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BAKGRUND 

I mars 2005 utfördes en  intervjustudie  inom Dynamoprojektets  ram. Det var 
en uppföljning av projektet Drivkrafter för ökad rörlighet, hälsa och kompetensför‐
sörjning, ett samarbete mellan Linköpings universitet och Hälsouniversitetet  i 
Linköping, som startade i juni 2004. Ringsamordnare, arbetsgivare och övriga 
aktörer som försäkringskassa och fackliga representanter intervjuades om sina 
erfarenheter av att medverka  i respektive samarbeta med en arbetsgivarring. 
Två ringar, Norrköpings‐ och Boxholmsringen var föremål för studien. På ett 
möte  i  april  2005 mellan  projektledningen  och  representanter  från  de  båda 
ringarna  redovisades ett preliminärt  resultat. Därefter har  två arbetsgrupper 
bildats för att följa upp och utveckla rörlighetsaspekterna. En grupp ska arbeta 
med  ledarskapets betydelse  för  ökad  rörlighet  och den  andra gruppen med 
samverkan för rörlighet. I denna rapport redovisas och diskuteras resultat från 
intervjustudien som berör samverkan. 

Kort presentation av de båda ringarna 

Norrköpingsringen startades 1994 som en ideell förening utan vinstintresse. Det 
är en arbetsgivarring utan facklig representation eller styrelsemedverkan. Den 
bestod  från  början  av  18  verksamheter,  ett  nätverk mellan  privata  företag, 
kommun  och  landsting.  Idag  består  den  av  17 medlemsorganisationer  där 
även statliga myndigheter  ingår. Sammantaget omfattar  ringen ca 25 000 an‐
ställda. Dess verksamhet utgår  från  tre  ”ben”:  1) Rehabilitering och vägled‐
ning till andra arbeten för sjukskrivna 2) Kompetens‐ och personalutveckling i 
form av föreläsningar och informationsmöten för medlemsföretagen 2‐3 gång‐
er per halvår samt 3) Insatser vid övertalighet. Ringen leds av en anställd ring‐
samordnare som ansvarar för samtliga aktiviteter. Rehabilitering är den domi‐
nerande verksamheten.  
 
I  Boxholm  har man  tidigare  försökt  starta  en  företagarring,  ett  försök  som 
strandade,  vilket medförde  en  del  negativa  erfarenheter  hos  de  nuvarande 
medlemmarna. Den nuvarande  ringen startades 2004 på  initiativ av ett part‐
sammansatt projekt mellan LO och Svenskt Näringsliv, ”Tillväxt och utveck‐
ling  i Östergötland”,  som behandlade delområdet ohälsa  i arbetslivet.  I Box‐
holm har de fackliga organisationerna varit drivande för att bilda ringen och 
en centralt  facklig representant är med  i styrelsen. Ringens projektledare var 
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till en början ordföranden i LO‐distriktet Östergötland, medan den lokala före‐
tagshälsovården  var  rehabiliteringssamordnare.  Idag  fungerar  en  chef  inom 
företagshälsovården som ringsamordnare. Syftet med ringen var att samarbeta 
för att förhindra långtidssjukskrivningar genom att erbjuda de sjukskrivna en 
rehabiliteringsplan med praktikplats på ett annat företag, ett sätt att effektivi‐
sera det arbete som egentligen är försäkringskassans uppgift. Avsikten är ock‐
så att  samarbeta mellan  företagen om  fortbildning och byte  av personal vid 
arbetstoppar. Antalet medlemmar var till en början 15 men är idag ca 18 före‐
tag  och  organisationer  inom  privat  och  offentlig  sektor. Medlemmarna  har 
mellan 2 och 400 anställda, de  flesta relativt små  industri‐ och  tjänsteföretag. 
De anställda uppgår sammanlagt till ca 1 100 personer. 
 
Som framgår skiljer sig ringarna åt på många sätt, både i storlek, ”ålder” och 
inriktning. Norrköpingsringen  är  en  arbetsgivarring  och  Boxholmsringen  är 
partsammansatt. Norrköpingsringens medlemmar  är genomgående  stora or‐
ganisationer medan medlemmarna i Boxholm mestadels är små företag. Ring‐
arna representerar också en skillnad mellan stad och landsbygd, där Boxholm 
som gammal bruksort  fortfarande har en ”bruksanda”.  Initiativet har  i båda 
fallen kommit ur  en  strävan  att  få  långtidssjukskrivna  i  arbete  igen  eller  att 
förebygga långtidssjukskrivningar. Detta syfte har sedan vidgats.  

Forskning om arbetsgivarringar lokalt och nationellt 

Projektet i Östergötland, Drivkrafter för ökad rörlighet, hälsa och kompetensförsörj‐
ning,  syftar  till att ”utveckla och understödja  rörlighet  som ett medel  för att 
förbättra  hälsa  och  lärande  utifrån  en  flerperspektivansats”  (Ekberg  m.fl., 
2004). Vidare avser projektet att på organisations‐ och individnivå studera hur 
man  i  arbetsgivarringar  kan  implementera  forskning  och  kompetensutveck‐
ling för att utveckla rörlighet, hälsa och kompetens inom och mellan organisa‐
tioner. I samverkan mellan forskare och från början tre arbetsgivarringar skul‐
le man  identifiera problem, utveckla och  implementera  lösningar,  samt  följa 
upp dessa  forskningsmässigt  (ibid,  2004). För närvarande omfattar projektet 
de två ringar som nämnts ovan.  
 
I projektet bedrivs  interventionsforskning på  två plan, dels med  fokus på ut‐
veckling av metoder för ”integrerad rehabilitering, primär prevention av ohäl‐
sa  samt  kompetensutveckling  av  anställda  och  ledare  i medlemsföretagen” 
och dels med  fokus på ”utveckling av arbetsgivarringar vad gäller deras  in‐
riktning och arbetsformer/metoder”  (Ekberg m.fl., 2004). Föreliggande utvär‐
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dering  inriktas  främst på den andra delen om arbetsformer som utvecklats  i 
arbetsgivarringarna  och  framför  allt  på  möjligheterna  till  samverkan  före‐
tag/organisationer emellan samt i förhållande till övriga berörda aktörer. Pro‐
jektets arbetssätt är en ”projektbaserad och deltagarstyrd interventionsmetod” 
för att stödja en utveckling av de arbetsgivarringar som ingår i projektet. Den 
arbetsmodell som projektet  tillämpar  innefattar kartläggningsstudier av ring‐
arnas verksamhet, återföring av resultat till representanterna i ringarna, sam‐
arbete mellan forskare och ringrepresentanter i utvecklingsinsatser samt upp‐
följning och utvärdering (ibid, 2004; Svensson, 2002).  
 
Forskning  om  rörlighet  på  arbetsmarknaden  bedrivs  också  i  ett  nationellt 
sammanhang.  I  Sverige har  t.ex.  en utvärdering  genomförts  av  ett  antal  ar‐
betsgivarringar på olika platser i hela landet (ATK, 2003). I en slutrapport drar 
man  slutsatser om  arbetsgivarringars  funktion och  framtida utvecklingsmöj‐
ligheter. Ringarna ses som ett neutralt stöd till individen i rehabiliteringsarbe‐
tet och med  en ökad möjlighet  till  arbetsträning. Man konstaterar att denna 
form  av  arbetsgivarsamverkan  visat  sig  vara  samhällsekonomiskt  lönsam, 
men att den kan utvecklas i olika avseenden t.ex. genom större tonvikt på fö‐
rebyggande arbete och en utbyggd samverkan med externa aktörer som  för‐
säkringskassa,  företagshälsovård och  arbetsförmedling. Man  efterlyser också 
förändrad  lagstiftning  på  rehabiliteringsområdet  eftersom  arbetsgivare  och 
anställda  står  inför  allt  svårare  rehabiliteringssituationer på  grund  av  långa 
sjukskrivningar. 
 
Av  intresse är också de studier som gjorts av Arbetslivsinstitutet  inom  temat 
Arbete och Hälsa. Aronsson m.fl. har sammanställt resultat från studier av s k 
”inlåsningsmekanismer” fann att 27% av de fast anställda inte arbetade inom 
ett yrke som de ville ha. De hade svårigheter att förändra sin situation till det 
bättre p.g.a. att den försämrade arbetsmarknaden och de risker man upplevde 
att  förlora sin plats  i  turordningen vid ett arbetsgivarbyte  (2000).  Inlåsnings‐
mekanismerna ses i ett vidare samhällsperspektiv av von Otter (2003). Arbets‐
livet  ses  här  som  en  arena  för många  aktörers påverkan, där myndigheters 
agerande ofta kommer i konflikt med en strävan mot att aktörer och olika par‐
ter själva ska hitta vägar för att samarbeta för att nå sina mål. På en nivå ovan‐
för  företag  och  arbetsplatser  inom den  offentliga  sektorn  finns  ett behov  av 
samverkan på regional och lokal nivå. Ett exempel på detta är arbetsgivarring‐
ar och partssammansatta företagsringar, ett sätt att utvidga den egna organisa‐
tionens interna karriärvägar. På denna nivå förväntas också arbetsförmedling‐
en  och  försäkringskassan  samverka med  ringarna  i  speciella  projekt  för  att 
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underlätta  arbets‐  och  karriärbyten  (ibid,  2003).  Lindqvist  (2000)  belyser  de 
konflikter som  funnits på senare  tid  inom arbetsrehabiliteringen och  framhä‐
ver vikten av att gränsöverskridande samverkan sker mellan de organisationer 
som finns inom rehabiliteringsfältet.  

Syftet med föreliggande rapport 

Denna  rapport ska  tjäna som ett underlag  för  fortsatt utvecklingsarbete med 
de båda arbetsgivarringarna i Östergötland. Samarbetet ska baseras på ett öm‐
sesidigt utbyte mellan  forskare och  ringrepresentanter. Syftet med  rapporten 
är att lyfta fram resultat från intervjustudien 2005 som rör frågor om 
 
• vilken samverkan som förekommer i ringarna, 
• hinder och möjligheter för samverkan samt 
• hur ringrepresentanter och övriga aktörer anser att samverkansformer 

behöver utvecklas för att avsikten med arbetsgivarringarna ska uppnås 
d.v.s. ökad rörlighet på den lokala arbetsmarknaden, främjande av hälsa 
och stöd för kompetensutveckling. 

