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Tillit i
intersektoriell
organisering?
En interaktiv
longitudinell
studie.
Anders Hallqvist & Malin Tillmar
I det här kapitlet vill vi diskutera hur intersektoriell samverkan mellan
offentlig, privat och ideell sektor etableras och utvecklas. Mer specifikt
vill vi utforska villkoren för och betydelsen av förtroende och misstroende
mellan individer och organisationer över tid, i dylika projekt. Detta gör
vi genom att närmare utforska och granska ett lokalt arbetsmarknadsprojekt drivet bland annat av ett arbetsintegrerande socialt företag.
Projektet har följts över tre år i en höggradigt interaktiv process. På basis
av resultaten diskuteras även intersektoriell rörlighet som en av den interaktive forskarens utmaningar och möjligheter.
sektorsövergripande samverkan har kommit att bli en medicin som ordineras i de mest skiftande kontexter och för många olika
samhälleliga åkommor. Forskningsprogrammet HELIX VINN Excellence Centre – som flera skribenter i föreliggande antologi representerar – är ett i raden av exempel på hur verksamheter kan vinna legitimitet
och vitalitet genom att arrangeras i partnerskap vars deltagare representerar olika samhälleliga sektorer. Det är ingen tvekan om att intersektoriell samverkan kan generera mervärden för deltagande organisationer, men det är heller ingen tvekan om att sådan samverkan har sina
speciella utmaningar. Några av dessa utmaningar och hur personer och
organisationer hanterar dem vill vi låta detta kapitel kretsa omkring.
Vi kommer att diskutera en specifik form av sektorsövergripande
samverkan, som i betydande avseenden skiljer sig från det nämnda
forskningsprogrammet men i vissa avseenden liknar det. Teoretiskt
kommer vi även att ta i bruk begreppet tillit, uppfattat som en avgörande möjlighetsbetingelse för samverkan. Undersökningen kan meto119
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dologiskt beskrivas i termer av interaktiv forskning eller kanske snarare
aktionsforskning eftersom en av författarna (Anders) samtidigt är initiativtagare och drivande part i det samverkansprojekt som utgör den
empiriska basen för studien. Vi har eftersträvat en arbetsfördelning på
så sätt att en av oss (Malin) främst bidragit med begreppsligt arbete och
därmed haft större möjligheter till en kritisk distans, medan den andra
(Anders) främst bidragit med empiriska iakttagelser.

Socialt entreprenörskap
En teoretisk utgångspunkt för detta kapitel är intersektoriell samverkan mellan offentlig, privat och ideell sektor, och det samhällsentreprenörskap som äger rum inom ramen för denna intersektoriella samverkan (Tillmar, 2009). Som en delmängd av det vidare begreppet sociala
företag kännetecknas arbetsintegrerande sociala företag av att verksamheten bland annat syftar till att integrera personer som saknar arbete
och av att finansiellt överskott primärt utnyttjas till att generera nya
anställningar (ref). Denna karaktäristik torde vara giltig åtminstone i
en svensk kontext. Till bilden hör att det på senare år från offentligt
håll ställt växande förhoppningar till denna företagsform. Det studerade projektet, som närmare kommer att beskrivas nedan, utformades
på ett sådant sätt att det skulle kunna bestå efter projekts slut genom att
övergå till och leva vidare i formen av ett så kallat arbetsintegrerande
socialt företag.
På senare tid har socialt och samhälleligt entreprenörskap blivit allt
mer uppmärksammat och synliggjort såväl i Sverige (cf. Gawell et al.,
2008) som internationellt (cf. Fayolle & Matlay 2010; Berglund et al.
2012). Definitionerna är många och varierande. En av de dimensioner som uppmärksammats är den organisatoriska kontexten. Det har
framhållits att socialt entreprenörskap ofta är gränsöverskridande i flera
dimensioner och äger rum inte bara inom organisationer, utan också
mellan organisationer i olika sektorer (Tillmar, 2009). Socialt och samhälleligt entreprenörskap kan ske inom organisationer, mellan organisationer i samma sektor, eller mellan organisationer i olika sektorer,
vilket framhålls i en typologi över olika former fenomenet som föreslås
av Sundin och Tillmar (2010). Författarna uppmärksammar just den
gränsöverskridande dimensioner som ett intressant område för vidare
studier:
120
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In particular the social entrepreneurship that transcends organizational
and sector borders is an interesting issue for further study (Sundin & Tillmar, 2010, p. 153).
Föreliggande kapitel kan ses som starten på en strävan hos Helixforskarna och författarna att utveckla forskningen om socialt och samhällsentreprenörskap i den riktningen. Mer specifikt kommer vi att utforska
villkoren för och betydelsen av tillit mellan individer och organisationer i ett tvärsektoriellt samhällsentreprenöriellt initiativ.

