gällde implementeringen av Projektet, han hade jobbat mycket med att förankra det på ledningsnivå
och då kände att han behövde en person som kunde hjälpa till att implementera det
hos personer som ska jobba med själva metoden. Jag är lite av en lokalkändis i
relation till sysselsättning, näringslivsfrågor och arbetsmarknadsfrågor. Jag har jobbat för myndigheter, i näringslivsbolag, som egen företagare, jobbat för kommunen,
och hade det här överskridande nätverket som behövs. För att implementera någonting med de hårda värdena, så behövde man också de mjuka värdena. Där hade jag
ju en position som var smart att utnyttja – Vi sätter in Patrik där så kanske det löser
sig! (Patrik, Projektkoordinator)
En entreprenörskapscoach anställdes på 10 procent inom ramen för Projektet. Hon hade sin
professionella bakgrund i den egna coaching verksamheten.
Jag är ju den enda externa kompetensen in i projektet. Alla andra funktioner finns
ju i befintliga verksamheter men så kände man ju ett stort behov av just coaching,
stöttning, mental träning, att ha någon som hjälper individerna med allt de stöter på
längs vägen. Jag är egenföretagare, jag driver ett aktiebolag, så därför var det också
både att driva det och att vara coach, att det faktiskt är det jag jobbar med. Det
gjorde väl att man valde att ha mig inkopplad i det här. Det är min ingång i själva
projektet. (Paulina, coach)
Efter att ha presenterat Projektets organisation och projektledningsfunktion följer nedan en kort
processbeskrivning av samverkans utveckling.

Processbeskrivning – uppfattningar om samverkan
Ett syfte med Projektet var att skapa goda exempel och testa den metod som definierades i
projektansökan. Detta har huvudsakligen skett genom att arbeta med lokala snabbspår till
arbetsmarknaden. Vid tidpunkten för forskningens intervjuer (hösten 2017) hade 4 sådana spår
definierats. Ett kockspår och ett tolkspår var genomförda. Ett ekonomispår var påbörjat och ett
entreprenörskapsspår pågick löpande under projekttiden. Målgruppen utgjordes som tidigare
nämnts huvudsakligen av nyanlända. I Entreprenörskapsspåret bestod aktiviteter av möten med
målgruppen som uttrycker ett intresse av egenföretagande. Mötet med entreprenörskapscoachen innebar att dessa personer träffade en tematisk expert och fick tillfälle att utforska sina
egna förutsättningar (vilja, intresse) till egenföretagande. Samtliga spår definierades utifrån
signaler om lokala behov på arbetsmarknaden. I kockspåret kom sådana signaler från arbets-
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givare inom restaurangnäringen. I tolkspåret kom signalerna från den kommunala verksamheten. I ekonomispåret kom signaler från såväl privat som offentlig sektor (kommunens enheter
och bank). Kockspåret och tolkspåret fick positiv uppmärksamhet i media. Dessa snabbspår
resulterade enligt nyhetsrapporteringen i att ett antal personer kom närmare arbetsmarknaden
genom praktik och i vissa fall möjligheter till anställning. Arbetet med ”kockspåret” dokumenteras relativt utförligt i en intern delrapport. Det var det första spåret som genomfördes. En
tolkning är att dokumentationen har fyllt syftet att dels illustrera hur metoden i praktiken tar
form och att dels skapa ett typexempel som sedan kunde användas som utgångspunkt inför
kommande spår. I avsnittet nedan beskrivs kockspåret och metoden mer i detalj.
Metoden testas

I projektets första fas arbetade projektledaren Oliver tillsammans med projektkoordinatorn hårt
för att hitta specifika branscher i behov av arbetskraft gentemot vilka metoderna i Projektet
kunde testas. Vid ett frukostmöte med lokala företagare uttrycktes ett sådant behov av företrädare för restaurangbranschen. ”Vi har väldigt svårt att få tag i kunnig personal till köken. Nu när
så många nya människor kommer hit tänkte vi att det måste ju finnas några där som kan jobba
i ett kök” (en entreprenör i restaurangbranschen berättar om Projektet i lokaltidningen). Projektledaren såg detta som ett tillfälle att mobilisera projektsamarbetet och testa metoden. Processen
utvecklades sedan i steg. Arbetsförmedlingen uppmanades att gå igenom sina register och hitta
personer med den formella kompetensen eller tidigare erfarenheter av att arbeta som kock. Åtta
personer med relevanta erfarenheter identifierades. De blev inbjudna till ett möte med tematiska
experter (mentorer), där deras kunskaper validerades. Hälften av deltagarna bedömdes ha rätt
kunskaper för att gå vidare i processen och genomföra en yrkeskompetensbedömning där de
fick vara på varsin restaurang i tre veckor. Under processen definierades mer specifika behov
av kompetensutveckling för de deltagande individerna. Slutligen fick kandidaterna en längre (3
månader) praktik på varsin restaurang. Här kunde de öva och lära av kollegor. Praktiken kompletterades med en utbildning i yrkessvenska med köksinriktning samt en kompletterande köksutbildning med inriktning på kvalitetskontroll i köket och allergener i mat.
Processen som beskrivs ovan illustrerar den metod som utvecklades och testades inom Projektet. Olika typer av stödåtgärder från de samverkande organisationerna sammanställdes i en process och skräddarsyddes mot de arbetslösa individernas specifika behov. Som framgår av
projektplan och förstudie är de olika typerna av stödåtgärder inte nya i sig. Målet med Projektet
var att ordna stödåtgärderna i en process som formades utifrån behov på arbetsmarknaden för
att därmed kunna stödja individer mer effektivt. Processen illustreras i en intern delrapport i
följande modell.
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Testet av metoden i relation till restaurangbranschen betraktades som framgångsrikt av projektledaren och ledde till att ytterligare en insats skapades med en ny grupp potentiella kockar. Den
här gången identifierades endast två personer med relevant yrkeserfarenhet och de fullföljde
aldrig processen med motiveringen att de behövde mer omfattande stöd och eftersom det var
svårt att hitta ytterligare restauranger i behov av arbetskraft.
Metodöversikten illustrerar att arbetet med snabbspår är förknippat med svårigheter. Det krävs
att gruppen arbetssökande med gemensamt intresse/liknande yrkesbakgrund är tillräckligt stor
för att utbildningsinsatser ska kunna genomföras med god ekonomi. Det krävs att behovet av
arbetskraft hos arbetsgivare är tillräckligt stort för att en grupp arbetssökande ska kunna beredas
praktik och i förlängningen arbete. Det krävs sannolikt att gruppen arbetssökande inte står alltför långt ifrån arbetsmarknaden för att insatsen ska kunna genomföras under en kort tidsperiod.
Projektorganisering – på gott och ont

I flera intervjuer har för- respektive nackdelar med projektformen lyfts fram som ett tema. Utifrån tidigare erfarenheter menar vissa personer att projektformen generellt skapar flexibilitet
och snabbhet jämfört med om frågeställningar behandlas inom ramen för etablerade organisationer och deras strukturer.
Det har varit ett projekt och det är ju alltid lite lättare när det är projekt även utifrån
kommunalt hänseende. Man kan ta lite andra vägar mot hur man kanske annars
måste göra. (Paul, VD Näringslivsbolaget)
Projektet finns mellan etablerade strukturer, vilket kan underlätta för att koppla ihop resurser
på nya sätt och hitta nya vägar för att nå målsättningar. Arbetet med snabbspår var administrativt
krävande och vissa personer menar att projektet borde kunnat snabba på arbetet jämfört med
om arbetet skulle utförts inom ramen för etablerade förvaltningar och organisationer. Projektet
hade dessutom stöd och förankring i kommunledningen vilket, som lyfts fram i en intern delrapport, har medfört att frågan om arbetsintegration har fått legitimitet.
Det framkommer samtidigt kritik mot att projektet utformades och styrdes av personer och inom
kommunala enheter som inte primärt arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Olga på Vuxenutbildningen har arbetat länge med samverkansfrågor i kommunen. Hon lyfter fram att de personer
som formulerade idén med Projektet inte är de som har störst erfarenheter av och kunskaper om
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det dagliga arbetet som redan fanns inom de etablerade strukturerna för att hantera frågan.
Om man inte får med oss som jobbar, som vet hur det ser ut, som vet vilka samverkanspartner vi idag redan har, hur vår organisation och struktur ser ut, så missar
man hela den biten. Det tycker jag ju att Projektet har gjort. Man har byggt någonting, man har byggt en bra modell absolut eller en bra metod eller vad vi nu ska
kalla det men man har inte passat på att bygga in det i en verksamhet som redan
finns. (Olga, Vuxenutbildningen)
Sammanfattningsvis ger samverkansaktörer uttryck för såväl positiva som negativa aspekter av
projektformen. Olga utvecklar på ett pragmatiskt sätt hur Projektet, trots att det enligt henne
främst är ett politiskt projekt med liten koppling till den praktiska verksamheten, ändå har bidragit med lokal uppmärksamhet och resurser till arbetsmarknadsfrågor.
Tack vare att Projektet kommer uppifrån och liksom politiken jublade, alla våra
politiker tyckte det här var det mest fantastiska projekt vi någonsin fått hit till kommunen …, alltså man har fått en bild av vad som finns och då kan man ju också
använda de resurser som redan finns i Projektets namn. (Olga, Vuxenutbildningen)
Förankring och ägarskap

Projektledaren Oliver och koordinatorn Patrik framstår som förespråkare för projektet. De kommunicerar en positiv inställning till projektet och en tro på den grundläggande projektidén. En
av deras uppgifter har varit att engagera andra i projektet och skapa det engagemang som behövs bland samverkansaktörerna. Samtidigt lyfter de fram utmaningar och problem relaterade
till ledning och koordinering i projektarbetet.
En stor utmaning var att överföra känslan av ägarskap från själva projektet och projektledningen
till de deltagande organisationerna. Ett syfte med Projektet var att metoden successivt skulle tas
över av de deltagande organisationerna. De metoder som användes i projektet skulle med andra
ord inte vara beroende av projektorganisationen och de resurser som temporärt fanns i projektet.
Projektledning och projektkoordinator upplever att metoden i allt för hög grad var beroende av
deras aktiva arbete. Det fanns en stor villighet att medverka i projektet och ett engagemang för
frågan, men det var ibland svårt att aktivera samverkansaktörerna i arbetet.
Man är gärna med, men man vill inte ta en aktiv roll. Ägarskapsfrågan är någonting
som vi har fått jobba mycket med …”huret” och det här andra, det är ju det jag
jobbar med, att försöka få individerna att verkligen jobba med metoderna och försöka implementera dem. (Patrik, projektkoordinator)
Projektledaren Oliver blev rekryterad till Projektet och hade ingen tidigare erfarenhet av att
arbeta inom den kommunala organisationen. I en intern utvärderingsrapport för det första året
av Projektet beskriver han själv situationen:
Även om projektet har fått mycket positiv uppmärksamhet har det också funnits
flera utmaningar med att realisera den projektmetod som togs fram under förstudien. En stor del i denna utmaning var att ta en teoretisk modell och tillämpa den i
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praktiken. Varken projektägaren, samverkansaktörerna eller de som var med och
tog fram modellen visste exakt hur detta skulle gå till. Det blev projektledarens roll
(som inte innan hade arbetat i kommunen eller varit delaktig i förstudien) att ta fram
en struktur för detta och skapa ett intresse för att arbete med projektmetoden i praktiken. (Oliver, Projektledare)
Under tiden från Projektets planering och förstudie till dess genomförande, skedde också interna organisationsförändringar hos flera av de samverkande organisationerna och inom den
kommunala verksamheten. Det medförde att projektets förankring försvårades på grund av att
kontaktpersoner byttes ut. I tider av internt förändringsarbete är det också svårt att få fram
resurser (tid och personal) för att hantera projektarbete vid sidan av de ordinarie arbetsuppgifterna. Inledningsvis rådde exempelvis oklarheter kring projektets resurser för administration och
kommunikation.
Projektets styrgrupp ändrades innan projektets start. Istället för att, som skisserats i projektplanen, bestå av projektets samverkansaktörer kom den vid tidpunkten för projektstart att
utgöras av Kommunstyrelsens Näringsutskott. Motiveringen var, vilket framgår av en intern
delrapport, att politiken inte ville riskera att tappa styrfart i projektet på grund av den kommunala omorganisation som skulle ske. I en intern delrapport uttrycks samtidigt att denna förändring kan ha påverkat såväl projektets ledning som de medverkande aktörernas inställning till
Projektet.
Bytet av styrgruppen kan eventuellt ha påverkat känslan av ägarskap bland samverkansaktörerna även om inte sådana indikationer har framförts. Att ha en politisk
styrgrupp från projektägaren har visserligen skapat ett bra stöd för projektet, vilket
har varit positivt men ett problem är att styrgruppsmedlemmarna inte har varit så
väl insatta i projektet utan mer behandlat det som ett av andra tjänsteärenden i utskottet. Därför har det i huvudsak varit projektledarens riktning och vision som har
påverkat styrningen av projektet. (Intern uppföljningsrapport författad av projektledaren Oliver)
Det finns alltså en rad omständigheter som ur ett projektledningsperspektiv lyfts fram som bidragande till att det upplevdes som svårt att förankra Projektet hos samverkansaktörerna och
skapa en bredare upplevelse av ägarskap. Allt för mycket ansvar för förankringsarbetet lades
vid projektets riggning på projektledarfunktionen. Projektets styrgrupp utgjordes av kommunens näringsutskott, vilket också kan ha påverkat känslan av ägarskap bland de utförande samverkansaktörerna. Omorganisering skedde internt hos de samverkande organisationerna, vilket
skapade osäkerhet kring projektets resurser samtidigt som viktiga kontaktpersoner byttes ut.
Sammantaget blev arbetet med att förankra projektet och skapa en känsla av delaktighet svårare
än förväntat.
Parallella strukturer

I intervjumaterialet framkommer möjliga förklaringar till att det har upplevts som svårt för
samverkansaktörerna att göra metoden till en del i den egna verksamhetens praktik. Olga från
Vuxenutbildningen lyfter fram att Projektet föreslår metoder som redan används i förhållande
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till målgrupper där det redan fanns etablerad samverkan. Detta upplevs i särskilt hög grad av
Olga och andra personer som sedan tidigare medverkar i flera samverkanskonstellationer på
arbetsmarknadsområdet.
Nu ska man försöka implementera någonting som gör att man rynkar på huvudet
och säger – Jaha, jag men det gör vi ju redan! Tematisk expert är ett nytt ord,
mentorsverksamheten har vi redan idag. … det finns i kommunen en stor samverkan
när det gäller integration som har funnit i många, många år. (Olga Vuxenutbildningen)
Ett gemensamt syfte för såväl Projektet som redan etablerade lokala samverkansprojekt på
arbetsmarknadsområdet var att stärka och tydliggöra samarbetet mellan berörda myndigheter
för att uppnå ökad resurseffektivitet i integrations- och arbetsmarknadsarbetet. I samband med
att Projektet startade år 2015 inleddes också arbetet med att skapa snabbspår för arbetsintegration av nyanlända på nationell nivå. Det innebär att Projektets inriktning mot att skapa
snabbspår för nyanlända i relation till bristyrken också är något som organisationerna (i det här
fallet Arbetsförmedlingen) redan har fått i uppdrag att arbeta med inom ramen för sin befintliga
verksamhet.
Jag tycker inte om ordet för ”snabbspår”, det är Arbetsförmedlingen som äger, som
ju faktiskt har regeringsuppdraget att skapa snabbspår och så har vi liksom tagit,
Projektet har tagit ett ord som redan används. Då blir det liksom, det hamnar någonstans mitt emellan … (Olga, Vuxenutbildningen)
En utmaning för Projektet var alltså att hitta sin plats bland övriga etablerade strukturer som
arbetar med arbetsmarknadsfrågor. Detta då de medverkande parterna ingår i många olika nätverk och samverkanskonstellationer, vars målgrupper och metoder delvis överlappar varandra.
Olga uttrycker det i termer av att Projektet arbetade med pusselbitar som redan fanns, och när
projektet föreslog nya pusselbitar var de svåra att passa in i det existerande pusslet.
Alltså nu har det varit en pusselbit – Jaha, i vilket pussel ska vi lägga detta? Det är
nog inte det pusslet jag har! Nu håller vi på lite så och filar till pusselbiten så att
den ska passa (…) I stort håller det ju, det är 10 veckor man ska göra de här bitarna
när man ska träffa dem och när man ska ut på praktik, man ska få undervisning av
vuxenutbildningen. På så vis är det ju ett bra koncept när det inte finns något annat.
Men när vi redan har 6–7 stycken sådana här lösningar utifrån vem du är som
individ – jaha och så en till. Förstår du mitt tänk och det är där det liksom blir snurret
på för vår del – ja vi ska ha in det här i ett pussel som redan finns (Olga, Vuxenutbildningen)
En svårighet vid formulering av avgränsade projekt är sammanfattningsvis att ta till vara, förstärka och bygga vidare på den samverkan och de erfarenheter som redan finns, utan att parallella strukturer skapas.
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Olika tankesätt möts