• betydelsen av ledarskapsutveckling och lärande  
 

Utifrån  detta  underlag  ska  samordningsaktiviteter  initieras  och  genomföras 
mellan  arbetsgivarringarna  och  övriga  aktörer.  Projektledningen  ska  under‐
stödja och medverka i detta utvecklingsarbete samt dokumentera och utvärde‐
ra det. 

Metod och material 

Intervjuer utfördes med  ringsamordnare,  chefer  för  företag  eller  inom myn‐
digheter i ringarna samt representanter för fackliga organisationer och försäk‐
ringskassa. Totalt gjordes 37 intervjuer uppdelade på tre forskare från projek‐
tet samt fyra studenter på personalvetenskapliga programmet vid Linköpings 
universitet, se figur 1. Studenterna intervjuade i par och deras intervjuer fun‐
gerade  även  som material  i  deras  respektive  uppsatsarbeten  (Andersson & 
Wikström, 2005, Sundell & Svantesson, 2005). 
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Tabell 1. Utförda intervjuer i Norrköping respektive Boxholm. 
Intervjupersoner  Norrköping  Boxholm 
Ringsamordnare  1  1 
Ringrepresentanter   13  14 
Fackliga representanter   2  2 
Representanter för Försäkringskassan  2  2 
 
Intervjuerna utfördes som relativt fria samtal i ca 1,5 tim (Kvale, 1997). De var 
fritt  strukturerade  utifrån  intervjuguider med  checkpunkter  som  skulle  in‐
rymmas i varje intervju men som kunde tas upp i den ordning som föll sig na‐
turlig med respektive  intervjuperson. Intervjuguiderna hade  i princip samma 
innehåll i alla intervjuerna men utformades något olika beroende på vilken typ 
av representant man riktade sig till. Frågeområden som ingick var:  
 

- en kort bakgrund om respektive företag/organisation samt respektive 
rings verksamhet och arbetssätt 

- rörlighetsbegreppet, personalrörlighet i respektive företag/organisation, 
hinder för och möjligheter till rörlighet 

- samverkan/samarbete med respektive ringsamordnare, fackliga represen‐
tanter och försäkringskassa, samarbete mellan arbetsgivare, samarbets‐
aktiviteter, hinder för och möjligheter till samverkan 

- lär‐ och utvecklingsmöjligheter, utvecklingsbehov, ringarnas bidrag till rör‐
ligheten, möjligheter och begränsningar för arbetsgivare att arbeta aktivt 
med utveckling och rehabilitering, ny kunskap och nya idéer. 

 
Intervjuerna skrevs ut ordagrant och bearbetades genom en innehållskategori‐
sering i ett antal teman:  

1. Ringens verksamhet och organisering 
2. Rörlighet – Vad är rörlighet? Hur ser den ut? Vilken rörlighet vill man 

ha? Positiv/negativ? 
3. Samverkan – Förekomst? Hur ser den ut? Mellan vilka aktörer? 
4. Hinder för rörlighet och samverkan 
5. Potentiella utvecklingsområden 

 
En preliminär sammanställning av hela materialet gjordes, som nämnts ovan, 
för att återföras muntligt till styrgruppen för de båda ringarna inom Dynamo‐
projektet. I föreliggande rapport har en sammanställning gjorts utifrån punk‐
terna 3, 4 och 5. Bearbetningen har gjorts med sikte på att fördjupa och tolka 
vad som sagts om samverkansformer mellan ringarna och övriga aktörer. 
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RESULTAT FRÅN INTERVJUSTUDIEN SOM 
BERÖR SAMVERKAN 

De två ringarna redovisas var för sig. En uppdelning görs  inom varje ring så 
att ringsamordnaren kommer till tals först. Sedan följer en sammanställning av 
vad  de  olika  arbetsgivarrepresentanterna  har  sagt.  Slutligen  tas  synpunkter 
från representanterna för försäkringskassor och fackliga organisationer upp. 

Norrköpingsringen 

Ringsamordnaren 

Ringsamordnaren har haft tidiga kontakter med ringen och har varit samord‐
nare de senaste fem åren. Hon har lång erfarenhet av försäkringskassan samt 
samverkansprojekt i länet. Hennes uppgift är att anordna träffar och informa‐
tionsmöten 2‐3 gånger per termin. Hon bevakar information från olika organi‐
sationer och vidareförmedlar till arbetsgivarna i ringen. Hon är ”bollplank” till 
medlemmarna  när  det  gäller  rehabiliteringsfrågor  och  försäkringsärenden. 
Hon  ser  sig  som arbetsgivarnas ”förlängda arm”  i dessa  frågor.  I mars 2005 
har hon  startat  en  studiebesöksserie, där de olika  företagen  ska besöka var‐
andra  för att dela erfarenheter av personal‐ och  ledarutveckling samt arbets‐
miljöfrågor. 
 
Samordnaren menade att ringen har blivit ett nätverk där man diskuterar  le‐
darutveckling, friskvård och arbetsmiljö. Styrkan i ringen är enligt henne  just 
detta nätverk genom att kontaktpersonerna som är utsedda på företagen kän‐
ner varandra väl efter en lång medverkan i ringen.  

Det  är  ett  gott  samarbete mellan  företagen. Man delar med  sig  av  framgångsrika 
ärenden genom att man vill hjälpa andra  till  lika bra  resultat. Det är aldrig några 
problem  att ordna praktikplatser  eller  studiebesök  –  en  stor öppenhet  i  företagen. 
(Ringsamordnare) 

Samverkan i ett rehabiliteringsärende innebär för det första att allt har utretts 
av arbetsgivaren  inom arbetsplatsens  ram. Om detta  inte givit något resultat 
kan ringsamordnaren träda in – ”som den förlängda armen” – och genomföra 
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tester, samtal och kartläggning av den anställde,  för att sedan  inkalla  försäk‐
ringskassa,  företagshälsovård  och  arbetsgivare  för  ett  antal  avstämningsmö‐
ten. Parallellt med detta utredningsarbete har man kontakt med arbetsförmed‐
lingen.  
 
Samverkan med de  fackliga  organisationerna  finns  i detta  arbete  genom  att 
den anställde kan ha en facklig representant med sig i de olika utredningarna. 
Samordnaren har kontakt med ett 30‐tal fackförbund. Hon har också täta kon‐
takter med  utbildningssamordnare  inom  vuxenutbildning,  speciellt  gymna‐
sieutbildning Norrköping, Söderköping och Finspång. Även AMU:s verksam‐
heter kan bli aktuella för samarbete.  

Hinder och möjligheter i ringsamarbetet 

Det underlättar att medlemmarna har varit med länge och kan ”varumärket”, 
enligt samordnaren. Hon menade också att det är lätt att få kontakt och sam‐
arbeta med försäkringskassan och arbetsförmedlingen, med en reservation för 
att det kan vara svårt att få tag i handläggare på försäkringskassan. 
 
De fackliga organisationerna kan, enligt henne,  ibland gå mer efter sitt regel‐
verk än efter arbetstagarens bästa,  framför allt  förbund  som  inte är  insatta  i 
vad ringen står för. Hon har samtidigt märkt ett stort engagemang från många 
fackliga representanter som hon samarbetar med. De vill ingå i ringen mer ak‐
tivt men detta är enligt samordnaren inte möjligt, eftersom detta är en arbets‐
givarring. 

Potentiella utvecklingsområden 

Man skulle kunna arbeta mer branschinriktat så att likartade verksamheter har 
ett eget samarbete som gagnar dem. Vissa frågor skulle gå lättare att samarbe‐
ta kring på det sättet, menade ringsamordnaren. Hon ville också utveckla ar‐
betet med att utreda olika individers behov utifrån de erfarenheter man skaffat 
sig idag och utifrån nya behov och möjligheter som uppstår i samhällsutveck‐
lingen. 
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Ringrepresentanterna 

Kontakt med ringsamordnaren 

Huvuddelen av medlemmarna poängterade att samarbetet med  ringsamord‐
naren är av mycket stort värde. Samarbetet gäller nästan uteslutande rehabili‐
teringsfall  där man menade  att  samordnaren  är  till  stor  hjälp  som  expert, 
”bollplank” och kontaktskapare. I många fall arbetar hon själv vidare med an‐
ställda med  t.ex.  färdighetstest, upprepade  samtal och hjälp  till praktikplats 
eller nytt  arbete. Det  arbete  som  ringsamordnaren gör verkar  ofta  likna det 
som försäkringskassan ska göra, men hon upplevs som en mer fristående kraft 
som kan ha ytterligare möjligheter att åstadkomma en lösning. 
 
Ett par arbetsgivare uttryckte att det är  ringsamordnaren som är ”spindeln  i 
nätet”. Det  är med henne man  har  samverkan,  inte med  varandra  i  så  hög 
grad. Andra medlemmar menade i stället att de inte har någon större kontakt 
med ringen eller ringsamordnaren. Sammantaget verkar det vara en tidvis in‐
tensiv kontakt mellan enskilda arbetsgivare och ringsamordnare, där hon ut‐
gör en utredande och  informerande part. För andra ringmedlemmar har hon 
inte någon sådan  roll, men däremot kan hon  fungera som  förmedlande  länk 
inom ringen även för dem. 

Samverkan inom ringen som helhet 

Ringen betecknades av de flesta medlemmarna som en möjlighet för dem att 
samarbeta sinsemellan och vara ett stöd  för varandra,  inte bara  i  rehabiliter‐
ingsärenden, ”vi ska samarbeta om individärenden som är för svåra för före‐
taget att lösa – få vägledning”. Meningen är, som någon sade, att de ska hjälpa 
varandra över arbetsgivargränserna, öppna upp och  ta  lärdom av varandra, 
skapa ett nätverk där man kan ge och ta.  
 
Några exempel framkom på att utbyte av personal har skett enligt ringens in‐
tentioner,  t ex att ”kommunen  tog emot  folk  för provtjänstgöring när Posten 
lade ner”. Det har också  förekommit en del arbetsträning och praktikplatser. 
De flesta arbetsgivarna hade emellertid inte varit med om att arbetsbyte hade 
fungerat. Vissa arbetsgivare sade  t.o.m. att de  inte ville ha någon rörlighet.  I 
deras perspektiv var det  en nackdel  eftersom  företaget då  skulle  förlora det 
som man investerat i kompetensutveckling. 
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Många av dem vi talat med hänvisade med glädje till de gemensamma träffar 
som  anordnas  regelbundet  av  ringsamordnaren.  Det  är  föreläsningar,  fru‐
kostmöten,  informationsmöten,  studiebesök  och medlemsdagar. Ringen  ver‐
kar fungera som en ”klubb” där man kan tala med och identifiera sig med ”li‐
kasinnade” och utbyta erfarenheter. Det är här det egentliga utbytet sker inom 
ringen som helhet, menade de.  
 