Arbetsintegrerande sociala företag
Sociala företag är inget nytt påfund, men att redogöra för hur företeelsen historiskt vuxit fram är besvärligt, delvis på grund av att begreppet ges olika innebörder i olika texter och kontexter. Ofta hänvisas till
Sydeuropa och närmare bestämt det sena 80-talets Italien som ett tidigt
fäste för sociala företag men både begreppet och den sociala praktik
som begreppet hänvisar till uppträder snart även i andra länder i Europa
och, med några års fördröjning, i USA (Defourny & Nyssens, 2008).
Det saknas konsensus om terminologin när dessa företeelser ska diskuteras. I de tidiga italienska skrivningarna en tendens att framhålla
företagens förankring inom flera sektorer. Det tvärsektoriella särdraget
framställs som en skiljelinje mellan amerikanska och europeiska försök
att definiera sociala företag:
Social enterprises indeed combine income from sales or fees from users
with public subsidies linked to their social mission and private donations
and/or volunteering. This clearly contrasts with a strong US tendency to
define social enterprises only as non-profit organizations more oriented
towards the market and developing ”earned income strategies” as a
response to decreasing public subsidies and to the limits of private grants
from foundations (Defourny & Nyssens, 2008)
Vi talar alltså om en företeelse som utvecklas och uppmärksammas
parallellt och på olika sätt i olika länder. I Sverige lanseras idag ”sociala företag” eller ”arbetsintegrerade sociala företag” på bred front som
en intervention med stor potential när olika typer av sociala problem,
inte minst långtidsarbetslöshet, ska bemötas. Det sker både i offentliga utredningar (SOU, 2007:2), policyrapporter (NUTEK, 2008) och
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regeringsbeslut (Näringsdepartementet, 2010). Mot den bakgrunden
blir det angeläget att försöka beskriva och förstå denna företeelse och
de villkor som de arbetsintegrerande sociala företagen lever och verkar
under.

Tillit
Hur verksamheter organiseras beskrivs ibland ur medarbetarens perspektiv i termer av frihetsgrader och handlingsutrymme. Ellström
har (1993, 1996 t.ex.) argumenterat för att arbetets organisering och
närmre bestämt medarbetarens inflytande över de egna arbetsuppgifterna och hur de utförs, har betydelse för vilken potential för lärande
som det dagliga arbetet erbjuder. Begreppet handlingsutrymme kan i
sin tur betraktas i relation till frågan om tillit mellan ledning och medarbetare som en avgörande betingelse för verksamheters utveckling. Men
tillit är avgörande inte bara för hur arbetet organiseras inom en organisation utan också för samarbete mellan organisationer (Tillmar, 2002).
Sådant samarbete och tillhörande intermediära organisationsformer,
har på senare år blivit allt mer uppmärksammat inom både näringsliv
och samhälle. Exempelvis har olika former av arbetsmarknadsintermediärer vuxit fram för att underlätta rörlighet på arbetsmarknaden
genom interorganisatorisk samverkan (Hallqvist, 2005). Även offentliga verksamheter med olika uppdrag söker efter former för samverkan
(Ståhl, 2010). Denna strävan efter interorganisatoriska arrangemang
gäller för övrigt också inom akademin och bland forskare, vilket forskningsprogrammet Helix är ett exempel på.
När det gäller interorganisatorisk samverkan och tillit blir en utmaning att hantera de risker som föreligger att den ena parten skor sig
på den andra partnerns bekostnad. Vidare måste den tillit som eventuellt etableras mellan parterna uppfattas som legitim och rimlig. Tillmar
(2002, 2009) har på basis av tidigare internationell forskning (cf. Simmel, 1978, Möllering, 2002) och egna studier, påpekat att skillnaden
mellan tillit och blind tro bland annat består i de kunskaper som parterna utvecklar om varandra och om varandras kunskaper. Författaren
visar också att styrningsformerna kontroll och tillit inte med nödvändighet ska betraktas som motpoler utan som komplementära.
Tillit kan definieras som ett sinnestillstånd, ett ”state of mind”, som
innebär att den ena parten är villig att acceptera viss sårbarhet gentemot den andra partens agerande (Tillmar, 2002). Detta tillstånd kan
vara mer eller mindre stabilt och i hög grad beroende av omständig122
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heterna (Rouseeau et al., 1998, Tillmar 2002). Parternas handlingar
gentemot varandra, och deras erfarenheter och kunskaper av varandras
tidigare agerande är naturligtvis mycket viktigt. Omständigheter som
gör det troligt att den andra parten kommer att agera trovärdigt påverkar också. Om det finns stabila lagar och regler, en gemensam kultur
och kunskapsbas, så underlättas tillitsskapandet (Tillmar, 2002). Det
innebär att de är olika lätt eller olika svårt att etablera tillit i interorganisatoriska relationer i olika länder och kulturer, samt att det kan vara
extra svårt i tvärkulturella sammanhang (Child, 2000).
Fenomenet tillit kan också identifieras på olika analysnivåer. Tillmar
(2002) skriver om specifik tillit som t.ex. uppstår mellan två personer
(cf. Zucker, 1996), och den generella nivå av tillit som finns i en kultur (cf. Sztompka, 1999). Däremellan finns emellertid också kategoribaserad tillit, som tillskrivs eller icke-tillskrivs olika grupper, på basis
av t.ex. kön, etnicitet, religion eller profession (Tillmar, 2002, 2009).
Det viktiga för föreliggande studie är att olika sektorer i samma land
också styrs av olika logiker och kulturer (Berglund et al., 2012). Om det
uppstår tillitsproblem i interorganisatoriska relationer mellan sektorer,
som påverkar det sociala entreprenörskapet, så är det alltså ur ett til�litsteoretiskt perspektiv inte ägnat att förvåna. Vi menar att existerande
kunskap om dessa processer är viktiga att uppmärksamma och att den
kunskapen behöver vidareutvecklas. Det här kapitlet är ett steg i den
riktningen.

