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Abstract 

This is an empiric, qualitative, case study of cooperation between two public 
organizations in Ystad, Sweden (Försäkringskassan and Ystad kommun). The aim 
of the study is to illuminate why they cooperate and what happen with the idea to 
cooperate and the organizations when they do. The theoretical tools used are 
influenced by institutional theory. A translationmodel is used to illustrate what the 
local actors do with the idea when a decision is made to adopt it and how it affects 
the actors. The study suggests that the cooperation in Ystad called One Stop Shop 
is partly done because it’s a popular way of organizing public organizations in 
Sweden and partly because försäkringskassan, aim to upgrade their organization 
identity. Problems regarding translation of the idea seem to be the definition of 
cooperation and what the different actors think is possible to achieve. The 
differences in definitions are more striking between central authority and local 
actors than between the two locally based actors. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

År 2002 bedrevs det i Sverige mer än 2500 projekt där offentliga organisationer 
på olika vis samverkade (Jansson 2002 s.3 jfr även SOU 1996:85, Stenberg 1999). 
Även om de på flera sätt skiljde sig åt hävdar Jansson (2002 s.3) att den 
gemensamma nämnaren för projekten var att ”reducera hinder som byggs upp när 
myndigheter av olika slag agerar var för sig”. 

Det är inget nytt fenomen att samverka utan har i större eller mindre 
utsträckning funnits så länge välfärdsstaten existerat. Det nya dock, hävdar 
Danermark (1999 s.9), är att ”samverkan inte längre är något de olika aktörerna 
kan välja att göra eller inte göra” utan menar att det idag är en nödvändig 
arbetsform för att över huvudtaget kunna klara verksamheten. Det tycks också ha 
skett en förändring i förhållandet till samverkan, där man före 1996 motiverade 
projekt genom exempelvis ekonomiska besparingar, medan det efter 1996 blivit 
ett så inarbetat och legitimt begrepp att det nästan blivit självmotiverade (Stenberg 
1999 s.26). Vi har i Sverige en projektkultur ”där samverkan blivit en självklarhet 
– en dominerande norm” (Hertting (2003 s.321). Røvik (2000 s.13) kallar ett 
koncept som på ovan beskrivna sätt ”uppnått status som en förebild för flera 
organisationer” för organisationsrecept och definierar det som ”ett legitimerat 
recept på hur man bör utforma delar av en organisation”. Det verkar alltså inte 
råda någon tvekan om att man i offentliga organisationer skall och också ofta 
arbetar i samverkande former.  

I SOU 1996:85 (s.35) illustrerar man problematiken som motiverar samverkan 
mellan offentliga organisationer genom en metafor av ett hus bestående av flera 
våningar byggda med separata trapphus. I detta hus ”finns samhällets samlade 
skyddsnät” (Danermark 1999 s11). Högst upp sitter regering och riksdag, i 
våningen under hittar vi centrala myndigheter, under dem de regionala aktörerna 
och på bottenvåningen sitter lokala försäkringskassorna, socialkontor etcetera. 
Egon Jönsson, som gjort undersökningen, menar att det sällan är några problem 
om du som individ besöker Ett trapphus men att det lätt uppstår svårigheter då du 
behöver hjälp och stöd från myndigheter som sitter i skilda trapphus (SOU 
1996:85 s36). De är olika myndigheter med annorlunda sätt att arbeta, skilda 
regelverk och kulturer vilket kan sägas försvår kontakterna mellan de olika 
hyresgästerna i byggnaden (ibid.). 
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1.2 Lokalt exempel 

Som ett svar på denna metafor har man i Ystad startat ett samverkansprojekt kring 
handikappfrågor där ett led i projektet varit att huvudaktörerna 1: kommunens 
LSS2-verksamhet och försäkringskassans handikappcentra, flyttat in under samma 
tak och i gemensamma lokaler. Projektet går under namnet One Stop Shop och de 
inledande tankarna har varit att underlätta för funktionshindrade eller föräldrar till 
funktionshindrade barn att få information om det stöd och den hjälp som individen 
har rätt till. Att minska antalet myndighetskontakter, få bättre samordning, 
samverkan och myndighetsövergripande helhetssyn. En vision har funnits som 
namnet antyder om ”One-Stop”. En plats dit du går för att få den samlade 
information som finns att hämta kring funktionshinder. Målgruppen för projektet 
har initialt avgränsats till invånare i Ystad kommun. Projektet var det första och är 
det längst gångna utav nu fyra delprojekt som alla går under samma namn men 
har något olika inriktningar inom det handikappolitiska fältet och finns belägna på 
skilda orter i Sverige. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Även om samverkan är en mycket utbredd projektform i Sverige och de offentliga 
organisationerna fått direktiv att samverka så är kunskapen om fenomenen ”minst 
sagt svävande och spridda” och det ”behövs en våldsam kunskapsgenerering såväl 
praktiskt som teoretiskt… på alla tänkbara områden” (Stenberg 1999 s.281) 
Dessutom är det ”samhällets pengar som avverkas eller samverkas kring, för 
samhällets medborgare” vilket gör generering av kunskap om hur samverkan kan 
och ska fungera, motiverad (ibid.)  

 
Syftet med denna uppsats är att undersöka samverkansprojektet One Stop 

Shop i Ystad och på vilket sätt det påverkar och påverkas av de olika aktörerna. 
Omformulerat i frågor undersöker jag: Varför samverkar man?, vad och vilka 
påverkar projektets utformning?, Hur påverkar de och vilka har effekterna varit?  

 
Uttryckt i i Røviks (2000) terminologi intresserar sig denna undersökning av 

vad man i Ystad gjort med ”receptet” att samverka mellan myndigheter och vilken 
inverkan det har haft på de olika aktörerna. Projektet i Ystad är i något man kan 

                                                                                                                                                         
 

1 Andra aktörer är Arbetsförmedlingen, Vuxenhabiliteringen, Barn och ungdomshabiliteringen och 
ett antal brukarorganisationer. 
2 LSS är en förkortning av Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
LSS-verksamheten inom Ystad kommun är således personal som arbetar i huvudsak med åtgärder 
som regleras av denna lag. 
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kalla adoptionsfasen, då de valt att samverka och nu försöker få den samverkan att 
fungera genom att diskutera och formulera vad man kan och vill göra.  

Utöver att empiriskt, och teoretiskt, bidra med kunskap om samverkan överlag 
och One stop Shop i Ystad i synnerhet hoppas jag även att studien kan vara till 
hjälp vid det fortsatta arbetet i Ystad och övriga delprojekt.  

1.4 Disposition 

Efter att nu förklarat mitt syfte och mina frågeställningar samt introducerat ämnet 
för uppsatsen redogörs mer ingående än ovan vad One stop Shop i Ystad är och 
hur det har organiserats. I kapitel tre beskrivs sedan och motiveras de 
metodologiska överväganden som gjorts genom studien. Detta följs i kapitel fyra 
av de teoretiska verktygen vilka legat till grund vid analysen av fallet. Dessa 
består av begrepp och ”modeller” för att förstå samverkande organisationer samt 
teorier om idéers inresa i organisationer, såkallad översättning. Då en uppsats 
består av en mängd teoretiska och metodologiska övervägande finns det även 
diskussioner kring dessa i andra delar av uppsatsen, men huvuddelen återfinns i 
kapitel tre och fyra. I kapitel fem undersöks på vilket sätt man i Ystad motiverats 
att samverka, vilka som deltagit och påverkat. Sjätte kapitlet behandlar den lokala 
översättningsprocess som påbörjats i Ystad och vad den inneburit. Sjunde och 
sista kapitlet är en sammanfattande slutdiskussion.  
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2  One Stop Shop i Ystad 

För att kunna säga något om införandet av ett recept på bra organiserande kan det 
vara en fördel att ha en god uppfattning om hur organisationen ser ut, i vilken 
receptet förväntas adopteras. I detta kapitel görs en deskriptiv analys av One Stop 
Shop där redovisning av aktörerna görs och i vilken kontext de befinner sig.  

2.1 Bakgrunden till projektet  

Projektet i Ystad, vars målgrupp är funktionshindrade och föräldrar till 
funktionshindrade barn, var från början ett initiativ från försäkringskassan.  En 
central diskussionsgrupp bestående av försäkringschefer från olika kontor hade en 
längre tid undersökt möjligheten att ”få till ett One stop i Skåne” (Projektledare 
2006-04-27).  

Begreppet One Stop Shop används framförallt i den privata sektorn och 
innebär en möjlighet för kunden att komma till En plats och handla flera olika 
produkter från olika företag3. Speciellt populärt är fenomenet på Internet med 
sidor som ebay.se, tradera.se eller blocket.se, där du utifrån en plats kan köpa allt 
ifrån klistermärken och husdjur till TV-apparater och husbilar. Begreppet 
omnämns även i diskussioner kring den såkallade 24-timmarsmyndigheten eller e-
government  där liknande tankar om En ingång finns (Lambrou 2003 s.489f, 
statskontoret.se 2006).  

Samtidigt som projektet centralt diskuterades togs ett lokalt initiativ i Ystad 
2004 då ”bitarna föll på plats genom att det fanns behov i kommunen som 
sammanföll med tankarna i det här projektet, och det var ju att vår LSS 
verksamhet behövde nya lokaler” (handikappkonsulent, 2006-04-21). Projektets 
huvudaktörer har på detta vis blivit försäkringskassans handikappavdelning och 
Ystad kommuns LSS-verksamhet som sedan våren 2005 delar lokaler i Ystad. 
Övriga aktörer i projektet är arbetsförmedlingen, vuxen- och barn- och 
ungdomshabiliteringen4. Utöver de lunchmöten som varit i lokalen, där alla 
myndigheter presenterats sin verksamhet och sig själva, har dessa dock än så 
länge inte varit så delaktiga (projektledaren 2006-04-27).  

                                                                                                                                                         
 

3 Sökningar på google.se och Elin@Lund ger mig flertalet artiklar och texter med exempel dragna 
ur näringslivet. 
4 Barn och ungdomshabiliteringen och vuxenhambiliteringens insatser handlar om rådgivning och 
stöd, behandling, träning, konsultation och information för individer med varaktigt 
funktionshinder (Utkast till folder One-Stop-Shop). 
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De lagmässiga beröringspunkterna som de båda myndigheterna  framförallt har 
att utgå ifrån är LSS, LASS5, sekretesslagstiftningen och förvaltningslagen där det 
i vissa fall finns utrymme för tolkning (ibid.). 