Det verkar inte finnas någon samverkan mellan företagen på deras eget initia‐
tiv annat än i mer begränsad form mellan likartade verksamheter.  

Ett avgränsat samarbete finns mellan de tre pappersbruken på personal‐ och utbild‐
ningssidan. Det  är  t.ex.  chefs‐  och  ledarutvecklingsprogram  och  arbetsmiljöutbild‐
ning. (Ringsamordnare) 

Sjukhuset har  ett  samarbete med kommunen där vi utbyter  erfarenheter. Det kan 
också handla om att låna ut personal. (Ringrepresentant) 

Det  finns däremot  inget samarbete mellan privata  företag och offentlig verk‐
samhet. Det  fanns också arbetsgivare som uppgav att de  inte har några kon‐
takter alls med andra företag inom ringen. De ingår i andra nätverk. (Ringre‐
presentant) 

Samverkan med försäkringskassan 

Ett nästan genomgående svar som vi fick i Norrköpingsringen var att man har 
egna kontaktpersoner eller handläggare på försäkringskassan. Det är etablera‐
de kontakter och arbetsgivarna menade att det oftast är lätt att få kontakt via 
telefon  och  att  samarbeta med  sin handläggare. Det goda  samarbetet  är  av‐
hängigt  av  att man  har  kontaktpersoner,  i  annat  fall  kan det  bli  långvariga 
problem t.ex. vid byte av kontaktperson. 
 
De väl  inarbetade kontakterna  tyder på att ringmedlemmarna  i hög grad ac‐
cepterar och  inrättar sig efter försäkringskassans normer. Det s.k. regelverket 
betraktas inte som något problem, bara man får information om vad som gäll‐
er. Försäkringskassans representanter är därför högt skattade som informatö‐
rer  på möten  och  i  förläsningsform,  vilket  kommer  att  framgå  ytterligare  i 
samband med redovisningen av försäkringskassans svar i intervjuerna. 
 
Det  förekom emellertid exempel på andra  synpunkter när det gällde  försäk‐
ringskassan. 
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Vi har  liten  erfarenhet  av  samarbete med  försäkringskassan.  Jag  tycker utifrån de 
kontakter  jag haft att de ska ”modernisera” sin  inställning till sjukskrivning. (Ring‐
representant) 

Andra  synpunkter  pekade  på  väl  inarbetade  konstellationer  som  eventuellt 
inte är avhängiga själva ringen, ”en rehabiliteringsgrupp har byggts upp mel‐
lan  försäkringskassan,  företagshälsovården,  den  anställde,  en  företagsrepre‐
sentant samt chefen”. 

Samverkan med facket 

Fackets medverkan  i personalärenden  är väl  inarbetat  oberoende  av  ringen. 
De fackliga representanterna kallas in i dessa utredningar utifrån den anställ‐
des önskan. De flesta arbetsgivarna betonar värdet av att ha facket med för att 
få flera perspektiv på den anställdes situation. En arbetsgivare menade att de 
ibland var mer angelägna om att ha facket med än den anställde. 
 
I de stora organisationerna i Norrköpingsringen kunde det handla om många 
fackliga  organisationer.  ”Det  är  en mycket  öppen  dialog  och  kontakten  ska 
vara kontinuerlig och inte bara när det blivit ett ärende.” 

Vi samarbetar med 23 olika fack. Grunden är att man har en god och ärlig relation 
till facket, en ömsesidig respekt. Det handlar om uppsägningar, rehabiliteringssam‐
tal, lönefrågor och arbetsmiljö. Vi har en partsammansatt arbetsmiljögrupp. (Ringre‐
presentant) 

Ett par utsagor visar att även arbetsmiljöutbildning är vanlig i facklig regi.  

Hinder för samverkan 

Det vanligast  förekommande hindret  för  samverkan  som  framfördes var  re‐
gelverk  och  byråkrati.  Det  gällde  framför  allt  försäkringskassan men  även 
facket i viss mån. Trots att man i Norrköpingsringen har egna kontaktpersoner 
och uppger att samarbetet fungerar bra, upplevs detta som ett stort problem. I 
många  fall  kolliderar  regelverken  så  att  den  anställde  riskerar  att  komma  i 
kläm. Om  en  anställd  får möjlighet  till  arbetsträning  på  ett  alternativt  jobb 
skulle försäkringskassan kunna hävda att den anställde är arbetsför och dra in 
sjukpenningen, om träningen går bra.  Eftersom ingen garanti kan ges att den 
anställde kan få detta  jobb, kan han/hon i värsta fall bli utan både arbete och 
sjukpenning.  
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Eftersom organisationerna är så slimmade idag kan det vara omöjligt att bere‐
da någon extra plats för arbetsträning. Det beror på både tidspress och resurs‐
brist. En kritisk kommentar var att detta också kunde bero på bristande HR‐
kompetens hos den högsta ledningen i verksamheterna. Man hänvisade också 
till rent administrativa oklarheter i samband med att anställda förflyttas mel‐
lan organisationer.  
 
I flera av verksamheterna hade man erfarenhet av att attityder hos de anställ‐
da var ett hinder för arbetsbyte, ”det finns mycket traditionsbundenhet inom 
företaget som hindrar”. Det kan vara  svårt att motivera anställda att  tänka  i 
nya banor vid rehabilitering. Det var dels svårt för många anställda att bryta 
upp ur  sitt  sammanhang. Andra attitydhinder var att arbetsgruppen var  in‐
ställd på att alla skulle göra lika mycket. Man hade därför svårt att acceptera 
en ny arbetskamrat med nedsatt arbetsförmåga. Det senare gällde även attity‐
der från arbetsgivarhåll, ”jag externrekryterar hellre än jag tar in halvfriska”. 

Positiva erfarenheter av ringen, men också nya krav 

Ringsamarbetet har fört med sig mycket som är positivt, framhöll man i inter‐
vjuerna. Det ”obyråkratiska arbetssättet” hänvisar man  till och menar då att 
man har kunnat resonera och agera mer informellt och smidigt p.g.a. ringsam‐
ordnarens medverkan. Kontakterna  inom  ringen har medfört nya kunskaper 
och ett stöd för att hitta nya lösningar. ”Det har varit värdefullt att kunna ut‐
byta erfarenheter med företagen i ringen – väldigt bra tips.” Ringen har tillfört 
kunskap till företagen framför allt  inom rehabilitering och om dess  lagar och 
förordningar. Flera poängterade att ”medlemsträffarna inom ringen är värde‐
fulla”. 
 

Det fanns också farhågor. Någon menade t.ex. att ett för tätt samarbete mellan 
fack, försäkringskassa och arbetsgivarring skulle kunna göra att ringen ”avvi‐
ker från sin neutrala position”. Det finns vissa inslag i ringsamarbetet som kan 
göra rollerna otydliga hos arbetsmarknadens parter, vilket kommer att belysas 
nedan i samband med de fackliga representanternas intervjusvar. Mandatfrå‐
gan kom upp även bland arbetsgivarna. 

Beslutsmandaten ligger hos dem som är aktiva i ringen, men personaltjänstemän har 
inte mandat. Det är högsta chefen som måste aktivera sig! (Ringrepresentant) 
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Dessa uttalanden pekar på vikten av tydlighet i ringsamarbetet. Eventuellt kan 
de också vara tecken på en oro hos några arbetsgivare för att ringen ska avvika 
från det ursprungliga syftet, nämligen att vara en arbetsgivarring. 

Ringrepresentanternas syn på ringens potentiella utvecklingsområden 

Ett sätt att utveckla  ringen är enligt en medlem att använda den mer  för att 
samarbeta mellan  företagen. Det  framkom  också  synpunkter  att man  borde 
samarbeta  om  rörlighet, mer  i  utbildnings‐  och  kompetensutvecklingssyfte, 
inte bara i rehabiliteringsärenden. Man borde också arbeta mer förebyggande. 
Det är rörligheten som man ser som det viktigaste, ”den största vinsten i ring‐
samarbetet”. Man menade att ”organisationerna internt skulle tjäna på om folk 
ville röra på sig lite mer”. 
 
Ett annat förslag var att medlemmarna borde öka sina påverkansmöjligheter i 
ringen genom att utveckla ”en samsyn på vad man ska samverka om”. För att 
åstadkomma detta pekar man på olika arbetsformer. Man borde träffas oftare 
och gärna i mindre grupper. ”Vi behöver dra mer lärdom av varandra t.ex. på 
frukostmöten och medlemsdagar.” 
 
Det  har  tidigare  framkommit  att  företag  och  organisationer  inom  liknande 
branscher skulle kunna ha nytta av ett eget utbyte i en snävare krets. Det kom 
också förslag som pekar i en annan riktning, att det också kan vara värdefullt 
för organisationer som skiljer sig åt att  lära av varandra  t.ex. privata och of‐
fentliga eller företag och mera myndighetsbetonade verksamheter. Arbetsfor‐
mer där delar av ringen  träffas är önskvärda. Förslag på specifika aktiviteter 
framkom också t.ex. mer studiebesök mellan företagen så att personalen får se 
sig  omkring,  attitydpåverkan,  mer  kontaktförmedling,  föreläsningsserier, 
mentorprogram, kompetensutveckling för chefer, träffa ringsamordnaren mer. 
 
En synpunkt på samverkansarbetet  i ringen var att man  inte ska förlägga för 
mycket ansvar på ringen. Ringen ska fungera som ett forum, men verksamhe‐
terna måste fortfarande ta sitt eget ansvar. 

Försäkringskassan  

Försäkringskassan har en dubbel roll  i  förhållande  till ringen. Dels är den en 
myndighet  som både medlemmar och  ringsamordnare vänder  sig  till  i olika 
sjukskrivnings‐ och rehabiliteringsärenden och dels är försäkringskassan som 
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företag/organisation medlem i ringen. Två kontaktpersoner intervjuades. Den 
ena  var  relativt  ny  som  kontaktperson  och den  andre  hade  samverkat med 
ringen  från  starten. Dessutom  intervjuades  en  teamchef  som  fungerade  som 
medlem i ringen och i dess styrelse.  