Projektets Fas I:
Idéarbete, planering och ansökan
Projektet som utgör den empiriska basen för studien etablerades under
hösten 2010 i en för orten ny intersektoriell samarbetskonstellation.
Det var ett samarbete mellan den lokala fotbollsklubben (FK), Samordningsförbundet4 Coompanion5 och Brödhuset, ett befintligt arbetskooperativ. Projektet bärs av samhälleliga ambitioner både genom dess
strävan att bidra till utvecklingen av ideell sektor och genom att adres4 Samordningsförbund är en är juridiskt självständig och regional myndighet som gör det möjligt
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, enskilda landsting och kommuner att samordna sina insatser inom rehabiliteringsområdet. Det finns idag totalt 82 samordningsförbund, som omfattar 218
av Sveriges kommuner (se www.nnsfinsam.se). Ett viktigt syfte är att förhindra att personer med
nedsatt funktions- och arbetsförmåga hamnar mellan stolarna. Denna samverkan bygger på Lagen
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som trädde i kraft den 1 januari 2004.
5 Coompanion är en organisation som erbjuder rådgivning inom kooperativt företagande
(se: www.coompanion.se).
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sera ett aktuellt samhällsproblem. Intressenter eller avnämare är alltså å
ena sidan föreningens barn, ungdomar och föräldrar och å andra sidan
arbetsförmedlingen och personer som står långt från arbetsmarknaden.
Enligt projektplanen var syftet med projektet att:
erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet
att tillhöra en arbetsgemenskap och få praktik eller anställning.
förbättra skötseln av idrottsplatsen och klubbens administration.
underlätta för personer som står långt från arbetsmarknaden att
komma ut på arbetsmarknaden eller söka utbildning.

Utgångspunkt för projektet var att klubben sökte efter alternativa sätt
att sköta driften av idrottsplatsen. Frågan restes om det med en handledare på plats skulle vara möjligt att erbjuda arbetsträning för personer
som står långt från arbetsmarknaden. Ett sådant nydanande initiativ
organiserar sig inte själv utan kräver handling och initiativkraft från
en eller flera personer, vilket vi här ska beskriva. En första sondering
med Samordningsförbundets chef ledde fram till ett flertal möten mellan en representant för klubben (Klubbens Representant, KR) och
representanter för bl.a. Arbetsförmedlingen, Coompanion och Brödhuset. Bland annat diskuterades förutsättningarna för att etablera ett
självständigt arbetskooperativ som skulle ansvara för både skötseln av
idrottsplatsen och klubbens administration, och på sikt kunde bli självförsörjande genom att även sälja exempelvis trädgårdstjänster i närsamhället. En kompletterande inkomstkälla skulle vara att erbjuda AF
praktik- och arbetsträningsplatser. På relativt kort tid etablerades ett
okomplicerat samarbete mellan parterna som kännetecknades av ömsesidighet och progression. Representanten för Coompanion är så positiv
till arrangemanget att hen ber att få ta med sig skissen för att lansera
idén på en annan ort.
På ett tidigt stadium deklarerade samordningsförbundets chef att de
skulle vara beredda att ta kostnaden för en handledare om föreningen
var intresserad av att gå in i ett samarbete. Hen föreslog vidare att projektet skulle knytas till det sociala företaget Brödhuset för att få hjälp
med handledning och projektadministration. KR börjar skissa på ett
projekt, skickar utkastet till övriga parter, och redigerar ansökan efter
att ha inhämtat synpunkter från dem. KR skickade den slutgiltiga ansökan till Samordningsförbundets styrelse som i början av 2011 beslutade
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att bevilja projektet bidrag för en treårsperiod. FK medfinansierade
projektet genom att årligen gå in med ett belopp motsvarande klubbens
årliga personalkostnader.
Bakom ansökan stod alltså ett partnerskap bestående av Arbetsförmedlingen, Fotbollsklubben, Coompanion och Brödhuset (Figur 1).
Coompanion och Brödhuset är i juridisk mening privata aktörer, även
om båda dessa i stor utsträckning är beroende av olika typer av offentlig
finansiering (not: Coompanion finansieras enligt deras webbplats av
”organisationer, offentlig sektor, konsultintäkter, EU-medel och staten” (Coompanion, 2014).

Arbetsförmedlingen	
  (AF)	
  

Samordningsförbundet	
  

Projektet	
  
	
  
Coompanion	
  

	
  

Fotbollsklubben	
  (FK)	
  

Brödhuset	
  
	
  

Figur 1. Partnerskapet

Projektet är därmed ett exempel på gränsöverskridande och intersektoriell organisering i den meningen att flera organisationer som
representerar olika samhälleliga sektorer deltar i processen. Förutom
offentlig och privat så finns ideell sektor representerad som en aktiv och
drivande part. Initiativet kom från fotbollsklubben och den har också
under hela projekttiden varit representerad i projektets styrgrupp. I
projektets styrgrupp har även Brödhuset, Kooptjänst, Arbetsförmedlingen och Samordningsförbundet varit representerade.
Även om det intersektoriella samarbetet mellan parterna fungerade
väl initialt så var det inte självklart att klubben skulle ge sig in i pro125
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jektet. Föreningsstyrelsen uttryckte initialt oro och skepsis, och tvivlade på den egna förmågan att hantera ett sådant projekt. Genom att
projektet utformades i nära samarbete med ett socialt företag kunde
emellertid oron dämpas. Klubbens (avgående) ordförande accepterade
arrangemanget men utan att egentligen tro på att det skulle fungera.
Den krassa logiken var: vi får bidrag under tre år och om det sedan upphör, vilket det antagligen gör, så förlorar vi i alla fall ingenting. När projektet sjösätts är flera nya styrelseledamöter på väg in och andra avslutar
sitt engagemang, däribland ordföranden. Det finns inget protokoll finns
där klubbens styrelse beslutar att starta projektet. Däremot var flera
enskilda föreningsmedlemmar engagerade i förberedelserna. Bland
annat genomfördes ett möte där några engagerade föreningsmedlemmar fick träffa representanter för det sociala företaget Brödhuset för
att lära sig något om hur de arbetar. Snart skulle emellertid ytterligare
personer engageras från föreningens sida.