2.1.1 Grupperingar inom One Stop Shop 

Som fig. 01 visar kan man dela in One  
Stop Shop i en central och en lokal 
nivå. På det lokala planet i Ystad finns 
en arbetsgrupp som arbetar med 
praktiska frågor i lokalen 
(projektbeskrivning 2006, projektledare 
2006-04-27). Gruppen består av 
frivilligt anmälda handläggare, 
projektledaren och den administrativa 
samordnaren. Det finns också en 
projektgrupp bestående av 
verksamhetschefer, en administrativ 
samordnare och handläggare från de 
inblandade aktörerna där man bland 
annat arbetar med att identifiera 
beröringspunkter mellan de olika 
aktörerna (ibid.). Dessa punkter, eller 
problemteman har sammanställts och 
ligger nu till grund för ett antal 
nätverksträffar som är inplanerade. En 
annan viktig uppgift för gruppen har 
varit arbetet med en slags karta över 
alla kontakter, resurser och bidrag som 
finns att söka för funktionshindrade. 
Tanken är att kartan skall vara ett stöd 

för handläggare i eftersökning av information. Över projektgruppen finns en 
regional styrgrupp bestående av de samverkande myndigheternas ansvariga. Här 
tas övergripande beslut för projektet i Ystad som exempelvis kan röra 
arbetsuppgifter för projektledaren och den administrative samordnaren. På central 
nivå finns en central styrgrupp bestående av försäkringschefer, en 
huvudprojektledare samt en ansvarig för handikappfrågor från försäkringskassans 
huvudkontor. De övriga delprojekten som ligger under One Stop Shop har också 
tillsammans med Ystadprojektet startat en central arbetsgrupp där 
projektledarna från projekten samlas tillsammans med huvudprojektledaren och 
diskuterar erfarenheter (ibid.).  

                                                                                                                                                         
 

5 LSS – Lagen om assistansersättning, LASS – Lagen om stöd och service åt vissa 
funktionshindrade. 

Fig. 01 – Organisation (utefter Projektbeskrivning 2006-03-16) 
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2.2 Aktörer, lokalen och organisationsförändringar 

Flytten till gemensamma lokaler har inte inneburit att projektet sitter i egna 
lokaler. Från Ystad kommun sitter i huset färdtjänsthandläggare, enhetschefer, 
tillgänglighetsrådgivare, handkappkonsulent och LSS-handläggare. Av dessa är 
LSS-handläggarna  (två st.), handikappkonsulenten och en enhetschef direkt 
berörda av projektet. Från försäkringskassan finns i huset en handikappgrupp, 
pensionsgrupp, sjukförmåner och kundtjänst, där handikappgruppen, tre st. 
handläggare, är den del som berörs direkt av projektet.  

Projektet i sig har två anställda: en projektledare och en administrativ 
samordnare (Styrgruppsmöten 2006-01-19). 

I lokalen är projektet, mätt i antal personer, en minoritet. Detta innebär att 
flertalet som arbetar i huset mycket väl kan vara ovetande om projektets existens  
(FK-handläggare 2006-04-27). I förhållande till försäkringskassan är kommunens 
personal till antalet färre. Lokalen är därutöver byggd för ca 60 personer påpekar 
handikappkonsulten, men ”vi är 85 idag och här väller in folk från alla håll och 
kanter” (Handikappkonsulent 2006-04-21). Anledningen till att det kommer så 
mycket folk har att göra med den omorganisering som ägt rum inom 
försäkringskassan 2005. Den har inneburit att Skåne regionen delats upp i fem 
områden som består av ett antal kommuner men där de mindre kommunerna inte 
får fullvärdiga kontor utan fungerar som mötesplatser (Samordnare 2006-04-16). 
Kompetens från dessa mindre kontor har då fått omplaceras till de fullvärdiga 
kontoren vilket gjort att många flyttats om rent geografiskt (ibid.). Alla de 
inblandade, som intervjuats, tror att detta har påverkat projektet i negativ mening 
och menar att så mycket hänt, personer flyttats, lokalen byggts om m.m., att 
projektet hamnat i skymundan.  

Ytterligare en stor organisationsförändring som ägt rum under loppet av 
projekttiden är förstatligandet av försäkringskassan vilket för försäkringskassan 
betytt en styrning från ett centralt huvudkontor. För projektet har det inneburit 
centrala direktiv vilka bland annat uppmuntrar likformning av de olika 
delprojekten (ibid.).  

2.2.1 Organisationer? 

Jag har valt att se försäkringskassan och Ystad kommun som två organisationer. 
Jacobsen (2002 s.10) definierar en organisation som ”ett socialt system som är 
medvetet konstruerat för att uppnå bestämda mål”. Med denna definition kan 
även One Stop Shop ses som en organisation, om än i något ”lösare” form, men 
med en ambition att forma gemensamma bestämda mål. Var och en av dessa 
organisationer tillhör vad man inom nyinstitutionell teori kallar organisatoriska 
fält. Ett sådant fält består av organisationer som har vissa gemensamma aktiviteter 
och identifierar sig med varandra, även om det självfallet kan finnas stridigheter 
inom fältet (Johnson 2003 s. 74f, Czarniawska 1996 s.73). Røvik (2000 s.154) ger 
som exempel norska kommuner och sparbanker som tillhörande var sitt fält. Man 
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kan i detta fall välja att se de handikappolitiska myndigheterna som ett 
organisatoriskt fält, med bestämda mål, vilket gör att aktörerna i One Stop Shop 
tillhör flera överlappande fält. Som jag skall diskutera lite senare kan dessa fält 
påverka organisationers identitet, vem man vill likna och vem man vill distansera 
sig från (se 6.4). 

2.3 Sju steg till framgång 

Projektledaren har tillsammans med den regionala styrgruppen tagit fram en plan 
för genomförandet av projektet. Planen beskrivs ovan i form av en trappa och 
refereras ofta till under intervjuerna med samtliga deltagare i samtal om projektets 
position och mål. Ett trappsteg behöver inte vara helt genomfört innan arbete med 
andra trappsteg kan ta vid (Projektbeskrivning, 2006-03-06). Vid denna 
undersökningens tidpunkt befinner sig projektet på trappsteg fyra, även om flera 
respondenter menar att de då och då trillar tillbaka på trappsteg ett.  

 
 

Fig. 02 Aktivitet  och åtgärdstrappa (utefter projektbeskrivning 2006-03-06) 



 

 8 

3 Metod 

I en undersökning görs flera medvetna och omedvetna metodologiska 
överväganden. Detta kapitel redovisar och motiverar de medvetna val som gjorts.  

Jag är väl medveten om att min roll som ”forskare” inte är helt fristående från 
det som studeras. I viss mån bär man alltid med sig förutfattade meningar, tidigare 
erfarenheter, syn på världen och dess beskaffenheter vilket kan påverka studiens 
utgång. Men för att tillgodose det man i positivistisk språkdräkt kallar 
intersubjektivitetsproblemet klargörs nedan de ”byggställningar” som använts i 
uppsatsen så att läsaren tydligare skall förstå utifrån vilka metoder och teorier som 
slutsatser dras (Lundquist 1993 s.53).  

3.1 Kvalitativ fallstudie 

Övergripande hamnar de metodologiska verktygen i undersökningen inom ramen 
för en kvalitativ fallstudie. Kva litativ forskning syftar till att klargöra fenomens 
karaktär eller egenskaper, dess innebörd och mening (Widerberg 2002 s.15ff). 
Karaktärsmässigt påminner min undersöknings angreppssätt om Lundkvists (1993 
s.104) beskrivning av fallstudier med; följsamhet, djupgående information, 
djupintervjuer, en jag-du relation till den undersökte och observation inifrån. 
Robert Yin (1989 s.20) menar att metoden är lämplig när ”an how or why 
question is being asked about a contemporary set of events”. Det finns flera olika 
typer av fallstudier men vad de har gemensamt är den empiriska 
forskningsstrategin som undersöker ett nutida fenomen i en samhällelig kontext 
samt att flera olika källor av empiri kan användas (Yin 1989 s.23, Bengtsson 2005 
s.17).  

Beslutet att fokusera på en kvalitativ fallstudie kommer sig av det faktum att 
jag snarare inriktar mig på insikt, upptäckt och tolkning än på hypotesprövning. 
”[G]enom att koncentrera sig på en enda företeelse eller situation [fallet], strävar 
man med detta angreppssätt efter att belysa i samspelet mellan viktiga faktorer 
som kännetecknar företeelsen eller situationen i fråga” (Merriam 1994 s.25). Även 
mitt val av teori (översättningsteori) kan motivera eller snarare sägas förutsätta 
fallstudiemetoden (jfr Johnson 2003 s.23). 

3.1.1 Valet av One Stop Shop i Ystad som fall 

Vid val av fall är det viktigt att man väljer ett tydligt avgränsat system (Merriam 
1994 s.24). Undersökningens fokus riktas mot samverkansprojektet One Stop 
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Shop i Ystad. Fallet är valt av flera anledningar. Som jag nämnt ovan är 
kunskapen om samverkan i stort ”svävande och spridda” och det behövs en 
våldsam kunskapsgenerering av fenomenet (Stenberg 1999 s.281). I de 
undersökningar som är gjorda kring samverkansfrågan ”saknas [dessutom] ofta en 
teoretisk förankring” (Danermark 1999 s.34). Flera undersökningar visar även att 
just försäkringskassans och socialförvaltningens handläggare är de myndigeter 
som har flest kontakter med andra myndigheter vilket kräver en bra samordning. 
Från ett brukarperspektiv efterfrågas det dessutom, i undersökningar som 
försäkringskassan och kommunförbundet gjort av handikappsområdet, samverkan 
för att framförallt minska antalet myndighetskontakter och underlätta 
informationsinhämtning (Danermark 1999 s.37, intervjuer 2006). Det är då viktigt 
att öka kunskap om dessa verksamheters samverkan. Även om 
samverkansorganiseringen i Ystad kan sägas vara i sin inledningsfas kan man 
motivera studier vid början av ett projekt med att ”de mål som etableras från 
början i en offentlig organisations liv kan ha stor betydelse för utvecklingen 
senare och är inte lätt att förändra, även om omgivningarna och kontexten 
förändras” (Christensen 2004 s.63 jfr även Danermark 1999 s.36).  