Kontaktpersonernas syn på samverkan med ringen 

Kontaktpersonerna tyckte att samarbetet kring den arbetsinriktade rehabiliter‐
ingen  fungerade bra. De  såg  ringen  som en ”tredje part” eller ett ytterligare 
instrument att använda sig av. Från början fungerade det att anställda skulle 
kunna gå från det egna företaget till det andra, men inte nu längre, ”man släp‐
per  inte  in  folk  innanför murarna efter prövotiden”. Liksom övriga  intervju‐
personer upplevde man på  försäkringskassan att  läget  förändrats  för  s.k. ar‐
betsbyten sedan ringen startade.  
 
Detta  gällde  även  kontakterna med  t.ex.  arbetsförmedlingen.  Här  hade  en 
samverkan funnits när ringen startade, ”försäkringskassans roll var att bedö‐
ma arbetsförmågan och arbetsförmedlingens roll var att skaffa jobb”. Numera 
hade arbetsförmedlingen  ingen  framträdande  funktion  i samarbetet. Samver‐
kan med facken sade man inte så mycket om – ”de sitter med för att ta den an‐
ställdes intressen tillvara”. 
 
Kontaktpersonerna menade att samverkan kan handla om annat än  rehabili‐
tering som t.ex. kompetensutveckling, seminarier och föreläsningar. De peka‐
de också på studiebesök på de olika  företagen som en samverkansform. Här 
har  kontaktpersonerna  på  försäkringskassan  ofta  en  roll  som  informations‐ 
och  faktaförmedlare  om  nya  regler mm. Här  kom  också  försäkringskassans 
dubbla roller fram. 

Vi betraktas mer  som myndighet  än  som medlem. Vi  förväntas  informera  ringen. 
Samverkansmötena är ju bra – på så sätt har vi ju nått ut med vårt budskap. Egentli‐
gen skulle någon från personalkontoret vara representant  i ringen. (Kontaktperson, 
Försäkringskassan) 

Det framskymtade i samtalet att ringen som ”tredje part” också kunde upple‐
vas  som  för  lik  försäkringskassan  i  rehabiliteringsarbetet. Det  föranledde  en 
kommentar  från  handläggarna  att  de  hade  ”mer  upparbetade  arbetsformer 
med  företag  utanför  ringen”.  Eventuellt  finns  det  ett  inslag  av  konkurrens 
mellan  försäkringskassan och  ringen  trots den samverkan som också påtalas 
från båda parter. Samarbetet med andra företag verkade upplevas som ”enkla‐
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re” och mer utvecklat, som handläggarna såg det, kanske på grund av att de 
mer ”ostört” kunde fungera som expertinstans gentemot företag utanför ring‐
en. 

Kontaktpersonernas syn på hinder och möjligheter i samverkan med 
ring 

Möjligheten att arbeta mer informellt i ringen såg handläggarna som en fördel. 
Likaså menade de att den anställde eller sjukskrivne eventuellt  fick en större 
möjlighet att arbetsträna genom att ringen fanns. Även om man saknade den 
slutliga  lösningen på  rehabiliteringen  eller  arbetsbytet, menade de  att  ”bara 
vetskapen för den anställde att man fungerar i en annan verksamhet kan vara 
bra”. 
 
I och med att rörligheten på arbetsmarknaden har minskat ansåg de att ”före‐
tagsringen som rehabiliteringsinstrument har försvunnit lite”. Det framskym‐
tade i deras kommentarer att försäkringskassan, som ringmedlem, klarar sina 
personal‐ eller arbetsbyten internt, utan ringen, ”den är inte det första vi tän‐
ker på!”. 
 
Arbetsgivarnas kritik att regelverket är det största hindret kontrade man med 
att: 

… våra regler stämmer ju inte överens med enkla lösningar, så att säga. Det kan ty‐
värr vara så att planeringen är bra, men att  försäkringskassan  inte kan medverka  i 
att betala ersättning eller utbildning. Det har blivit en sådan krock vid något tillfälle. 
(Kontaktperson, Försäkringskassan) 

De  två  kontaktpersonerna  hade  inte  så många  kommentarer  om  potentiella 
utvecklingsmöjligheter  av  ringsamarbetet. Det man  nämnde  var  att  försäk‐
ringskassans roll som myndighet d.v.s. att  informera ringen kunde utvecklas 
ytterligare. De menade att ringen är bra som forum för detta och poängterade 
möjligheten att  informera om arbetsgivaransvaret. Norrköpingsringen består 
ju av stora företag och organisationer och handläggarna påpekade att mindre 
företag skulle ha ännu större nytta av en ringsamverkan och de informations‐ 
och samverkansmöjligheter som finns där. 
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Teamchefens syn på samverkan med ringen 

Vid  intervjun med  en  av  cheferna på  försäkringskassan  framkom delvis  lik‐
nande uttalanden som från kontaktpersonerna, men bilden kompletterades på 
olika  sätt  eftersom  han  ingår  som medlem  i  ringen.  För  chefen  verkar  inte 
ringen vara någon viktig part för försäkringskassan som medlemsföretag.  

Som medlem är försäkringskassan ganska anonym – det är nog de flesta företagen – 
de utnyttjar ingenting men är med för att man ser ringen som en tillgång och resurs. 
Två eller tre företag utnyttjar kanske eller har behov av 90‐95% av det totala utnytt‐
jandet av ringen. Övriga har väl inget behov då? Skulle det finnas behov hos fler så 
skulle det se annorlunda ut. (Kontaktperson, Försäkringskassan) 

Han är inte delaktig i någon arbetsgivarsamverkan, som han såg det. Han be‐
rättade  att  försäkringskassan  har  gjort  personalneddragningar  och  omflytt‐
ningar, men att man har klarat det inom ramen för sin verksamhet. Han ansåg 
inte att man  ska vända  sig  till  ringen  som  företag om man vill anställa eller 
avskeda någon  (inte  förlänga vikariat). ”Man kan  inte  skapa gräddfiler,  folk 
måste söka  tjänster och konkurrera med andra  t.ex. via arbetsförmedlingen.” 
Till  ringen  vänder  man  sig  om  den  anställde  individen  har  problem,  om 
han/hon  inte  trivs, har en arbetsskada eller dylikt, menade han. Här såg han 
ringsamordnaren  som mycket viktig. Ringen  i  sig  ska däremot  inte  ta något 
initiativ,  enligt hans mening, den  ska bara  finnas där om medlemsföretagen 
inte klarar sina egna problem. Ringens möten och  föreläsningar såg han  inte 
som så viktiga för egen del, utan som ett tillfälle för kontaktpersonerna att del‐
ta. 
 
Han hänvisade också till den dubbla rollen som försäkringskassan fått i ringen 
och att arbetsgivarna gärna vill diskutera regler med honom när han är med. 
Först och  främst  är  försäkringskassan  ett medlemsföretag,  som han  såg det, 
”men om jag är med på ett möte förväntar man sig att  jag ska ha lite statistik 
och sådant med mig”. 
 
Han menade att försäkringskassans medverkan som medlem är passiv, även i 
styrelsen. ”Jag tror inte att man har med oss i styrelsen för att vi är aktiva med‐
lemmar.” Det verkar snarare,  tyckte han, som om  ringen vill ha  försäkrings‐
kassan med  som en myndighet  som ansvarar  för  lagstiftningen. Man kan  se 
det som att  försäkringskassans medlemsroll negligerades av övriga ringmed‐
lemmar  i  och med  att de  så  genomgående  tillskrev den  en myndighetsroll. 
Försäkringskassans representanter ansåg sig inte heller själva ha så stort behov 
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av att utnyttja ringens möjligheter. De löser sina problem inom ramen för sin 
egen verksamhet, som det verkade, oberoende av ringen. 

Ringens utvecklingspotential 

Teamchefen menade att ringen ”går för mycket  i samma spår – sjukdom och 
rehabilitering”. Samverkan skulle också kunna gå ut på att arbeta förebyggan‐
de mot stress och att  främja viss  fritidsverksamhet. Detta skulle  innebära att 
ringen  blir mer  aktiv,  kanske  via  företagshälsovården. Ringen  skulle  kunna 
erbjuda kompetensutveckling, gärna på lång sikt utifrån behov som kan förut‐
ses  t.ex. om ett år  för anställda  som behöver byta  jobb. Ledarskap och men‐
torskap  lämpar sig  inom ringen. Det är fördel att få en mentor från ett annat 
företag. 
 
Satsningarna på arbetsrotation, eller träning hos andra företag i ringen, som en 
lösning  tyckte han var problematisk eftersom verksamheternas olikheter krä‐
ver  inskolning  och  handledning. Han menade  ändå,  trots  sina  tidigare  in‐
vändningar, att det finns en utvecklingspotential. Man måste vara mer flexibel 
i vad ringen är till för. Om säg, ett par år, kan det uppstå arbetsplatsbrist och 
då kan man återgå  till grundkonceptet  igen. Ett annat sätt att komma vidare 
på det spåret skulle kunna vara att man bestämmer sig för vissa områden där 
man har lättare att byta folk – inte så specialiserade arbeten t.ex. personalfrå‐
gor,  löneadministration. Det kan också vara  så att man behöver någon med 
mer kunskap om invandrare, eller man kan ha en viss procent anställda med 
funktionshinder osv. En annan viktig funktion hos ringen som han ville vida‐
reutveckla var att den kan användas för att få en omvärldskunskap. 

Fackliga representanter 

Två  fackliga  representanter  intervjuades. Båda var kritiska  till att  facket  inte 
har  fått en aktiv  roll  i Norrköpingsringen. De avvisade kravet på att det ska 
vara  enbart  en  arbetsgivarring och menade  att det  skulle  fungera bättre om 
man samarbetade på  liknande villkor. Från  fackligt håll upplevde många att 
arbetsgivarna startade ringen ”i smyg”, vilket har väckt mycket misstänksam‐
het. Särskilt företrädaren från kommunal berättade att det fanns en stor skep‐
sis från deras sida i början mot vad ringen skulle användas till. ”Nu skulle folk 
slängas ut – det här är ett sätt att bli av med  långtidssjukskrivna …”,  trodde 
man. Den andra fackliga representanten menade också att arbetsgivaren kun‐
de ha hanterat ringen bättre. Man skulle ha gått ut till personalen och berättat 
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om att deras organisation  ingår  i  ringen,  tyckte hon, ”men det är vi  fackliga 
som har fått göra det”. Hon undrade om arbetsgivaren kanske är rädd för att 
visa för mycket, rädd för att många ska vilja byta jobb …? 
 