Projektets Fas II:
Organisering och rekrytering
Ett exempel på hur samarbetet kunde organiseras initialt gällde rekryteringen av projektledare. En platsannons utformades av Coompanions
representant i Styrgruppen, redigerades av KR, publicerades av Arbetsförmedlingens representant på AF:s webbplats, koncentrerades av KR
till en mindre annons. Denna skickades till lokaltidningen av KR som
också ber tidningen att skicka fakturan till Brödhuset. I rekryteringsprocessen och vid anställningsintervjuerna deltog även en medlem av
klubben som var yrkesverksam som HR specialist, klubbens ordförande
och en föreningsmedlem med kunskaper i frågor som rör skötseln av
idrottsplatsen. Även representanter för Brödhuset och Coompanion
medverkade när anställningsintervjuerna genomfördes. Från FK deltog
åtminstone fyra personer i rekryteringsprocessen och lika många deltog
från Brödhuset. Rekryteringen av projektledaren skedde alltså i ett nära
samarbete mellan parterna. Parterna fick tack vare anställningsintervjuer på kort tid möta varandra vid flera tillfällen. Den typen av frekventa möten och nära samarbete mellan parterna förekom sedan inte
mera under projekttiden. När projektledaren var på plats så föll ansvaret
på denne att utforma verksamheten med stöd av FR, Brödhuset och
styrgruppen.
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När projektet utformades uttryckte Samordningsförbundets ledning
att ägarskapet måste ligga hos någon av förbundets medlemsorganisationer. I den ansökan som förbundets styrelse beslutat att bevilja står
också Arbetsförmedlingen som projektägare. När AF:s representant
i styrgruppen rådgör med personer ansvariga för AF:s redovisningssystem visar det sig emellertid av formella skäl omöjligt för AF att
fungera som projektägare för den här typen av projekt. I stället kom
Samordningsförbundet att ta över ägarskapet för projektet. Dessa två
organisationer är båda del av offentlig sektor men skiljer sig radikalt
när det gäller det handlingsutrymme som ges chefer och medarbetare
att agera utifrån aktuella behov och med det egna omdömet som ledstjärna. Detta beror förstås på att organisationerna har olika uppdrag
och mandat. Samordningsförbundet är på ett annat sätt berett att ingå i
intersektoriella partnerskap, även med ideell sektor. Det finns för övrigt
även andra offentliga organisationer och arrangemang som relativt
nyligen sett dagens ljus, som tyder på att offentlig sektor för närvarande
söker efter ett nytt sätt att förhålla sig till ideell sektor.
Efter att en projektledare anställts påbörjades rekryteringen av deltagare. De befintliga medarbetarna inkluderades i projektet och anställningarna flyttades över till Brödhuset, men därutöver skulle deltagare
rekryteras via arbetsförmedlingens handläggare bland personer som
omfattades av jobb och utvecklingsgarantins tredje fas. Då kunde projektet få ersättning för att man tillhandahöll praktikplatser. Det visade
sig så småningom att rekrytering var en av projektets akilleshälar. Följande utdrag kommer från ett mail skickat i december 2011 från Samordningsförbundets chef till en avdelningschef på AF tillika AF:s representant i styrgruppen:
NN Projektet (P) kommer fortfarande inte till på Arbetsförmedlingen.
Stor skepsis från handläggarna. Kan du få till stånd en förändring så att
P kan få deltagare? Kan det utses en handläggare på AF som kan arbeta
med P? Kanske kan det undanröja tvivel bland handläggarna? Jag tycker
vi ska skriva en projektansökan angående en aktivitetssamordnare på
AF – på samma sätt som vi har på Försäkringskassan. En handläggare
som enbart har som uppgift att veta vilka olika projekt som finns som
möjliga för handläggarna på AF så de inte behöver misstro projekt utan
kan känna sig trygga med att Aktivitetssamordnaren vet att projektet är
OK. Var i organisationen på AF är det bäst att ha en Aktivitetssamordnare? Under dig?
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Eftersom det tog några månader innan den första finansierade deltagaren kom på plats, blev projektet tvunget att anställa personer med lönebidrag, för att klara bemanningen och möjliggöra utveckling av verksamheten. Förhållandet påverkade hastigheten i projektstarten såväl
som den ekonomiska situationen.