3.1.2 Fallstudiemetodens svagheter 

Kritiken mot fallstudier handlar ofta om möjligheten till att använda resultaten i 
andra sammanhang än i det undersökta fallet. Man menar att slutsatser inte direkt 
kan överföras till andra fall, men Yin (1989) påpekar att resultaten kan relateras 
till teorier. Den generalisering som kan komma ifråga blir följaktligen utifrån en 
fallstudie, en analytisk generalisering från empiriska data till teoretiska utsagor 
om problemområdet (Åström 2004 s.64 jfr även Merriam 1994 s.71f) Flyberg 
(Bengtsson 2005 s.18f) anser därutöver att metoden är missförstådd och 
argumenterar för att det mycket väl går att generalisera utifrån enstaka fall och att 
dessa fall är centrala för vetenskaplig utveckling. Johnson (2003 s.28) menar 
också att fallstudier kan ”peka på lokala variationer och leda till utveckling av en 
mer specifik teoretisk förståelse av det lokala sammanhanget”. 

3.2 Material och empiri  

Vid insamlingen av empiri utgår studien ifrån vad man inom 
implementeringsforskningen kallar ett ”nerifrån och upp perspektiv”. Strategin tar 
sin början i vad som faktiskt sker i verksamheten. Metoden grundar sig på 
antagandet att vad som händer på en lägre nivå inom förvaltningen mycket väl 
kan vara det som formar den faktiska politiken (Sannerstedt 1997 s.22ff). Som en 
konsekvens av detta antagande fokuseras, åtminstone till en början, insamlandet 
av empiriskt material till företeelser på en lägre nivå inom förvaltningen. Valet av 
denna metodologiska utgångspunkt handlar till en stor del om en avvägning av 
vilken strategi som bäst förklarar den undersökta processen (ibid.). 
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3.2.1 Inledande efterforskning  

Inledningsvis förekom ett möte i Helsingborg med projektledaren och 
försäkringskassans utredare där möjlighet gavs att presentera syftet och 
frågeställningarna för denna undersökning. De berättade om projektet och delgav 
mig material i form av dagsanteckningar från styr- och projektgruppen, de 
centrala direktiven och annan, för uppsatsen relevant information. Korrespondens 
mellan mig och de båda har fortgått under studiens gång via e-post och telefon.  

3.2.2 Samtalsintervjuer  

Studiens empiriska material har till stor del införskaffats via intervjuer och då vad 
man i metodlitteraturen kallar samtals- eller semistrukturerade sådana. Den 
kvalitativa samtalsintervjun har till ”syfte att erhålla beskrivningar av den 
intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Kvale 
1997 s.13) Intervjuer av detta slag lämpar sig bra då forskaren inte har stora 
kunskaper på området som undersöks och/eller då resultatet förväntas säga något 
om människors vardagliga erfarenheter (Esaiasson 2003 s.280). Vid intervjuerna 
har jag utgått ifrån en mall6 med enkla, vittomfattande frågor utformade utifrån 
teman i syfte att ”framkalla spontana beskrivningar som är baserade i 
intervjupersonernas egen verklighet” (Esaiasson 2003 s.290). Intervjuerna har 
som överskriften antyder en samtalskaraktär och följdfrågor har av naturliga skäl 
skiljt sig åt mellan intervjuerna. Mallen har även använts för att efter avslutad 
intervju säkerställa att respondenten berättat om de teman som är ämnet för 
studien. Den har också som funktion att möjliggöra korskontroller mellan olika 
källor, så kallad triangulering (Merriam 1994 s.179). Intervjuerna har spelats in på 
band för att under intervjun ge respondenten min fulla uppmärksamhet och kunna 
ställa relevanta följdfrågor. Intervjuerna har sedan transkriberats för att underlätta 
vid analysen. 

3.2.3 Urval 

Vid val av respondenter väljer man de som kan ”förväntas omfatta ett koncentrat 
av kunskap med avseende på det forskningsproblem som man står inför” 
(Esaiasson 2003 s.287).  

Alla direkt involverade i projektet har intervjuats. Möjligen kunde även 
intervjuer ha gjorts med aktörer vars delaktighet i projektet hittills varit indirekt. 
Men vid de sista intervjuerna erfors vad man kallar teoretisk mättnad, alltså 
upplevelsen av att ytterligare intervjuer inte hade tillfört information av väsentlig 
betydelse (Esaiasson 2003 s.288). Sammanlagt intervjuades nio personer: samtliga 

                                                                                                                                                         
 

6 För frågemall se bilaga Ett. 
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handikapphandläggare från försäkringskassan, båda handläggarna från Ystad 
kommuns LSS-verksamhet, enhetschefen från Ystad Kommun, 
Handikappkonsulenten från Ystad kommun, projektets administrativa samordnare 
samt projektledaren.  

Avsikten var att intervjua individer på olika nivåer, hierarkiskt sett, inom båda 
organisationerna men försäkringskassans chef var dessvärre sjukskriven sedan ett 
par månader tillbaka och fanns då inte tillgänglig7. För att kompensera denna 
”förlust” intervjuades Ystad kommuns Handikappkonsult som i flera år tidigare 
arbetat på försäkringskassan och nu även är involverad i projektet.  

Samtliga intervjuer gjordes i projektets lokaler i Ystad, vilket också gav insyn 
i vilken kontext projektet äger rum, var och hur man sitter, fikar, äter lunch och tar 
rast och så vidare.  

Handläggarintervjuerna gjordes som två separata gruppintervjuer. Dessa 
”fokusgrupper” kan vara till fördel då de minskar intervjuarens styrande roll. De 
data som kommer ur dessa intervjuer visar på hur ”… deltagarna tillsammans 
tänker kring ett fenomen…” (Esaiasson 2003 s.288). Handläggarna har samma 
arbetsuppgifter och kunde på detta vis komplettera varandras historier. Vid vissa 
punkter fanns olika uppfattningar mellan handläggarna och detta har noterats.  

Jag har valt att inte nämna några namn, men behållit titlarna då jag refererar 
till intervjuerna. Det kan vara betydelsefullt huruvida utsagan kommer ifrån 
handläggare, en projektledare eller chef. Undersökningens teorier uppmuntrar 
också en analytisk skillnad mellan olika nivåer (se 4.3). 

En sista kommentar kring intervjuerna är att det vid samtliga deltog en 
internutredare från försäkringskassan vars uppgift var att utvärdera projektet. 
Detta visade sig vara till stor fördel då vi efter intervjuerna kunde samspråka och 
jämföra våra upplevelser. Utredaren kunde också delge mig ren faktainformation 
kring lagar och regler t ex. Utredaren hade en del frågor till respondenterna som 
inte var direkt relevanta för denna studie men som givit mig en bredare 
kunskapsbas att utgå ifrån och lede ibland in på diskussioner som i efterhand visat 
sig relevanta för studien8.  

3.3 Andra källor 

En omfattande litteraturstudie har också gjorts kring forskning om samverkan, 
tidigare samverkansutredningar, propositioner och SOU som har med samverkan 
och handikappolitiken att göra. För att klara av uppgiften som tagits an har även 
en ansenlig mängd teori och metodlitteratur genomgåtts samt en mindre studie 
kring organisationskultur vilket har vidgat min förståelse och varit till god nytta 
vid intervjuerna.  

                                                                                                                                                         
 

7 Försök gjordes att få chefen att ställa upp, men avböjdes. 
8 Jag vill här passa på att tacka Försäkringskassans utredare för inspiration, information och 
sällskap vid intervjuerna.  
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4 Teoretisk analysram 

Det som här valts att kallas för analysram är det ramverk av teoretiska verktyg 
som legat till grund för analysen. Först redovisas de metateoretiska 
utgångspunkter i termer av aktörer och strukturer och på vilket sätt jag ser på 
förhållandet dem emellan. Efter detta följer det för studiens så centrala begrepp: 
samverkan, vilket ställs i relation till integrationsbegreppet (ex: Rechtman 2004, 
Danermark 1999, Arsenault 1998). Detta ger en möjlighet att tydligare förstå 
själva fenomenet och samtidigt förhålla det till olika utsagor i fallet, om hur 
samverkan är, har varit eller borde vara. Sedan argumenterar flera forskare som 
tidigare intresserat sig av samverkande offentliga organisationer för en analytisk 
modell bestående av fyra nivåer, eller domäner för att tydligt urskilja vilka 
aktörsnivåer som kan påverka, och påverkas av projektet (Danermark 1999, 
Olsson 1988, Sunesson 1981).  

Utöver dessa något abstrakta teorier är undersökningens mer handgripliga och 
huvudteoretiska angrepp en teori om spridning och översättning av idéer vilket 
kommer behandlas mer i detalj i samband med analysen i kapitel fem och sex. 
Detta i rent pedagogiskt syfte då de två första ”modellerna” snarare är redskap jag 
använder för att strukturera materialet, medan översättningsteorin är mer konkret 
och tätt knytet till empirin. Översättningsteorin handlar kortfattat om att lokala 
aktörer, såsom försäkringskassan och Ystad kommun, omformar och översätter 
idén om samverkan för att anpassa den till en lokal kontext (jfr Røvik 2002, 
Johnson 2003).  

Teorianvändningen är väldigt central och hjälpsam vid analysen men en viktig 
anmärkning är dock ”att det är innebörden i data [empirin], inte teorierna, som ska 
utgöra den helhetsbild som blir resultatet av våra tolkningar” (Nyström 2002). 

4.1 Aktörer och strukturer 

Mer eller mindre all samhällsvetenskap kan beskrivas i termer av aktörer och 
strukturer (Johnson 2002 s.97). Men en skillnad kan ligga i forskares uppfattning 
om betydelsen av dem båda och på vilket sätt de påverkar varandra. Vissa hävdar 
strukturers betydelse framför aktörers och vice versa medan ett flertal 
argumenterar för nödvändigheten av båda, eller rättare sagt omöjligheten att skilja 
dem åt. Jag menar likt Giddens, Lundquist, Rothstein med flera, att begreppen 
aktör och strukturer blir meningsfulla först i relation till varandra (Johnson 2002 
s.97, Lundquist 1987 s.37 Rothstein 1988 s.26). Johnson (2002 s.97) beskriver 
förhållandet: ”aktörer konstitueras av strukturer, som i sin tur genereras och 
reproduceras av aktörer”. I studier av översättning på lokal nivå anser jag därav att 
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uppmärksamhet måste läggas vid såväl aktörer som strukturer och framförallt 
förhållandet dem emellan.  