I det stora hela är man inte så negativ från fackets sida i dagens läge. Båda re‐
presentanterna  uttryckte  en  positiv  inställning  och menade  att  ringen  hade 
tillfört mycket positivt genom  att vara  en  extra  instans  som upplevdes  som 
mer  oberoende  än  t.ex.  försäkringskassan.  Ringsamordnarens  insatser med 
tester  och  färdighetsprövningar  uppskattades.  De  menade  ändå  att  ringen 
skulle kunna utnyttjas bättre. Positiva erfarenheter av samverkan gällde reha‐
bilitering och utbildning,  inte utbyte och rotation. Arbetsrotation såg de som 
möjlig i mindre sammanhang inom liknande branscher eller inom vissa yrkes‐
grupper t.ex. kontorister som har monotona registreringsuppgifter.  
 
En representant såg försäkringskassan som en instans för information, medan 
den andra ansåg att samverkan med försäkringskassan var viktigt – ”de behö‐
ver få veta från båda håll hur man ser på fallet”. 

Hinder och utvecklingsmöjligheter i samverkan mellan fack och ar‐
betsgivarring 

Båda representanterna betecknar relationen mellan fack och arbetsgivare i sina 
respektive verksamheter som god. De menar också att ringen har tillfört kun‐
skap och positiva  erfarenheter  till  en del  arbetstagare  som  fått möjlighet  att 
pröva nya uppgifter eller fått hjälp att bryta upp ur något negativt. ”Inga re‐
gelverk i ringen” är en positiv upplevelse, samtidigt som det finns svårigheter 
att skapa en individanpassad återgång till arbetet i en rehabilitering.  
 
Ett hinder  för  samverkan  som båda  framhöll var att de  fackliga organisatio‐
nerna har  för  liten  insyn,  ingen plats  i  ringens styrelse och  ingen aktiv  roll  i 
ringen. De utvecklingsmöjligheter som man pekade på handlade  till stor del 
om att  just klargöra och  stärka  fackets  roll och ha ett mer ömsesidigt utbyte 
mellan arbetsgivare och  fack. Det  framhölls också att arbetsgivarna och ring‐
samordnaren borde föra ut information till all personal om att ringen finns och 
hur den  fungerar. Mer besök av ringsamordnaren efterlystes  för sådan  infor‐
mation t.ex. på personalmöten. 
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Andra utvecklingsförslag var  att kontakterna mellan medlemmarna  i  ringen 
skulle byggas ut, speciellt mellan  liknande branscher och att dessa kontakter 
skulle leda till gemensamt utbyte. 

Det ska vara ett gemensamt projekt. Man ska  inte kunna  lämna över någon  förrän 
man har tagit emot någon också. (Facklig representant) 

Ett  annat  förslag  var  att man  borde  dokumentera  vad  som  åstadkommits  i 
ringen, någon typ av verksamhetsberättelse, för att alla berörda ska ha något 
att utgå ifrån. 

Boxholmsringen  

Ringsamordnaren 

Genom sitt arbete med  företagshälsovård, där han byggt upp kontakter med 
alla  företagen, blev han ”nästan per automatik”  ringsamordnare  i den nybil‐
dade ringen i Boxholm. Han ser sig själv som ”rehabsamordnare”, en roll där 
det handlar om att ”jaga praktikplatser åt långtidssjukskrivna”. Som sjukgym‐
nast med  eget  företag  inom  företagshälsovården  har  han  stor  inblick  i  hur 
sjukdoms‐ och rehabiliteringsbilden ser ut på företagen i kommunen. Han ta‐
lar om sin dubbla  roll, när han  föreslår  företagen att utnyttja  företagsringen, 
som att ”han själv bollar över till sig själv”. Skillnaden mellan de två rollerna 
är att han arbetar kliniskt/medicinskt i sin företagshälsovårdsverksamhet, vil‐
ket han inte gör som ringsamordnare. I ringen ingår även företag som han inte 
har som kunder i företagshälsovården. 
 
Ringsamordnaren beskrev hur han arbetat för att ansluta företagen till ringen. 
Argumenten för ringen har då varit möjligheten för företagen att få hjälp med 
i många fall kännbara rehabiliteringsfall, speciellt med tanke på den nya sjuk‐
försäkringsregeln  som  skulle  genomföras  ett  halvår  efter  ringens  bildande. 
Den bärande idén inom ringen beskrev han som att: ”Målet är att få ner sjuk‐
skrivningar  genom  att  erbjuda  praktikplatser  hos  andra  företag. Det  är  väl 
egentligen den grundläggande  idén”. På ett sätt var detta som att  ta över en 
del av  försäkringskassans arbete  för att ”få en chans att  fortsätta direkt med 
rehabiliteringen”. Han beskrev det som att de tappade greppet tidigare när de 
lämnade över helt till försäkringskassan och ”ingenting hände i stort sett”. Re‐
habiliteringsarbetet utförs emellertid  i  samarbete med  försäkringskassan och 
”det är ju de som betalar individen i alla fall”, menade han.  
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Samverkansarbetet i ringen syftar till att skapa rörlighet även bland friska ar‐
betstagare, men här befinner man sig ännu på visionsstadiet. Genom att Box‐
holm har sin ”bruksanda”, menade samordnaren att det gäller att öppna upp – 
”vi måste få in mer folk utifrån – och egentligen få ut Boxholmsborna också”. 
Det sistnämnda kunde handla om att man skaffar sig en utbildning och kom‐
mer tillbaka till ”högre jobb”. Han nämnde även andra sätt att samverka kring 
rörlighet, nämligen in‐ och utlåning av personal vid s k arbetstoppar mellan de 
mindre företagen. Hittills hade man åstadkommit en arbetsrotation inom före‐
tagen.  

Hinder och möjligheter i ringsamarbetet 

En omständighet som präglar denna företagsring är att den är partsammansatt 
så att de fackliga organisationerna är representerade i styrelsen. Detta kan ha 
haft en hämmande effekt på intresset från arbetsgivarna, en viss skepsis, enligt 
samordnaren. Om man inte utgår från deras behov kan ringen upplevas som 
”pådyvlad på dem utifrån”, menade han. Samordnaren betecknade emellertid 
det  fackliga  engagemanget  som  positivt  och  avgörande  för  samverkan. Det 
skulle behöva aktiveras ytterligare på lokal nivå, som han såg det. 
 
Den gamla bruksandan verkade både  för och emot. Traditionen att ”ta hand 
om sina anställda och att  flytta arbetskraften dit där den bäst behövdes” på‐
minner om och kan vara till stöd för ringens ambitioner. Det traditionsrika ar‐
vet  kan  också  vara  till  hinder:  ”svårt  att  få  ut  Boxholmsborna  utanför  50‐
skyltarna”. Arbetsmarknadsläget  som  sådant  begränsar  också möjligheterna 
till arbetsbyte och rotation. Organisationerna är för pressade och slimmade.  

Potentiella utvecklingsområden 

Ringsamordnaren  ville  arbeta mer  för  att  få med  de  större  företagen  ”som 
präglar  orten”. Han menade  också  att  företagen  behöver mer  hjälp  för  att 
våga, eller ta sig tid att utnyttja ringen till annat än rehabilitering, t.ex. kompe‐
tensutveckling  och  utbildning.  Rehabiliteringsverksamheten  i  sig  behöver 
ändå utvecklas t.ex. genom samverkan med arbetsförmedlingen, en möjlighet 
som ännu inte hade tagits i anspråk. 
Han talade också om att utveckla kontaktnät utåt med andra företagsringar för 
att få inspiration. Samarbetet med universitetet i projektet såg han som värde‐
fullt. Det  skulle  kunna  byggas  ut med  utbildningsinsatser  i  hälsofrämjande 
ledarskap och annan kompetensutveckling.  



Resultat från intervjustudien som berör samverkan 

  20 

Ringrepresentanterna 

Kontakt med ringsamordnaren 

Över hälften av de tillfrågade ringrepresentanterna nämnde inte något direkt 
samarbete med  samordnaren. Ringen verkade vara  för ny  och de hade  inte 
riktigt gett sig in i den. Många hänvisade till att de inte hade kunnat vara med 
på ”första träffen” som ett skäl till att de inte har knutit några kontakter i ring‐
en. Övriga talade om ringsamordnaren som spindeln i nätet och tilliten till ho‐
nom verkade vara stor. Samarbetet med honom rörde sig mest om friskvård, 
stress och motion, förmodligen en fortsättning på de relationer och avtal som 
fanns före ringens tillkomst. Rehabilitering nämndes av ett par stycken och en 
medlem uttalade klart: ”meningen är att vi ska uttömma alla våra egna resur‐
ser innan vi kontaktar ringen, ringen ska fungera som en sista åtgärd”. 

Samverkan inom ringen som helhet 

”Ringen är ett  jättebra  forum  för att skapa mer kontakt mellan  företagen, ut‐
över de kontakter vi har nu om t.ex. lån av utrustning eller reservdelar”, sade 
en representant. En annan menade att ringen gav möjligheter att spara genom 
arbetsutbyte vid övertalighet. Ett par synpunkter var att ringen har en viktig 
social funktion och att det är viktigt med träffar inom ringen. För många ver‐
kade frågan för tidigt väckt och de kunde inte svara så mycket på den.  

Vi har  inte kommit särskilt  långt –  lång startbana. Inget etablerat samarbete mellan 
företag. (Ringrepresentant) 

En medlem hänvisade till att hans företag redan har ett samarbete med en fö‐
retagarförening i Boxholm, vilket kanske kunde vara ett tecken på en arbetsgi‐
varnas  skepsis gentemot den partsammansatta  ringen. En  jämförelse gjordes 
också  mellan  olika  typer  av  medlemmar  där  en  representant  menade  att 
”kommunen har ju vitt skilda verksamheter att erbjuda, så de andra företagen 
kommer att ha mer nytta av kommunen än tvärtom”.  

Samverkan med försäkringskassan 

Ungefär hälften av de tillfrågade framförde att de hade ett bra samarbete med 
försäkringskassan  i  rehabiliteringsfrågor med  en  viss  reservation  för  att det 
var ”tungrott”. En av dem trodde att denna samverkan skulle utvecklas i ring‐
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en. Övriga sade sig ha mycket lite att göra med försäkringskassan eller att de 
hade dålig erfarenhet av det.  

Samverkan med facket 

Kontakten med de  fackliga  organisationerna  ansågs  av de  flesta vara viktig 
och fungera väl.  