Projektets Fas III: Etablering
Förhållandet mellan projektet och det sociala företaget Brödhuset som
härbärgerade projektet och skötte om administrationen, har inte varit
utan spänningar. I projektets skrivningar tilldelas Coompanion och
Brödhuset rådgivande och handledande funktioner. Samarbetet med
dessa ska ”säkerställa att även handledaren får ’kollegialt stöd’, idéer,
kunskap och inspiration”. Projektledaren ska vara anställd av Brödhuset som också ”anlitas för att sköta om projektets ekonomiska hantering (bokföring, fakturering m.m.)”. Brödhuset är alltså visavi projektet
både arbetsgivare, rådgivare och kund. KR fungerar som ordförande
i styrgruppen, skickar ut kallelser och gör dagordning. De första protokollen skrivs av Brödhusets representant och justeras av Klubbens
representant. Så småningom visar sig emellertid arbetsfördelningen
parterna emellan vara otydlig. När projektet ska etableras och de första verksamheterna utformas kan initiativ och affärsidéer komma från
olika håll och det är inte uppenbart vem som har mandat att göra vad.
När exempelvis projektledaren uttrycker behov av att köpa in en begagnad bil säger Brödhusets företrädare nej. Följande citat kommer från ett
mail som Samordningsförbundets representant skrev till styrgruppens
ledamöter i oktober 2012.
Hej! KR, projektledaren och jag har diskuterat ekonomirutiner för
projektet. Vi behöver komma överens om dessa inom styrgruppen. Min
uppfattning är följande; 1. [Projektet] är ett fristående projekt inom
Brödhuset … 2. [Projektet] förfogar själv över sin budget, men större
investeringar måste förankras i styrgruppen … Projektledaren ansvarar
för budgeten och är ansvarig inför styrgruppen. Ingen inom Brödhuset
måste godkänna innan ev. inköp görs, men Brödhusets uppdrag är att
varna om budgeten överskrids.
Projektets förhållande till Brödhuset har alltså varit otydligt och medarbetare längre ner i Brödhusets organisation har inte varit medvetna om
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att Brödhuset inte är projektägare utan en stödjande organisation.
Än mer fyllt av spänningar har emellertid relationen mellan projektet och fotbollsklubben varit. En källa till missnöje bland klubbens
mest aktiva har gällt skötseln av anläggningen. Hur fotbollsplanerna
ska klippas, kritas, vattnas, dressas, vertikalskäras, luftas och gödslas
har diskuterats vid ett flertal tillfällen. Trots utbildning i grönyteskötsel och närvaron av en arbetsledare med kunskaper om både maskiner
och växlighet, och trots att projektet investerar långt mycket mer tid
än den tidigare vaktmästaren i skötseln av planer och biytor, så är de
mest engagerade FK:arna inte nöjda med resultatet. Representanter för
fotbollsklubben vill inte bara vinna matchen utan också erhålla erkännande från bortalaget och från publiken för en välvårdad anläggning.
”Den ska skötas som en villaträdgård” kan engagerade föreningsmedlemmar säga. På samma sätt skulle gräsklipparen och andra redskap skötas och köras med omsorg. Ledare i klubben har vid upprepade tillfällen
rest ansvarsfrågan och samtidigt ifrågasatt omdömet hos både anställda
och deltagare. På ett möte med fotbollsklubbens styrelse berättade en
av ledamöterna hur hen sett en person från projektet köra med åkgräsklipparen i snabb fart genom samhället, uppför och nedför trottoarkanter. Vid ett annat tillfälle intygar en representant för klubben hur han
sett att en person från projektet flyttat ett stort fotbollsmål genom att
knuffa på det med åkgräsklipparen. Exemplet illustrerar hur frågan om
tillit och misstro kommit at bli en central fråga för projektets möjligheter att lyckas.
Klubbens nya ordförande (som tillträder när projektet pågått cirka
två år) och andra engagerade medlemmar lägger ansvaret för detta på
projektet, arbetsledaren, övriga anställda och deltagarna. Det samförstånd som tidigare funnits mellan parterna sätts nu på hårda prov. Relationen mellan parterna kan knappast längre beskrivas i termer av samarbete och partnerskap. I praktiken är heller inte personerna desamma
som dem som samarbetade exempelvis vid rekryteringen av projektledaren. Det samarbetet som initialt ägt rum på idéplanet ska implementeras hos personer i andra delar av organisationerna. Den skepsis mot
projektet och dess framtid som redan fanns inom vissa delar av klubben
sprider sig genom den ökande misstron mot projektets medarbetare
och deltagare.
FK är både kund till projektet och medlem i partnerskapet bakom
projektet, vilket i praktiken innebär att klubbens företrädare kan välja
olika sätt att förhålla sig till projektet. I diskussioner med projektle129
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daren och representanten för Coompanion tenderar FK:s ordförande
att välja en tydlig position som kund som ställer orubbliga krav på hur
arbetet ska utföras, utan att ta hänsyn till rimligheten i dessa krav eller
projektets tillvägagångssätt för att fullgöra sina åtaganden mot FK. Liknande antagonistiska positioner kan iakttas när engagerade medlemmar tar sig friheten att tillrättavisa projektets anställda eller deltagare
utan att ta hänsyn till att dessa kanske bara arbetstränar och att enskilda
medlemmar saknar befogenhet att företräda klubben.
Som en konsekvens av spänningarna och de divergerande uppfattningarna rörande hur anläggningen sköts och ska skötas kom formella
aspekter av samarbetet att ges en framträdande plats. Det första avtalet
mellan parterna var mycket otydligt i kanterna och framför allt projektledaren efterfrågade tydligare skrivningar så att båda parter vet när
arbetet är fullgjort. Behovet av att tydlighet i frågor om ansvar och skuld
visade sig också i att lås blev ett återkommande ärende. Vem har nyckel
till vilken dörr? Vem kommer in i glasskiosken? Har tränare huvudnycklar? Om exempelvis redskap försvinner eller skadas blir det viktigt
att kunna utkräva ansvar. Att kunna låsa om sina redskap blev viktigt
för projektet. På liknande sätt genomfördes efter en tid en märkning av
redskap i olika färger. Blått för klubben och grönt för projektet. Gränsen mellan organisationerna tydliggjordes.
Så småningom kom också arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor upp på
föreningsstyrelsens dagordning, på ett nytt sätt. Vem har rätt att transportera stora mängder bränsle, och på vilket sätt ska transporten ske?
Hur ska bränsle förvaras? Hur kallt kan det vara på kanslistens kontor
utan att arbetsgivaren bryter mot gällande föreskrifter? På grund av att
arbetsgivaransvaret för kanslist och vaktmästare flyttats från klubben
till Brödhuset aktualiserades dessa frågor. Representanter från klubben
förhöll sig på olika sätt till frågorna. Någon menade att det var bra att
dessa frågor kom upp på bordet. Andra påpekar att Brödhusets krav
skapar merarbete och därtill drabbas FK av nya kostnader på grund av
projektet. Klubbens förhållningssätt till arbetsmiljöfrågor framstår som
lekmannamässigt och informellt i jämförelse med projektledarens.
I styrgruppen är spänningarna inte lika uppenbara med förekommer
även där. Kontrasten är stor mellan samarbetet initialt och under projektets tredje fas. I stället för att tilliten mellan de personer som riggat
projektet spred sig ut i organisationerna, kom misstron mellan personer
ute i organisationerna att sprida sig upp till styrgruppen. KR insisterade
på att företräda projektet som helhet men kom i styrgruppen att bli
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betraktad som klubbens representant och ställd till svars för klubbens
agerande. Omvänt kunde FK:s ordförande på föreningens styrelsemöten hålla KR ansvarig för projektledarens agerande visavi klubben.