Det tycks finnas en delad uppfattning, bland aktörer från såväl offentlig som privat sektor, att
de etablerade offentligt finansierade strukturerna för etablering och arbetsintegration är långsamma. Aktörerna delar en problembild som handlar om att personer (arbetssökande) kan fastna
i systemet och att systemen kan vara svåra att anpassa efter de enskilda individernas förutsättningar. Att arbeta med snabba spår är ”bra” utifrån såväl ett offentligt som privat sektorsperspektiv.
Kommunal verksamhet som jag ingår i, är extremt långsam, stelbent. (Olof, Arbetsmarknadsorganisationen)
… jag tror på metoden, tror på att plocka ut de som verkligen, som Oliver (projektledaren) säger, verkligen behöver 10 veckor för att komma igång för att liksom
känna – Är det det här jag vill jobba med? Få lov att ha en landsman som man
kanske kan gå bredvid på företaget och se – Vad är det jag gör? (Olga, Vuxenutbildningen)
För aktörer som representerar den privata sektorn är snabbspår en metod som kan ”säljas in”
till potentiella arbetsgivare.
Däremot om man blir presenterad de här snabbspåren, de här mer, vad ska vi kalla
det, mer manglade uppläggen där har man lättare att ta beslut. Allting som förbereder bättre och ger en bra landning skapar liksom ett bättre resultat, kan jag tycka.
Snabbspår är en terminologi som funkar i en företagsvärld? – Absolut, det är väldigt konkret, praktiskt, med snabb validering, med snabb utvärdering och att man
sedan kan slussa den kategorin vidare. (Pär, Näringslivsbolaget)
Den offentliga sektorns organisationer ger i högre grad uttryck för potentiella problem och
begränsningar i förhållande till snabbspår. Oskar från Arbetsförmedlingen ser det som sin
speciella uppgift att förklara på referensgruppsmötena varför han har problem att arbeta med
snabbspår i sitt dagliga arbete. Kontoret är under omorganisation och av det skälet kan det vara
svårt att svara upp mot det tempo som krävs för att skapa snabbspår.
Det var liksom inte att vi drog i någon nödbroms utan mera att förklara – Så här ser
det ut hos oss just nu, vi gör det men det kanske tar lite längre tid! Man fick förklara
lite mer vad det innebär och så där. Det var snarare vår organisation som gjorde att
vi bromsade. (Oskar, Arbetsförmedlingen)
Flera av representanterna från offentlig sektor i projektets referensgrupp upplever ett högt internt förändringstryck i sina organisationer. Få personer ska göra mycket och det kan upplevas
som svårt att hantera flera olika samverkansprojekt vid sidan av den ordinarie verksamheten
och de krav som den ställer.
Vi har så mycket annat arbete, det är redan fullt, så kommer det in nya saker och så
försvinner saker. Vi är vana för det kommer och går projekt, idéer och tankar. (Olof,
Arbetsmarknadsorganisationen)
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Personer från den kommunala Arbetsmarknadsorganisationen har svårt att relatera till den föreslagna målgruppen för snabbspår. Målgruppen är liten och omfattar inte det stora flertalet av
arbetssökande som de möter i sina verksamheter.
Vi (i Projektet, vår anmärkning) ställer krav på målgrupper, så det är nog en för
smal målgrupp. Jag känner inte igen mig i den målgruppen. De jag är van vid att
jobba med har psykisk ohälsa eller missbruk eller funktionsnedsättningar. De har
mycket längre startsträcka och skulle aldrig komma in på 10 veckor eller liknande
i någonting … Därför har ju jag de glasögonen på mig att det är en komplicerad
målgrupp jag jobbar med. Men det kanske inte Projektet tänker på för de kanske ser
en annan målgrupp som inte jag jobbar med. (Olof, Arbetsmarknadsorganisationen)
Projektet kännetecknas av ett möte främst mellan den privata och den offentliga sektorns specifika logiker (jfr figur 2). Det civila samhället och dess specifika normer och värderingar spelade
en mindre roll i Projektet. De aktörer som samverkar inom Projektet representerar organisationer från olika sektorer i samhället. De bär med sig olika institutionella logiker (jfr Thornton
m.fl. 2012), vilket leder till olika föreställningar om vad som ska göras och hur det bör göras. I
det specifika fallet exemplifieras det av olika förhållningssätt till målgruppen och tidsaspekter
i samverkansprocesser. Sådana skillnader skapar samtidigt förutsättningar för en utvecklad
gemensam förståelse för metoder för arbetsintegration och en ökad förståelse för varandras
olika förutsättningar för att arbeta med arbetsmarknadsstöd.
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Förutsättningar – möjligheter och hinder för samverkan
I intervjuerna med personer i Projektet har vi urskilt olika förutsättningar för samverkan. Dessa
sammanfattas i tabellen nedan. Plus och minustecken (+/-) indikerar huruvida förutsättningarna
i det specifika fallet var möjliggörande eller begränsande för samverkan. Vi har även valt att
dela in förutsättningar på individnivå respektive organisatorisk/strukturell nivå.
Tabell 2

Förutsättningar för samverkan inom Projektet
FÖRUTSÄTTNINGAR
Organisatoriska/strukturella

Individrelaterade
+ Välutvecklade personliga nätverk som spänner
över sektorsgränser.

+ Samverkan som lösning ses som en del av
den lokala självbilden och identiteten.

+ Nyckelaktörer med lokal kännedom om plats,
människor och kultur.

– Omvärldsförändringar på nationell nivå
förändrade förutsättningarna för det lokala
projektet.

+ Erfarenhet från tidigare samverkansprojekt.

– Inom-organisatoriska förändringar hos
medverkande samverkansaktörer förändrade
förutsättningarna för det lokala projektet.

+ Eldsjälar med ett djupt engagemang inom
området för samverkan.
– Personalomsättning bland nyckelpersoner i
samverkansprojektet.

+ Stark projektförankring på hög kommunalpolitisk nivå skapade legitimitet och bidrog till
att uppmärksamma betydelsen av
arbetsintegration på lokal nivå.

– För mycket ansvar och ”ägarskap” knyts till
enskilda nyckelpersoner, i det specifika fallet
till projektledaren.

– Bristande förankring underifrån, bland de
aktörer som i sin vardag arbetar med arbetsintegration och ingår i etablerad samverkan på
området, påverkade känslan av ägarskap.
– Parallella strukturer skapades. Samma
frågeställningar och metoder hanterades
inom ramen för olika samverkansprojekt.
– Olika organisatoriska förutsättningar
(t.ex. rutiner, tid, resurser) hos samverkansaktörerna gjorde det svårt att samordna de
medverkande organisationernas rytmer i
samverkansaktiviteter.

Som inledningsvis påpekades kännetecknas regionen där kommunen ligger av ett gott samverkansklimat. Kommunen är relativt liten, beslutsvägarna är korta och det finns en tradition
av samverkanslösningar inom olika områden. Det finns ett starkt engagemang och en samsyn
kring betydelsen av att arbeta tillsammans för att möta de svårigheter som är kopplade till
arbetet. I projektets referensgrupp tycks det finnas gott om ”eldsjälar” som utifrån sina olika
organisationer och uppdrag är djupt engagerade i frågan och som har en stor vilja att testa nya
arbetssätt, utveckla samarbeten och stärka arbetet med arbetsintegration på lokal nivå.
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Det finns flera motiv till samverkan i fallet Projektet. Samverkansaktörerna kommer från organisationer som arbetar med en gemensam målgrupp, personer som står utanför arbetsmarknaden. Ett motiv till projektet är således att hjälpa målgruppen. Utifrån projektplanen och
projektägarens (kommunens) beskrivningar av projektets syfte går det också att se regional utveckling som ett motiv. Som inledningsvis beskrevs är kommunen och den större regionen uppmärksammad för sin entreprenörskapsanda och tidigare framgångsrika lokala samverkansprojekt. Ett motiv till projektet var att utnyttja denna styrka för att möta det hot som den ökade
arbetslösheten i spåren av finanskrisen innebar. Det leder till ett tredje motiv som handlar om
att genom projektet effektivisera och samordna de insatser som olika aktörer riktar mot målgruppen. Sammantaget kommuniceras olika motiv till den samverkan som sker. Projektet förväntas skapa värden på såväl individnivå (i relation till målgruppen), som organisationsnivå
och regional nivå.
Initiativet till Projektet kommer från kommunen och tycks vara knutet till den person som
inledningsvis formulerade projektplanen som låg till grund till ansökan till ESF-rådet. Denna
person ersattes av nya projektledare som uttrycker att det var svårt att överta initiativet. Projektledare nummer två, Oliver, beskriver de utmaningar han upplevde i att ”ta över” en projektplan
och omsätta ett teoretiskt projekt i praktiken. Ett stort ansvar för att förankra Projektet samt
motivera och engagera övriga samverkansaktörer vilade på projektledarens axlar. Det var utmanande att skapa en bredare känsla av ägarskap bland fler aktörer från andra organisationer.
Initiativet och ansvaret för att driva projektet tycks ha stannat hos projektledningen under
projektets genomförande.
En utmaning för Projektet var att förutsättningarna förändrades. Arbetsmarknadsfrågor är heta
politiska frågor där betydande resurser satsas på olika nivåer (lokalt, nationellt och överstatligt).
Lokala resurser i Projektet samfinansierades av Europeiska Socialfonden och kompletterade de
resurser som genom Arbetsförmedlingen, på nationell nivå, satsas på stödstrukturer för arbetslösa. Situationen på arbetsmarknaden förändrades under den period projektet pågick. Detta
följdes av förändringar i arbetsmarknadspolitiken på nationell nivå. Ett sätt att hantera sådana
förändringar var att anpassa det lokala projektet till de nya förutsättningarna, exempelvis genom
att fokusera på en ny huvudsaklig målgrupp. Projektformens flexibilitet utnyttjades för att följa
med i och anpassa sig till en föränderlig omvärld.
Ytterligare en utmaning i Projektet var att hitta sin plats i förhållande till redan etablerad samverkan på arbetsmarknadsområdet. Den inledande idén var att samla aktörer kring en ny målgrupp; personer med en yrkesidentitet som i konjunktursvängningar behöver stöd att ställa om
till nya branscher. Erfarenheter från lokal samverkan gentemot andra målgrupper, i det här fallet
ungdomar och nyanlända, skulle enligt den inledande idén användas i förhållande till den nya
målgruppen. På så sätt skulle projektet kunna bli ett komplement till redan etablerad lokal
samverkan. När Projektet genomfördes var situationen förändrad i och med den rådande högkonjunkturen. Projektet gled istället över till målgruppen nyanlända och överlappade på så sätt
redan etablerad lokal samverkan på arbetsmarknadsområdet. Projektet illustrerar på så sätt en
situation där aktörer har svårt att samlas runt ett tydligt definierat gränsobjekt (March & Simon
1958; Wenger 1998). I bred mening var ”personer utanför arbetsmarknaden” den målgrupp som
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länkade samman samverkansaktörerna. Men under Projektets planering och genomförande pågick ett slags sökande efter Projektets syften och målsättningar i förhållande till de samarbeten
och strukturer som redan fanns och som (delvis) arbetade mot samma målgrupper. Projektledaren lyfte istället fram metoden som särskiljande för Projektet. Inte heller den blev dock ett
tydligt gränsobjekt. Istället pågick en slags diskussion på referensgruppsmöten kring vad metoden egentligen innebar, på vilket sätt den skilde sig från de metoder som sedan tidigare användes på lokal och nationell nivå. Att gemensamma mål utvecklas och att samverkan handlar
om en ny aktivitet eller verksamhet för de medverkande aktörerna lyfts i tidigare forskning fram
som aspekter som främjar samverkan (jfr Danermark 2004; Mörndal 2018). I dessa avseenden
lyckades samverkansaktörerna inte riktigt definiera Projektet.
Den ovan beskrivna otydligheten avseende Projektets syfte, målgrupp och metod och upplevelsen av att Projektet skapade en parallell struktur i det lokala arbetsmarknadsarbetet var en
stor utmaning. Projektet upplevdes av vissa aktörer dessutom som ”formulerat uppifrån”, det
vill säga som ett projekt som formulerats på kommunal ledningsnivå snarare än hos de aktörer
som befinner sig närmast den praktiska verksamheten. Det bidrog till att projektledare och
koordinator upplevde det som svårt att överföra en känsla av ägarskap från Projektet till samverkansaktörerna. Det var med andra ord svårt att få samverkansaktörerna att överta projektets
metoder och göra dem till en del av de egna verksamheterna.
Sammanfattningsvis bestod förutsättningarna för samverkan i Projektet, som ovan beskrivits,
av såväl möjligheter som utmaningar. I regionen finns en tradition av samverkan som även
påverkade förutsättningarna för Projektet, det finns en positiv syn på samverkan som lösning
på gemensamma problem, aktörer är med på tåget när nya projektsatsningar initieras. Redan
tidigare fanns etablerade lokala överenskommelser kring samverkan på arbetsmarknadsområdet
som uppfattades som framgångsrika, liksom personer från olika sektorer med tidigare erfarenhet av att arbeta i samverkansprojekt. En rad utmaningar kan också identifieras i relation till
Projektet. En förändrad arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik gjorde att projektets inriktning och syfte delvis ändrades. Projektet hade svårt att hitta sin plats i relation till andra stödåtgärder som riktas mot personer utanför arbetsmarknaden. Projektets deltagare, målgrupp och
metoder överlappade delvis andra insatser på arbetsmarknadsområdet. Projektledningen upplevde att arbetet med att förankra projektet bland samverkansaktörerna och skapa en delad känsla av ägarskap var svårare än förväntat. I nästa avsnitt diskuteras hur dessa utmaningar hanterades inom ramen för Projektet.

Hur hanteras utmaningar vid sektorsgränserna?
Även i fallet Projektet spelar gränsgångare (jfr March & Simon 1958; Wenger 2010) en viktig
roll för att hantera utmaningar vid sektorsgränser. Med rollen som projektledare följer en tilldelad position som gränsgångare. I projektet har en rad projektledare avlöst varandra (totalt 4).
Att flera av de intervjuade personerna beskriver bytena av projektledare som en utmaning i
Projektet talar för att gränsgångarens roll och arbete är knutna till personen och därmed svår att
lämna över till efterträdare. I samband med projektledarbyte blev det ”omtag” i samverkansprocessen.
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De projektledare som intervjuades inom ramen för forskningen beskriver hur de i sin roll arbetat
med att informera om projektet, förankra projektet i det omgivande samhället, mobilisera
resurser och skapa engagemang för projektet. Projektledaren Oliver upplevde att det var svårt
eftersom han, vid rekryteringen till kommunen i samband med Projektets start, var ny i såväl
lokalsamhället som i den kommunala organisationen. Ett sätt att hantera utmaningen var att
rekrytera projektkoordinatorn Patrik med rika personkontakter på lokal nivå som dessutom
spände över olika sektorer. Patrik beskriver sig själv som ”en lokalkändis i relation till sysselsättning, näringslivsfrågor och arbetsmarknadsfrågor”. Han har personkännedom och upparbetade kontakter som förenklar rollen som gränsgångare. Inom Projektet skapades en rad snabb
spår till arbetsmarknaden. Det vilade till stor del på projektledare och projektkoordinator att ”sy
ihop” de resurser som krävdes, en arbetsinsats som inte ska underskattas. Ett rikt nätverk av
kontakter är betydelsefullt i ett sådant arbete.
Ett annat sätt att hantera de utmaningar som identifierats var att använda Projektet som en
dialogarena för att utbyta erfarenheter och skapa förståelse gemensamma problem och möjligheter. I intervjuer framkom att deltagande i referensgruppsmöten var viktigt för att lära mer om
varandras verksamheter och utbyta erfarenheter kring arbetet med arbetsintegration. Möten i
referensgruppen innebar att aktörer informerade varandra om sina olika verksamheter och fick
möjlighet att diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter kopplade till arbetsmarknadsfrågor. Det upplevdes som särskilt positivt av de ”nya” aktörer som inte var lika involverade i
andra redan etablerade samverkanskonstellationer vid sidan av Projektet – exempelvis privata
företag och representanter från grannkommuner. Projektet förstärkte på detta sätt (och skapade
nya) kopplingar och kontaktvägar främst från de sedan tidigare etablerade och huvudsakligen
offentligt drivna strukturerna för arbetsintegration, till aktörer som i högre grad representerade
näringslivets och potentiella arbetsgivares perspektiv. Exempel på sådana organisationer bland
samverkansaktörerna är Näringslivsbolaget och Privat Bemanning. Ytterligare exempel bland
projektets sekundära intressenter är branschorganisationer och enskilda arbetsgivare som skickade signaler om arbetskraftsbehov och önskad kompetens. Även Projektledare, projektkoordinator och entreprenörskapscoach har sin bakgrund inom fler sektorer än den offentliga och är
exempel på aktörer som genom projektet fick en utökad och förstärkt roll i arbetet med arbetsintegration. De var inte på samma sätt som Olga från Vuxenutbildningen eller Olivia från
Arbetsmarknadsenheten, del av de sedan tidigare etablerade lokala samverkansstrukturerna.
De aktörer som genom sin verksamhet har tydliga kopplingar till den privata sektorn lyfter fram
hastighet, effektivitet och affärsbehov när de talar arbetsintegration. Projektets metod, att skapa
snabbspår till arbetsmarknaden, är anpassad efter det privata näringslivets krav och syftar till
att effektivisera processen. Varje snabbspår som skapas ska enligt projektplanen idealt börja
med ett tydligt behov av arbetskraft inom en viss bransch. Baserat på detta behov koordineras
sedan de stödjande aktiviteterna enligt en logik som liknar företagets produktionsflöde Arbetsintegration ska ske snabbt och effektivt för att lyckas. Flexibilitet behövs tillsammans med
beredskap att agera snabbt baserat på signaler från näringslivet. Det finns liten tillåtelse för
”störningar” i ett snabbspår.
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Samverkansaktörerna ger uttryck för gemensamma problembilder men bidrar också med olika
erfarenheter vilket gör att dessa utmanas. Aktörerna ger exempelvis uttryck för olika erfarenheter kring tidsaspekter i processer. Den privata sektorns betoning på snabba resultat ställs mot
den offentliga sektorns betoning på den demokratiska processen och rättssäkerhet. I fallstudien
ger aktörer från olika sektorer också uttryck för olika erfarenheter av målgruppen. Aktörer från
privat sektor representerar organisationer med höga krav på prestation och tempo och de möter
företrädelsevis arbetssökande som är rustade att hantera sådana krav. Aktörer från offentlig sektor hanterar i högre grad arbetslösa som står längre från arbetsmarknaden, vilket innebär att de
ser andra aspekter av att erbjuda de här individerna snabbspår. Skillnader medför att aktörerna
i det sektorsöverskridande samarbetet har problem att ”takta” (Mörndal 2018) i sin samverkan,
det vill säga att samordna sina olika organisatoriska ”rytmer” och koordinera sina insatser i
gemensamma aktiviteter.
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Fall 3 – Partnerskapet
I det här kapitlet skildras fallet Partnerskapet. Kapitlet inleds med en överblick över de inblandade parterna och verksamheten i Partnerskapet. I nästa del skildras den process varigenom
Partnerskapet kom till och utvecklades under åren 2013–2018. Den avslutande delen belyser
förutsättningarna för samverkan samt de utmaningar som inblandade aktörer upplevt i sin
ambition att samverka över sektorsgränser samt hur de har agerat för att möta dessa utmaningar.
Partnerskapet startade den 21 november 2013 som ett initiativ för att stötta utsatta EU-medborgare som tigger i en av Sveriges mellanstora städer. Syftet med Partnerskapet är att bistå målgruppen med de nödvändiga basbehoven och att bemöta dem på ett respektfullt sätt medan de
är här. Projektledare, anställda, volontärer och präster engagerar sig i utsatta EU-medborgares
situation genom rådgivning, matservering och natthärbärge vintertid.