Samarbetet med  facket  är  väldigt  bra  i den här  kommunen. Vi  ser  facket  som  en 
resurs. Det kommer många begåvade  idéer från andra sidan bordet också. (Ringre‐
presentant) 

Uttalandet är  typiskt  för hur  stämningen verkar vara mellan parterna  i Box‐
holm. Många  av  ringrepresentanterna uttalade  sig på  liknande  sätt. En  syn‐
punkt  var  att  kontakten med  facket  blivit  bättre  sedan  ringen  kom  till. Det 
hade  blivit mer  informellt  och  resultatinriktat  särskilt  på  den  lokala  nivån. 
Samverkan med  facket  kunde  gälla  arbetsmiljöfrågor,  kompetensutveckling, 
skyddsombud  och  lönebild  förutom  rehabilitering.  En  ringmedlem  sade  att 
hans företag ingick i ett samarbete med facket i en företagskommitté, en aktivi‐
tet som funnits före ringen. Samma person menade att ”det fackliga samarbe‐
tet behöver inte utvecklas, det fungerar mycket bra”.  

Samverkan med övriga aktörer 

I Boxholmsringen verkade arbetsförmedlingen vara en ganska vanlig  samar‐
betspartner  vid  nyanställningar  och  praktikantplatser  om  friår  i  ett  företag. 
Dessutom  var  samarbetet  med  företagshälsovården  vanligt  förekommande 
sedan tidigare, som nämnts ovan. 

Hinder och möjligheter för samverkan 

De flesta gav på olika sätt uttryck för att försäkringskassan och dess regelverk 
var ett stort hinder för samverkan, ”försäkringskassan är en propp i stället för 
en samarbetspartner”. 

Samarbetet med försäkringskassan fungerar inte alls. De har ingen ordning på reha‐
biliteringen. Folk får gå och drälla för länge. Det är en lång process innan man kom‐
mer till sak. (Kontaktperson, Försäkringskassan) 

De  retade  sig  på  att  försäkringskassan  ”förbjuder  studier  under  sjukskriv‐
ning”. En annan stötesten var den nya sjukförsäkringsregeln som, enligt deras 
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mening, åstadkommer att företagare blir ”rädda” för att göra nyanställningar. 
Detta  i  samband med  arbetsmarknadsläget  har  skapat  ”ett  svårare  klimat” 
som  hindrar  samverkan med  försäkringskassan, menade  de. Här  påtalades 
ringens möjligheter  av några medlemmar. De menade  ringsamordnaren var 
den som kunde ”reda ut reglerna”. De hade full tilltro till att han var ”nyckeln 
i detta”. Deras erfarenhet var att försäkringskassan var ”mer lyhörd” mot ho‐
nom. 
 
Det fanns inga större farhågor för att facket skulle vara till hinder. Några var 
emellertid kritiska och menade att  facket var minst  lika besvärliga med  sina 
regler. ”Man måste ha fackets godkännande för att flytta någon.” Det finns en 
”föråldrad attityd hos facket” menade någon. En annan synpunkt var att kon‐
takten mellan fack och anställda inte var tillräcklig, det är ”svårt att nå ner till 
golvet”. 
 
De slimmade organisationerna, specialkompetens hos de anställda, ekonomi‐
styrningen mm ansågs av de flesta utgöra svårigheter för att kunna samverka 
inom ringen. Ett vanligt uttalande apropå arbetsbyte var: ”Jag vågar inte släp‐
pa  spetskompetens  om  jag  inte  får  något  tillbaka.” Man  såg  de  anställdas 
kompetens  som  en  stor  investering. De  administrativa  oklarheterna  vid  ar‐
betsbyte påtalades också.  
 
Ringrepresentanterna menade  att  attityder  hos  den  anställde  individen  ofta 
var ett hinder för samverkan. Det kunde vara att man hade ”svårt att gå ifrån 
sin maskin” eller ”fördomar mot att börja arbeta i kommunen om man är pri‐
vatanställd”. Åldersstrukturen  sågs  som  en  svårighet, många  anställda  var 
över 50 år. Man menade också att ”företagare är lite tröga, bekväma och inåt‐
vända mot sin egen organisation”, en synpunkt som kanske kom sig av att re‐
presentanterna i den här ringen i många fall inte var chefer eller företagsleda‐
re. En del av dem arbetade med personalfrågor  eller var personalchefer. De 
många företagen är  inbördes olika och har olika mognadsgrad, var en annan 
synpunkt, ”många kör sitt eget race – långt från bruksandan”. 

Potentiella utvecklingsområden för ringen 

De som kunde se utvecklingsmöjligheter utgick ifrån att företagen hade myck‐
et att vinna på att samverka. Erfarenheten har visat vid rehabiliteringsfall att 
samarbete är fruktbart. Det skulle kunna ”reducera monotona jobb”. Man me‐
nade att företagen är beroende av varandra och att ringsamarbetet har lett till 
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att de kommit närmare varandra och  fått  större  inblick  i varandras problem 
och lösningar. Några var positiva till arbetsbyte och såg en utvecklingsmöjlig‐
het i det, ”att låna kompetens av varandra är kanske nödvändigt – vi är en li‐
ten kommun som kanske  inte är så attraktiv för spetskompetens”. ”Byta per‐
sonal, det är  inget hinder om alla är överens”, menade någon, medan andra 
såg det som ganska långsökt kompetensmässigt. 
 
Det var några  som poängterade  ringens möjligheter att hävda  sin  sak bättre 
om man gick ihop, ”vi arbetsgivare i ringen kan ställa krav på försäkringskas‐
san, vi blir starka – via ringsamordnaren”. Man tänkte också att några ”goda 
exempel”  skulle  kunna  öppna  vägen  för  ringsamverkan,  något  som  hela 
kommunen skulle ha nytta av.  
 
Många efterlyste en ”Gnosjöanda”, något som liknade den gamla bruksandan, 
där man kunde  samverka med  t.ex. en gemensam personal‐pool, gemensam 
påverkan på skolan, samarbete med lärcentrat och ett utvecklat nätverk, ”ska‐
pa personliga nätverk med dem  som  arbetar med  liknande  frågor på  andra 
företag, som stöd och idéutveckling”. En strategi skulle kunna var att koncent‐
rera sig på några huvudfrågor i taget. 
 
Andra  förslag  var  att man  skulle  stärka  styrgruppen,  ”viktigt  att  toppen  är 
med”, och att det s.k. ”personalfolket” skulle ha särskilda kollegiala möten och 
tvärfackligt samarbete. Vidare, att man skulle samla de  långtidssjukskrivna  i 
ringen så att de kunde vara ett stöd för varandra. Det fanns också synpunkter 
på att man skulle arbeta mer förebyggande än rehabiliterande.  
 
Ringen skulle kunna samverka mer om utbildnings‐ och kompetensfrågor t.ex. 
ledarskap  och  arbetsmiljöfrågor. Det  skulle  vara  värdefullt med  seminarier 
och dialogforum  som  ökar  företagens  kunskap  om  varandra. En utveckling 
som föreslogs var att ringen skulle överta försäkringskassans roll, att ringsam‐
ordnaren  och  företagsläkare  skulle  ”komma  fram  till  rehabiliteringsplaner 
som försäkringskassan accepterar”.  

Försäkringskassan 

En chef på försäkringskassan i anslutning till Boxholmsringen beskrev försäk‐
ringskassans  uppgift  som  att  samordna  rehabiliteringen  av  den  sjukskrivne 
och se till att andra myndigheter och arbetsgivare gör det som de är skyldiga 
att göra. Han betonade att fackets roll är viktig för att säkerställa att parternas 
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rättigheter och skyldigheter bevakas. Målet är att den sjukskrivne ska bli själv‐
försörjande  så  fort  som möjligt. Detta är  emellertid  inte att betrakta  som  ett 
samarbete mellan försäkringskassan och facket, ”vi träffas bara i styrgruppen 
– ansvaret ligger hos styrgruppen”. 
 
Det  fanns en del hindrande  faktorer. Tidsbrist och bristande  resurser nämn‐
des. ”Tidsbristen är ett hinder – vi träffar styrgruppen för sällan.” Chefen me‐
nade att ringsamarbetet kunde ha kommit  igång  fortare om de hade haft så‐
dana möten oftare. Problem uppstår ibland vid tidsbegränsad arbetsprövning 
i de fall då det kan vara en svår gränsdragning mot hobbyarbete. Här har för‐
säkringskassan  tolkningsföreträde,  ”därför  ses  vi  som  ett  hinder”, menade 
han. Han pekade också på att det ofta uppstod missförstånd om de olika rol‐
lerna – arbetsgivare,  fack  försäkringskassa och den  sjukskrivne, vilket också 
ställde till problem i samarbetet. 

Potentiella utvecklingsområden för samverkan 

Det är av största vikt att man klargör varandras ansvarsområden och möjlig‐
heter i rehabiliteringsprocessen. Samverkan kan utvecklas om flera informeras 
om att ringen finns. Det bör föras ut till alla anställda och det är styrgruppen 
som  ska göra det, menade chefen på  försäkringskassan. Han menade vidare 
att ”framgång föder intresse” och att man därför borde visa på lyckade rehabi‐
literingsfall. 

Utvecklingen har börjat och ingen kan stoppa den. Men vi kan sköta gaspedalen och 
hålla i ratten! (Kontaktperson, Försäkringskassan) 

Fackliga representanter 

Två  fackliga  företrädare  intervjuades  i  Boxholm. De menade  att  samarbetet 
med ringen inte har kommit så långt ännu, men kontakten är bra mellan fack 
och  företagsledningar. Båda menade  att de kan  samarbeta med  försäkrings‐
kassan, men att det framför allt är ringsamordnaren som sköter den kontakten, 
”försäkringskassan är inne i ringen men arbetsförmedlingen har vi ingen kon‐
takt med”. En av dem betonade att  facket är viktigt vid  tillsättning av chefs‐
tjänster. 
 
Det som kunde vara ett hinder för samverkan från fackets sida var vissa regler 
som ”LAS,  lagar och avtal  fungerar  inte  längre”, och  försäkringskassans reg‐



Resultat från intervjustudien som berör samverkan 

25 

ler, ”sjukförsäkringen är helt fördärvad”. De fackliga representanterna hänvi‐
sade också  till bruksandan som ett hinder  för extern rekrytering. De menade 
att det var  en nackdel  att  inte ha några positiva  exempel på  samverkan  att 
hänvisa till eftersom ringsamverkan var så nytt. Problemet med att företagen 
inte vill ha rörlighet om de skaffat kompetens som är svår att ersätta, nämndes 
även av de fackliga representanterna.  