Tillit i intersektoriell organisering
Projektet tillhandahåller aktuella empiriska exempel på hur socialt- och
samhällsentreprenörskap kan organiseras i intersektoriella partnerskap.
Analytiskt kan det vara fruktbart att skilja mellan å ena sidan intersektoriella strukturer och å andra sidan intersektoriella processer. Det
aktuella projektet kan ge exempel på att parterna har (om än bristfälligt)
försökt tydliggöra en struktur för samverkan som anger vad respektive
organisation kan förväntas bidra med i och få ut av partnerskapet. I
projektet har parterna emellertid också visat prov på konkreta samverkansprocesser. I den inledande fasen av projektet förekom sådana
verksamhetsnära intersektoriella processer exempelvis i samband med
att projektbeskrivningen utformades. Som påpekats etableras på kort
tid ömsesidighet och tillit mellan deltagarna vilket gjorde det möjligt
att utveckla ett projekt som organisationernas representanter kunde
underteckna efter ett par månaders arbete. Det bör emellertid understrykas att endast ett fåtal personer från respektive organisation deltog i
arbetet i det inledande skedet. En handfull personer var inblandade när
den grundläggande idén utformades tillsammans med projektets syfte,
ekonomi och hur det hela organisatoriskt ska hållas samman. Tilliten
etableras alltså mellan personer snarare än mellan organisationer.
Om tillit betraktas som ett ”state of mind” enligt vilket den ena
parten är villig att acceptera viss sårbarhet gentemot den andra partens agerande (Tillmar, 2002) så följer att båda parter kan medverka
till att tillit etableras genom tillitsskapande handlingar. När samordningsförbundets chef (enligt vad som berättats ovan) på ett tidigt stadium deklarerar att hen är beredd att ta kostnaden för en handledare
om föreningen är villig att gå in i ett samarbete, så är det ett exempel på
ett tillitsskapande agerande som antagligen skapade de mest basala förutsättningarna för att den intersektoriella samverkansprocessen skulle
ta fart. Omvänt, när ordföranden i FK cyniskt konstaterar (på tu man
hand med KR) att projektet antagligen kommer att haverera men att de
inte tar någon finansiell risk så är det tvärtom ett exempel på hur den
ena parten uppenbarligen inte är beredd att visa sig sårbar gentemot