Aktörer och organisation
Partnerskapet är organiserat som ett projekt som drivs av den lokala Stadsmissionen i samarbete
med kommunen och med stöd av flera av civilsamhällets organisationer, inte minst Svenska
kyrkan och flera frikyrkoförsamlingar. Partnerskapet samverkar med en rad organisationer som
på olika sätt har en koppling till målgruppen och därtill med den lokala morgontidningen som
spelar en viktig roll för arbetet i fråga om kunskapsspridning och opinionsbildning. Från att ha
vuxit fram som ett initiativ i mötet mellan individer, som representerar flera olika samhällsbärande organisationer från olika sektorer, i syfte att stötta en ny och utsatt grupp som saknade
förankringspunkt i det svenska samhällets välfärdsmodell kom Partnerskapet att bli regionens
första IOP (idéburet offentligt partnerskap). Efter hand har verksamheten kompletterats med
fler målgrupper och ytterligare ett IOP som formulerats mellan Stadsmissionen och regionen.
I figur 7 markeras samverkande parter med heldragna linjer medan samarbetsaktörer markeras
med streckade linjer
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Figur 7

Parter och samarbetsaktörer i Partnerskapet

Stadsmissionen – står för arbetsgivaransvaret för anställd personal i Partnerskapet och ansvarar
för projektledning, härbärge, matservering liksom ledning och handledning av volontärer. Därtill står Stadsmissionen för kostnader avseende lokalhyra, för rådgivning samt kläder och
hygienartiklar.
Kommunen – står för finansiering som ska täcka lönekostnader avseende projektledning och
timanställda i matservering och härbärge, halva kostnaden för lokalhyra avseende matserveringen, kostnader för mat, förbrukningsmateriel, tvätt och städ. Kommunen i fråga har en lång
tradition av att konkurrensutsätta och upphandla välfärdstjänster av såväl privata som idéburna
aktörer. Som grund för samverkan finns också en överenskommelseprocess och ett program för
samverkan med civilsamhället.
Svenska kyrkan – avsätter en halvtidstjänst för att arbeta inom Partnerskapet och ställer sin
nattjour till förfogande för natthärbärget via sjukhuskyrkans beredskap. Svenska kyrkan bistår
också med personal till rådgivningen, volontärer, kollektmedel samt täcken, kuddar och
madrasser.
Frikyrkoförsamlingar – bidrar på olika sätt. En frikyrkoförsamling bistår med personal till rådgivningen samt med lokal för klädutdelning. En annan ställer kostnadsfritt sin lokal till förfogande för härbärget samt bistår med volontärer till härbärget. En tredje hyr ut sin lokal för
matserveringens räkning till ett rabatterat pris.
Volontärer – bistår Partnerskapet i allt från rådgivning och praktiskt arbete som kökssysslor till
administration i form av bokning och schemaläggning. De agerar även medföljare till Socialkontoret och Arbetsförmedlingen, kontaktperson, frisör, tandläkare och tolk. Som mest var antalet volontärer cirka 110. Rumänsk- och bulgarisktalande tolkar engageras initialt som ideella
krafter för att tolka i rådgivningsverksamheten mellan personal och besökare för att senare
anställas i verksamheten. Volontärerna är engagerade samhällsmedborgare och som inte sällan
är medlemmar i någon av församlingarna som engagerat sig i Partnerskapet.
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Migrantkliniken – är en ideell verksamhet där läkare, sjuksköterskor och andra medicinskt kunniga på ideell basis tar emot människor som inte omfattas av ordinarie sjukvård och som är i
behov av vård. Migrantkliniken erbjuder vårdkonsultation, klinisk vård, recept, remisser och
ibland medicin via rådgivningskvällarna.
Polisen – har genom särskilt engagerade områdespoliser blivit en viktig samarbetsaktör genom
att finnas tillgänglig för dialog både med Partnerskapets anställda och med målgruppen. Polisen
bistår med riskbedömningar och genom att finnas till hands för både akuta och mindre akuta
frågor samt genom att kontinuerligt vara synlig inför målgruppen och därigenom sprida kunskap om sin roll i det svenska samhället.
Morgontidningen – fungerar som en samarbetsaktör genom att en av tidningens journalister
engagerat sig särskilt i att skapa och sprida kunskap om utsatta EU-medborgare. Morgontidningen bistår också med informationsspridning till allmänheten om vad som händer i Partnerskapet.
Biståndsorganisationen – är en idéburen organisation med ett brett nätverk och en lång närvaro
i de samhällen i östra Europa, varifrån många av de utsatta EU-medborgarna kommer. Organisationen har mycket kunskap om och erfarenhet av att arbeta med målgruppen på plats i
Rumänien. Biståndsorganisationen bistår Partnerskapet med tolkhjälp samt strategiska internationella kontakter, till exempelvis ambassader.
Företag – som samarbetat med Partnerskapet inbegriper lokala varuhus och butiker som skänkt
bland annat madrasser och kuddar till härbärget när det skulle öppnas. Under senare år har
samarbeten upparbetats med några lokala bagerier som skänker överblivet bröd till verksamheten på kontinuerlig basis.
Partnerskapet är organiserat som ett projekt vars förutsättningar förändras under de år som följer
efter initieringen i slutet av år 2012 och fram till dess att denna rapport skrivs. Under den första
tiden stod Stadsmissionen för både organisation och finansiering av verksamheten. I nästa skede
gick kommunen in med medel för att stötta verksamheten ekonomiskt genom en direktupphandling som avsåg år 2014. Under 2014 arbetade parterna tillsammans fram en överenskommelse om ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) för att formalisera samverkan. IOP-avtalet förnyades årligen av Omsorgsnämnden genom att kommunstyrelsen tillsköt medel i form av
tilläggsanslag. Det sista IOP:t för en verksamhet med EU-medborgare som målgrupp gällde
från oktober 2017 till april 2018. Därefter breddas målgruppen och nya former av samverkan
tar vid.
Partnerskapet leds av ett projektråd som består av representanter för de samverkande parterna.
Stadsmissionen representeras av projektledaren och direktorn. Kommunen representeras av
ordföranden för Omsorgsnämnden. Svenska kyrkan representeras av en av de präster som är
engagerade i frågan och frikyrkorna representeras av en av församlingarnas diakon, Ingeborg.
I projektrådet lyfts både operativa och strategiska frågor om verksamheten till diskussion.
Projektrådets medlemmar bistår projektledaren med råd och kan också ta med sig frågor till sin
egen organisation för att finna lösningar på problem eller erbjuda hjälp på olika sätt.
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Operativt ansvarig för Partnerskapet är projektledaren som är anställd av Stadsmissionen. I
projektledarens uppdrag ingår att ansvara för projektet och att projektmålen uppfylls. Projektledaren har vissa ramar att förhålla sig till men i övrigt stor frihet. Mål formulerar projektledaren
kontinuerligt och stämmer av dem med projektråd, medarbetare och volontärer. Initialt fokuserar verksamheten på att kartlägga, möta, försöka förstå och förklara målgruppens situation samt
få igång verksamheten liksom skapa rutiner och ordna allt det praktiska för att komma igång.
Därefter följer verksamheten två parallella spår. Dels att kontinuerligt tillgodose målgruppens
basala behov och dels att se till hur de kan hjälpa målgruppen i ett större perspektiv. Projektledaren har arbetsledaransvar för både anställd personal och de volontärer som engagerar sig i
verksamheten.

Verksamheter i Partnerskapet
Partnerskapets verksamheter består av rådgivning, matservering och härbärge. Räknat i antal
besök är matserveringen av störst omfattning. Under år 2014 då antalet tiggande EU-medborgare i staden var som störst, byggdes verksamheten ut för att möta behovet av hjälp och stöd.
Under perioden tog matserveringen emot i genomsnitt 23 besökare per dag. Rådgivningen tog
i snitt 20 personer per torsdagskväll, och härbärget hade under samma period totalt 1790 gästnätter. Under år 2015 ökade verksamheten ytterligare i omfattning för att därefter minska i takt
med att antalet tiggande EU-medborgare i staden minskade.
Rådgivning arrangeras på torsdagskvällar klockan 18–20 på Stadsmissionens kontaktcentrum.
På plats finns en ansvarig från Stadsmissionen och en representant från församlingarna tillsammans med tolkar liksom flera volontärer och medicinskt kunnig personal från Migrantkliniken.
En kväll på rådgivningen inleds vanligen med att projektledaren eller någon medarbetare i
Partnerskapet informerar om vad som är på gång och därefter påbörjas biljettutdelning till härbärget. De som ska övernatta får skriva upp sig på en lista och visa ID-kort, varefter de får sin
biljett. Besökarna får tillgång till dusch och toalett och erbjuds ett kvällsmål och en kopp kaffe.
Klädrekvisitioner delas ut. Rådgivningen inbegriper hjälp att ringa myndigheter eller boka medföljare till Arbetsförmedlingen för inskrivning eller ansökan om samordningsnummer liksom
registrering hos Skattemyndigheten eller att söka bistånd till hemresa via Socialkontoret. Tolkar
informerar om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället, arbete och arbetsmarknad,
samordningsnummer, bostadsmarknad, sociala frågor, hemresor och sjukvård.
Matserveringen återfinns centralt i staden i en annan frikyrkoförsamlings lokaler. Verksamheten
erbjuder sopplunch med smörgås och kaffe under helgfria vardagar. Mot uppvisande av legitimation kan besökaren få ett hygienpaket och möjlighet till dusch och toalett. I matserveringen
jobbar personal från Partnerskapet tillsammans med volontärer och tolkar. Personalen hämtar
regelbundet överblivet bröd från bagerier med vilka Partnerskapet träffat överenskommelser.
Mat levereras också direkt till kyrkan där sopplunchen tillreds. Matserveringen är en viktig
mötesplats i Partnerskapet och det är till matserveringen som representanter för Polis och kommunens Socialtjänst och andra myndigheter kommer för att träffa målgruppen och informera
om något eller hålla sig uppdaterade om målgruppens situation.
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Härbärge erbjuds utsatta EU-medborgare i en av frikyrkoförsamlingarnas lokaler under de kallaste månaderna med start den i november 2014. Härbärget bemannas av två medarbetare samt
volontärer kväll och morgon. Inledningsvis finns 20 platser i kyrkans gymnastiksal. Besökarna
får först besöka rådgivningskvällen för att få biljett till sju nätter på härbärget. Avgiften är
inledningsvis 10 kronor per natt och höjs senare till 20 kronor. I priset ingår kvällsmat, frukost,
ett hygienpaket, madrass, kudde, täcke samt tillgång till dusch och toalett.
Parallellt med Partnerskapet genomförs flera tidsbegränsade projekt med annan finansiering
riktade till samma målgrupp. De har fokus på insatser för att ge bättre möjligheter till jobb bland
annat genom svenskundervisning och utbildning i yrkesfärdigheter.

Processbeskrivning – uppfattningar om samverkan
Redan vid juletid 2012 uppmärksammar företrädare för Stadsmissionen en ny grupp personer
som sökte sig till Stadsmissionens kontaktcentrum för människor i missbruk och kriminalitet.
Vilka var dessa personer och var kom de ifrån? De var varken kriminella eller missbrukare men
hade inte någon annanstans att vända sig. Samma iakttagelse gör företrädare för Svenska kyrkan
och de centralt belägna frikyrkoförsamlingarna. Under våren 2013 märks ytterligare personer
som börjat tigga utanför affärer och köpcentrum. En journalist vid Morgontidningen uppmärksammar de tiggande och deras situation i en serie artiklar. En av medarbetarna på Stadsmissionen, Ida, uppmärksammar också frågan och bestämmer sig för att skaffa mer information för
på så sätt kunna göra något åt situationen. Stadsmissionens grundläggande mission är just att
arbeta med personer i utsatta situationer och de tiggande EU-migranterna uppfattades som en
social utmaning som Stadsmissionen måste ta sig an. Då frågan om tiggare var ny för alla
inblandade var det dock ingen självklarhet hur eller ens om Stadsmissionen skulle göra något i
frågan, inte minst då frågan var uppenbart politisk, berättar Stadsmissionens direktor Ingvar.
Under våren 2013 beslutar företrädare för Stadsmissionen att stöd ska erbjudas EU-medborgare
som tigger i form av hjälp med basbehov som mat, kläder, dusch och tvätt och de öppnar därför
sitt kontaktcentrum för målgruppen. Ett dilemma i mötet med de hjälpbehövande är att
personalen på grund av språkförbistringar inte kan prata med besökarna då de saknar tolkar. Ur
Stadsmissionens perspektiv är det viktigt att kunna prata med besökarna om deras förväntningar
och skäl till att vara i Sverige, att få kontakt på ett sätt som gör att de inte blir passiva hjälpobjekt. Förståelsen för besökarens situation är viktig för att kunna ge rätt råd och för att kunna
åstadkomma en förändring utöver att hjälpa till med det mest akuta behovet av kläder och mat.
En annan utmaning är att EU-medborgare som kommer till kontaktcentrum måste samsas med
andra utsatta personer, exempelvis människor med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.
Direktorn berättar om spänningar mellan olika grupper av besökare på grund av vad som uppfattades som orättvisor och olika förutsättningar. Den grupp som var vana sedan tidigare att
komma till kontaktcentrum upplevde konkurrens från den nya gruppen och från motsatt håll
upplevde EU-migranterna att det var lite obehagligt att möta påverkade personer.
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Under Almedalsveckan 2013 samlas Sveriges Stadsmissioner för ett seminarium där Göteborgs
och Stockholms Stadsmissioner berättar om sina insatser för EU-medborgare. Ida och kommunalrådet Odette finner både varandra och ett gemensamt intresse för frågan och anser båda att
något som liknar det som görs i Göteborg och Stockholm borde göras också i deras stad. Idéer
började ta form och för att realisera dem kontaktar Ida personer med kopplingar till Rumänien
som skulle kunna bistå som volontärer och undersöker möjligheter att söka pengar för att
finansiera verksamheten. Direktorn var till en början lite avvaktande inför frågan men arbetade
ändå för att få med Stadsmissionens medlemsförsamlingar i arbetet. Han tog också kontakt med
Omsorgsnämndens politiker och Omsorgskontorets tjänstemän liksom ett par personer i Kommunstyrelsen för att undersöka hur kommunen såg på frågan. Han fick till svar att de inte visste
något, det var ju en helt ny fråga för alla inblandade. Också Ingbritt, präst i Svenska kyrkan,
reagerade på liknande sätt och talade med kommunalrådet om att något måste göras. Initiativet
till Partnerskapet kom på så sätt från olika håll mot bakgrund av att representanter för flera
samhällsorganisationer uppmärksammat samma utmaning.
Kommunen beslutar om ekonomiskt stöd

Morgontidningens reportageserie om de tiggande EU-medborgarnas livssituation, både i staden
och på deras hemorter, fungerade enligt Stadsmissionens direktor som en folkbildande insats
och blev en viktig utgångspunkt för förståelsen av gruppen. Artiklarna skapade opinion och ett
stort allmänintresse kring frågan. Som ett svar på de starka reaktionerna initierade Patrik, journalisten som skrivit artikelserien, ett möte där han samlade representanter för Stadsmissionen,
Biståndsorganisationen, Kommunen och Polisen till en debatt i början av oktober 2013. Stadsmissionens café hade bokats för ändamålet och var stort nog att rymma omkring 100 personer
när de trängde ihop sig men intresset var så stort att omkring 50–60 personer fick vända hem i
dörren för att de inte fick plats. Temat för debatten var huruvida det var rätt att ge pengar i
muggen eller ej. Vid den tiden hade många svårigheter att förhålla sig till de som tiggde, upplevde Ida. Både att ge och att inte ge kunde skapa dåligt samvete. Rykten florerade om organiserade ligor vilket spädde på osäkerheten och ökade behovet av kunskap. De omkring 100 personer som deltog vid mötet var huvudsakligen personer som redan mött målgruppen i olika
roller, såsom diakon, församlingsherde eller kyrkoherde.
Inför mötet hade Ida och Ingvar arbetat fram ett material om hur andra städer organiserat sig,
med vilket de uppvaktade Omsorgsnämndens ordförande Olga liksom Kommunstyrelsen. Olga
själv relaterar sitt engagemang i frågan till ett personligt intresse för utsatta människor. Hon
hade också tagit intryck av de många medborgare som hört av sig och uttryckt oro för vad som
skulle hända när det blev vinter och kallt och undrat vad kommunen gör i frågan. Olga diskuterade frågan internt med kommunalrådsgruppen och förankrade den i majoriteten och hos
kommunstyrelsens ordförande. Enligt Ingvar var Olgas uttryckliga besked om att kommunen
ville skjuta till pengar så att Stadsmissionen skulle kunna göra en insats för de hjälpbehövande
startpunkten för samarbetet.
Jag ville kunna utlova att vi gör något så att de [utsatta EU-medborgarna] kommer
under tak. Mer än så var det inte. (Olga, kommunalråd).
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Partnerskapet startar formellt