Potentiella utvecklingsområden för samverkan 

Den  förebyggande hälsovården  i  ringsamordnarens  regi  talade man om som 
en positiv  faktor och  ett  stöd  för  fortsatt utveckling. En av  representanterna 
framhöll  att  ringen  är bra  för könsperspektivet och  att den kunde  stödja  en 
utveckling på det området, ”det finns både mans‐ och kvinnodominerade ar‐
betsplatser – man kan försöka blanda upp det”. 
 
Utbildningssamordning och utvecklad kontakt med lärcentrat på orten var ett 
annat område som de ville föra fram. ”Facket vill ha en bred och flexibel kom‐
petens hos medarbetarna.” 
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SAMMANFATTNING OCH PROBLEMATISE‐
RING 

Vilka utvecklingspotentialer för samverkan finns i de båda 
ringarna? 

Boxholmsringen 

Bruksandan, och viljan att  få nytt  liv  i den, är en utvecklingspotential som är 
speciell för denna ring. Trots synpunkter att den också kan vara ett hinder i sin 
traditionsbundenhet kan man  ta vara på det  som är positivt och går hand  i 
hand med det ringsamarbete som man ska utveckla. Byte eller flyttning av ar‐
betskraft  i det  gamla  brukssamhället  kan  få  en ny  form  om man hittar nya 
samverkansformer som överbryggar de regelverkshinder som finns idag. Den 
stora mängden småföretag kan göra att samverkansvinsterna blir extra ange‐
lägna eftersom de små företagen är mer sårbara om någon eller några anställ‐
da  blir  sjukskrivna. Ringrepresentanternas  önskan  om  en ny  ”Gnosjö‐anda” 
handlade  om hur man  skulle  kunna  skapa nätverk  för  att  samverka  om  en 
gemensam personal‐pool, att gemensamt från ringen ha kontakter med skolan 
för att fånga upp intresset hos de unga för framtida yrkesliv och att använda 
lärcentret för kompetensutveckling och omskolning. De  fackliga representan‐
terna poängterade  att de  samordnade utbildningsinsatserna  bör  sikta på  att 
skapa  en  bred  och  flexibel  kompetens hos de  anställda, vilket  skulle  gynna 
möjligheterna till arbetsbyte. Ringsamordnaren förespråkade ett utbyggt sam‐
arbete med Arbetsförmedlingen för att främja nyanställningar, även av arbets‐
sökande utanför ringen.  
 
Företagshälsovårdens  framskjutna plats  i Boxholmsringen ger,  trots den nuva‐
rande inriktningen på rehabiliteringsarbete, goda förutsättningar för att bygga 
upp en mer preventiv verksamhet, dels för att man inte hunnit fastna i ett spe‐
cifikt arbetssätt och dels för att friskvård och förebyggande insatser är en del i 
företagshälsovård. Det som borde bli extra viktigt  i det förebyggande arbetet 
är att skapa nya arbetstillfällen och utbyten innan en skada har uppstått d.v.s. 
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att hitta motiv och kriterier för rörlighet som är utvecklingsinriktade utan att ha 
sin utgångspunkt  i att sjukdom eller skada uppstått. Ringsamordnare och re‐
presentanter  talade mycket  om  att  inrikta  sin  samverkan på utbildning  och 
kompetensutveckling. Den verksamhet man  framför  allt  tänkte på var  ledar‐
skaps‐  och  chefsutbildningar  samt  en  fortsatt  arbetsmiljöutbildning. Dessa  ut‐
bildningsinsatser skulle ge större kompetens  i att skapa och driva hälsoinrik‐
tade arbetsplatser, vilket står i samklang med intresset för att arbeta förebyg‐
gande.  
 
Ett särdrag i Boxholmsringen är att den är partsammansatt och att facket är re‐
presenterat i styrgruppen. Det hänger förmodligen samman med förankringen 
i  företagshälsovården  som  har  en  tradition  av  partsgemensam  styrning. De 
fackliga organisationerna kan då fungera som en nära och integrerad resurs i 
ringsamverkan. De kan både stödja och företräda individen och arbeta för ar‐
betsmiljöfrågorna på ett kollektivt plan. I de flesta verksamheterna i Boxholm 
verkar arbetsgivarens samverkan med facket som en naturlig del i ringsamar‐
betet. Den partsammansatta formen verkar utifrån dessa omständigheter vara 
en potential  i den här  ringen. Det  finns dock  inslag av arbetsgivare  i  ringen 
som  tar avstånd  från detta samarbete, en eventuell komplikation  i uppbygg‐
nadsfasen och för en del medlemmars möjligheter att identifiera sig med ring‐
en. Det breda  fackliga  inflytandet och vissa  representanter med personalav‐
delningsfunktion gör att arbetsgivarprofilen inte är så framträdande som i t.ex. 
Norrköpingsringen, vilket eventuellt kan minska en del företagsledares intres‐
se för ringen, speciellt i kombination med negativa erfarenheter av det tidigare 
försöket  att  bilda  en  företagarring  på  orten.  En  synpunkt  som  framfördes  i 
samband med utvecklingspotential var att man skulle stärka styrgruppen, den 
så kallade  toppen, och att ”personalfolket” skulle ha särskilda kollegiala mö‐
ten och tvärfackligt arbete. Det tyder på att det finns krafter som strävar efter 
att skilja arbetsmarknadsparterna åt och kanske ser det som en lösning i fram‐
tida utveckling.   

Norrköpingsringen 

Här har man lång erfarenhet och en profilering som arbetsgivarring. Samverkan 
med de  fackliga  organisationerna  fungerar  bra  i  vedertagna  former men de 
fackliga  representanterna  som  intervjuades  gav  uttryck  för  sin  mening  att 
facket  borde  vara  ”med  i  ringen”  och  representerat  i  styrgruppen.  Utifrån 
fackligt  perspektiv  skulle  utvecklingsmöjligheterna  ligga  i  partsammansätt‐
ning  i  styrgruppen  samt  en ökad medvetenhet hos  alla  anställda om  ringen 
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och dess möjligheter. Ringsamordnaren är medveten om detta men hänvisar 
till att det ska vara en arbetsgivarring.  
 
En samstämmighet finns hos ringsamordnare, medlemmar och fackliga repre‐
sentanter att en potential skulle ligga i att arbeta mer branschinriktat. Eftersom 
medlemsföretagen har olika karaktär och inriktning skulle man kunna komma 
längre i samarbete som gäller t.ex. arbetsbyten och anordnande av praktikplat‐
ser om man skapar mindre grupper inom ringen där det finns en samsyn och 
liknande  förutsättningar. En utveckling  av  ringen  som många påtalar  är  att 
man ska använda den för att samverka mellan företagen i högre utsträckning än 
hittills, vilket  står  i  samklang med önskemålet om branschinriktning. En an‐
nan avgränsning som föreslås för att lättare kunna samverka är att inrikta sig 
på yrkesgrupper som har likartade och ej så specialiserade arbeten. 
 
En samsyn råder om att man bör satsa på kompetensutveckling, utbildning och 
andra förebyggande insatser för att åstadkomma rörlighet i stället för att inrik‐
ta sig så ensidigt på rehabilitering. Här ligger också en utvecklingspotential  i 
attitydförändringar hos anställda som utbildas och får nya möjligheter, mot en 
ökad  öppenhet  för  nya  arbetsuppgifter  och  arbetsformer. Även  försäkrings‐
kassans representanter  talar  för att samverkan skulle styras mer mot  förebyg‐
gande av stress och ökat samarbete med företagshälsovården. Trots önskemå‐
len  om  att  inrikta  sig på  annat  än  rehabiliteringsutredningar  hävdade  ring‐
samordnaren att även det arbetet har en utvecklingspotential. Att utreda olika 
individers behov är ett arbete som kräver nya metoder och inriktningar för att 
motsvara de behov som är aktuella idag och i framtiden. 
 
Slutligen ser man  i Norrköpingsringen en utvecklingsmöjlighet  i att satsa på 
ledarskap, chefsutveckling och mentorprogram.  

Vilka hinder och problem för samverkan har framkommit? 

I båda ringarna tycker man att regelverken på försäkringskassan, och i viss mån 
även i det fackliga arbetet, är det största hindret. Utifrån sina erfarenheter av 
ringarna menar man att det mer informella arbete som uppstår där är mer ef‐
fektivt.  
 
Slimmade organisationer, specialiserad och svårersättlig personal och attityder  till 
trygghet bland anställda är andra  förhållanden som verkar hämmande på ut‐
vecklingen av ringsamverkan. 
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Ett  annat problem  som påtalades  är  oklara  rollfördelningar  och  ansvarområden. 
Det mest nämnda exemplet på det är rehabiliteringsärendena och den admi‐
nistrativa  hanteringen  av  arbetsbyten mellan  verksamheter. Det  kom  också 
upp i samband med mandatsfördelningen i styrgrupperna. 
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DISKUSSION 

I båda ringarna är ringsamordnaren mycket central.  I ett uppbyggnadsskede 
sker de flesta kontakterna mellan samordnaren och enskilda verksamheter och 
inte så mycket direkt mellan medlemmarna. Här är ringsamordnarens vägled‐
ning  och  coaching  avgörande  liksom  de  gemensamma  aktiviteter  för med‐
lemmarna som anordnas. I ett senare skede, som vi kan se i Norrköpingsring‐
en, kan andra  samverkansformer växa  fram mellan  företagen och närma  sig 
mer konkreta  former. Detta  stämmer väl med  erfarenheterna  från  andra  ar‐
betsgivarringar  i  landet som sammanställts av Arbets‐ och trygghetsstiftelsen 
(ATK Arbetsliv, 2003). I den följande diskussionen ska  jämförelser göras med 
resultaten  i  denna  rapport  som  är  en  utvärdering  av  arbetsgivarringarna  i 
Kalmar, Karlskrona, Kumla och Stockholm. 
 