Det råder delade meningar om hur man definierar strukturer respektive 
aktörer. Här argumenteras på samma sätt som Giddens för att begreppet aktör 
innebär en förmåga att handla annorlunda, alltså är begreppet avhängigt reell 
handlingskapacitet och kan innefatta såväl individer som grupper av individer 
(Johnson 2002 s.102). I mitt fall: en handläggare på försäkringskassan kan vara en 
aktör samtidigt som denna på ett annat plan ingår i kollektivet 
handikappshandläggare, eller försäkringskassan, vilka som grupp kan agera som 
en aktör. Med strukturer menar jag likt Johnson (2002 s.100) mönster med viss 
varaktighet eller som Lundquist (i Johnson s.101) uttrycker det: olika mönster av 
handlingar och idéer som har diverse resurser knutna till sig. I detta fall kan man 
exempelvis se de olika organisationernas identiteter eller de organisatoriska fälten 
som nämndes ovan, som strukturer vilka kan påverka, och påverkas av, såväl 
enskilda aktörer som kollektiv (jfr Czarniawska 1996 s.73).  

Denna aktör-strukturansats innebär alltså att de båda fenomenen är oskiljbara 
och i ständig i interaktion med varandra (jfr Sztompka 1993 s.216). 

4.2 Samverkan som begrepp 

Samverkan förekommer som begrepp i ”alla tänkbara former av verksamheter 
som omfattar någon typ av kommunikation mellan aktörer” (Stenberg 2000 s.26). 
I en statlig utredning kring lokala samverkansprojekt definierar man samverkan 
som något som ”kan ske mellan olika myndigheter, organisationer och 
förvaltningar på organisationsnivå, men även mellan enskilda individer och 
myndigheter, organisationer och förvaltning” (SOU 1996:85 s.26, jfr även SOU 
1995:142). Man har här valt en väldigt vid definition och det är enkelt att förstå 
både Stenberg (2000) och Fridolf (1997) som menar att definitionen är så vid att 
den nästintill blir innehållslös. För att nyansera begreppet kan man förhålla det till 
integrationsbegreppet (ex: Danermark 1999, Rechtman 2004, Arsenault 1998, 
SOU1996:85, Westrin 1988). ”Begreppet integration syftar på i vilken 
utsträckning olika aktörers problembeskrivningar, insatser och åtgärder samt mål 
står i överensstämmelse med varandra” (SOU1996:85 s.80) 

Om försäkringskassans handläggare och LSS-handläggarna beskriver problem 
olikartat, har skilda mål med verksamheten och vidtar skilda åtgärder för att lösa 
problemen kan man tala om en brist på integration. En svårighet kan dock vara att 
bestämma vilken grad av integration som är önskvärd. ”Sett ur organisationens  
synvinkel finns det ofta fördelar med att bedriva verksamheter sektoriellt. Därtill 
kommer också problemet att integration av en myndighets verksamhet med en 
annans har sitt pris i form av tid, ekonomiska och personella resurser. Fördelarna 
är vanligtvis inte lika lätta att se” (SOU1996:85 s.80) 
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För att illustrera det ovan beskrivna kan man se integration som liggande 

utefter en axel där samverkan i ena änden är helt integrerad eller sammansmält: 
flera verksamheter slås samman och de flesta uppgifterna blir gemensamma. 
Medan den i andra änden är mer ”lös”, bestående av konsultation eller samråd: 
tillfälliga insatser från en verksamhet till en annan. One Stop Shop i Ystad 
använder sig av definitioner som kan beskrivas i termer av mer eller mindre 
integrerad samverkan, där deras definition av samverkan (målet) likt modellen 
ovan hamnar någonstans mitt på skalan (One Stop Shop 2005-03-01).  

4.3 Fyra domäner inom offentliga organisationer 

För att undersöka relationen mellan offentliga organisationer argumenterar flera 
författare för en analysmodell bestående av fyra nivåer, eller domäner9: en 
politisk-, en administrativ-, en professionell-  och en brukardomän (Olsson 1988 s. 
14ff. Danermark 1999 s.60. Sunesson 1981 s.117). De olika domänerna är skilda 
men sammanlänkade och bör alla beaktas vid analys av offentliga organisationer 
för att se vem eller vilka som har inflytande och intresse i projekten.  

Skeenden som vid en första anblick kan uppfattas röra handläggarna på 
försäkringskassan och LSS-handläggarnas skilda sätt att definiera ett visst 
problem. Kan vid en närmare undersökning visa sig gälla frågor som också rör de 
olika myndigheternas sätt att arbeta på, politiska mål, eller klienternas inflytande 
(jfr Danermark 1999 s.61).  

Domänerna är nedan idealtypiskt beskrivna och kan skilja sig åt i utformning 
och funktion och vissa tjänster eller regler kan vara nivåöverskridande. Projektets 
administrativa samordnare och den lokala projektledaren kan till exempel placeras 
i såväl den professionella som den administrativa nivån, eller möjligen mitt 
emellan.  

Den politiska domänen karakteriseras av att den har ”… rättvis fördelning av 
resurser som mål och arbetar med omröstning, köpslående och förhandlingar…” 
(Olsson 1988 s.14f) Även lagar tillhör denna nivå (Sunesson 1981 s.45). Från One  

                                                                                                                                                         
 

9 Författarna har något olika namn för domänerna men innehållet i dem är likvärdigt. En större 
skillnad är att Sunesson (1981) inte har med brukardomänen alls. Som exempel utöver ovan 
beskrivna kan även Rebecca Stenbergs studie av samverkan i Nacka ges där hon använder sig av 
en organisationsmodell för samverkan bestående av liknande nivåer (Stenberg 1999 s.189). 

Fig. 03 Samverkan - integration 
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Stop Shop hittar vi här bland annat handikappolitiska mål samt de olika lagar som 
aktörerna måste förhålla sig till. 

Den administrativa domänen ”… skall bevaka att de politiska besluten 
fullföljs. Man arbetar utifrån kvantitativa mått på effektivitet och enligt 
byråkratiska principer såsom hierarkisk kontroll och regelskapande.” (Olsson 
1988 s.15). Här finns den centrala och regionala styrgruppen och en 
handikappkonsulent. Även den inledande diskussionsgruppen kan sägas tillhöra 
denna domän.  

Den professionella domänen ”… strävar efter hög kvalitativ standard på 
verksamheten och autonomi. Som mål arbetar man med problemlösning för 
brukarna vilket kan leda till olika former av samverkan, och ibland även innebära 
en liering med brukarna.” (ibid.). Här hittar vi med andra ord LSS-chefen och 
handläggare från både försäkringskassan och kommunen.  Sunesson (1981 s.46) 
kallar denna domän för den konkreta nivån där ”bilar sätts samman, vägar 
asfalters, studenter godkänns på grupparbeten, färjor styrs”.  

Brukar domänen ”… kan vara mer eller mindre fast organiserad med 
varierande målsättning” (Olsson 1988 s.15). Domänen innefattar det inflytande 
klienterna har, enskilt eller genom organisationer, som kommer i kontakt med 
verksamheten (Danermark 1999 s.61). Synen på rollen i problemlösning eller 
service kan skilja sig från de andra domänerna när det gäller till exempel 
medverkan och ansvar (ibid).  

4.4 En förenklad minnesbild 

Något förenklat kan man beskriva den första modellen (samverkan - integration) 
som intresserad av horisontell integration medan den senare domänmodellen gör 
oss uppmärksam på de mer vertikala förhållandena. På alla dessa nivåer påverkar 
man möjligheten att översätta idén om samverkan.  
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5 Varför samverkar man i Ystad? 

Det råder inga tvivel om att samverkan är ett populärt sätt att organisera svenska 
offentliga organisationer. Men hur motiveras dessa organisationer av idén att 
samverka? Inom forskningen finns det flera teorier om på vilket sätt populära 
”organisationsrecept” eller idéer som samverkan sprids. Sociologen och filosofen 
Bruno Latour (1986 s. 266ff) har utifrån kritik av ett naturvetenskapligt 
diffusionsperspektiv, utvecklat två alternativa modeller på idéspridning som flera 
forskare efter honom sedan utvecklat: ett diffusionsperspektiv och ett 
översättningsperspektiv10 (Law 1986 s.viii jfr Johnson 2003 s.22f). Som redan 
påpekats kommer denna studie att inrikta sig på just översättning av idéer men 
nedan redovisas båda perspektiven för att motivera valet av översättning. Efter 
detta behandlas fallet One Stop Shop och den motiveringsfas som kan sägas 
inleda en översättning av ett populärt organisationsrecept.  

5.1 Diffusion och översättning 

Inom samhällsvetenskapen förknippar man oftast begreppet diffusion med 
sociologen Everett Rogers, som definierar det som ”the process by which an 
innovation is communicated through certain channels over time among the 
members of a social system” (Rogers 1995 s.5). Inom diffusionsperspektivet 
menar man att idéer kommuniceras från en avsändare till en mottagare utan att 
förändras och man urskiljer heller inte några ”avsiktligt handlande aktörer på 
lokalplanet” (Johanson 2002 s.104) Diffusionsforskningen studerar resultatet av 
olika processer, inte själva processerna i sig. Idéerna sprids från ett kraftcentrum 
och förändras inte under spridningsförloppet, men spridningskraften försvagas ju 
längre bort från kraftcentrat det kommer, likt ringar på vatten (Røvik 2000 s.150). 

Inom översättningsperspektivet kan man snarare säga att idéerna förskjuts i tid 
och rum och ny energi utlöses då de mottagande aktörerna bearbetar och 
omformar idéerna. Detta menar Latour (i Røvik 2000 s.150) är en ”mer empiriskt 
korrekt beskrivning av hur sociala artefakter faktiskt sprids”. Den upplevs också 
av ”chefer och andra på fältet” som överensstämmande med verkligheten där de 
menar att recepten inte tas i bruk fullt ut utan justeras och valda bitar av idéerna  
används (ibid.).  Johnson (2003 s.31) argumenterar för att översättningsmodellen 
till fördel används där ”idéerna kan bli föremål för alternativa tolkningar som på 

                                                                                                                                                         
 

10 exempel på utveckling av perspektiven: Czarniawska 1996, Sahlin-Andersson 1996, Røvik 
2000, Johnson 2003 
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ett mer genomgripande sätt skiljer sig från varandra, samt i situationer då 
policyidéerna lätt kan bli föremål för politiska, professionella eller andra 
konflikter” (Johnson 2003 s.31). I fallet med samverkan kan båda dessa kriterier 
anses kunna införlivas. 