Mötet blir början på flera samtal om vad olika aktörer tillsammans skulle kunna åstadkomma.
Stadsmissionen samlar sina medlemsförsamlingar till stormöten. Några önskar att Stadsmissionen ska engagera sig i den romska gruppen och papperslösas situation men att ta sig an
personer som saknar uppehållstillstånd uppfattas som en för stor utmaning för Stadsmissionen.
Dialoger, internt på vartdera hållet, följs av ett möte mellan representanter för Stadsmissionen,
Svenska kyrkan och kommunen i slutet av oktober 2013. Resultatet blir att en volontärverksamhet öppnas för målgruppen från november 2013 i form av rådgivning på torsdagskvällar.
Stadsmissionen får medel av kommunen för att täcka en tjänst på halvtid, vilket i praktiken blir
den projektledarroll som tilldelas Ida. Kommunen överför totalt sett motsvarande det belopp
som är möjligt att utställa inom ramen för en direktupphandling (850 000 kr) till Stadsmissionen
med beskedet att ”Ni får rätta mun efter matsäcken” (Ingvar, intervju 2016-12-19). Pengarna
tas från kommunstyrelsens egen budget och överförs via Omsorgsnämnden som innehar det
formella ansvaret för avtalet. I och med detta formas Partnerskapet som ett samarbetsprojekt
mellan parterna.
Efter en månads aktiviteter i Partnerskapet återkopplar Ida resultatet till det projektråd som
bildas mot bakgrund av dialogerna parterna emellan. Projektrådet är ingen formell styrgrupp,
eftersom de inte har beslutsrätt annat än var ledamot för sig i sin egen organisation utan fungerar, enligt Ida, som ett sätt att samla aktörerna och få deras respektive perspektiv och goda råd.
Vid gruppens möten diskuteras aktuella frågor och de olika parterna rapporterar till varandra
om vad de gör och hur de ser sin roll i det gemensamma arbetet. Ingbritt för Svenska kyrkan
berättar om rådet som en arena där de diskuterar aktuella frågor och inventerar vad varje organisation för sig kan bidra med till verksamheten när särskilda behov dyker upp. För Svenska
kyrkans del blev det till exempel möjligt att erbjuda nattlig jourberedskap för natthärbärget tack
vare att en sådan fanns vid sjukhuskyrkan.
Ett exempel på denna dynamiska form av organisering är framväxten av härbärget som inleddes
med att Ida, vid ett av projektrådets första möten, kom att berätta att många utsatta EU-medborgare sov i bilar runt om i staden. Olga tog med sig frågan till kommunstyrelsen och återkom
med beskedet att de kunde tänka sig ett härbärge. För Stadsmissionen var beskedet en överraskning då kommunen tidigare varit emot idén om ett natthärbärge12. Kommunen ger Stadsmissionen i uppdrag att arbeta fram en budget för verksamheten. En stor utmaning är lokalen. Ida tar
upp frågan i ett möte mellan Stadsmissionen och församlingarna och berättar om situationen
och desperationen. En representant för en av frikyrkoförsamlingarna erbjuder sig att undersöka
saken med sin församling som ställer sig positiv. Ida besöker församlingen och finner lokalen
perfekt för ändamålet baserat på erfarenheter från Stockholm. Församlingen går med på att
ställa sin lokal till förfogande utan ersättning. Ida ordnar med tillstånd av berörda tillsynsmyndigheter. Hon minns det onda i magen när det började bli kallt och det var mycket som
12
Oskar förklarar kommunens hållning att inte erbjuda något generellt härbärge med att det skulle
signalera en acceptans inför att människor kan leva med enbart en tillfällig bostad. Ambitionen är att
alla ska ges stöd att få till en ordnad boendesituation. Ett härbärge för utsatta EU-medborgare måste
därför vara en tillfällig lösning.
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skulle komma på plats innan de kunde öppna med godkännanden och budget.
Jag tror att de snabbade på det ifrån brandskyddsmyndigheten, det gick nog snabbare än det kunde ha gjort i alla fall. (Ida, projektledare)
Projektledaren tackar den mediala uppmärksamheten i frågan för uppbackningen från myndigheternas sida. Härbärget öppnade den 1 februari 2014 och höll öppet under de kalla vintermånaderna.
Kommunens ekonomiska stöd till härbärget överklagas

Nästa utmaning för Partnerskapet var att hitta former för samarbetet kring målgruppen när den
första projekttiden löpte ut. Bägge parter ville fortsätta verksamheten men regelverken för upphandling var en knäckfråga. Projektledarens lön liksom rådgivningen rymdes inom gränsvärdet
för direktupphandling men ytterligare insatser var inte lika enkelt att finansiera. Projektledare
och direktor vid Stadsmissionen inspirerades av Göteborg där samarbetet organiserats som ett
idéburet offentligt partnerskap (IOP). IOP uppfattades som en relevant organiseringsform då
det innebär att kommunen istället för att köpa en tjänst på en marknad ingår partnerskap med
en given aktör som går in med egna resurser i samarbetet. Samtidigt var avtalsformen ganska
ny och då den inte hade testats så mycket tidigare skapade det osäkerhet och ett oklart rättsläge.
Ytterligare komplikationer tillstötte när en privatperson överklagade avtalet mellan Kommunen
och Stadsmissionen. Projektledaren uttrycker frustration över den uppkomna situationen som
hon menar hade kunnat undvikas om kommunen istället för direktupphandling vågat testa att
ingå ett partnerskap direkt istället.
Istället sitter de nu med en överklagan. (Ida, projektledare)
Överklagan riktas inte mot verksamheten i Partnerskapet utan mot hur kommunstyrelsen gått
tillväga för att tillföra medel till Omsorgsnämnden. Anmälan handlar dels om att beslutet borde
ha fattats av kommunfullmäktige. Där är svaret från kommunens jurister att kommunfullmäktige tillställer kommunstyrelsen några miljoner varje år i så kallade reservmedel som kan användas för oförutsedda händelser. Dels handlar överklagan om att härbärget bara riktar sig till
EU-migranter och att det per definition innebär att pengarna går till icke-kommunmedborgare
medan kommunens invånare stängs ute. Anmälan gäller att kommunens medel borde användas
till ett tillfälligt boende för alla som behöver det, inklusive EU-migranter. Frågan hanterades i
Förvaltningsrätten och domen föll i juni 2014. Rätten avslog överklagan och skriver i sin dom
att kommunen enligt Socialtjänstlagen är skyldig att ge stöd till utsatta personer som befinner
sig i kommunen och det spelar ingen roll vilken nationalitet den utsatte har. Det finns alltså inga
lagliga hinder för kommunen att ta beslut om ett härbärge. Kommunstyrelsens ordförande
uttalade sig till Morgontidningen i lättade ordalag:
Det är skönt att vi har fått ett kvitto på att vi handlade rätt. Kommunen kommer att
sätta att bemöta fattiga EU-migranter på ett värdigt och humant sätt. (Kommunstyrelsens ordförande, intervjuad av Morgontidningen).
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Också i fråga om den allmänna opinionen var det viktigt att målet avgjordes till kommunens
fördel, menar Iris, tillförordnad projektledare för Partnerskapet sedan Ida gått på föräldraledighet. Kommunens sätt att hantera EU-medborgare som likvärdiga svenska medborgare blir en
signal till andra kommuner och till hela Sverige, anser Iris. Domen i Förvaltningsrätten överklagades dock till Kammarrätten, vilket gjorde den fortsatta planeringen oviss och innebar att
verksamheten formellt inte hade några pengar från februari till oktober 2014. Matservering och
rådgivning var redan igång och projektledare och timanställd personal skulle ha lön. Direktorn
kände sig trots det inte orolig, tack vare att kommunens jurister uttryckte en tydlig linje i frågan.
För att klara ut situationen och täcka kostnaderna tog Stadsmissionen lån. I oktober 2014 stod
det klart att Kammarrätten inte skulle ge tillstånd för prövning och därmed fanns inte några
formella hinder för en fortsatt verksamhet. Ingvar beskriver den juridiska processen som ett
hinder på vägen samtidigt som det var bra att få frågan prövad, vilket också uppmärksammats
nationellt.
En gemensam resa för att förstå målgruppens situation

Den idéburna Biståndsorganisationen bedriver biståndsarbete för fattiga människor i samhällen
som många av de utsatta EU-medborgarna kommer ifrån, framförallt Pauleasca i Rumänien. I
oktober 2014 arrangerar Biståndsorganisationen en studieresa för de parter som är involverade
i Partnerskapet. Kommunen representeras av borgmästare, kommunalråd och tjänstemän och
för stadsmissionen deltar direktor och projektledare liksom tolkar. För Svenska kyrkan deltar
en av prästerna. Även journalisten Patrik medverkar och rapporterar via Morgontidningen.
Tillsammans besöker de byar varifrån många av de som tigger i staden kommer. De medverkande beskriver resan som en ögonöppnare och ett viktigt tillfälle att mötas och uppleva något
tillsammans som gör att de gemensamt får bättre förståelse för målgruppens incitament att
komma till staden och tigga. ”De har inget annat val, de får inga jobb på grund av att de är
romer”, berättar Iris och beskriver målgruppen som ett slags ekonomiska flyktingar. Kommuntjänsteman Ofelia berättar att visst hade hon förstått att målgruppen levde fattigt men inte hur
fattigt. ”Det är ändå ett EU-land vi pratar om, och misär med skjul av korrugerad plåt och
stampade jordgolv”. För Oskar innebar resan att han fick ett ännu större personligt engagemang
i frågan, ”när man faktiskt själv varit på plats och besökt deras barn i klassrummen”. Resan gav
också tillfälle till långa konversationer om hur representanterna för olika organisationer skulle
tänka i frågan och arbeta tillsammans. De lärde känna varandra vilket underlättar när svårare
frågor ska diskuteras eller avtal förhandlas fram.
Idéburet offentligt partnerskap

Under år 2014 arbetar företrädare för Stadsmissionen och kommunen vidare med frågan om
hur det fortsatta samarbetet ska organiseras. Ingvar tar initiativ till en förnyad diskussion om
ett idéburet offentlig partnerskap. IOP som avtalsform var vid den här tiden obekant för kommunen, berättar Ofelia på kommunledningsförvaltningen och som bistod Omsorgskontoret i
arbetet. Det är okänt både vad som förväntas av motparten och av kommunen och hur de ska
gå till väga för att forma kontraktet. Det saknas en juridik kring IOP – istället finns ett antal
lagrum som parterna måste ”akta sig för” och regler som inte får överträdas så som kommunallagen, upphandlingslagstiftningen och EUs statsstödsregler. Även juristerna har svårt att ge råd
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i fråga om IOP. Som grund för avtalet finns dock den värdegrund som har sin bakgrund i den
överenskommelse som kommunen och civilsamhällets idéburna organisationer tillsammans
arbetade fram:
Partnerskapet ska bygga på den överenskommelse som finns mellan den idéburna
sektorn och [Kommunen], vilken omfattar principerna integritet, dialog, långsiktighet, öppenhet och mångfald. (Internt dokument Kommunen)
Omsorgskontorets direktör är direktorns främsta dialogpart i arbetet med IOP:t. Två argument
framförs till fördel för ett IOP. Det ena argumentet handlar om Stadsmissionen som organisation. Bakom Stadsmissionen står 30 församlingar, vilket innebär att en stor del av stadens invånare indirekt är medlemmar. Tillsammans utgör de ett nätverk som enligt direktorn saknar motsvarighet i staden. Det andra argumentet är ekonomiskt. Omsorgsdirektören föreslår att de ska
redovisa alla volontärstimmar som Partnerskapet bygger på uttryckt i monetära termer, för att
tydliggöra Stadsmissionens bidrag. ”Skulle vi lägga ut detta på offentlig upphandling då skulle
det bli minst en miljon dyrare för kommunen”, löd argumentet. Här kunde kommunen alltså
spara pengar på att inrätta ett IOP istället för att göra en upphandling. Resultatet av diskussionerna blir att två IOP skrivs fram, ett för öppen verksamhet i form av matservering och rådgivningskvällar och ett för härbärget.
Omsorgsnämndens ordförande uttrycker glädje över att de lyckades forma ett IOP. Samarbetet
med Stadsmissionen ser hon som centralt för att kunna hjälpa de utsatta människorna. Det hade
blivit betydligt dyrare och krångligare om kommunen hade gjort det själva och därtill bidrar ”de
ideella krafterna” med ett engagemang som det inte går att betala för. ”Det är ju människor som
jobbar, som verkligen vill jobba för att hjälpa utan egen vinning eller försörjning”, säger Olga.
Arbetssättet som etablerats, liksom den gemensamma syn som de förmedlat i samarbete med
de ideella organisationerna, medförde att en gemensamhetskänsla skapades i kommunen, menar
Olga. Alla drog åt samma håll och det fanns en gemensam människosyn.
Jag fick många signaler om att människor är lite stolta över att bo i en kommun som
inte låter folk frysa ihjäl. (Olga, kommunalråd)
Därtill spelade det stor roll att det mellan kommunen och Stadsmissionen fanns ett långtgående
samarbete och en kunskap om varandras förutsättningar och en respekt inför dessa. Olga menar
att Stadsmissionen är bra på att ta initiativ och har mycket kunskap och engagemang. Att
Stadsmissionen var en väl etablerad organisation underlättade alltså i fråga om IOP:t.
Vi visste att de skulle klara av det och de hade själva initierat frågorna. (Olga,
kommunalråd)
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Partnerskapet som en brobyggare – samverkan med andra parter
Direktorn och projektledaren berättar båda om det viktiga samarbetet med Polisen som etablerats i staden, framförallt genom områdespolisen Olof. Ingvar kan inte minnas någon annan fråga
där samarbetet med en myndighet av det slag som Polisen utgör fungerat så bra.
Det går inte att få bättre relationer mellan en repressaliemyndighet som Polisen och
en frivillig organisation som Stadsmissionen. Vi har full ömsesidig respekt och det
fungerar alldeles utmärkt. (Ingvar, direktor Stadsmissionen)
Goda relationer var upparbetade redan innan Partnerskapet fanns och kom väl till pass när den
nya målgruppen skulle mötas. Samarbetet med Polisen har inneburit att så snart representanter
för Partnerskapet hört något potentiellt problematiskt så har de ringt till Polisen och informerat.
I gengäld har de fått besked om att det inte rör sig om några olagligheter. Iris framhåller att
områdespolisens kontinuerliga närvaro på matserveringen har haft stor betydelse då det gett
honom möjlighet att lära känna målgruppen och bygga ett förtroende för Polisen hos dem.
Ingvar ser det som ett viktigt mål och syfte att med Partnerskapet bygga en bro mellan människorna som kommer hit och det svenska samhället. ”De som kommer hit har inte sällan noll
relation och i princip noll förtroende för polis, kommun och myndigheter.”, säger Ingvar och
hänvisar till att de är förföljda i sitt hemland där ingen heller litar på dem. För Partnerskapet
har de däremot förtroende, vilket gjorde att Partnerskapet kunde agera som en bro mellan parterna. Det har medfört att när kommunens tjänstemän eller polisen vill informera gruppen EUmedborgare om något så har de kommit till matserveringen där besökarna känner sig trygga
med att träffa dem. Med hjälp av tolkar informerade Socialtjänsten till exempel om rätten till
en bussresa hem inom ramen för Socialtjänstlagen.
Samarbetet mellan flera samhällsorganisationer som manifesteras genom Partnerskapet bidrog
enligt direktorn till att skapa lugn kring gruppen EU-medborgare som tigger i staden till skillnad
från i en del andra kommuner där det var mer oroligt och mer konflikter. Stadsmissionen, Kommunen, Polisen och övriga involverade är alla överens om hur de ska förhålla sig i fråga om
tiggarna.
Genom rådgivningsverksamheten får målgruppen kännedom om sina rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället och för Stadsmissionen är denna form av folkbildning allra mest
central för Partnerskapet och för möjligheten att agera brobyggare och skapa förståelse,
trygghet och tillit, menar direktorn. Kommunens perspektiv står enligt direktorn i kontrast till
detta, då de ställer hjälp att tillgodose nödbehov framför att bistå med rådgivning. Detta synliggjordes även i den skrivelse som kommunens jurister ställde till Förvaltningsrätten. Domen
fick konsekvensen att kommunens bistånd till Partnerskapet skrevs fram som prioriterat i just i
den ordningen. För Stadsmissionen är det istället en fråga om vilket samhälle vi vill ha – ett
samhälle där människor kan klara sitt eget liv och ta makten över det genom jobb eller på andra
sätt, framhåller direktorn.
Projektledaren beskriver att de i samverkan mellan civilsamhällets organisationer och kommunen ofta kan dela en gemensam bild av problemen men inte alltid över lösningarna. Ur
Stadsmissionens perspektiv är Partnerskapet inte längre ett projekt. Dels för att arbetet pågått i
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fyra år och dels för att frågan är strategiskt viktig. Inte något är dock givet. Om Iris fick välja
skulle Partnerskapet arbeta än mer proaktivt med svenskutbildning, att skapa möjligheter till
självförsörjning i hemlandet och andra liknande insatser.
Privata företag spelar endast en mindre roll för Partnerskapet. De företag som enligt Iris gör
skillnad är de bagerier som kontinuerligt skänker överblivet bröd till matserveringen liksom ett
företag som skänker frukt varannan vecka. Det händer att företag ger spontana gåvor. Annars
är det i situationer av kris som Partnerskapet söker upp företag och ber om hjälp. De flesta
ställer sig positiva men en del har som policy att inte skänka. Petra är ägare till ett av bagerierna
och berättar om samarbetet med Stadsmissionen som ett sätt för företaget att ta tillvara på allt
som produceras och minska svinn. Det är alltså en miljöpolicy samtidigt som det känns bra att
kunna hjälpa andra. ”Vi slår två flugor i en smäll”, säger Petra. Det bröd som hon och hennes
medarbetare vet att målgruppen efterfrågar läggs undan. Partnerskapets personal hämtar överblivet bröd enligt ett uppgjort schema. Samarbetet upplever Petra som välorganiserat och hon
uppskattar att ha en formell organisation som Stadsmissionen som motpart. Om de hade skänkt
överblivet bröd till privatpersoner i allmänhet hade det kunnat bli ”lite hur som helst”, säger
Petra.
Ytterligare ett IOP med en tredje part

Under hösten 2016 träffas representanter för Stadsmissionen och Regionen för att diskutera hur
de skulle kunna skapa bättre förutsättningar för sjukvårdspersonal att hjälpa utsatta EU-medborgare som en förlängning av Migrantklinikens insatser under rådgivningskvällarna. Ett beslut
om att papperslösa och asylsökande har rätt till vård finns men motsvarande möjlighet saknas
för målgruppen utsatta EU-medborgare. På mottagningen vid rådgivningskvällarna kan besökarna snabbt få hjälp av vårdpersonal som målgruppen har förtroende för. Det underlättar i sin
tur för Regionen, både ekonomiskt och i termer av arbetsinsatser, menar Iris. För att formalisera
samarbetet behövs ett kontrakt och lösningen stavas IOP.
Formellt beslut om ett IOP mellan Regionen och Stadsmissionen fattas i februari 2017. Oliver
är hälso- och sjukvårdsstrateg på Regionen och en av de som var med och diskuterade fram ett
IOP. För Regionen är juridiken kring IOP ny och därför föregicks IOP av en grundlig kartläggning av förutsättningarna, berättar Oliver. I bakgrunden fanns en tydlig politisk vilja att hitta en
lösning för att stötta verksamheten som vänder sig till utsatta människor som inte annars kommer i kontakt med vården. Trots motstånd från juristerna drevs frågan igenom med budskapet
att den politiska viljan är att ”Vi vill göra en bra sak!” och ”Om det prövas så får vi veta om det
håller eller inte!” Eftersom det finns andra regioner som agerat föregångare är Oliver inte orolig
för en granskning. Han påpekar dock att Migrantkliniken och Stadsmissionen gärna sett att det
gick att göra mycket mer än det som Regionen såg som möjligt att finansiera. Resultatet är en
kompromiss med en total budget om 500 000 kronor. Verksamheten vänder sig till utsatta EUmedborgare och papperslösa som inte vill eller kan vända sig till den ordinarie vården. För att
inte konkurrera med verksamhet inom Regionens regi avgränsas verksamheten till så kallad
preventiv vård och hälsorådgivning.
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Ansvarig för verksamheten är Ingrid på Stadsmissionen. Hon poängterar att IOP:t
gäller en rådgivande verksamhet och inte någon vårdcentral men framhåller samtidigt att det ibland blir något av en gråzon. Verksamheten är en kombination av
ideella insatser som utförs av läkare och sjuksköterskor som valt att vara volontärer
och av anställd personal. Tolkar eller tolkbiträden finns på plats för att översätta.
Det nya samarbetet är mer formellt och ger möjlighet till en liten ersättning till de
som arbetar i mottagningen. Samarbetet för att få fram ett IOP har också inneburit
att Stadsmissionen arbetat upp ett användbart kontaktnät. Oliver på Regionen bistår
med kontakter och hjälper till att skapa kommunikationsvägar, berättar Ingrid. Samarbetet mellan regionens tjänstemän och Stadsmissionen upplever Ingrid som
huvudsakligen informellt och i dialogform. Jag tänker att det är så det ska vara. Det
är det som är så häftigt med den här IOP:n, när det verkligen är ren dialogform
snarare än ett avtal. Det gör någonting med tonen i upplägget. (Ingrid, Stadsmissionen)
För Ingrid innebär det att relationen blir mer jämställd och baserad på ett ömsesidigt informationsutbyte där parterna har respekt för varandra. De hittar vägar framåt tillsammans. I ett avtal
är den idéburna en liten aktör jämfört med kommun och region. Nu blir det okej att komma
med tankar och idéer vilket öppnar upp för nya möjligheter. Oliver bekräftar den informella
formen för samarbete och möten där representanterna träffas och diskuterar fortsatta behov och
svarar på varandras frågor.
Egentligen bygger det mycket på ett förtroende för att de vill göra bra saker och vi
vill stötta att de kan göra bra saker (Oliver, tjänsteman Regionen)
En vidgad målgrupp och nya dialoger