131

anders hallqvist & malin tillmar

den andra. När frågan om ägarskapet diskuteras visar det sig emellertid
att det finns reservationer också från offentlig sektor när det gäller tillit.
FK kan inte bli projektägare eftersom någon av samordningsförbundets parter enligt samordningsförbundets policy måste äga projektet.
Detta kom att innebära en osäkerhet och otydlighet i ägarskapet och
ledningen av projektet.
Även under projektets andra fas kan iakttas verksamhetsnära intersektoriella processer, exempelvis när platsannonsen utformades och när
anställningsintervjuerna genomförs. Alla parterna är konkret delaktiga
i dessa processer, vilket framgår i berättelsen ovan. I detta skede har de
facto den ömsesidiga tillit och samverkan som under den första fasen
enbart förekom mellan några få enskilda personer kommit att gälla
flera inom organisationerna. Svårigheterna i detta skede gällde främst
rekryteringen av deltagare. Varför var det så svårt att rekrytera? Sannolikt måste förklaringen sökas i flera olika omständigheter men att
döma av yttranden från centralt placerade tjänstepersoner tar det tid för
verksamheter att vinna insteg och tillit hos arbetsförmedlingens handläggare. Och den är nödvändigt för att handläggarna i nästa steg ska
rekommendera sina klienter en specifik praktik- eller arbetsträningsplats. Samordningsförbundet lägger därför ner ett stort marknadsföringsarbete på att informera arbetsförmedlingens medarbetare om sina
olika projekt. Initialt etablerades tillit mellan organisationerna förhållandevis snabbt mellan dem som kom överens om projektet. I nästa
skede, när projektidén skulle flytta ner i organisationerna, så var det
dock svårare och det gick betydligt långsammare.
Etableringen av intersektoriell tillit i förhållandet mellan arbetsförmedlingen och olika organisationer som erbjuder praktik och arbetsträning försvårades ytterligare av det förhållandet att Arbetsförmedlingen
och specifikt de arrangemang som kringgärdar jobb och utvecklingsgarantins ”fas tre” utsattes för omfattande och skarp kritik innan och
under projekttiden. Innebörden i uttrycket ”fas tre” kom också att
användas som benämning på de personer som deltog i verksamheterna,
och blev följaktligen ett tillhygge i processer av social kategorisering.
Redan ”arbetslös” kan fungera stigmatiserande. Med etiketter som
”fas-treare” särskiljs i retoriken en delmängd av kategorin ”arbetslösa”
som anses har större svårigheter än övriga i kategorin att komma till en
ny anställning. På samma sätt som olika diagnoser och uttryck som ”läs
och skrivsvårigheter” har visat sig förmögna att tillägna sig barn (ref)
så har ”fas tre” förvånansvärt snabbt blivit ett redskap i olika typer av
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retoriska och politiska strider. Ordens styrka kan förklaras med hänvisning till de processer av stigmatisering och erfarenheter av missaktning
som perioder av arbetslöshet fortfarande ger upphov till. Det mediala
och politiska debatterna innebär att tilliten till Arbetsförmedlingen
som organisation knappast har stärkts och att organisationen och dess
enskilda handläggare måste agera väldigt försiktigt för att undvika att
drabbas av ytterligare kritik från pressen. En form av kategoribaserat
misstroende (Tillmar, 2002) hindrade således utvecklandet av förtroende mellan organisationerna.
I projektets tredje fas kom den grad av tillit som tidigare funnits i
samarbetet att sättas på hårda prov. Den intersektoriella karaktären av
det sociala entreprenörskapet förändrades från att initialt ha varit verksamhets- och processorienterat till att alltmer kretsa omkring strukturer för samverkan, det vill säga formella aspekter och avtalsskrivningar
som anger vad parterna kan förvänta sig av varandra. Om parterna
initialt arbetade mot ett gemensamt mål så kom förhållandet mellan
parterna alltmer att likna ett förhållande mellan kund och tjänsteleverantör. Därtill kom de kulturella skillnaderna mellan organisationerna
allt mer upp till ytan. Tillit i intersektoriell organisering har antagligen
en av sina större utmaningar i de skillnader avseende kultur och ”logik”
som föreligger mellan ideell, offentlig och privat sektorer som bland
annat yttrar sig i olika praxis när det gäller graden av formalisering (jfr.
Berglund et al., 2012).
Hur kan vi förstå de processer av tillit och misstroende som uppenbarligen äger rum inom ramen för dessa former av intersektoriell organisering? Ett alternativ är att betrakta det som sker i organiseringen i
termer av bristande kategoribaserad tillit (Tillmar, 2002), eller kanske
t o m kategoribaserat misstroende, mellan personer från olika sektorer. Detta kategoribaserade misstroende kan i vissa fall (som när det
gäller spörsmålet om arbetsmiljö), i sin tur förstås genom sektorernas
olika strukturella och/eller institutionella ramverk. I andra fall, som i
frågan om (miss)skötseln av maskiner och planer, kan det också vara
förutfattade meningar och mer eller mindre omedvetna kognitiva och
sociala processer. Längre ner i organisationerna, där människor inte
hade hunnit skapa specifik tillit till varandra var detta ett större problem
än på ledningsnivå. På ledningsnivå fanns inledningsvis tid att skapa
specifikt förtroende mellan de initiativtagare som sedan bar projektet
genom de kritiska faserna. Såtillvida som tillit förutsätter erfarenheter
av den andra parten, krävs tid för interaktion också mellan personer
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som befinner sig på andra positioner i organisationerna för att tillit ska
etableras.
Ytterligare en pusselbit har att göra med den beredvillighet att lida förlust och ta risker för det gemensammas bästa som parterna visar varandra.
I det aktuella fallet reagerade den i ekonomiskt avseende svagare ideella
sektorn kraftfullt varje gång föreningen riskerade lida någon form av
ekonomisk förlust på grund av samarbetet. Till bilden hör att supportrar, spelare och tränare i ett fotbollslag inte sällan utvecklar ett kärleksförhållande till sin klubb som kan yttra sig inte bara i hängivenhet och
engagemang utan också – som myntets baksida – i en slags protektionism eller stark reservation när det gäller att utsätta den egna organisationen för förluster av olika slag – oavsett hur stor den vinst är som man
måhända skulle kunna göra kan göra på basis av ett gränsöverskridande
agerande. Klubben och anläggningen blir en skyddsling som man är
skyldig att försvara. En tjänsteman i offentlig förvaltning har antagligen
inte – på gott och ont – samma hängivna relation till sin organisation
och har kanske därför lättare att ta risker. Man bör också väga in det faktum att föreningen i det aktuella fallet antagligen uppfattar sig själv som
den i ekonomiskt avseende svagaste parten i partnerskapet. Inte minst
i en svensk tradition av folkhemsideologi kan det vara svårt för ideell
sektor att utveckla ett ”myndigt” förhållande till (representanter för)
offentlig förvaltning (eller för den delen privata näringsidkare som inte
sällan presenteras som svaga föreningars välgörare).
En komponent i förståelsen av tillit i intersektoriell organisering som vi
kan peka på här rör därför de enskilda deltagarnas personliga relation
till sin respektive organisation och vad denna betyder för deltagarnas
beredskap att sätta den egna organisationens väl och ve på spel genom
inter-organisatorisk samverkan.