Utifrån det ovan beskrivna vill jag påpeka att jag inte alls förkastar 
diffusionsmodellen utan snarare anser den mindre användbar för syftet med denna 
uppsats. Bland annat för att den här undersökningen fokuserar på införandefasen 
och tillskriver de olika aktörerna stor betydelse i utformningen av 
samverkansidén. 

5.2 Motivering till adoption av recept 

Det är inte helt problemfritt att analysera händelseförloppet när organisationer 
motiveras att adoptera och översätta ett recept då flera företeelser kan ske 
parallellt, eller i efterhand beskrivas som mer kronologiska och ordnade än det i 
verkligheten var.  

Inom forskningen kring översättning av idéer pratar man om att organisationer 
på olika sätt låter sig inspireras och entusiasmeras att adoptera organisationsrecept 
till sin verksamhet. En första period i detta skeende kan generellt uttryckas vara en 
slags motiveringsfas där idén (att samverka) exponeras för någon i organisationen 
och fångar dess uppmärksamhet. För att översättning sen skall påbörjas ska några 
aktörer i organisationen entusiasmeras och uppfatta idén som något vilket 
överensstämmer med en lokal problemuppfattning. Denna första motiveringsfas 
kan sägas sluta med att ett auktoritativt beslut tas om att införa ett recept (Røvik 
2000 s.117). 

5.2.1 Initiala skeenden i Ystad och policyentreprenörer 

Från den handikappolitiska domänen finns uppmaningar till myndigheter om att 
samverka och förenkla för individen vid kontakt med de olika verksamheterna 
(Prop.1999/2000:79, Prop.2005/06:1). På den administrativa nivån, vars uppgift är 
att bevaka fullföljandet av de politiska uppmaningarna, fanns det initialt en 
diskussionsgrupp vilka ”försökte få ihop ett one stop i Skåne” (Olsson 1988 s.15, 
projektledaren 2006-04-27). Gruppen gjorde studiebesök och lät sig inspireras av 
One Stop Shop projekt i Holland och Nya Zeeland. Fokus hade i första stadiet 
legat på Lund och Ystad men beslutades sedan hamna i Ystad och en central 
projektledare tillsattes (ibid.).  

Samtidigt som det centralt diskuterades vidare tog man ett lokalt initiativ från 
försäkringskassan i Ystad då ”bitarna föll på plats genom att det fanns behov i 
kommunen som sammanföll med tankarna i det här projektet, och det var ju att 
vår LSS verksamhet behövde nya lokaler” (handikappkonsulent 2006–04–21). 
Samtliga intervjuade från kommunen berättar att flytten blev möjlig för att man 
begeistrades av idén med ett stop. LSS-handläggarna (2006-04-18) hade först 
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ställt sig nekande till flytten men blev uppmuntrade och förhoppningsfulla då 
projektidén presenterades. En lokal projektledare tillsattes och inflyttning i 
gemensamma lokaler ägde rum våren 2005. 

John Kingdon menar att det nästan alltid går att hitta en person, eller en 
mindre grupp personer, ”who were central in moving a subject up on the agenda 
and into position for enactment” (Johnson 2003 s.55). Dessa kallar han 
policyentreprenörer. Utan tvekan verkar den initiala diskussionsgruppen haft 
betydelse för att projektet över huvudtaget skulle bli till. Men kanske kan man i 
Ystad tilldela  projektledaren titeln som policyentreprenör, då det mer eller mindre 
ligger i rollen att, som Johnson (2003 s.55) beskriver, ”investera resurser i form av 
tid, pengar, anseende och energi för att driva igenom förslag och idéer”. Såväl 
handläggare som chefer påpekar också i intervjuerna att det blivit bättre då den 
lokala projektledaren tillsattes och att den personen varit duktig på att engagera 
och entusiasmera. Vid intervjun berättar projektledaren själv hur denne kämpat 
och arbetat hårt bland annat för att behålla projektets initiala individfokus 
(projektledaren 2006-04-27).  

5.2.2 Tre motiveringar till adoptering av samverkan 

Anledningen till att man motiveras att adoptera ett recept kan vara av varierande 
karaktär. Røvik (2000) ger tre alternativa förklaringar. Gemensamt för 
förklaringarna är att inflytelserika personer i en organisation upplever sig ha ett 
problem och att man då drivs att adoptera.  

I det första alternativet ser man adopteringen som en respons på ett objektivt, 
ibland hotande, problemtillstånd som till följd av exempelvis en vikande marknad, 
förändringar i teknologiska eller politiska ramvillkor som gjort gamla lösningar 
mindre användbara (Rørvik 2000 s.117). Men hur förklarar man då faktumet att 
”ibland tusentals” organisationer inom samma tidsperiod adopterar samma eller 
snarlika recept? Man tänker sig att det i ”vissa perioder finns problem och 
utmaningar som är dominerande och gemensamma för hela grupper av 
organisationer” vilket gör att flera är mottagliga för samma lösningar. Vidare 
menar han att stora mängder organisationer blir utsatta för samma sorts 
förändringar som exempelvis krympt eller en växande marknad, finansiella kriser 
osv (s. 120).  

En utmanande föreställning till denna idé om att interna, objektiva problem 
söker lösningar är att de ”institutionella omgivningar[na] inte bara erbjuder 
organisationerna populära recept, i betydelsen lösningar” (s. 122). Från 
omgivningarna kommer även ”tidstypiska problemdefinitioner […] som 
organisationerna ofta accepterar som bra beskrivningar av sin egen 
situation”(ibid.). Samverkan är i detta perspektiv inte bara en populär lösning utan 
även en populär problembeskrivning som är ute på drift. Dessutom är det ofta 
generella problembeskrivningar vilket passar många organisationer och är lätt att 
acceptera som sina egna problem. 

En tredje möjlig förklaring som Røvik argumenterar för är ”att man blir 
speciellt motiverad att adoptera när och till följd av att organisationens identitet 
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utmanas och upplevs som problematisk” (s.131). Tanken är att organisationer kan 
påverka synen på sig själva och ger samtidigt signaler till andra aktörer vem eller 
vad man identifierar sig med och samtidigt vilka eller vad man distanserar sig 
ifrån (jfr Czarniawska 1996 s.75f). Den enskilda organisationen har dock ett 
tudelat förhållningssätt till sin identitet. Å ena sidan finns en strävan efter att vara 
lik de övriga aktörerna inom det organisatoriska fältet å andra sidan vill man som 
organisation vara unik (Johansson 2002 s.98). Detta får till följd att strävan att 
likna andra gör organisationer inom samma fält mer benägna att ta till sig samma 
slags idéer medan strävan att vara unik leder till anammande av idéer på skilda vis 
och i olika utsträckning (ibid.). 

5.2.3 Ystad motiveras att adoptera 

I fallet One Stop Shop finner man flera händelser som tyder på att det just varit en 
idé eller en ”tidstypisk problemdefinition” som man identifierat möjligheten att 
applicera i en lokal kontext. Den centrala diskussionsgruppen (inflytelserika 
personer) försökte som beskrev ovan få ”till ett one stop i Skåne” och det föreföll 
ligga rätt i tiden för kommunens LSS- verksamhet att byta lokaler. LSS- 
handläggarna berättar också att de tidigare satt tillsammans med den sociala 
avdelningen på kommunen vilken de upplevde ha mer gemensamma 
beröringspunkter med än försäkringskassan och att den kontakten i och med 
projektet blivit sämre (LSS-handläggare 2006-04-18). De berättar också att 
beslutet att samverka togs över deras huvuden.   

 ”Problemet” verkar alltså inte vara det som styrt utan snarare att man velat 
adoptera receptet att samverka någonstans. Projektledaren (2006-04-27) beskriver 
också hur det har skett ett fokusskifte i projektet där man från central nivå gått 
ifrån det i Ystad initiala individfokus med ”Ett stop” till en mer intern strukturell 
samverkan mellan organisationerna11. Det låter som lösningen (samverkan) söker 
problem och inte problemet som letar efter en möjlig lösning. Som Sahlin-
Andersson (1989 s.28) uttrycker det finner man i verkligheten ”… få 
organiseringsprocesser som utgå r från problem…” hon menar att man 
”….organiserar sig istället vanligen kring uttryck eller idéer”.  

Man kan också finna tendenser av ett identitetsförvaltande hos 
försäkringskassan vilket kan ha sporrat adoptionen av samverkansreceptet. I de 
centrala direktiven (One Stop Shop 2005-09-19) finns det klart och tydligt 
uttryckt på vilket sätt man vill uppfattas som organisation. 2008 skall 
försäkringskassan bland annat säkerställa att ”… medborgaren genom 
försäkringskassans samordning får ett effektivt stöd för rehabilitering”. Man skall 
ha ”bättre image, snabb handläggning, motiverade medarbetare och effektivare 
resursutnyttjande” (ibid.). En organisations identitet är viktig då den bildar 
utgångspunkten för aktörernas handlande och påverkar både hur organisationen 
uppfattar och uppfattas av sin miljö (Johansson 2002 s.97ff). En organisations 

                                                                                                                                                         
 

11 En längre utläggning om detta återfinns i kapitel: 6.2.1 
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identitet kan också verka som guide för vad som är lämpligt och sätter på detta vis 
även ramar för aktörernas autonomi. Detta innebär att identiteterna påverkar på 
vilket sätt och inom vilka ramar man kan översätta idén att samverka. 

Möjligen kan även studiebesöken till Holland och Nya Zeeland ha bidragit till 
på vilket sätt man velat adoptera samverkansidén. Projektledaren (2006-04-27), 
som var med i Holland berättar om ett väl fungerande One Stop där individen 
hade en myndighetskontakt och att den kontakten sedan förmedlade mellan olika 
myndigheter. Denne trodde däremot att det Holländska upplägget förmodligen 
inte skulle fungera i Sverige ”… då vi har ett annat system” (ibid.). Men man har 
tagit till sig och låtit sig entusiasmeras av idén, men utifrån vissa identitetskrav 
distanserat sig till liknande, utländska samverkansprojekt.  