Under de första åren ställer sig samtliga partier utom Sverigedemokraterna bakom kommunens
IOP med Stadsmissionen. Under år 2016 ändrar Moderaterna successivt ställning. Ett av kommunalråden skriver i en debattartikel att han inte längre stöttar avtalet på basis av ekonomiska
argument och rättviseargument. De som vistas i staden frivilligt måste följa reglerna och inte
stanna i mer än tre månader. Därtill är kostnaderna för höga. Kommunalrådet får bifall från
andra politiker som initialt stöttade Partnerskapet med motiveringen att det aldrig var tanken
att stödet skulle erbjudas permanent utan var en nödlösning i en akut situation. Omsorgsnämndens beslut för år 2016 blir att förlänga IOP:t och fortsätta samarbetet men med halverat stöd
till härbärget. Ordföranden motiverar beslutet med att sovplatserna på härbärget inte utnyttjades
fullt ut den gångna vintern.
Efter hand minskar också allmänhetens och medias intresse för frågan om utsatta EU-medborgare i takt med att andra frågor tar över uppmärksamheten. Inför vintern 2017–2018 beslutar
Omsorgsnämnden att inte förlänga finansieringen av härbärget. Ansvarigt kommunalråd motiverar beslutet med att det politiska läget i frågan successivt ändrats. Det är inte längre en fråga
om akut hjälp då de som kommer till staden för att tigga vet vad de kommer till. De som tigger
förefaller vara personer som återkommer med viss regelbundenhet och Oskar menar att det är
rimligt att den som regelbundet vistas i staden ordnar sitt eget boende. Hållningen är fortsatt att
den som är i nöd ska hjälpas och kommunen har därför en beredskap om det skulle bli väldigt
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kallt. Både matservering och rådgivningskvällar får fortsatt finansiering och budgeten som
avsätts är nu 800 000 kronor. Representanterna för Stadsmissionen har varit kritiska till beslutet
att lägga ner härbärget, säger Oskar och påpekar att han tycker att det är bra att de protesterar
mot beslutet.
De har den rollen, Stadsmissionen och Svenska kyrkan ska ju stå upp för ett annat
perspektiv än vad en kommun som håller sig till lagar och prioriterar skattemedel
kan göra. (Oskar, kommunalråd)
Om de inte haft olika syn på frågan hade inte någon av dem gjort sitt jobb, konstaterar Oskar.
Det är ett tecken på att det fungerar som det ska. (Oskar, kommunalråd)
Enligt Ingrid finns det dock från Stadsmissionens sida en förståelse för kommunens beslut om
att inte förlänga IOPt för härbärget. Den situation som uppstod då EU-medborgare började
komma till staden var en helt annan än den de nu befinner sig i. De platser som fanns tillgängliga
den senaste vintern var inte alltid fullbelagda och behovet totalt sett har minskat. Det förekommer också individer som anpassat sin årliga livscykel efter härbärget, berättar Ingrid. Samtidigt
finns en oro för vad som händer om det blir riktigt kallt så att människor riskerar att frysa ihjäl.
Istället för ett fokus på tiggande EU-medborgare ser Oskar ett behov av att samarbeta med
civilsamhällets organisationer för att kommunen ska få bättre kunskap om de människor som
lever i utsatthet och som kommunens verksamheter idag inte når. Han vill se en breddad målgrupp för insatser som liknar Partnerskapet, exempelvis för ensamkommande barn som fyller
18 år och för människor som lever gömda eller av andra skäl inte kommer i kontakt med befintliga samhällsinsatser.
Det är väldigt mycket som händer, vilket kommer att få sociala konsekvenser för
samhället och som vi för dagen inte riktigt vet vad de är. (Oskar, kommunalråd)
För att få insyn i vad som händer och kunskap om människor som lever i utsatthet behöver
kommunen hjälp av de idéburna organisationerna som möter människor och har kunskap. Lösningen är enligt Oskar att hitta former för samverkan istället för att beställa tjänster. Helst en
form av samverkan mellan sektorer för att möta samhällsutmaningar som ännu inte är kända.
Tanken är att skapa en dialog- och kunskapsplattform.
När parterna under år 2017 inleder denna fas i dialogen har de kommit till insikt om att deras
två befintliga IOP mer har karaktären av ett avtal än ett partnerskap. Oskar påpekar att kommunen är så van vid upphandlingsförfarandet att det som skrevs fram som ett IOP ändå blev
väldigt likt ett vanligt tjänsteköp med ett avtal om vad som ska levereras.
Nu så här lite senare kan vi ju konstatera att i det här avtalet så har man hamnat helt
snett jämfört med IOP-tanken. Det vi har framför oss är egentligen ett rent tjänsteköp men med rabatt på grund av utförarens ideella kapacitet. (Oskar, kommunalråd)
Bilden bekräftas av Ofelia på kommunledningsförvaltningen som arbetar med att ta fram en
riktlinje för IOP. Behovet av en riktlinje stammar ur den offentliga organisationens princip om
att behandla alla lika och att göra rätt gentemot alla. En utmaning är att en grundtanke med IOP
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är just att partnerskapet skrivs fram i dialog och det därför inte bör följa en föreskriven mall. I
fråga om upphandlingslagstiftning finns risk att stora viten kan utfärdas om något blir fel, och
även den idéburna parten kan i så fall drabbas.
Det finns en rädsla för att göra fel för att man inte vill ställa till det. (Ofelia,
Kommunledningsförvaltningen)
Balansgången gentemot upphandlingslagstiftningen, Kommunallagen och EU-stadgan är svår
och juristerna har enligt Ofelia problem att ge rätt råd. I många fall är det obruten mark och det
krävs att någon kommun testar ett arbetssätt och får det prövat i domstol för att de och andra
ska veta vad som gäller. Också på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är frågan om IOP
högt upp på dagordningen. Kommunen medverkar i SKLs utvecklingsnätverk som syftar till att
bygga IOP på en rättslig grund och att utbyta erfarenheter mellan kommuner. SKL bekräftar
bilden av att det är lätt att fastna i ett upphandlingstänkande och resonera i termer av en kontraktsrelation där den ena köper och den andra säljer något. I nätverket jobbar de därför med att
identifiera språkbruk som leder tankarna till kontrakt och som bör undvikas i formuleringen av
ett IOP. SKL förespråkar användningen av kalkyler som synliggör vad de idéburna parterna
bidrar med i monetära termer som ett sätt att stärka partnerskapet och göra det mer jämlikt.
Arbetet med att skapa en ny plattform för dialog och kunskapsspridning drivs för kommunens
räkning av två tjänstemän på Omsorgskontoret, Ottilia och Olivia, och i nära samspråk med
Stadsmissionen och Svenska kyrkans diakoner. Arbetet är enligt Olivia en fråga om att skapa
en sammanhållen stad och inkludera människor som står utanför. I fråga om samverkan med
civilsamhället handlar mycket om att bygga tillit. Det som tjänstemännen framförallt upplever
som en krock mellan kommunen och de idéburna organisationerna är systemrelaterat. Ett
exempel är det kommunala budgetarbetet som är så formaliserat, säger Olivia.
För Stadsmissionen är dialogformen en möjlighet att tillsammans diskutera fram ett nytt IOP
som ska vara lite vidare och mindre ”avtalsaktigt”, berättar Ingrid.
Vi ideella vill så gärna hjälpa till, så vi blir lätt utnyttjade och utsatta. Därför är
samverkan så viktigt. Ett IOP eller en överenskommelse är något mer, det ger en
tryggare mötesplats. (Ingrid, Stadsmissionen)
Från SKLs nätverk tar parterna med sig rutinen ”att sätta kronor och ören” på den idéburna
partens insatser i samarbetet. Genom att översätta volontärinsatser i form av timmar till pengar
synliggörs alternativkostnaden som kommunen annars skulle ha för insatsen, säger Ingrid.
Den nya inriktningen på samarbetet är att bygga kunskap över organisationsgränser om de särskilt utsatta personer som idag inte omfattas av kommunens ordinarie verksamheter och om
deras situation och vad som görs och kan göras för att stötta och hjälpa. Alla organisationer som
arbetar med utsatta personer bjuds in till dialogen: Stadsmissionen, Biståndsorganisationen,
Svenska kyrkan, Socialförvaltningen och Polisen. Enligt parterna är det här förmodligen den
första kommun där också Polisen medverkar i den här typen av överenskommelse. De involverade uttrycker glädje över detta. Områdespolisen Orvar som tagit över efter att Olof gått i
pension håller med. ”Det är jätteviktigt med samverkan”, säger han och betonar betydelsen av
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att ha ett stort nätverk.
I början av år 2018 presenterar parterna sitt gemensamma förslag till nytt IOP. Frågan bereds
inför kommunstyrelsen och kommunens jurister får i uppdrag att undersöka saken vidare.
Parterna väntar med spänning på utfallet och på att få gå från dialog till handling. Till sommaren
står det klart att det blir ett nytt IOP för en vidare målgrupp utsatta människor som lever i staden
och som idag inte omfattas av det formella så kallade skyddsnätet.

Förutsättningar – Möjligheter och hinder för samverkan
Motivet till samverkan i fallet Partnerskapet är insikten om den nya målgrupp, för vilken det
saknades en organisation med formellt ansvar. Genom samarbete kan de samverkande organisationerna möta en målgrupp som annars skulle riskera att falla mellan olika ansvarsområden och
de kan åstadkomma sådant som inte någon av dem skulle kunna få till stånd på egen hand.
Parterna är överens om vikten av att något görs och att det är bråttom. Initiativet kommer från
flera håll och engagemanget från parterna, organisationernas respektive medlemmar och
allmänheten gör det till en prioriterad fråga som alla inblandade vill samlas kring. Varje insats
märks och uppmärksammas av både målgruppen och via media, också av allmänheten. Ett
gemensamt syfte formas med fokus på målgruppen vilket ofta ses som en nyckel för att åstadkomma välfungerande samverkan (Danermark 2004).
I Partnerskapet finns ett tydligt gränsobjekt, kring vilket samverkan kretsar – frågan om att
hjälpa målgruppen utsatta EU-medborgare. Gränsobjekt kan ha olika betydelse för de samverkande parterna och samtidigt fungera som något att mötas kring (Andersson 2012). I Partnerskapet ger de inblandade parterna uttryck för en gemensam människosyn, baserat på deklarationen om mänskliga rättigheter, när de talar om målgruppen och dess behov. Samtidigt har kommunen och civilsamhällets organisationer olika utgångspunkt i sitt bemötande av målgruppen.
Det visar sig som mest tydligt i fråga om vilka mål som ska prioriteras. För Stadsmissionen är
det enligt direktorn viktigast att bidra till integration i det nya samhället, en folkbildningsinsats
för en ny målgrupp och en bro mellan olika världar. För kommunen, vars tolkning av uppdraget
ställs på sin spets av jurister i samband med överklagan av bidraget till härbärget, är det istället
tillfällig hjälp till människor i nöd som prioriteras. I praktiken innebär det att härbärge och
matservering är den primära verksamheten för kommunen medan rådgivningen är den primära
verksamheten för Stadsmissionen.
Formerna för samverkan i Partnerskapet förändras successivt och över tid. Frågan som ska hanteras är till en början ny för samtliga inblandade parter och det finns varken inomorganisatoriska
eller interorganisatoriska rutiner och arbetssätt för att möta målgruppen. I den första fasen löser
Stadsmissionen organiseringen på egen hand, både organisatoriskt, personellt och finansiellt
genom att öppna sin egen verksamhet för den nya målgruppen. Det är dock inte långsiktigt
hållbart då lösningen skapar friktion med andra målgrupper. I nästa fas går kommunen in som
finansiär av verksamheten med en tillfällig form av medel, direktupphandling. Den lösningen
är inte heller långsiktigt hållbar och täcker bara vissa driftskostnader. Förutsättningarna för IOP
är oklara då det är rättsligt oklart och därmed utmanande för kommunen. Argumenten som
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framförs från verksamhetens sida övertygar dock beslutsfattarna som visar mod genom att våga
prova den nya formen av samarbete. IOP blir en mer hållbar om än utmanande lösning på problemen. Det möjliggör mer stadigvarande och omfattande finansiering av verksamheten, vilket
ger stabilitet och potential att anställa personal. Samtidigt är verksamheten beroende av volontärbidrag för att Stadsmissionens bidrag i partnerskapet ska väga upp kommunens monetära
insats och möjliggöra ett partnerskap på jämlika villkor. Volontärbidragen kommer från privatpersoner, församlingsmedlemmar och privata företag. Sammantaget innebär de olika parternas
bidrag till Partnerskapet att samverkan i det här fallet är genuint sektorsöverskridande. Det är
inte fråga om en enskild sektor utan lösningen på problem som parterna identifierar finns i
samverkan över sektorsgränser.
Formerna för samröre organisationerna emellan kan kategoriseras som genuin samverkan
(Lindberg 2009) där representanter för de olika organisationerna interagerar kring den specifika
och avgränsade frågan om utsatta EU-medborgare. Denna samverkan manifesteras som mest
tydligt i projektrådet där organisationernas representanter möts och hanterar aktuella frågor.
Respektive verksamhetsrepresentant kan ta med sig en viss fråga till sin egen organisation för
hantering men de har inget beslutsmandat för respektive medverkande organisation. Verksamheterna i respektive organisation är dock inte integrerade utan det praktiska arbetet leds och
drivs av Stadsmissionen under medverkan av representanter för Svenska kyrkan och olika
frikyrkoförsamlingar samt andra volontärer. Mellan Partnerskapet och kommunens Socialtjänst
liksom Polisen sker en samordning av insatser som inriktas mot målgruppen.
Stadsmissionen får en särställning i Partnerskapet på basis av att de står för ledning och drift av
den kontinuerliga verksamheten. Flera representanter för kommunen och kyrkorna liksom för
Regionen påpekar att just Stadsmissionen är en väldigt bra partner att samverka med då de har
en organisation som står för kontinuitet, professionalitet och legitimitet, inte helt olik
kommunens egen. Organisationens grad av formalisering är alltså av betydelse för stabilitet och
förtroende i samverkan. Samtidigt är Stadsmissionen beroende av medel från kommunen som
därmed har stort inflytande över verksamhetens inriktning. Ingendera part kan genomföra
Partnerskapet helt på egen hand och därmed finns en genuin grund för ett arbete i samverkan,
vilket också är en förutsättning för partnerskap i form av IOP. Församlingarna utgör inte någon
formell part i IOP:t men medverkar på basis av intresse och genom sina möjligheter att hjälpa
till i arbetet på olika sätt, bland annat genom volontärer. Enligt Svenska kyrkans representant i
projektrådet är det engagemanget i frågan om de utsatta människorna som utgör nyckeln till att
överskrida både organisations- och sektorsgränser likväl som olika logiker.
Ledamöterna i projektrådet vittnar om en konstruktiv dialog från gruppens första till sista möte.
Representanter för de idéburna uttrycker förvåning över den öppna dialog som de kunnat föra
med kommunen genom Omsorgsnämndens ordförandes kontinuerliga medverkan. Det hör uppenbarligen inte till vanligheterna att ett kommunalråd engagerar sig operativt i samverkan med
civilsamhället på detta sätt. Kommunalrådet får genom sin medverkan i projektrådet förstahandsinformation om hur situationen är för de utsatta i staden. Ett värde i samverkan organisationerna emellan är alltså det informationsutbyte som projektrådet möjliggör. Lindberg (2009)
framhåller att samverkan kan ha olika syften. I Partnerskapet är det tydligt att fler än ett skäl
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ligger till grund för parternas samverkan. Symbolvärdet av samverkan i Partnerskapet betonas
av Omsorgsnämndens ordförande liksom av Stadsmissionens direktor. De medverkande
organisationerna talar med en röst i frågan om tiggande EU-medborgare. Polisen för dialog med
målgruppen och tillsammans med media bidrar parterna med en samstämmighet kring att det
är fråga om en social utsatt målgrupp som behöver hjälp och stöd av humanitära skäl. Samverkan bygger på en gemensam människosyn som alla inblandade ställer sig bakom.
Förutsättningarna för Partnerskapet summeras i tabell 3, uppdelat i individrelaterade respektive
organisatoriska och strukturella förutsättningar för samverkan. Plus- och minustecken markerar
om förutsättningen är till gagn eller hindrar samverkan i Partnerskapet.
Tabell 3

Förutsättningar för samverkan inom Partnerskapet
FÖRUTSÄTTNINGAR
Individrelaterade

Organisatoriska/strukturella

+ Medverkande personer är engagerade både i
målgruppen och i samarbetet.

+ Involverade organisationer uppmärksammar
och prioriterar frågan.

+ Nyckelpersoner har erfarenhet av samverkan
mellan organisationer och sektorer och agerar
gränsgångare.

+ Tidigare goda erfarenheter av samverkan;
Stadsmissionen uppfattas som en pålitlig partner.
– Oklart rättsläge kring IOP liksom en vana hos
kommunen att upphandla tjänster.

+ Medverkande personer visar respekt för andra
medverkandes förutsättningar.

+/– Organisationerna har olika förutsättningar,
vilket skapar en ojämlikhet som jämnas ut något
av IOP:t.

