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När personer och grupper med olika bakgrund och erfarenheter möts 
för att samarbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamhe-
ten är en förutsättning för koordinerad handling. Forskningen har dock 
inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att 
åstadkomma samhandling. I föreliggande avhandling presenteras en stu-
die som undersöker hur gemensam mening formas i sammanhang präg-
lade av heterogenitet och  mångtydighet samt hur koordinerad handling 
uppstår under sådana förutsättningar. Som empirisk grund för att kunna 
besvara frågeställningarna studeras FöretagsNära med stöd i menings-
skapandeperspektiv.

FöretagsNära är en ny verksamhet organiserad som ett projekt i samver-
kan mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norrkö-
ping. Syftet med satsningen är att föra samman näringslivsutvecklande 
och arbetsmarknadsinriktade insatser och bidra till fler arbetstillfällen i 
Norrköping. Baserat på en longitudinell fältstudie berättas om menings-
skiljaktigheter och strävan efter samsyn. Den longitudinella ansatsen 
gör det möjligt att se utvecklingen av och komplexiteten i framväxten 
av samsyn och samhandling. Skildringen av FöretagsNära visar att me-
ningsskapandet i processen tar sig olika uttryck. I fråga om syftet med 
FöretagsNära uppstår en kamp om meningen. Studien visar hur samsyn 
och samhandling relaterar till varandra på mer komplexa sätt än tidigare 
forskning föreslagit. Det finns ingen entydig relation mellan gemensam 
mening och koordinerad handling. Studiens resultat har både teoretisk 
relevans och stor praktisk betydelse.

leNa aNderssoN bedriver sedan 2004 forskning och undervisning vid 
ämnet Företagsekonomi som tillhör Institutionen för ekonomisk och in-
dustriell utveckling vid Linköpings universitet.
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för att samarbeta förutsätts ofta att samsyn kring målen med verksamhe-
ten är en förutsättning för koordinerad handling. Forskningen har dock 
inte kunnat visa empiriskt i vilken utsträckning samsyn är viktigt för att 
åstadkomma samhandling. I föreliggande avhandling presenteras en stu-
die som undersöker hur gemensam mening formas i sammanhang präg-
lade av heterogenitet och  mångtydighet samt hur koordinerad handling 
uppstår under sådana förutsättningar. Som empirisk grund för att kunna 
besvara frågeställningarna studeras FöretagsNära med stöd i menings-
skapandeperspektiv.

FöretagsNära är en ny verksamhet organiserad som ett projekt i samver-
kan mellan Norrköpings kommun och Arbetsförmedlingen i Norrkö-
ping. Syftet med satsningen är att föra samman näringslivsutvecklande 
och arbetsmarknadsinriktade insatser och bidra till fler arbetstillfällen i 
Norrköping. Baserat på en longitudinell fältstudie berättas om menings-
skiljaktigheter och strävan efter samsyn. Den longitudinella ansatsen 
gör det möjligt att se utvecklingen av och komplexiteten i framväxten 
av samsyn och samhandling. Skildringen av FöretagsNära visar att me-
ningsskapandet i processen tar sig olika uttryck. I fråga om syftet med 
FöretagsNära uppstår en kamp om meningen. Studien visar hur samsyn 
och samhandling relaterar till varandra på mer komplexa sätt än tidigare 
forskning föreslagit. Det finns ingen entydig relation mellan gemensam 
mening och koordinerad handling. Studiens resultat har både teoretisk 
relevans och stor praktisk betydelse.

leNa aNderssoN bedriver sedan 2004 forskning och undervisning vid 
ämnet Företagsekonomi som tillhör Institutionen för ekonomisk och in-
dustriell utveckling vid Linköpings universitet.
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