5.3 Sammanfattande diskussion 

Från den handikappolitiska domänen finns uppmaningar att samverka och 
underlätta för funktionshindrade i mötet med myndigheter (Prop.1999/2000:79, 
Prop.2005/06:1, Stenberg 1999 s.281). Den centrala diskussionsgruppen, 
tillhörande den administrativa domänen vars uppgift är” bevaka att de politiska 
besluten fullföljs”, var de som först entusiasmerades av samverkansidén och lät 
sig bland annat influeras av One Stop Shop i Holland och Nya Zeeland (Olsson 
1988 s.15). Deras entusiasm har sedan låtit sig smittas av till det lokala planet i 
Ystad där ett initiativ från försäkringskassan togs att starta ett One Stop. Det hela 
konkretiserades av att kommunens LSS-verksamhet behövde nya lokaler. På 
lokalnivå har man sedan tillsatt en projektledare som i Johnsons (2003) ordalag 
kan kallas policyentreprenör då det så att säga ligger i rollens natur att lägga 
mycket tid, entusiasm och energi på idén. Denne har sedan haft till uppgift att 
ytterligare entusiasmera aktörerna i Ystad. Vad det gäller motivet till samverkan 
tyder mycket på att idén om att samverka i sig ha varit den drivande kraften 
tillsammans med försäkringskassans mål att förbättra sin identitet eller image.  

 
Bara för att motiveringsfasen är över och beslut om adoptering av ett recept är 

taget innebär det dock inte att själva adopteringen är genomförd. Idén skall 
”tolkas, förtydligas och anpassas” till den lokala kontexten (Rørvik 2000 s.149). 

Hur går då denna tolkning till?  
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6 Ystad översätter samverkan 

I studier om översättning av organisations idéer är det mottagarna 
(försäkringskassan och Ystad kommun) av recept som står i fokus då det utan 
aktiva insatser från dem inte blir någon översättning över huvud taget (Rørvik 
2000 s.149).  

Det finns en hel del studier gjorda om spridningen av organisationsrecept 
(Røvik 2000 s.113f). Men det råder dock en betydande brist på empirisk forskning 
vad det gäller själva adopteringen av recepten på lokal nivå 12 (ibid.). Alltså vad 
som händer med en idé och organisationen då ett organisationsrecept som 
samverkan reser in i organisationen och skall tas i bruk. Det är på flera sätt en 
kritisk period för ett recept då det kan hända mycket innan det är helt adopterat. 
Røvik påpekar också att de studier som gjorts om ”införingsstadiet” ofta gjorts då 
receptet för länge sedan adopterats, vilket får till följd att personer kan ha svårt att 
långt efteråt rekonstruera vad som faktiskt hände13 (ibid.). 

För att vara riktigt tydlig påpekas här, än en gång, att organisationsrecept är 
immateriella idéer och har inte en given oföränderlig form på samma sätt som en 
bil, TV eller ett hus kan sägas ha. Snarare kan de ”kontinuerligt översättas och 
omformas när – och till följd av att – de sprids och färdas i ständigt nya 
organisationer” (Røvik 2000 s.149). I detta kapitel beskrivs den översättningsfas 
som har påbörjats i Ystad utefter det initiativ som tagits lokalt om att adoptera 
samverkansreceptet.  

6.1 Två myndigheter och dubbelt huvudmannaskap 

Till att börja med är det två olika myndigheter som förväntas samverka. Detta är 
tydligt på flera sätt. Handläggarna från båda myndigheterna beskriver de bådas 
skilda uppdrag och verksamheter, och som en av dem uttryckte det är de ”… 
uppdelade ända in i kylen” (FK-handläggare 2006-04-27). I projektets 
inledningsfas hade man gemensamma fikaraster men detta har av någon anledning 
försvunnit och ingen verkar förstå varför. Möjligen har det med den stora 
tillströmningen av människor från försäkringskassan att göra. En av handläggarna 

                                                                                                                                                         
 

12 Det finns ett antal, varav flera skandinaviska, för exempel se: Czarniawska & Sevón 1996, 
Torsteinsen 1996 och Sahlin-Andersson 1996.  
13 Exempel på en sådan studie kan sägas vara Elenor Westney (1987) där hon undersöker 
Meijiregimen i Japan och på vilket sätt de för ca 100 årsdan adopterade diverse västerländska 
organisationsmodeller. 
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på försäkringskassan gav exempelvis uttryck för att denne inte ens ”… känner 
igen alla från försäkringskassan i lokalen” (ibid.). 

Man betonar från båda myndigheterna de olika kulturerna som 
verksamheterna har och exemplifierar med öppettiderna som är helt skilda, vilket 
inte varit en enkel nöt att käcka då de sitter i samma lokal. LSS är dessutom vana 
vid en öppnare atmosfär där människor kan komma och gå lite som de vill, medan 
man i försäkringskassan är mer instängda och ”… uppfostrade med att det inte får 
komma in några obehöriga och inga besök på rummet” (ibid.). För klienter till 
LSS, som tidigare kunde gå rakt in och söka upp tjänstemännen, har detta 
inneburit att de nu får sitta i receptionen och vänta, men fått uppmaningen att inte 
anmäla sig i receptionen, då den är försäkringskassans. LSS-handläggarna (2006-
04-18) berättar att det har varit en del reaktioner från försäkringskassans reception 
kring just detta.  Chefen för LSS jämför skämtsamt lokalen med Fort Knox14.  

På ett sätt görs här våld på LSS-verksamhetens kultur och identitet. Den 
öppenhet som LSS i tidigare lokaler kunde förmedlas med fysiska attribut i form 
av inredning och öppna dörrar m.m. har helt fått läggas åt sidan för att anpassas 
till försäkringskassans ändamål (jfr Christensen 2005 s.53). 

Den administrative samordnaren (2006-04-18) beskriver olikheterna med att 
det är ”… ganska frapperande att man har så olika syn [på samverkan] fast man 
varit involverade så länge, bara en sådan sak som vad jag skulle göra, det hade 
båda myndigheterna helt skilda uppfattningar om”. Detta kan möjligen spåras till 
de olika uppfattningarna om vad One Stop Shop skall vara. Samordnaren 
bekräftar detta och berättar att den första nätverksträffen skall behandla just 
innebörden och betydelsen av samverkan. Det mötet har även givits mer tid än de 
övriga träffarna. Samordnaren kan sägas sitta, tillsammans med projektledaren, 
mitt emellan de båda aktörerna och deras uppgifter kan karakteriseras som 
”öronmärkta tjänster […] för att anpassa generella recept till lokala förhållanden” 
(Røvik 2000 s.157). 

6.1.1 Individen, brukaren, kunden, klienten, medborgaren… 

Även synen på medborgaren är av skilda karaktär. Under mina intervjuer hör jag 
från både försäkringskassan och kommunen flera bud på vad man till exempel 
kallar den försäkrade, individen, klienten, kunden, brukaren eller medborgaren. 
Jacobsen (1994 s.60f) menar att det inte är helt obetydande på vilket sätt man 
uppfattar och omtalar sin verksamhet. Använder man begrepp som företag, affär 
och kund kan det i längden innebära att man undviker kunder som är dåliga 
betalare och begränsar sitt utbud för att gälla de bra kunderna.  

Avdelningschefen för LSS (2006-04-18) beskriver försäkringskassans syn på 
individen som regelstyrd och oflexibel och menar att man inom LSS ser till hela 
människan medan man i försäkringskassan strikt följer reglerna och inte tar någon 
personlig hänsyn. Inom försäkringskassan hänvisar man detta till sitt uppdrag, de 

                                                                                                                                                         
 

14 Väl bevakad militärbas i USA 
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regler och lagar man har att följa (FK-handläggare 2006-04-27). Mycket av de 
skillnader man kan se mellan försäkringskassans och LSS-verksamhetens syn på 
medborgaren verkar kunna spåras till deras verksamhetskulturer och i vilken mån 
de upplever sig bundna och styrda av lagar. 

6.1.2 Lagmässiga hinder och diskussioner där om 

LSS-chefen (2006-04-18) berättar att denne vid flera tillfällen ställt sig frågande 
till beslut som tagits av försäkringskassans handläggare samt den långa 
handläggnings tiden som försäkringskassan har i förhållande till LSS. 
Försäkringskassans handläggare (2006-04-27) förstår frustrationen men hänvisar 
till lagar och regler som måste följas och handläggningen som måste gå en viss 
väg. De förstår också att vissa av besluten de tar som kommunen skall verkställa 
kan vara svåra att genomföra men menar ”… vi får ju inte ta hänsyn till sådana 
saker utan tar bara hänsyn till behovet och det är en tydlig regel” (ibid.). Chefen 
på LSS är medveten om detta men känner frustration. Handläggarna från 
försäkringskassan beskriver hur man hamnat i ett dödläge i diskussionen kring 
beslut som LSS ifrågasätter, vilket i huvudsak har handlar om assistansersättning. 
Assistansersättningen har ett delat huvudmannaskap där kommunen ansvarar för 
de 20 första timmarna av assistansersättningsbehovet och försäkringskassan för 20 
timmar och uppåt (samordnare 2006-08-18, LSS-chef 2006-04-18). De menar att 
det inte går att ta annorlunda beslut. Det är väldigt tydligt uttryckt på vilket sätt 
och efter vilka regler ett beslut skall tas. Bengtsson (2005) bevittnar ett liknande 
scenario vid sin studie av implementeringen av LSS-reformen i Sverige mellan 
1994-2003, där tjänstemän från kommunen uttrycker sin frustration över det 
delade huvudmannaskapet som finns vid LSS-lagen. En av hans respondenter 
uttrycker tydligt sin irritation: ”… det är olyckligt med det dubbla 
huvudmannaskapet, det leder till bråk, konflikter, administrativt krångel och 
dubbelkommando” (s.203). Det är tydligt att vissa lagar eller regler sätter gränser 
för hur samverkan kan se ut och hur integrerat det kan bli. Denna problematik har 
egentligen inte med samverkansprojektet One Stop Shop i sig att göra utan har 
funnits tidigare, men blir mer påtagligt i och med den geografiska närheten och 
möjligen något som måste lösas om samverkan skall bli mer horisontellt 
integrerad än bara samråd. LSS-chefen beskriver hur det nu är enklare att bara gå 
över till försäkringskassans personal och fråga varför det tar tid och om de inte är 
färdiga med ett visst beslut, med mera, och denne förstår att det på ett sätt måste 
kännas jobbigt för dem. Handläggarna bekräftar detta och kan ibland känna sig 
påhoppade. De följer lagar och regler. De beskriver också hur de under en längre 
tid varit chefslösa och underbemannade vilket, med påtryckningar av det här 
slaget från LSS, kan ha gjort den geografiska närheten till ett negativt incitament. 