+ Individuella initiativ i frågan för att utreda och
förankra beslut i respektive organisation.
+ Medverkande personer formar en samsyn kring
målgruppen tack vare gemensamma erfarenheter
och kontinuerlig dialog som tar utgångspunkt i
gemensam människosyn och uppfattning om
mänskliga rättigheter.
+ Nyckelpersonerna är nyckelpersoner
också i sina respektive organisationer och kan
fatta eller förankra beslut snabbt.

+/– Parterna har delvis olika syften med
sina insatser men respekterar varandras
perspektiv och förutsättningar.
+/– Kommunens beslut att finansiera härbärget
prövas rättsligt, vilket innebär
en utmaning på kort sikt men på lång sikt stärker
det partnerskapet.

+ Beslutsfattare vågar agera föregångare och
testa IOP trots oklara förutsättningar. +
Medverkande personer är dialogorienterade och
tar sig tid att mötas kontinuerligt under en längre
tid.

Hur hanteras utmaningar vid sektorsgränserna?
Givet de medverkande organisationernas olika roller i samhällskontraktet kunde samverkan i
Partnerskapet ha präglats av många olika utmaningar. Samverkan mellan kommunen och idéburna organisationer som Stadsmissionen var dock inget nytt när Partnerskapet initierades. Som
grund fanns tidigare dialoger som lett fram till såväl en överenskommelse som ett kommunalt
program för samverkan med civilsamhällets organisationer. Samtidigt är kommunens politiker
och tjänstemän inarbetade i former för organisering som bygger på upphandling och kontrakt
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snarare än partnerskap. Det finns utmaningar i det nya sättet att organisera som rör framförallt
oklar lagstiftning på området idéburet offentligt partnerskap. Som grund för detta dilemma finns
också institutionella logiker som skiljer sig åt mellan parterna. Principen om lika behandling är
central för den offentliga sektorns legitimitet och en utmaning när det gäller samverkan där det
inte är fråga om att blanda in marknadsprinciper.
I den inledande delen av processen var frågan om stöd till utsatta EU-medborgare högt upp på
den politiska dagordningen och idéer som fördes fram av tjänstemän och från idéburna parter
fick gehör och genomslag i praktiken. De former för organisatoriska lösningar som fanns till
hands var inte tillräckliga och alternativet IOP framstod, mot bakgrund av parternas kombination av ekonomiska och verksamhetskritiska argument, som logiskt. Här kom initiativet från en
stark idéburen part med tidigare erfarenheter och med en ledargestalt som därtill hade goda
kunskaper om kommunens organisation sedan tidigare samröre. För kommunens räkning fanns
tjänstemän med kunskap om idéburna organisationers sätt att resonera och verka och politiker
som ville komma framåt i frågan och som kunde bygga vidare på det program som formats om
samverkan med civilsamhället. En process för att skriva fram en lokal vägledning för tillämpning av IOP pågick parallellt med organiseringen av Partnerskapet och Partnerskapet blev till
en testbädd för den nya organisationsformen. I backspegeln reflekterar tjänstemän och
representanter för Stadsmissionen unisont om att de trots goda intentioner och strävan att gå
ifrån upphandlingslogiken ändå kom att forma IOP:t alltför avtalslikt.
Arbetet med överenskommelsen har till viss del etablerat strukturer och spelregler för samverkan med grundtanken att det civila samhället är en viktig del i samhällsbygget och att kommunen och civilsamhällets idéburna organisationer tillsammans kan åstadkomma mycket mer.
Samtidigt innebär organiseringen av samverkan kring en ny målgrupp eller en ny fråga att nya
former måste etableras för just den processen, eftersom varje fråga ägs av en särskild kommunal
nämnd, och ska hanteras inom ramen för den förvaltningen och dess rutiner och regler. För just
frågan om EU-medborgare var det inte självklart vilken nämnd och förvaltning som ägde frågan
då det beror på i vilket avseende målgruppens behov betraktas. Omsorgskontoret kom att forma
IOP:t i samarbete med Stadsmissionen mot bakgrund av nödbehoven sovplats, rådgivning och
mat. I andra frågor kan andra kommunala nämnder komma att hantera målgruppen på basis av
andra logiker.
Också mellan de idéburna organisationerna märks en viss skillnad i logiker i fråga om vilken
som är den relevanta målgruppen. Företrädare för olika församlingar lyfter fram behovet av att
stötta utsatta personer som det saknas lagstiftning för att hjälpa, så kallade papperslösa. För
Stadsmissionen är det dock en svår målgrupp att möta då de är beroende av att kunna finansiera
sin verksamhet i alla delar som inte är baserade på volontärer. De finansieringsformer som finns
tillgängliga möjliggör inte stöd till målgrupper som vistas i Sverige utan tillstånd. Lösningen är
inledningsvis att fokusera helt och hållet på den målgrupp som parterna är säkra på att det finns
en juridisk klarhet kring och som kommunen därtill genom rättslig prövning kan stötta finansiellt, det vill säga utsatta EU-medborgare. I ett senare skede är det på kommunens initiativ som
frågan om vidgade målgrupper kommer upp till diskussion. Kommunen efterfrågar ett mer riktat arbete också till andra grupper som står utanför samhället och där rättsläget är mer osäkert.
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Angreppsättet är nytt och möjliggörs av den plattform för samverkan med civilsamhället som
arbetats fram. Andra civilsamhällesorganisationer kliver fram som partners för att kunna hantera frågan, inte minst Svenska kyrkan och Biståndsorganisationen.
Flera av de medverkande i Partnerskapet fungerar som gränsgångare. Projektledaren beskriver
sitt arbete som att just ”nätverka” med många olika organisationer och aktörer, inom Partnerskapet och Stadsmissionen likväl som med andra organisationer. Direktorn för Stadsmissionen
deltar i en lång rad möten för att etablera dialog med kommunen och Regionen för att kunna
möta målgruppens behov och konstruera långsiktiga lösningar. Från kommunens sida finns
både politiker och tjänstemän med lång erfarenhet både av upphandling och av samverkan i
olika former. Politiker med ett personligt engagemang för målgruppen får en särställning i
Partnerskapet genom att de tar initiativ och fattar beslut i tider av osäkerhet. Också för Svenska
kyrkan och frikyrkoförsamlingarna finns särskilt utsedda präster och diakoner som har utåtriktade uppdrag och som är vana vid att kommunicera med församlingsmedlemmar och andra
organisationers representanter. En fördel för arbetet i Partnerskapet är att samverkan fortskrider
under ett antal år – att på så sätt få kontinuitet i verksamheten och kunna bygga personliga
relationer och förtroenden baserat på erfarenhet och kunskap om varandra. Projektledaren byts
visserligen ut två gånger men andra nyckelpersoner finns kvar i samarbetet.
En strategi för att bygga hållbara former för samverkan är också etablerandet av dialoger som
inkluderar snarare än exkluderar organisationer med engagemang i frågan och målgruppen.
Öppenhet om och respekt inför varandras förutsättningar är en nyckel för dialogen, även där
det föreligger meningsskiljaktigheter. Möten utgör i sig ett uttryck för organisation (Weick
1995) genom att de skapar ett forum för meningsskapande där parterna får möjlighet att jämföra
sina olika världsbilder och bygga gemensamma erfarenheter (Andersson 2012). I dialogen företräds organisationerna av personer som har mandat att uttala sig å sin organisations vägnar, inte
sällan verksamhetsansvariga, vilket gör det lätt att gå från diskussion till beslut. Projektledarens
medverkan i strategiska grupperingar gör det möjligt för parterna att prata om både operativa
och strategiska frågor vid möten i projektrådet vilket i sin tur skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara former för samverkan.
Baserat på vad som sedan tidigare är känt om de faktorer som främjar samverkan (Lindberg
2009), är det möjligt att sammanfattningsvis fastslå att parterna lyckades väl i sin samverkan
kring Partnerskapet. Efter hand lyckas de etablera tydlighet i fråga om handlingsutrymme och
kostnadsansvar, ett förtroende för varandra, legitimitet för arbetet genom förankring i relevanta
grupper och respektive organisations beslutandeforum, en vilja att se frågor ur varandras
perspektiv liksom en balans mellan det gemensamma och att bibehålla organisationernas
respektive särdrag samt ett uthålligt engagemang för det gemensamma arbetet. Partnerskapet
som etableras genom IOP:t jämnar delvis ut de statusskillnader som annars tenderar att finnas
mellan offentlig sektor och civilsamhällets organisationer. I en andra omgång av dialogsamtal
förbättras grunden för detta ytterligare genom att initiala misstag rättas till för att partnerskapet
ska bli mer jämlikt.

78

Jämförande diskussion
I det här kaptilet jämför vi de tre olika fallen av sektorsöverskridande samverkan; Kooperativet,
Projektet och Partnerskapet. På ett övergripande plan ser vi framförallt strukturella skillnader
mellan de tre formerna, och hur det påverkat processerna – men också stora processuella likheter.
I samtliga fall är två sektorer framträdande, medan den tredje har en mindre framträdande roll
i den samverkan som sker mellan sektorerna. Det gäller dock olika sektorer i de tre olika fallen.
I Projektet är offentliga och privata organisationer och intressen det som dominerar verksamheten, medan samverkan med civilsamhället är svagare. I Kooperativet är den privata och civila
sektorn dominerande i det inomorganisatoriska samarbetet, medan samverkan med det offentliga, den med Arbetsförmedlingen, är mer marknadslik. I Partnerskapet är det den offentliga
sektorn och civilsamhället som är huvudaktörerna, och samverkan med de privata företagen
som är svagare. Nedan diskuterar vi de tre forskningsfrågorna med utgångpunkt i de tre fallen.

Aktörernas uppfattningar om samverkan
I de över 30 intervjuer som genomfördes har vi naturligtvis fått ta del av många olika uppfattningar om samverkan. Övergripande uppfattar dock aktörerna samverkan som meningsfull och
viktig, om än svår och ibland frustrerande. Skillnaderna mellan sektorerna blir tydlig i den
praktiskt operativa verksamheten såväl som i organisationernas strategiska arbete.
De olika sektorslogikerna (se figur 2), som hänger samman med de olika regelverken och
sektorernas respektive roller i samhället, visar sig i samtliga tre fall. Logikerna tar sig också
liknande uttryck. De privata företagens behov av ekonomisk vinst, och därmed effektivitet i
termer av ett högt tempo, blir en del av utmaningen i både Projektet och Kooperativet. I den
kommun som driver Projektet krockar behovet av högt tempo och så kallat ”snabbspår” med
kravet på att de offentliga tjänstemännen lever upp till lagar och regler för hur finansiering och
beslutsprocesser får gå till i våra skattefinansierade och politiskt styrda verksamheter. Metoden
med en snabb arbetsintegration krockar också med den kommunala arbetsmarknadsorganisationens erfarenheter av personer i långtidsarbetslöshet, och deras behov av ett långsiktigt arbetssätt. I Kooperativet krockar den ekonomiska logiken med den mer civila rationaliteten bakom
handikapporganisationernas engagemang. De dilemman som dessa organisationer stöter på i
Kooperativet liknar på så sätt socialarbetarnas dilemman i samarbete med företag i Makaros
(2018) studie i Israel. En viktig skillnad är att makt-asymmetrin blir mindre tydlig i vårt svenska
fall, då finansieringen fortfarande inte kommer huvudsakligen från företagen, utan fortfarande
från det offentliga. I Partnerskapet samverkar huvudsakligen civilsamhället och det offentliga.
Representanter från det civila samhället (Stadsmissionen) uppfattar att de lätt kan bli utnyttjade
på grund av sin starka vilja att hjälpa, men att samverkansformen IOP minskar riskerna för
detta. I Partnerskapet tar sig de olika sektorslogikerna i civilsamhället och den offentliga sektorn
också uttryck i olika fokus för samverkan. Stadsmissionen och kommunen fokuserar på samma
målgrupp, men det offentliga regelverket gör att kommunen endast kan fokusera på nödhjälp,
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medan Stadsmissionens civilsamhällesperspektiv går utöver detta och ser rådgivningsverksamheten som den viktigaste insatsen. Den här skillnaden ledde i Partnerskapet till att härbärget
efter en tid tvingades dra ner på sin verksamhet, vilket Stadsmissionen var kritiska till. Aktörerna ur civilsamhället kan således i flera av de studerade fallen stundtals bli frustrerade över
att målgruppens behov inte kan gå före vinstkalkyler respektive administrativa processer.
I Projektet likväl som i Kooperativet och Partnerskapet har nyckelaktörerna, det vill säga gränsgångarna (March & Simon 1958), reflekterat över skillnaderna i logiker och dess orsaker. I
fallet med den neddragna verksamheten i Partnerskapets härbärge, uttrycktes till och med att
meningsskiljaktigheterna är ett tecken på att det fungerar som det ska. Vi finner att gränsgångarna från olika sektorer visar stor ömsesidig respekt för varandra. Det kan till och med sägas att
olikheterna är en orsak till samverkan. Det faktum att organisationerna är just olika gör att de
kompletterar varandra. För att kunna hjälpa de målgrupper de alla är engagerade i, det vill säga
gränsobjekten (Carlile 2004), är organisationerna ömsesidigt beroende av varandra, och det inser aktörerna. Det gäller i samtliga fall. I Projektet är gränsobjektet som beskrivits mer otydligt
än i de andra två fallen, vilket bidragit till svårigheterna hos samverkande organisationer att
uppleva ett gemensamt ägarskap av projektet. En möjlig förklaring till gränsobjektets otydlighet
kan vara Projektets mer temporära form av organisering jämfört med Partnerskapet och
Kooperativet som över tid ändå haft en mer stabil organiseringsform.
I de fall vi studerat har det oftast i det praktiska operativa arbetet varit inte bara nödvändigt men
också möjligt att hantera de utmaningar som uppstår vid gränserna mellan sektorer (Di
Domenico m.fl. 2009; Makaro, 2011; Williams 2013). Dilemman och intressekonflikter har
förvisso uppstått, men det har inte lamslagit verksamheten. Partnerskapet lever vidare. Kooperativet var tänkt att vara stadigvarande, men finns inte kvar. Det beror dock inte på havererat
operativt samarbete, utan på externa faktorer och den offentliga sektorns roll, som vi ska komma
tillbaka till. Projektet är den samverkan som på grund av bland annat upplevd toppstyrning och
etablering av parallella strukturer hade störst svårighet med sektoröverskridande samverkan.
Att projektet tog slut, var dock i enlighet med planen.
Att brygga över klyftorna mellan sektorerna, och bygga broar mellan organisationerna blir
viktiga uppgifter för gränsgångarna som ges eller tar viktiga positioner vid gränser, som till
exempel verksamhetsledaren i fallet Kooperativet och direktorn för Stadsmissionen i fallet
Partnerskapet, i alla fallen för att tillgodose målgruppens behov. Medan Ryan och O’Malley
(2016) delar in gränsgångarnas roller i nätverksbyggare, medlare och entreprenör ser vi att
gränsgångarna genom att kombinera samtliga dessa roller och fokusera på målgrupperna eller
den samhällsfråga de engagerar sig i, dvs. gränsobjekten, bygger broar mellan organisationer i
olika sektorer. Samtidigt som dessa gränsgångare var centrala vill vi tydliggöra att samverkan
i samtliga fall varit en i hög grad kollektiv process. Särskilt tydligt framträder den kollektiva
processen i fallet Partnerskapet, där gränsgångarna är många. Det är långt ifrån bara direktorn,
utan även projektledarna (Ida och Iris) i Partnerskapet liksom det kommunalråd (Oskar) som
själv medverkar i projektrådet och aktivt för dialog med civilsamhällets representanter istället
för att överlåta det på tjänstemän vilket annars är brukligt. Även i Projektet var gränsgångarna
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viktiga. Projektkoordinatorn, här kallad Patrik, fick en särskilt viktig roll då de andra gränsgångarna i termer av projektledare ofta byttes.
Balansen mellan de olika sektorerna och deras dominerande logiker blir central för att lyckas
brygga över gränserna inom ramen för samverkan. I både Kooperativet och Partnerskapet tar
gränsgångarna i intervjuerna upp frågan om balansen explicit. Som diskuterades i kapitel 2 har
tidigare forskning både från Sverige och från andra länder påvisat en risk att logiker och
tankesätt från privat sektor blir dominerande även i de andra två sektorerna, vars roll i samhället
tidigare varit en annan (Bode 2010; Milbourne 2009; Trägårdh 2012). Bland de fall vi studerat
märks den här tendensen tydligast i Kooperativet. På arbetsplatsnivån hanteras det genom att
aktörerna öppet diskuterar vilka logiker som får råda. Medan handikapporganisationerna vet att
de har mycket att lära av den privata sektorn i termer av till exempel effektivitet och marknadstänkande, uppfattar de ibland att ekonomiska frågor blir alltför dominerande. Kooperativet
brottas också med den paradox det innebär att dels vara beroende av den finansiering som kommer via kontrakt med det offentliga (Arbetsförmedlingen i detta fall), och samtidigt konkurrera
med Arbetsförmedlingens egen verksamhet. I Partnerskapet har civilsamhällets organisationer
en stark ställning, men är beroende av den offentliga finansieringen. De kontinuerliga omförhandlingarna, som leder till utvecklandet av IOP:t, blir här sättet att hantera balansen. Också
med ett IOP på plats upplever de inblandade att processer och regelverk som upphandlingsprinciper och avtalsformer präglar samverkan. Omförhandlingar i dialogform krävs för att hitta
mer balanserade samverkansformer där båda parternas bidrag till samverkan synliggörs på lika
villkor. IOP är alltså ett medel, som måste användas på rätt sätt för att få rätt effekt.
Ytterligare skillnader mellan fallen är att Projektet och Kooperativet är konkurrensutsatta av
andra initiativ med liknande målgrupp och som också är intresserade av offentliga medel. För
Partnerskapet finns inte några sådana alternativa initiativ, vilket också är förutsättningen för
den organisatoriska lösningen med ett IOP som bara kan bli aktuellt om det ”möjliggör samhällsnyttiga insatser som inte kan åstadkommas på annat sätt” (SKL 2018).
En likhet mellan Kooperativet och Partnerskapet är att initiativen och drivkraften till samverkan
vuxit fram ”underifrån” i de medverkande organisationerna. De organisationer som samverkar
i de här fallen är ömsesidigt beroende av varandra för att uppnå sina mål (Lindberg 2009).
Projektet skiljer sig härvidlag, då initiativ och drivkraft uppfattas som kommande från
kommunledningen, det vill säga ”uppifrån”. De medverkande kommunala aktörerna uppfattar
sig därmed genom hierarkisk kontroll och auktoritet vara ålagda att samverka med till exempel
de privata aktörerna. I Lindbergs (2009) termer orsakas samverkan ibland mer av nödvändighet
och legitimitet än av ömsesidighet. Situationen påverkar såväl effektiviteten som känslan av
ägarskap för aktiviteterna som sker inom ramen för Projektet. Projektet blir en parallell struktur,
som är mer avgränsad än integrerad i tidigare pågående verksamhet, vilket delvis följer av
organisationsformen (jfr Söderlund 2007)
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Förutsättningar för samverkan
I vart och ett av de studerade fallen är en av de tre sektorerna mindre framträdande. I Kooperativet är det den offentliga sektorn som har en mer utomstående roll. I Projektet är civilsamhällets
roll mer marginell och i Partnerskapet är den privata sektorn den minst centrala. Att fallen
representerar olika slag av samverkansorganisering eller hybridorganisationer blir också tydligt
när vi jämför fallen med utgångspunkt i kategoriseringarna från figur 1.
Först och främst skiljer sig huvudmannaskapet åt. Kommunen, det vill säga det offentliga, är
huvudman för Projektet. I Partnerskapet är huvudmannaskapet svårare att fastställa då civilsamhället och offentlig sektor gör gemensam sak i form av ett IOP. Avtalet reglerar respektive parts
åtagande. Kooperativet är en ekonomisk förening, som får anses tillhöra civilsamhället då det
allmännyttiga syftet lyfts fram som viktigare än vinstintresset. Kooperativet står emellertid
privat sektor nära, då ett aktiebolag återfinns bland delägarna.
Projektet har en tyngdpunkt mot det offentliga även med avseende på produktionsutrustning
och personal. Här finns dock inslag av privat finansiering, utrustning och personal samt ideellt
produktionsutförande som är att hänföra till civilsamhället. I Partnerskapet kommer huvuddelen
av produktionsutrustning och personal från civilsamhällets organisationer i form av volontärarbete. Privata företag bidrar till produktionsutrustning i någon mån genom gåvor.
För att verksamheten ska kunna bedrivas krävs emellertid i samtliga fall offentlig finansiering.
Bidragen från ideellt engagemang och privata gåvor skulle inte räcka för långsiktigt hållbar
organisering. Projektet ägs av en kommun, och får EU-bidrag genom ESF-rådet. Kooperativet
säljer arbetsträning med mera till Arbetsförmedlingen. Partnerskapet får den offentliga finansieringen som en del av IOP:t.
Inte heller enkom finansiering hade emellertid möjliggjort den samverkan vi har studerat. I alla
tre fall är det en gemensam problembild, och ett engagemang för målgruppen som för samman
personer från organisationer i olika sektorer. Uttryckt i mer teoretiska termer förs gränsgångarna
samman av det gemensamma syftet att arbeta för ett gränsobjekt, vilket i det här fallet är de
respektive målgrupperna. Av de tre fallbeskrivningarna framgår hur det starka engagemanget
för målgruppen är mycket betydelsefullt för samverkan i samtliga fall. Vi ser också i samtliga
fall hur sektorerna vid gränserna sammanvävs både genom de beskrivna organisatoriska
arrangemangen och genom individuella kontakter.
En viktig skillnad mellan de tre studerade fallen är tidshorisonten för själva samverkansinitiativen. Här kan Projektet och Kooperativet ses som ändpunkter på en skala, där Kooperativet var tänkt att bli stadigvarande medan Projektet aldrig var tänkt att bli det. Inte heller
Partnerskapet är konstruerat för att vara en stadigvarande organisationsform. Syftet med
Partnerskapets arbete är att göra sig självt överflödigt. Här finns dock en nyansskillnad mellan
organisationer från de båda dominerande sektorerna. För civilsamhällets organisationer är frågorna och engagemanget mer långsiktigt. De offentliga aktörerna har bara möjlighet att medverka till verksamheten om det är fråga om kortsiktig nödhjälp, vilket är en av orsakerna bakom
den kontinuerliga behovsprövningen med tillhörande omförhandlingar. Skillnad finns också
mellan fallen i fråga om vad som kan ses som ordinarie verksamhet och vad som kan ses
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som ”sidoverksamhet”. Ett projekt, såsom fallet Projektet, ses vanligen som sidospår till ordinarie verksamheter och slåss om utrymme med daglig verksamhet (Brulin & Svensson 2011).
Kooperativet fungerar som en företagsverksamhet med egna anställda och blir på så sätt
en ”egen” ordinarie verksamhet. Partnerskapet blir en mellanform då det förlängs och utvecklas
undan för undan genom nya IOP i en organisk process som efter hand också inkluderar nya
parter och nya målgrupper.
Välfärden är som konstaterats i hög grad beroende av offentlig finansiering. Som sådan, och
för att den rör behövande personer i samhället, blir välfärdsorganisering också en politisk fråga.
Förutsättningarna för samverkansinitiativen påverkas därför av politiska förändringar på alla
nivåer – inklusive EU-direktiv, nationell policy samt regional och lokal politik.
Nationella politiska förändringar har under studiens gång också medfört förändringar vid
Arbetsförmedlingen, vilket påverkar främst Projektet och Kooperativet För Kooperativet förändrades exempelvis förutsättningarna för verksamheten mycket av beslutet att lägga ner FAS
3, då deras huvudsakliga arbete handlade om att ta emot personer inom ramen för insatsen. I
glappet mellan FAS 3 och förstärkt arbetsträning tvingades Kooperativet i konkurs.
Av de tre inomfallsanalyserna (Tabell 1, 2 respektive 3) framgår vilka individrelaterade respektive organisatoriska/strukturella förutsättningar som hindrat respektive möjliggjort samverkansinitiativen. Några hinder (-) och möjligheter (+) återkommer i flera av fallen. De lyfts
fram i teoretiska termer i tabellen nedan:
Tabell 4