Organisatoriska utmaningar över tid
och på olika organisatoriska nivåer
På basis av studien kan man hävda att tillit mellan enskilda personer
är en nödvändig men inte tillräckligt möjlighetsbetingelse för att tillit
mellan organisationer ska etableras. I tider när policymakare, beslutsfattare och finansiärer efterfrågar nydanande intersektoriella arrangemang kan det finnas anledning till påpekandet att expansiva gränsöverskridande initiativ och handlingar antagligen behöver motsvaras av
ett motsvarande arbete inom den egna organisationen – för att tillit
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ska etableras inte bara mellan personer utan också mellan organisationer. I synnerhet när en ideell förening eller någon annan icke hierarkisk
organisation deltar i interorganisatorisk samverkan torde detta vara ett
observandum. Ledningen och styrningen av offentliga organisationer
skiljer sig från ledningen och styrningen av en ideell förening, vilket
givetvis har betydelse när så olikartade organisationer ska samverka.

Offentlig sektor och
intersektoriell organisering
Som påpekats ovan finns det exempel på att organisationer inom offentlig sektor söker nya och samarbetsinriktade sätt att förhålla sig till ideell
sektor. De regionala samordningsförbunden utgör sådana exempel men
även Leaderkontoren och Överenskommelsen (jfr. Hallström, 2014).
Initiativ som dessa kan mötas med misstänksamhet och betraktas som
uttryck för att politiker och policymakare vill slå mynt av människors
idealitet. Eller det kan betraktas som en strävan mot ett samhälle med
stärkt civilsamhälle och socialt kapital (i Putnams mening). Organisationer som de nämnda kan betraktas som exempel på hur offentlig sektor utvecklar nya organisationer som ges större frihetsgrader och med
tillhörande entreprenöriella ambitioner. Det offentliga Sverige tycks
vilja ta konkreta steg mot ett mindre formalistiskt förhållningssätt till
både privat och ideell sektor.

Intersektoriell tillit
och interaktiv forskning
I detta kapitel utgår vi från en forskningsmetod enligt vilken en av medförfattarna (Anders) i hög grad varit delaktig i det projekt som studerats. Metoden påminner om aktionsforskning, men eftersom den andra
medförfattaren (Malin) har eftersträvat en kritisk distans kan metoden snarare hänföras till vad Helixforskare kallar interaktiv forskning
(Svensson, 2002). En annan forskningsstrategi med liknande ”participatoriska” inslag har föreslagits av Johannisson (2005). Johannisson
talar om iscensättande forskning, vilket innebär att forskaren själv startar
upp (iscensätter) ett projekt att beforska. I det föreliggande exemplet
har en av oss varit iscensättande (även om forskning inte var syftet vid
projektstart). Balansen mellan närhet och distans till studieobjektet
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(Molander, 1993) har alltså hanterats genom en tydlig rollfördelning
mellan forskarna. Den iscensättande forskaren har stått för en hög grad
av närhet och forskaren som inte varit involverad i projektet har i stället medverkat med teoretiska/begreppsliga kunskaper och analytiskt
arbete.
Tillitsaspekten är även metodologiskt relevant i såväl interaktiv
forskning som forskning om känsliga social frågor, som t.ex. tillit (Tillmar, 2012). Det studerade projektet visar också på betydelsen av mäklande handlingar över sektorsgränser och illustrerar hur intersektoriellt
organiserat samhälleligt entreprenörskap förutsätter att två eller flera
parter identifierar gemensamma intressen, möts och dryftar dessa på
ett sådant sätt att en övertygelse växer fram om att samverkan är både
möjlig och önskvärd. Om sådana möten ska komma till stånd underlätter det kraftigt om någon eller några mäklar, det vill säga övertygar
parterna om att närma sig varandra.
Att lyckas med uppgiften mäkla mellan sektorer, eller ”gifta samman” som det heter ibland, förutsätter att mäklaren har access till och
viss legitimitet hos båda parter, samt att hen lyckas presentera sitt case
med viss trovärdighet. Som drivande part i projektet har KRs mäklande
arbete antagligen underlättats av att han genom sin forskning har erfarenhet av både arbetsmarknadsfrågor, offentlig förvaltning, projektarbete och därtill varit delaktig i det intersektoriella forskningsprogrammet HELIX VINN Excellence center. Kan det möjligen vara så att det
partnerskap som etablerades runt arbetsmarknadsprojektet har forskningsprogrammet HELIX som sin stora förlaga? Kan det vara så att
arbetssättet och förmågan att röra sig tvärsektoriellt mellan sektorer
och organisationer är en förmåga eller en handlingsstrategi som förvärvats genom deltagande i praxisnära interaktiv forskning? Kan det också
vara så att forskningshandledaren och entreprenören Ellström – som
tillika är föremålet för denna festskrift – i sitt agerande framställer ett
idealtypiskt förhållningssätt för den här typen av entreprenöriellt handlande? Förekomsten av tillit i intersektoriell organisering är i så fall beroende inte bara av specifika organisatoriska karaktäristiska utan också
av aktörer i betydelsen individer som överskrider sektorsgränser, binder samman sinsemellan olikartade organisationer och verksamheter
genom ett engagerat förhållningssätt och retoriska färdigheter. Inom
ramen för Helix är det också mycket tydligt hur relationer mellan forskare och näringslivets parter i många fall bygger på mångårigt samarbete och ömsesidig tillit.
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