 Ett sätt att hantera problematiken ovan är att någon av myndigheterna tar ett 
”tillfälligt beslut”, vilket skulle snabba på processen och göra den enklare att 
verkställa och då underlätta för medborgaren. En sådan ”lösning” berättar såväl 
försäkringskassan som LSS om. Båda myndigheterna har nämligen möjlighet att 
ta ett sådant tillfälligt beslut, men ingen av dem gör det (än).  
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Ett annat nästan komiskt exempel på lagarnas gränssättning för 
samverkansprojektet är verksamheternas regelstyrda omöjlighet att jämföra 
klientregister vilket innebär att de till invigningen i sommar i vissa fall kommer 
att skicka dubbla inbjudningar till medborgare (till ett samverkansprojekt!?). 

6.2 Maktkamp 

Björn Johnson (2003 s.28) argumenterar för att översättningsprocessen kan och 
bör uppfattas som en kamp om vilka översättningar som kan tillåtas dominera. 
Projektets två huvudaktörer består av flera inomorganisatoriska aktörer som 
återfinns i något skilda domäner (professionell, administrativ eller politisk). Vid 
översättningen av samverkansreceptet kan det av natur liga skäl finnas skilda 
uppfattningar om vad problemen är eller hur samverkan borde vara.   

För att beskriva maktspelet tar Johnson (2003 s.28) hjälp av Foucault och 
definierar makt som ett relationellt fenomen vilket endast kan ”existera i relation 
mellan olika aktörer” och är alltså inte något som en aktör har som en inneboende 
resurs (jfr Jacobsen 2002 s.200). Till följd av detta får inte alla aktörer samma 
möjlighet till maktutövandet då olika individer eller grupper har olika resurser 
som kunskap, anseende, kontakter osv. Detta kan leda till att förutsättningarna vid 
en översättningsprocess kan vara drastiskt annorlunda för olika aktörer. 

Inom One Stop Shop kan man säga att det pågår flera olika maktkamper. Dels 
en horisontell mellan de båda huvudaktörerna och dels en vertikal mellan centrala 
direktiv och lokala projektplaner och idéer.  

6.2.1 Centrala direktiv och lokala viljor 

När det lokala initiativet togs i Ystad låg fokus mer eller mindre uteslutande på 
individen. Syftet var att samverka för att underlätta för den funktionshindrade 
eller förälder till barn med funktionshinder och visionen var, som namnet 
skvallrar om, ett stopp. Även om diskussioner fördes på central nivå var Ystad 
projektet relativt fristående och formandet eller översättningen skedde lokalt. 
Efter förstatligandet av försäkringskassan kom dock centrala direktiv vilket skulle 
likrikta de delprojekt som finns inom ramen för One Stop Shop (One stop Shop 
2005-09-19). En viktig skillnad mellan den lokala idén och projektbeskrivningen 
av One stop och de centrala direktiven är syftet med samverkan. I direktiven 
skriver man att ”projektet saknar lagstöd för att bedriva samverkan på individuell 
nivå och att samverkan med andra myndigheter, därför, måste ske på strukturell 
nivå” (s.4). Projektledaren (2006-04-27) replikerar: ”… det där har vi tvistat om,  
för vi menar att det visst går”. Från centralt håll (administrativa domänen) menar 
man att det framförallt är sekretesslagstiftningen som hindrar och kan gör det 
förvirrande för individen, med många huvudmän, beslut i olika instanser och 
ansvaret kan vara svårt att lokalisera. Medan man från lokalt håll (professionell 
domän) menar däremot att det går att lösa och att alternativa lösningar är något 
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som projektet gemensamt skall komma fram till. Det kan handla om att brukaren 
blir medveten om och godkänner att information skickas mellan de berörda 
myndigheterna (projektledare, FK-handläggare, LSS-handlgägare, LSS-chef). 
LSS-chefen (2006-04-18) berättar utifrån sina erfarenheter inom 
landstingsvärlden om samverkan och menar att ”… det är tacksamt att använda 
sekretessen, man skyller på den för att slippa samverka”. 

Karin Fernler stöter på ett liknande problem mellan central och lokal nivå i sin 
studie om kommuners sätt att organisera sin nämndstruktur (Johansson 2002 
s.110). Hon förklarar problematiken med att de professionella (i hennes fall 
facknämndspolitiker, i mitt fall handläggare och LSS-chef) står nära den konkreta 
dagliga verksamheten som bedrivs och har personlig erfarenhet av verksamhetens 
praktiska detaljer och komplikationer. Medan man från central nivå (i hennes 
exempel tjänstemän och politiker från en central ledning, i mitt fall en central styr- 
och arbetsgrupp) är att betrakta som lokala åskådare snarare än lokala aktörer och 
deras kunskap om verksamheten är inte dragen ur egna  erfarenheter utan ur 
förmedlad kunskap (ibid.). Självklart kan inte en direkt överföring göras från 
Fernlers studie till denna men likheter finns och Ystads projektledare drar snarlika 
slutsatser. Denna menar att man lokalt vill arbeta med något som ger tydlig och 
direkt effekt för medborgaren. På central nivå sker arbetet med strukturer och 
regler då det ligger i deras uppgift, berättar projektledaren och finner det naturligt 
att de intresserar sig för detta, men tycker samtidigt att det är lustigt att man 
förlägger ett samverkansprojekt med strukturellt innehåll på lokal nivå då kunskap 
om strukturer, lagar och regler finns på central nivå (projektledare 2006-04-27). 
Olsson (1988 s.14) beskriver att de olika domänerna kan förväntas ha ”olika 
normer, identiteter, arbetsmetoder och förändringsrytmer” vilket är ganska tydligt 
i Ystadfallet. 

Översättningsprocessen har, i Ystad för tillfället, slutat i att man hamnat 
någonstans mitt emellan de centrala direktiven och de lokala viljorna. ”Vi gör det 
som direktiven föreskriver men har dragit det något längre” (projektledare 2006-
04-27.). Däremot verkar idén om ett stopp ligga långt borta. Visionen må 
fortfarande vara ett stopp men ”… vi jobbar inte aktivt med att få det till stånd…” 
(ibid.) Men projektledaren framhåller ändå individen som ett viktigt fokus, medan 
man i direktiven ser det som en positiv ”bieffekt” (One Stop Shop 2005-09-19 
s.4.). I minnesanteckningar från ett projektgruppsmöte står också att läsa: 
”Projektet heter One Stop Shop, men det är inte längre målet, projektgruppen 
menar att namnet är missvisande” (Projektgrupp 2005-12-12).  

Det som initialt varit en av centralpunkterna och entusiasmerat såväl den 
inledande diskussionsgruppen som handläggarna har försvunnit. Idén om en 
ingång, vilket engagerat och dessutom verkar gjort flytten till gemensamma 
lokaler möjlig, arbetar man inte aktivt med att få till stånd.  

6.2.2 Asymmetri mellan huvudaktörerna 

Utöver maktkampen mellan central- och lokalnivå finns även en inre horisontell 
kamp på lokal nivå. Försäkringskassans organisering gör att chefen i Ystad inte 
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nödvändigtvis behöver kunna detaljer i lagstiftningen kring LSS och LASS, 
medan kommunens LSS-chef är lika insatt som handläggarna (FK-handläggare 
2006-04-27). Försäkringskassans handläggare berättar att de i diskussioner som de 
ovan om assistansersättningen känt sig utlämnade, då LSS-chefen deltagit i 
samtalen, medan de själva varit chefslösa (ibid.). De fortsätter och berätta att det 
även vid tiden med chef befann sig i ett slags underläge då deras chef inte hade 
samma detaljrika kunskap om exempelvis assistansersättning och de 
kringliggande lagarna. Tydligt här är att det även inom en och samma domän kan 
råda skillnader i nivåer. Organisationernas olika sätt att organisera sig på kan ge 
LSS en auktoraktiv fördel i diskussioner då de har en chef som är detaljrikt insatt. 
Kanske kan detta i ett senare skede bli problematiskt då man handgripligen tar tag 
i nätverksträffarna och de gemensamma teman som identifierats.  

6.3 Resursbegränsande hinder  

Flera av de intervjuade upplever att projektet tappat styrfart och att man inte vet 
vad som händer eller kommer att ske. Den entusiasm som handläggarna beskriver 
att de hade i början verkar ha lagt sig platt. LSS-handläggarna blev övertalade att 
flytta till de nya lokalerna med hjälp av den ursprungliga projektidén, men känner, 
likt övriga respondenter, att den idén runnit ut i sanden (LSS-chef, LSS-
handläggare 2006-04-18). Försäkringskassans handläggare beskriver att de i och 
med omorganiseringen i Skåne fått väldigt mycket att göra samtidigt som de 
under en längre tid varit underbemannade vilket gjort att projektet inte fått någon 
större plats i deras dagliga arbete. En av handläggarna som även medverkar i 
arbetsgruppen poängterar också att ingen extra resurs har tilldelats. Den tid som 
läggs på projektet läggs ovan de ordinarie uppgifter som finns (FK-handläggare 
2006-04-27). Att trots underbemanning ändå engagera sig måste sägas vara 
uttryck för att man är intresserad av att delta i översättningen av projektet och vill 
att något skall hända. 

Ytterligare ett hinder eller störmoment som bör nämnas är lokalen, vilket i 
mångt och mycket är byggd utefter försäkringskassans behov medan LSS har fått 
anpassa sig.  