Individrelaterade respektive organisatoriska/strukturella förutsättningar som
hindrat respektive möjliggjort samverkansinitiativen
FÖRUTSÄTTNINGAR
Individrelaterade

Organisatoriska och strukturella

+ Starkt engagemang för målgruppen, dvs.
gränsobjektet

+ Målgruppen, gränsobjektet, prioriteras på
ledningsnivå hos samverkande organisationer

+ Nyckelpersoner (gränsgångare) med rätt
kompetens och drivkraft

+ Offentlig finansiering

+ Ömsesidig respekt för organisatoriska
olikheter och sektorslogiker
– Personbundenhet skapar sårbarhet

– Organisationerna styrs av olika logiker, vilket
skapar friktion vid beslutsfattande och
svårigheter att ”takta”
– Dynamik i politik och policy skapar osäkerhet
och kort planeringshorisont

Att de organisatoriska lösningarna för de studerade samverkansformerna skiljer sig åt är naturligtvis inte någon slump. Förutsättningarna skiljer sig åt. Den kommun som ägde Projektet fick
möjlighet att söka och få EU-medel. Kooperativet fann att möjligheterna för finansiering från
kommunen var större som en ekonomisk förening än som ett privat företag. När Partnerskapet
initierades var organisationsformen IOP en fråga som diskuterades i vissa kretsar. Riktlinjerna
kring nödhjälp samt att det inte fanns konkurrens stämde in på sammanhanget. Alla organisatoriska lösningar är inte möjliga i alla situationer, och därför är mångfalden av lösningar viktig.
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Det är därför inte heller möjligt, eller önskvärt, att uttala sig om vilken organisatorisk lösning
som är generellt ”bäst”. Valet av organisatorisk lösning för samverkan är kontextberoende. Det
vill säga, det måste avgöras från fall till fall beroende på omständigheterna.

Utmaningar och hur de hanterats
Frustration och konflikt kring de olika institutionella logikerna förekommer i samtliga fall, men
i lägre grad än vad som hade kunnat förväntas, mot bakgrund av tidigare forskning. Gränsgångarna i de tre studerade verksamheterna är nästan alltid väl medvetna om olikheterna och
källorna till dem, och inser att organisationerna behöver varandras olikheter för att kunna möta
målgruppernas behov. Behovet av utbildning och utveckling för den svåra uppgiften att vara
gränsgångare i offentliga organisationer identifierades av Williams (2013). Vi ser i våra studier
vikten av de särskilda och centrala kunskaper och förmågor till samverkan över sektorsgränser,
som vi vill kalla ”intersektoriell kompetens”. Denna typ av kompetens kan sägas vara erfarenhetsbaserad, förvärvad genom mångsidiga kontakter och personkännedom i ”branschen”, den
(om)förhandlas ständigt vid gränser mellan sektorer för att om möjligt finna den rimligaste
lösningen, givet de omständigheter som råder i omgivningen, som kan skapa god och långsiktig
finansiering och verksamhetsutveckling. Den intersektoriella kompetensen, menar vi, är inte
bara något som krävs av offentliga tjänstemän, den krävs även av personer verksamma i privat
sektor och i civilsamhället. I våra empiriska studier var det särskilt tydligt i Kooperativet, där
verksamhetsledaren Isak under en lång tid lyckas väl med att konstruktivt använda de tre
sektorernas respektive fördelar för verksamhetens ändamål. Också i Partnerskapet har inte bara
direktorn för Stadsmissionen utan flera andra aktörer arbetat under en lång rad år för att skapa
broar mellan organisationer och sektorer vilket har bäddat för ett ömsesidigt förtroende, inte
bara mellan Stadsmissionen och kommunen, utan också med Polisen och Regionen.
Den intersektoriella kompetensen är ett sätt att hantera utmaningarna. Ett annat sätt, som framförallt blir tydligt i Projektet, är timingen. Det blir viktigt att hitta rätt takt i projektets framskridande för att det ska fungera för samtliga ingående organisationer. Samverkan måste, som Mörndahl (2018) skriver, ”taktas”. En central fråga blir att hitta rätt rytm så att organisationerna
kan ”taktas”. I Projektet blev det tydligt att de privata företagen och i någon mån även projektledningen eftersträvade en annan takt och rytm i aktiviteterna än vad som passade in i de övriga
samverkande organisationernas arbetssätt.
I Partnerskapet upplevs balansen mellan det offentliga och det ideella (dvs. civilsamhället) som
en avgörande utmaning. Det kontinuerliga omförhandlandet, som landar i ett IOP där omförhandlande också ingår, blir en del av lösningen. Genom att kontraktet gäller för en viss period
finns möjlighet att diskutera förutsättningarna och utveckla samarbetet varje gång som partnerskapet ska förnyas. Det medför förstås en viss risk för att någon part drar sig ur samverkan och
prioriterar andra frågor men så länge det finns prioriterade gränsobjekt som parterna kan enas
om som viktiga frågor så fortsätter samverkan.
I Kooperativet skapades en fruktbar dynamik där både civilsamhällets och det privata företagets
synsätt togs om hand. Kooperativet är dock det fall där finansiären, det vill säga det offentliga,
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inte är del av den interna organisationen. Å andra sidan är de starkt beroende av offentliga medel
från Arbetsförmedlingen. Eftersom Kooperativet är organisatoriskt fristående från det offentliga har de på kort sikt möjlighet till en större flexibilitet, eftersom de i det korta perspektivet
inte behöver anpassa beslutfattandet till offentliga regelverk. Den organisatoriska frikopplingen
från det offentliga gör dock Kooperativet sårbart på längre sikt, i och med att de agerar på en
offentlig marknad för bland annat arbetsträning. De försökte medvetet att både sprida riskerna
och anpassa sig till nya regelverk och förutsättningar, men det visade sig svårt i längden.
Kooperativet tvingas tillslut gå i konkurs. Fallet visade att då politiska förändringar sker och
marknaden förändras kan det vara svårt för mindre organisationer som Kooperativet att klara
sig i konkurrensen, vilket vi sett även i tidigare studier av offentliga marknader (Sundin &
Tillmar 2010; Sköld & Tillmar 2015).
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Slutsatser
Den här rapporten visar, genom tre fallstudier i Sverige, att samverkan över flera sektorsgränser
– så kallade multisektorsamverkan – är möjlig under vissa förutsättningar men förknippade med
utmaningar som grundar sig i olika sektorslogiker i termer av regelverk, vinstkrav, målgrupps–
engagemang med mera.
De studerade fallen speglar en tid då den offentliga sektorn i landet är stadd i förändring. I
spåren av New Public Management och New Public Governance präglas styrmodellerna av
idéer hämtade från privat sektor samt om nätverkande med samhällets olika aktörer. Den här
rapporten har dokumenterat välfärdsorganisering där nätverkande och marknadslika relationer
snarare än byråkratiska principer är avgörande för den verksamhet som sker. Samtliga fall illustrerar betydelsen av gränsgångare och att aktörer besitter kunskaper om och erfarenheter av
andra sektorer, samt nätverkskompetens. Sådan kompetens kräver tid och resurser att bygga
och utveckla. Själva samverkan är också tids- och resurskrävande samt förknippad med en hög
grad av komplexitet. Exempelvis är det i samtliga tre studerade fall en sektor som är mindre
framträdande i varje så kallad multisektorsamverkan. Det har varit svårt för de drivande aktörerna och gränsgångarna att involvera samtliga sektorer och logiker i ett och samma initiativ.
Vi ser också att justeringar i politik och policy kan få stora konsekvenser för i övrigt uppbyggda
väl fungerande samverkansinitiativ, samt att parallella strukturer riskerar att byggas upp. Dessa
observationer pekar på utmaningarna med att styra och samordna välfärden på ett resurseffektivt sätt då den produceras genom nätverks- och marknadslösningar. Fallen visar att det krävs
en längre tidsperiod än vad till exempel ett enskilt projekt kan möjliggöra, för att få sektorsöverskridande samverkan att fungera på ett bra sätt. Den här rapporten ger genom framförallt
två av fallen visst stöd till de varnande röster som lyfter fram risken att privat sektors logik
tenderar att bli alltmer styrande på samhällets alla områden. Den frågan är starkt politisk, och
vi nöjer oss här med att påvisa utmaningarna och riskerna för en bristande balans mellan de tre
samhällssektorerna.
Den studie som presenteras i rapporten visar emellertid samtidigt att fruktbar sektorsöverskridande samverkan är möjlig under vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar sammanfattar
vi i termer av fem K:
•

Kompetens – Det krävs drivande nyckelpersoner med förankring i flera sektorer, så
kallade gränsgångare. Dessa personer behöver ha det vi vill kalla för ”intersektoriell
kompetens” och ett starkt engagemang för målgruppen som samlar aktörer kring att göra
det bästa för att nå målgruppens behov.

87

•

Kontakt – Gränsgångarna måste ha kontakt med andra gränsgångare, med politiker,
(andra) tjänstemän samt med gränsobjektet (målgruppen och den samhällsfråga de är en
del av). Att nätverka, synas i olika sammanhang, ha personkännedom, och att bygga
allianser blir en viktig förutsättning.

•

Kapital – Det krävs offentligt finansiellt kapital. Vi ser också att privat finansiering
såsom ersättning för utförda tjänster samt ideellt arbete och gåvor, visserligen är av vikt,
men inte förslår för att möjliggöra den studerade sektorsöverskridande organiseringen
för välfärden. Mer långsiktig finansiering från det offentliga krävs, exempelvis i form
av föreningsbidrag och/eller som ersättning för utförda tjänster.

•

Kontinuitet – När förändringar inom organisationerna (så som i Projektet – ständigt byte
av projektledare) eller i de externa förutsättningarna (så som i Kooperativet – strypt
finansiering, ”ryckigt” inflöde av medel/pengar) blir omfattande tappar samverkan fart
eller blir en omöjlig uppgift. Tidshorisonten behöver vara längre än i ett enskilt projekt,
för att samverkan över sektorsgränserna ska kunna fungera tillfredsställande. När samverkan får ske under en längre tid skapas gemensamma erfarenheter parterna emellan,
vilket ger goda förutsättningar för förtroende, så som i Partnerskapet.

•

Kontext – Olika organisatoriska lösningar för samverkan fungerar olika bra i olika
sammanhang och under olika finansiella förutsättningar. Valet beror av sammanhanget
– till exempel krav från finansiärer, huruvida det finns konkurrerande verksamhet, vad
som är gångbart i det vid tidpunkten rådande politiska klimatet, juridik. Uppfyller situationen kraven för bildande av ett IOP, ger vår studie stöd för att det kan vara en fruktbar
väg att gå. Inledningsvis var, på liknande sätt, kooperationen en god lösning för att skapa
legitimitet i Kooperativet.

Från de tre studerade fallen kan också lärdomar dras för samverkande aktörer från samtliga tre
sektorer. Ett framgångskoncept för alla förefaller vara att; hitta personer i en annan sektor som
har samma eller liknande syn på den aktuella samhällsfrågan och/eller målgruppen, att vara
öppen för att lära sig mer om hur de andra sektorerna fungerar, att i möjligaste mån försöka ”takta” in samverkan med organisationer i dessa andra sektorer.
För tjänstemän i kommuner, landsting och regioner kan det vara bra att, förutom en medvetenhet om olika sektorslogiker också söka handlingsutrymme för att bidra till taktande genom att
i vissa fall försöka möta icke-offentliga organisationers ibland kortare tidshorisont för behov av
besked. Att använda den intersektoriella kompetens och de möjliga gränsgångare som finns
inom den egna organisationen för att medverka i samverkansinitiativ kan vara en framkomlig
väg. Frågan om långsiktig tillgång till kapital är också central vid beslutsfattande. För att undvika att bygga upp verksamheter som får mycket kort livslängd bör förutsättningarna för långsiktig finansiering och ekonomisk hållbarhet övervägas innan en samverkanslösning uppmuntras eller understödjs i ett initiativ som inte har förutsättningar.
Privata företag som vill engagera sig i samverkan för välfärd kan ha särskilt stor nytta av att
förstå den offentliga sektorns logik, och på så sätt skapa utrymme för att takta. Att ha finansiella
och operativa möjligheter, att invänta myndighetsbeslut och demokratiskt beslutade processer
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kan vara en utmaning för den som inte känner till processernas orsaker, ursprung och nytta.
Gränsgångare med intersektoriell kompetens, och ett engagemang för målgruppen är återigen
viktiga faktorer att kunna falla tillbaka på under samverkans gång.
Civilsamhällets organisationer vill ofta på lokal nivå lösa ett problem för sin målgrupp, och får
genom samverkan resurser för att kunna göra detta. Samverkan med offentliga organisationer
kan också ge inflytande, så kallat ”collective impact”. Som vi påpekat ovan är dock risken att
privat sektors logik blir styrande och/eller att civilsamhällets organisationer tappar sin möjlighet
att vara en kritisk röst mot samhället då de blir beroende av att utföra tjänster åt det offentliga.
Det finns alltså långsiktiga och strategiska risker med att producera välfärd genom samverkan,
som organisationerna bör ha i beaktande och vara vaksamma på. Ett konkret sätt är att försöka
sprida riskerna så att beroende av en enskild organisation som kund/finansiär inte uppstår.
Olika logiker och hur det påverkar organisering har studerats av andra forskare, och till den
teoribildningen kan nu läggas detta bidrag som applicerar och utvecklar begrepp på basis av
just sektorslogiker som möts och hanteras i praktiken. Ovan diskuterar vi begreppet
”intersektoriell kompetens”, vilket indikerar att gränsgångare från olika sektorer kan och behöver lära av varandra. Sådant lärande sker i praktisk samverkan i sociala sammanhang, som de
vi studerat. Vi har också berört att samverkansformerna är entreprenöriella samt att vissa gränsgångare är centrala eldsjälar som möjliggör den kollektiva (entreprenöriella) organiseringen.
Studierna kan därmed också ge bidrag till teoribildning om entreprenöriella processer i
praktiken.
Den här studien har genomförts i vad som karaktäriserats som en skandinavisk välfärdsstat
(Esping-Andersson, 1990), där det offentliga länge ansvarat för välfärden. Inom respektive
forskningsfält, som nämnts ovan, behövs ytterligare forskning om multisektorsamverkan från
andra länder och sammanhang, där andra välfärdsmodeller är rådande.