I rapporten tar man upp samma problem om rörlighet som kommit fram i fö‐
religgande studie. Från arbetsgivarens synpunkt kan rörligheten försvåras på 
grund  av  specialiserad  och  svårersättlig  personal, medan  trygghetsaspekter 
och  låg riskbenägenhet kan vara till hinder hos de anställda. En slutsats som 
ATK drar är att flera åtgärder är nödvändiga för att underlätta samverkan för 
rörlighet, oavsett om den är  frivillig eller nödvändig  i  rehabiliteringsarbetet. 
Man hänvisar till förstärkning av trygghetssystemen såväl i avtal som i försäk‐
ringssystem. För att minska upplevelsen av risktagande och förlorad trygghet 
behövs  stödpersoner. Ringsamordnaren  får ofta  stå  för  ett  sådant  stöd, men 
här  skulle man  behöva  utöka  tillgången  genom  att  engagera  stödpersoner 
utanför företaget t.ex. via Arbetsförmedling eller företagshälsovård.  
 
I studien av arbetsgivarringar har man iakttagit olika organisationsformer som 
t.ex. partnerägt aktiebolag, medlemsdelägt aktiebolag och  ideell  förening. De 
kan också fungera som en del av företagshälsovård eller försäkringskassa. Det 
viktigaste enligt ATK är att det finns en stark styrning från medlemmarna, ett 
aktivt medlemskap. Det  finns  trots det  alltid  ett  inslag  av medlemmar  som 
hellre ser ringen som ett slags försäkringsbolag. Både i Norrköpings‐ och Box‐
holmsringen  finns  inslaget  av  medlemmar  som  poängterar  sin  distans  till 
ringen. Vissa vill enbart se den som ett forum man kan vända sig till om pro‐
blem uppstår, andra medlemmar verkar inte så involverade och är osäkra på 
vad de  ska  kunna  använda  ringen  till.  Försäkringskassan  i Norrköping  och 
några enskilda företagare i Boxholm visar på en sådan position. I båda fallen 
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finns  förklarliga  skäl,  försäkringskassans  dubbelroll  och  vissa  företagares 
skepsis till partnerskap och tidigare försök att bilda en företagsring. En strate‐
gi för att effektivisera samverkan i ringen borde därför vara att eftersträva en 
sammansättning av aktiva medlemmar där olikheter och  likheter balanseras. 
Inslaget av små företag är viktigt enligt ATK‐rapporten. 
 
De  externa  aktörerna,  försäkringskassa,  arbetsförmedling  och  företagshälso‐
vård,  finns  med  i  olika  grad  som  samverkande  parter  till  ringen.  I  ATK‐
rapporten noterar man att försäkringskassan spelar en framträdande roll efter‐
som ringarna kommit till som ett försök att stödja arbetsgivarna i deras utöka‐
de  ansvar  för  sjukskrivna  och  långtidssjukskrivnas  rehabilitering.  Försäk‐
ringskassorna  betraktar  arbetsgivarringarna  som  en  kompletterande  och  av‐
lastande instans, som ofta kan ge ett bättre stöd till individen på grund av sin 
neutrala ställning. En viss konkurrens  finns, där man  från  försäkringskassan 
kan hävda att ringarna inte skulle behövas om försäkringskassan hade fått re‐
surser att bygga upp nätverk på samma sätt som i ringarna. Ett visst ifrågasät‐
tande  av  ringarna kunde märkas  även  av de  östgötska  försäkringskassorna. 
Det var ett ömsesidigt ifrågasättande i och med att ringmedlemmarna i sin tur 
såg  försäkringskassornas  regelverk och  arbetssätt  som  ett  av de  största pro‐
blemen.  
 
Arbetsförmedlingen  har  inte  engagerat  sig  så mycket  i  arbetsgivarringarna 
hittills. Det  framgår både  i ATK‐rapporten och  i  föreliggande utvärdering av 
de  två  ringarna  i Östergötland. Den börjar emellertid  figurera  i  tankarna om 
utveckling. Man  ser  arbetsförmedlingen  som  en  eventuell hjälp  för  att hitta 
nya vägar för rörlighet. I ATK‐rapporten framkommer det att man även inom 
arbetsförmedlingen kan ha betraktat  ringarna som en konkurrerande  instans 
om praktikplatser. En utbyggd samverkan mellan ringar och arbetsförmedling 
ses emellertid som nödvändig om man ska kunna skapa nya mönster för rör‐
lighet. Man pekar på vissa ”eftergifter” från båda parter, nämligen att arbets‐
givarringarna måste bli mer öppna för att nyrekrytera medlemsföretag och att 
arbetsförmedlingen behöver  ta  tillvara  ringarnas kunskap om den  lokala ar‐
betsmarknaden och dess möjligheter till rörlighet. 
 
Företagshälsovården har  enligt ATK‐rapporten hållit  en  låg profil,  även  om 
den  i vissa  företagsringar  är  framträdande  eller den drivande  instansen. Ett 
problem kan vara att  företagshälsovård kan bedrivas med en  snävare medi‐
cinsk inriktning. ATK‐rapporten hävdar att rehabilitering, prevention och rör‐
lighet tillsammans kan utgöra ett verksamt instrument för förebyggande arbe‐
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te  i  ringverksamhet, men  att  företagshälsovården på  en del platser  behöver 
utvidga sin kompetens i extern rehabilitering för att kunna bli en viktig aktör i 
ringsamverkan.  I  Boxholm  är  företagshälsovården  en  drivande  kraft men  i 
Norrköping märks den inte i någon högre grad i ringsamarbetet. Tidigare har 
företagshälsovårdens  partsammansatta  organisation  tagits  upp,  en  tradition 
som harmonierar med partsammansatta arbetsgivarringar. Eventuellt kan re‐
lationen mellan ”arbetsgivardrivna” ringar och företagshälsovård vara svårare 
att bygga upp. 
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SLUTSATSER 

Den  bild  som  vuxit  fram  om  samverkansmöjligheter  och problem har  stora 
likheter med de övergripande  forskningsresultat  som  relaterades  inlednings‐
vis i rapporten. Det finns exempelvis tecken på de inlåsningsmekanismer som 
påtalats av Aronsson m.fl. (2000) och samverkansbrister på ett högre plan mel‐
lan arbetsgivarring och externa aktörer som von Otter  förde  fram  i sina slut‐
satser utifrån svensk och internationell forskning på området (2003). 
 
Föreliggande  studie av de  två  ringarna  i Östergötland visar att de  står  inför 
olika problem och förutsättningar. Hur kan de gå vidare mot det övergripande 
målet  ”samverkan  för  ökad  rörlighet  på  arbetsmarknaden”? Det  finns  trots 
olikheterna många utvecklingsmöjligheter som är gemensamma, nämligen att:  
 

- arbeta mer förebyggande 
- satsa på kompetensutveckling och utbildning 
- satsa på ledarskap och chefsutveckling 
- arbeta branschinriktat 
- samverka mer mellan företagen 
- skapa ökade förutsättningar för arbetsbyte 
- öppna upp för samverkan med fler offentliga aktörer 

 
I båda ringarna finns ett resonemang om ökade förutsättningar för arbetsbyte. 
Man nämner behovet av att förändra attityder så att anställda vågar bryta upp. 
Ett ytterligare led i detta är att skapa trygghet i form av försörjning och externt 
samtalsstöd. Det handlar också om  att underlätta mottagandet  av nya med‐
lemmar  i organisationerna. Här har tankarna som framkommit  i  intervjuerna 
om  arbetsmiljöutbildning, kompetensutveckling och  chefsutveckling  stor be‐
tydelse. Man kan också  lägga en organisationsaspekt på arbetsbyten och här 
fanns tankar bland ringmedlemmarna om att undanröja administrativa hinder 
vid övergång av anställning mellan organisationer. Här behövs överenskom‐
melser mellan arbetsgivarna som kan sättas i system. 
 
För  att  komma  framåt  i  dessa  frågor  behöver  båda  ringarna  samverka mer 
med arbetsförmedlingen. Samverkan i rekrytering, systematisk arbetsrotation, 
delning  av  tjänster och gemensamma karriärvägar  är  åtgärder  som nämns  i 
intervjuerna.  Långt  gående  överenskommelser  av  det  slag  som  nämnts  kan 
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också aktualisera behovet av att ha en genomtänkt konstellation av medlem‐
mar i ringen för att tillgodose både likheter och olikheter. 
 
För Norrköpingsringen kan man tänka sig en mer aktiv kontakt med företags‐
hälsovården.  
 
I Boxholm kanske det i stället är kontakterna med utbildningsanordnare som 
behöver byggas upp. Ringen är så ny så att mycket återstår av den  typen av 
uppbyggnadsfas där också gemensamma möten och konferenser är viktiga för 
att aktivera och involvera medlemmarna. 
 



Referenser 

 

REFERENSER  

Andersson K, Wikström A (2005) Företagsringar – ett verktyg för att främja hälsa? 
Linköpings universitet,  Institutionen  för  beteendevetenskap: C‐uppsats LIU‐
IBV‐PAC‐05/006‐SE 
 
Aronsson G, Dallner M Gustafsson K  (2000) Yrkes‐ och arbetsplatsinlåsning. 
En  empirisk  studie  av  omfattning  och  hälsokonsekvenser.  Arbete  och  hälsa, 
2000:5. Stockholm: Arbetslivsinstitutet 
 
ATK, Arbetsliv och Trygghetsstiftelsen  (2003) Arbetsgivarringar  i samverkan 
för förebyggande och rehabiliterande arbete. Slutrapport 2003‐12‐15: Sagan om 
ringarna, del 4: diskussion, slutsatser och förslag. DYNAMO, Vinnova 
 
Ekberg K, Ellström P‐E, Eklund  J, Sundin E, Gustavsson M  (2004) Drivkrafter 
för  ökad  rörlighet,  hälsa  och  kompetensförsörjning.  Projektansökan  till  Vinnova. 
Linköpings universitet 
 
Kvale S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Lindqvist R (2000) Att sätta gränser – organisationer och reformer  i arbetsrehabili‐
tering. Umeå: Boréa 
 
von Otter C (2003) Låsningar och lösningar i svenskt arbetsliv – Slutsatser från en 
trendanalys. Stockholm: Arbetslivsinstitutet 
 
Sundell K, Svantesson C (2005) Hälsa, kompetensutveckling och karriär – betydelse‐
fulla aspekter  för personalrörlighet  i en  företagsring. Linköpings universitet, Insti‐
tutionen för beteendevetenskap: D‐uppsats LIU‐IBV‐PAD‐05/007‐SE 
 
Svensson L red. (2002) Interaktiv forskning i teori och praktik. Stockholm: Arbets‐
livsinstitutet, 2002:7 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