En samlad problematik som de centrala direktiven, som har krockat med de 
lokala idéerna och viljorna, ett fokusskifte, omorganiseringen i försäkringskassan 
och ingen tillskjuten resurs i form av tid, pengar eller personal har fått projektet 
att stanna av något och flera av respondenterna uttrycker en minskad entusiasm 
inför projektet.   
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6.4 Handlingsmöjligheter 

Vid en lokal översättning har aktörerna inte total frihet att översätta hur de vill. 
Som beskrivits ovan finns flera hinder eller ramar som begränsar möjligheterna  
(resurser, hierarki, olika viljor osv.). Ytterligare faktorer som påverkar 
handlingsutrymmet är själva receptets utformning. Vissa har en abstrakt och 
ospecificerad karaktär vilket ger utrymme för mycket tolkning, medan andra är av 
mer färdigförpackad natur och detaljspecificerad där utrymmet för lokal 
anpassning är desto mer kringskuret (Johansson 2002 s. 106ff). Det finns ett spann 
här mellan kopiering av recept, det vill säga ingen handlingsfrihet alls, till nästan 
total omtolkning av idén (ibid.). Samverkan som recept måste här anses som 
abstrakt och möjligheterna att översätta till sin lokala kontext som relativt stor. 
Som beskrivits ovan har de initiala idéerna som man lät sig entusiasmeras av och 
till och med döpt projektet efter, mer eller mindre försvunnit helt och hållet.  

Receptmottagarnas autonomi begränsas också av att de inte kan ses som 
enhetliga aktörer. En organisation, eller som i detta fall två organisationer, kan 
bestå av mindre grupperingar och viljor vilka inte alltid behöver stämma överens 
(jfr Johansson s.108). Detta kan också ha att göra med organisationers identitet. 
Inom en organisation (som det ofta handlar om i litteraturen) kan det finnas flera 
olika uppfattningar om identiteten. I fallet One Stop blir det än mer komplext då 
vi har att göra med flera organisationer inom vilka det kan råda delade meningar. 
De olika identiteterna kan sätta gränser för vad som är okej att göra och vilka 
beteenden som inte premieras. Men som jag nämnde i kapitel två kan man också 
se försäkringskassans handläggare och LSS-verksamheten som tillhörande samma 
organisatoriska fält, vilket kan ge dem en viss känsla av samhörighet då de arbetar 
inom samma politiska område, för samma medborgargrupp och med liknande 
uppgifter.  

Det kan ligga något i detta resonemang vad det gäller One Stop Shop. Både 
försäkringskassans handikappgrupp och LSS är intresserade av att göra något för 
individen och har på detta sätt liknande målsättningar om än något skilda idéer om 
hur man når dit.  

6.5 Framtidstro 

Även om stridigheter mellan aktörerna på lokalt plan finns så är den horisontella 
integrationen mer samstämmig än den vertikala, mellan det lokala och centrala. 
Detta har man nog mycket att tacka idéerna om nätverksträffar för. Stora 
förväntningar finns på dessa träffar som är inplanerade, från såväl chefsnivå som 
handläggare och projektledare. Där har alla lokalt varit med och uttryckt vad som 
är problematiskt och behöver belysas. Flera träffar har i något olika 
konstellationer ägt rum där man identifierat och beskrivit ”sina” problemteman 
(projektledare 2006-04-27). Även handläggare som inte varit med vid möten 
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upplever att de har haft möjlighet att påverka. Alla är väl medvetna om vem som 
anser vad som är viktigt (ibid.). Man kan se det här som ett första urval, 
översättning, av vad som skall formas till att så småningom bli samverkan. 
Aktörerna har själva utgått ifrån upplevda problem som de vill belysa och finna 
samverkanslösningar på. I nätverksträffarna kommer dessa att mötas och 
ytterligare maktkamper kan förväntas äga rum mellan de ”bästa” lösningarna för 
samverkan kring de olika temana. Det är framförallt i nätverksträffarna som den 
horisontella integrationen kommer att sättas på prov. 

  Att på detta sätt låta så gott som alla vara delaktiga i formgivningen av 
samverkan kan vara en tidskrävande procedur, men Arsenault (1998 s.127) menar 
att ”a wide-open process […] that keeps the group from coming to conclusion too 
quickley will end up taking less time in the end”. 
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7 Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka samverkansprojektet One Stop 
Shop i Ystad och på vilket sätt det påverkar och påverkas av de olika aktörerna. 
Jag började undersökningen med att söka svar på frågan om varför man valt att 
samverka samt vad och vilka som påverkar.  

Från den handikappolitiska domänen finns uppmaningar att samverka och 
underlätta för funktionshindrade i mötet med myndigheter (Prop.1999/2000:79, 
Prop.2005/06:1, Stenberg 1999 s.281). En central diskussionsgrupp med 
försäkringschefer letade, utifrån dessa premisser, efter möjligheterna att starta ett 
One Stop Shop i Skåne och lät sig inspirerats av liknande projekt i Holland och 
Nya Zeeland. Flera incitament som kan ha uppmuntrat adoption av 
samverkansreceptet är försäkringskassans strävan att som organisation förbättra 
sin image gentemot medborgaren.  

Projektet kan inledningsvis sägas ha varit lösningsdrivet. Man hade 
entusiasmerats av en något abstrakt idé att samverka. Man visste inte hur eller var, 
men att man ville samverka. Det hela konkretiserades av att Ystad kommun 
behövde nya lokaler för sin LSS-verksamhet vilket passade bra ihop med 
projektidén. Det hela beskrivs något slumpartat. 

Handläggarna från kommunen ställde sig först nekande till idén då de satt 
tillsammans med den sociala avdelningen vilka de själva upplevde sig ha mera 
beröringspunkter med än försäkringskassan, men övertygades av idén med ett stop 
och förbättrad information till medborgarna. Även försäkringskassans 
handläggare uttryckte en entusiasm inför projektet av samma anledning. 

One Stop Shop har två anställda vars tjänster har öronmärkts till projektet för 
att anpassa det generella receptet att samverka till de lokala förhållandena. Dessa 
har tillsammans med en projekt- och en styrgrupp utformat syfte och 
målbeskrivning samt identifierat problemteman vilka man inplanerat 
nätverksträffar kring. Alla involverade i projektet upplever sig ha haft stora 
möjligheter att påverka och delta vid denna inledande översättningsprocess. Man 
har bestämt sig för sex problemteman15 och har på detta vis satt en viss ram för 
vad samverkan skall eller möjligen kan vara. 

I den översättning som inletts i Ystad blir det tydligt att det är två skilda 
huvudaktörer med olika uppdrag och förhållningssätt till sin uppgift, lagar och 
medborgaren. Men de har också en gemensam idé om vad projektet borde vara: 
ett stop eller en direkt förbättring för medborgaren. I och med det förstatligande 

                                                                                                                                                         
 

15 Tema rubrikerna är i kronologisk ordning: 1. Samverkan – vadå?,  2. Information till enskild 
eller grupp – hur? 3. Vilka uppgifter krävs för utredningar/insatser gällande barn? 4. Vilka 
uppgifter krävs för utredningar/insatser gällande vuxna?, 5. Samverkan gällande assistans, 6. 
Sysselsättning – arbete och fritid.  
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som försäkringskassan gick igenom 2005 har detta kommit i kläm då det från 
centralt håll kommit direktiv om likformighet mellan delprojekten och en 
uppmaning på strukturell samverkan då individuell samverkan är omöjligt. En 
maktkamp mellan central- och lokal nivå har pågått och pågår i viss mån än om 
just detta. På lokalnivå menar man att samverkan visst går att genomföra på 
individnivå.  

De olika förstålelserna  för vad som går att göra kan bero på det avstånd som 
den centrala styrgruppen har till den lokala verksamheten samt de olika nivåernas 
normer, identiteter, arbetsmetoder och förändringsrytmer.    

Den maktkamp som stridits mellan nivåerna, har för tillfället resulterats i en 
mellanväg där man i Ystad gör vad de centrala direktiven föreskriver men drar det 
samtidigt något längre. Kampen tycks dock ha gett projektet en brist i styrfart och 
flera av respondenterna upplever en brist i engagemang och att de inte längre vet 
vad som händer eller kommer att ske. På försäkringskassan har detta också att 
göra med bemanningsbrist och den chefslöshet de upplevt de sista månaderna 
vilket gjort att projektet hamnat något i skymundan. 

Viktigt att notera, och enkelt att utläsa, är försäkringskassans hittills 
dominerande ställning i One Stop Shop. Det är till att börja med i från dem 
initiativet till samverkan kommit, det är deras centrala organisation som skrivit 
direktiv och deras image som ansetts behöva en förbättring.  Det är även i mångt 
och mycket försäkringskassans behov som styrt utformningen av lokalen, vilket i 
vissa avseende har upplevts som negativt av LSS-verksamheten.  

Avslutningsvis vill jag dock poängtera viljan att för medborgaren göra något 
betydelsefullt hos alla respondenter. Och även om fokus skiftat något strävar man 
lokalt efter att få det till en vinning för individen vilket jag som medborgare kan 
känna viss glädje över.  
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9 Bilaga Ett 

9.1 Frågemall: One Stop Shop Ystad 

o Berätta om dig själv och din yrkesroll 

o Kan du beskriva One Stop Shop (syftet).  

o Vilka har varit delaktiga och vilka har inte varit delaktiga i 
projektet? 

o På vilket sätt skiljer sig ert arbete nu från tidigare? 

o Beskriv Försäkringskassans respektive Kommunens LSS-
verksamhets roll i projektet 

o Har er kunskap om varandras organisationer förändrats i och med 
projektet, i så fall hur? 

o Hur såg samverkan ut mellan er före projektet? 

o Vilka är de organisatoriska för och nackdelarna med samverkan? 
finns det motstånd, hur ser detta ut? 

o Hur skulle du beskriva de kulturella skillnaderna respektive 
likheterna mellan Försäkringskassan och LSS? 

o Vilka är de för tjänstemännen för och nackdelarna med samverkan? 

o Har projektet påverkat er dagliga verksamhet? (rutiner) 

o Vilka problem har uppstått som ni inte tidigare uppmärksammat i 
och med ökad samverkan? 

o Kan du beskriva den andra partens verksamhet och vad du tror är 
problematiskt för dem i samverkan med er.  

o Har brukarna märkt av projektet, i så fall hur? 

o Finns det något du tycker att jag inte frågat men som ändå är 
relevant i frågan om samverkansprojektet One-Stop-Shop? 

 
 

 