89

Referenser
Aagaard Nielsen, K. & Svensson, L. (2006). Action and interactive research: beyond practice
and theory. Maastricht: Shaker Publishing.
Amnå, E. (red.). (2005). Civilsamhället: några forskningsfrågor. Riksbankens jubileumsfond
i samarbete med Gidlund.
Ahrne, G., Aspers, P. & Brunsson, N. (2015). The Organization of Markets. Organization
Studies, 36(1): 7–27.
Almqvist, R. (2006). New public management: NPM: Om konkurrensutsättning, kontrakt och
kontroll. Malmö: Liber.
Andersson, L. (2012). Organisering för samordning och samsyn: En studie av Kindas
kärntrupp för rehabiliteringssamverkan kring äldre. FoU-rapport. Linköping: FoU
Centrum för vård, omsorg och socialt arbete.
Berglund, K., Johannisson, B. & Schwartz, B. (red.) (2012). Societal Entrepreneurship:
Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham: Edward Elgar.
Berglund, K. & Johannisson, B. (2012). Introduction: in the beginning was societal
entrepreneurship. I: K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (red.), Societal
Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham: Edward Elgar
Publishing.
Bode, I. (2010). Social care going market: Institutional and cultural change regarding services
for the elderly. Journal of Comparative Social Work, 5(1).
Brulin, G. & Svensson, L. (2011). Att äga, styra och utvärdera stora projekt. Lund:
Studentlitteratur.
Carayannis, E.G. & Campell, D.F.J. (2012). Reviewed Work: Mode 3 Knowledge Production
in Quadruple Helix Innovation Systems: 21st-century Democracy, Innovation, and
Entrepreneurship for Development (Volume 7) Review B. Prainsack. Minerva, 50(1):
139–142.
Carlile, P.R. (2004). Transferring, Translating, and Transforming: An Integrative Framework
for Managing Knowledge Across Boundaries. Organization Science, 15(5): 555–568.
Christensen T and Laegreid, P. (2001). New Public Management: The Transformation of
Ideas and Practice. Aldershot: Ashgate.
Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P.G. & Røvik, K.A. (2005). Organisationsteori för
offentlig sektor. Malmö: Liber.
Danermark, B. (2004). Samverkan: en fråga om makt, Örebro: LäroMedia.

91

Defourny, J. & Nyssens, M. (2010). Conceptions of Social Enterprise and Social
Entrepreneurship in Europe and the United States: Convergences and Divergences.
Journal of Social Entrepreneurship, 1(1): 32–53.
Di Domenico, M., Tracey, M. & Haugh, H. (2009). The Dialectic of Social Exchange:
Theorizing Corporate-Social Enterprise Collaboration, Organization Studies, 30(8):
887–907.
Dir 2018:46 En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden. Finansdepartementet.
Regeringen.
DN Debatt, Adams, Clive; Malmstigen, Anders; Mohammed, Zana; Mostacero, Johnny;
Nihlgård, Martin; Paborn, Åsa; Schröder, Patrik; Wiborn, Karin; Wikström, Hans;
Wängborg, Aron; 2018-08-29.
DN Debatt, Sahlberg, Bengt, 2018-08-30.
Eikenberry, A.M. & Kluver, J.D. (2004). The Marketization of the Nonprofit Sector: civil
society at risk? Public Administration Review, 64(2): 132–140.
Elg, M., Berglund, M., Ellström, P-E., Kock, H., Tillmar, M., Wallo, A., (2018). Sustainable
Working Life Through Interactive Research, Paper presented at the Pin-C Conference,
Eskilstuna, January 2018.
Erlandsson, S., Storm, P., Stranz, A., Szebehely, M. & Trydegård, G-B. (2013). Marketising
trends in Swedish eldercare: competition, choice and calls for stricter regulation. I:
G. Meagher & M. Szebehely (red.), Marketisation in Nordic eldercare: a research
report on legislation, oversight, extent and consequences. Stockholm: Stockholm
University.
Esping-Andersen, G. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton, N.J.:
Princeton University Press.
Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from National Systems
and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations. Research
policy, 29(2), 109–123.
Evers, A. (2005). Mixed Welfare Systems and Hybrid Organizations: Changes in the
Governance and Provision of Social Services. International Journal of Public
Administration, 28(9): 737–748.
Forssell, A. & Jansson, D. (2000). Idéer som fängslar: recept för en offentlig reformation.
Malmö: Liber ekonomi.
Friedland, R. & Alford, R.R. (1991). Bringing Society Back: Symbols, Practices, and
Institutional Contradictions. I: W.W. Powell & P.J. DiMaggio (red.), The New
Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: The University of Chicago Press.
Gawell, M. (2014). Social entrepreneurship and the negotiation of emerging social enterprise
markets: Re-considerations in Swedish policy and practice. International Journal of
Public Sector Management, 27(3): 251–266.

92

Gustavsson, M. & Säfsten, K. (2016). The Learning Potential of Boundary Crossing in the
Context of Product Introduction. Vocantion and Learning, 10(2):235–252.
Hallström, V. (2015). Samhällsentreprenörskap i teori och praktik: Exemplet Överenskommelsen mellan ideell sektor och en svensk kommun. Linköping University
Electronic Press.
Halvarsson Lundqvist, A. & Gustavsson, M. (2018). The role of brokers in a workplace
development programme targeting SME. European Journal of Training and
Development, doi.org/10.1108/EJTD-04-2018-0037.
Hedin, U-C., Herlitz, U., Kuosmanen, J. & Laurelii, E. (2015). Arbetsintegrerande sociala
företag:organisation, ledarskap och delaktighet. Lund: Studentlitteratur.
Hood, C. (1991). A New Public Management for all seasons? Public Administration, 69(1):
3–19.
Högberg, L, Sköld. B. & Tillmar, M. (forthcoming 2018). Contextualising the coevolution of
(dis)trust and control: A longitudinal case study of a public market, Journal of Trust
Research.
Jeppsson Grassman, E. & Svedberg L. (1993). Frivillig verksamhet på fältet: En närstudie av
sju organisationer. I: Socialtjänstkommittén (red.) Frivlligt socialt arbete: Kartläggning
och kunskapsöversikt. SOU 193:82. Stockholm: Fritzes.
Johannisson, B., Gunnarsson, E. & Stjernberg, T. (2008). Gemensamt kunskapande: den
interaktiva forskningens praktik. Växjö: Växjö University Press.
Kania, J. & Kramer, M. (2011). Collective Impact. Stanford Social Innovation Review, 9(1):
36–41.
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.
LeGrand, J. (2007). The Policies of Choice and Competition in Public Services. The Political
Quaterly, 78(2): 207–213.
Lindberg, K. (2009). Samverkan. Malmö: Liber.
Lindberg, K. & Blomgren, M. (2009). Mellan offentligt och privat: om styrning, praktik och
intressen i hälso-och sjukvården. Stockholm: Santérus Academic Press.
Lundström, T. & Wijkström, F. (2012). Från röst till service: Vad hände sedan? I:
F. Wijkström (red.), Civilsamhället i samhällskontaktet: en antologi om vad som står på
spel. Stockholm: European Civil Society Press.

93

Makaros, A. (2011). Collaboration between business and social work: Findings from an
Israeli study. Administration in Social Work, 35(4): 349–363.
March, J.G. & Simon, H.A. (1958). Organizations. New York NY: Wiley.
Milbourne, L. & Cushman, M. (2013). From the third sector to the big society: how changing
UK Government policies have eroded third Sector Trust. Voluntas, 24(2): 485-508.
Moss Kanter, R. (1994). Collaborative Advantage: The Art of Alliances. Harvard Business
Review, July-August.
Mörndal, M. (2018). “Vi måste takta!”: En studie av organisering för samverkan. Mälardalen
University Doctoral Dissertation 259, Mälardalen University, Sweden.
Mörth, U. & Sahlin-Andersson, K. (2006). Partnerskap i samhällsförändringens centrum. I:
U. Mörth & K. Sahlin-Andersson (red.), Privatoffentliga partnerskap: Styrning utan
hierarkier och tvång? 11-37. Stockholm: SNS.
Oomsels, P. & Bouckaert, G. (2017). Interorganizational trust in Flemish public
administration: comparing trusted and distrusted interactions between public regulatees
and public regulators. In: F. Six & K. Verhoest (red.), Trust in Regulatory Regimes, 80–
114.Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Osborne S.P. (red.) (2000). Public–Private Partnerships: Theory and practices in
international perspective. Reading: Addison Wesley Publishing.
Osborne, S.P. (2010). Delivering public services: Time for a new theory? Public Management
Review, 12(1): 1–10.
Ouchi, W.G. (1980). Markets, bureaucracies, and clans. Administrative science quarterly,
25(1): 129-141.
Palmås, K. (2008). Socialt entreprenörskap: Ny sektor eller rebranding av ideellt arbete? I: A.
Lundström & E. Sundin (red.), Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig
verksamhet. 2008:1. Örebro: Forum för Småföretagsforskning.
Pestoff, V., Brandsen, T., & Verschuere, B. (red.) (2013). New public governance: the third
sector, and co-production. Abingdon: Routledge.
Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011). Public Management Reform: A comparative analysis-new
public management, governance, and the Neo-Weberian state. Oxford: Oxford
University Press.
Porter, M. & Kramer, M.R. (2011). Creating shared value. Harvard Business Review, 89(1/2):
62–77.
Powell, W.W. & DiMaggio, P.J. (red.) (1991). The new institutionalism in organizational
analysis. Chicago IL: University of Chicago Press.

94

Regeringen (2008). Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det
sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, DNr IJ2008/2110/UF. IDnummer: Skr. 2008/09:207 Skivelse.
Regeringens proposition (2009/10:55) En politik för det civila samhället.
Regeringen (2018). Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället på nationell nivå. Dnr: Ku2018/00152/D
Ryan, A. & O’Malley, L. (2016). The role of boundary spanner in bringing about innovation
in cross-sector partnerships. Scandinavian Journal of Management, 32(1): 1–9.
Schumpeter, J.A. [1934] (1994). The theory of economic development. I: R. Swedberg (red.),
Schumpeter: Om skapande förstörelse och entreprenörskap. Stockholm: City University
Press Ratio.
Schwartz, B. (2012). Societal entrepeneruship contextualized: the dark and bright sides of Fair
Trade I: K. Berglund, B. Johannisson & B. Schwartz (red.), Societal Entrepreneurship:
Positioning, Penetrating, Promoting. Cheltenham: Edward Elgar.
SKL (2018). Utveckla idéburet offentligt partnerskap Rapport från utvecklingsarbetet 2017,
Stockholm: SKL.
Sköld, B. & Tillmar, M. (2015). Resilient gender order in entrepreneurship: The case of
Swedish welfare industries. International Journal of Gender and Entrepreneurship,
7(1): 2–26.
SOU 201.3:16 Effektivare konkurrenstillsyn. Betänkande av Utredningen om Effektivare
konkurrenstillsyn. Näringsdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden. Delbetänkande av Välfärdsutredningen. Statens
Offentliga Utredningar. Stockholm: Fritzes.
Svensson, L., Brulin, G., Ellström, P-E., & Widegren, Ö. (2002). Interaktiv forskning-för
utveckling av teori och praktik. Arbetsliv i omvandling 2002:7. Stockholm:
Arbetslivsinstitutet.
Sundin, E. & Rapp, G. (2006). Städerskorna som försvann: Individen i den offentliga sektorn.
Arbetsliv i omvandling 2006:2. Stockholm: Arbetslivsinstitutet.
Sundin, E. & Tillmar, M. (2010). Uppföljning av ”Eget val” inom hemtjänsten i Linköpings
kommun: Utförarperspektiv. FoU 63:2010. Linköpings universitet; Linköpings
Kommun.
Söderlund, J. (2007). Projekt som organisationsform: Ett kunskapsperspektiv. I: A. Rehn &
D. Kärreman (red.) Organisation: Teorier om ordning och oordning, 212–230. Malmö:
Liber.

95

Thornton, P.H. and Ocasio, W. (1999). Institutional logics and the historical contingency of
power in organizations: Executive succession in the higher education publishing
industry, 1958–1990. American Journal of Sociology, 105(3): 801–843.
Thornton, P.H., Ocasio, W. & Lounsbury, M. (2012). The institutional logics perspective: A
new approach to culture, structure, and process. Oxford: Oxford University Press.
Tillmar, M. (2009). Societal entrepreneurs in the health sector: crossing the frontiers. Social
Enterprise Journal, 5(3): 282–298.
Tillmar, M. (2012). Sectoral intertwining at the grass root level. I: K. Berglund, B. &
B. Schwartz (red.), Social Entrepreneurship: Posistioning, Penetrating, Promoting.
Cheltenham UK: Edward Elgar.
Trägårdh, L. (2007). The “civil society” debate in Sweden: the welfare state challenged. I:
L. Trädgårdh (red.), State and civil society in Northern Europe: The Sweden model
reconsidered, 9-36. NewYork NY: Berghahn Books.
Trägårdh, L. (2012). Det borgerliga samhällets återkomst. I: F. Wijkström (red.), Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel. European Civil
Society Press,
Vanneste, B.S. (2016). From interpersonal to interorganisational trust: The role of indirect
reciprocity. Journal of Trust Research, 6(1), 7-36.
Weick, K.E. (1995). Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks CA: SAGE.
Wenger, E. (1998). Communities of Practice. Learning, Meaning, and Identity. Cambridge
UK: Cambridge University Press.
Wenger, E. (2010). Conceptual tools for CoPs as social learning systems: boundaries, identity,
trajectories and participation. I: C. Blackmore (red.), Social learning systems and
communities of practice, 125–143. London: Springer.
Westrin, C-G. (1986). Social och medicinsk samverkan: Begrepp och betingelser.
Socialmedicinsk Tidskrift, 63(7-8): 280–285.
Wijkström, F. & Lundström, T. (2002). Den ideella sektorn: organisationerna i det civila
samhället. Stockholm: Sober Förlag.
Wijkström, F., Enarsson, S. & Larsson, O. (2004). Staten och det civila samhället:
Idétraditioner och tankemodeller i den statliga bidragsgivningen till det civila
samhället. Stockholm: Socialstyrelsen.
Wijkström, F. (2012). Hybrider i civilsamhället. I: F. Wijkström (red.), Civilsamhället i
samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel. Stockholm: European Civil
Society Press.
Williams, P. (2013). We are all boundary spanners now? International Journal of Public
Sector Management, 26(1):17–32.
Williamsson. O.E. (1975). Markets and hierarchies: analysis and antitrust implications: a
study in the economics of international organization. New York NY: The Free Press
96

www.regeringen.se – Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan
regeringen och det civila samhället på nationell nivå Dnr: Ku2018/00152/D
www.overenskommelsen.se

97

Bilaga 1
Översikt över intervjupersoner
Följande personer intervjuades. Deras funktion/roll framgår samt deras fingerade namn. Första
bokstaven i de fingerade namnet visar vilken sektor personerna kommer från eller representerar.
Vi har här använt empirins begrepp – det vill säga Ideell/Idéburen, Privat och Offentlig.
Kooperativet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isak – Verksamhetsledare i Kooperativet (två intervjuer + återföringsdialog)
Inga – Styrelseledamot i Kooperativet
Inge – Platschef Kooperativets konferensanläggning
Ingemar – Ekonom i Kooperativet
Isme – Kund från ideell sektor i bemanningsverksamhet
Isadora – Arbetsterapeut i Kooperativet
Pär – Styrelseordförande i Kooperativet (en intervju + återföringsdialog)
Oksana – Arbetsförmedlingen M-staden
Ola – Samordningsförbundet K-staden
Olena – K-kommunens Omsorgskontor

Projektet
• Olga – Utbildningsledare på Vuxenutbildningen
• Olivia – Chef för Arbetsmarknadsorganisationen (AMO) i kommunen
• Oliver och Ofelia – Projektledare
• Olof – Jobbkoordinator på Arbetsmarknadsorganisationen i grannkommunen
• Oskar – Företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen
• Patrik – Projektkoordinator
• Paulina– Coach inom projektet
• Petra– Verksamhetschef för Privat Bemanning
• Pär, VD och Paul – Lokal tjänste- och handelsutvecklare i Näringslivsbolaget
Partnerskapet
• Ida, Stadsmissionen – Projektledare Partnerskapet
• Ingbritt – Präst i Svenska kyrkan, Svenska kyrkans representant i projektrådet för Partnerskapet
• Ingeborg – Diakon och representant för frikyrkorna i projektrådet för Partnerskapet
• Ingrid – Enhetschef Stadsmissionen och ansvarig för mottagningen
• Ingvar – Direktor Stadsmissionen
• Iris, Stadsmissionen – Projektledare Partnerskapet
• Ofelia – Kommunal tjänsteman, Utvecklingstrateg på kommunledningsförvaltningen
• Olga – Kommunalråd vid tiden för initieringen av Partnerskapet
• Oliver – Hälso- och sjukvårdsstrateg i ledningsstaben, Regionen
• Olivia – Kommunal tjänsteman på Omsorgskontoret ansvarig för dialogsamtal med
civilsamhället
• Oskar – Kommunalråd och ordförande i Omsorgsnämnden, projektrådet för Partnerskapet
• Ottilia – Kommunal tjänsteman på Omsorgskontoret, involverad i IOP:t
• Petra – Delägare Perssons bageri & konditori
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