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Abstract 

The following bachelor thesis investigates how successful the cooperation 

between Försäkringskassan and Arbetsförmedlingen is at a local level. These two 

authorities have a joint mission since February 2012 to help people, who are about 

to be unqualified for compensation through their health insurance, to find a job 

through rehabilitation.  

Through the theoretical approach joined-up government, I have found that 

despite some minor issues it is possible to qualify their aim of cooperation as a 

success. Through their united purpose around rehabilitation they have found a 

way to work together and to separate their differences.  

One of the greatest factors that have affected the outcome is a good leadership 

and also a clearly defined purpose. The fact that they have well adopted an “adopt, 

adapt, act” has also lead to a well-developed organisation. A few issues could still 

be spotted, with inadequate evaluation systems and a lack of formal guidelines.  

The conclusion drawn from this study is that they have managed to develop a 

stable foundation for a continued joint-approach. To reaffirm that it is sustainable, 

it is necessary to look upon some issues and to proceed with continuous 

evaluations in the future.    

 

Nyckelord: samverkan, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Joined-up 

Government, förstärkt samarbete, arbetslivsinriktad rehabilitering, offentlig 

förvaltning 
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1 Inledning 

För att ett samhälle ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att alla 

medborgare har samma möjligheter och samma rättigheter. För att alla ska kunna 

uppleva detta krävs det att det finns ett skyddsnät och ett stöd från omgivningen 

genom ett välfungerande välfärdssystem.  

I och med införandet av rehabiliteringskedjan 2008 begränsade man tiden för 

hur länge man som sjuk kunde beviljas sjukpenning. Sjuka människor tvingades 

lämna tryggheten hos Försäkringskassan och söka sig till Arbetsförmedlingen för 

att komma ut i arbete. För Arbetsförmedlingen innebar det helt nya 

arbetsuppgifter, där sökande kunde vara för sjuka för att ens föra ett samtal, ännu 

mindre aktivt söka jobb.  

För att hjälpa dessa individer bestämde man sig för att myndigheterna skulle 

inleda ett förstärkt samarbete, där man med enade resurser och kompetenser 

skulle hjälpa dem att komma ut i arbete. Man enades kring insatsen 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom en gemensam kartläggning skulle man 

tillsammans lägga upp en framtidsplan för den försäkrade i hopp om att komma 

vidare innan dagarna för sjukpenning tar slut.  

Det här samarbetet kan liknas vid joined-up government, en modell som 

förespråkar samarbete kring samhällsproblem där fler myndigheter överlappar 

varandra. Tidigare erfarenheter har däremot visat att samverkan mellan två så 

olika organisationer är mycket svårt, med problem som kan ta evigheter att 

överbygga. 

Frågan som uppstår är hur Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska 

kunna tackla alla de problem som kan uppstå med skilda organisationskulturer, 

ansvarsområden och byråkratiska rutiner.  

Är det ens möjligt? 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att skapa en djupare förståelse för hur 

Försäkringskassan samarbetar med Arbetsförmedlingen på lokal nivå inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Genom uppsatsen ämnar jag dra slutsatser kring 

hur väl samverkan fungerar och även vilka faktorer som kan ha påverkat.  

Följande frågeställningar kommer ligga till grund för uppsatsen: 

 

Fungerar samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

bra eller dåligt? 
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För att undersöka detta kommer jag att fokusera på samarbete inom 

arbetslivsinriktade rehabilitering vid LFC (lokala försäkringscenter) i Lund och 

Malmö. För att ytterligare avgränsa mitt material kommer jag endast fokusera på 

den del i samverkan som berör förstärkt samarbete och gemensam kartläggning. 

För att kunna dra slutsatser om hur bra/dåligt samarbetet fungerar formulerar 

jag följande frågeställning: 

 

Vilka faktorer kan påverka deras samarbete? 

 

Med hjälp av min underfrågeställning kan jag genom en operationalisering 

förtydliga min huvudfrågeställning. Denna operationalisering görs genom 

teoriansatsen joined-up government. 

1.2 Avgränsning 

Jag kommer att avgränsa mig genom att endast studera LFC i Lund och Malmö, 

för att hålla det på en hanterbar nivå. Jag väljer att göra en kvalitativ studie med 

fokus på att fördjupa mig så mycket som möjligt inom begränsade ramar. De 

problem man möter i Lund och Malmö är dessutom troligtvis av samma karaktär 

som de man möter vid andra ställen i Sverige. 

Genom en djupare förståelse för hur man samverkar vid LFC i Lund och 

Malmö inom arbetslivsinriktad rehabilitering kan slutsatser dras kring problem 

som kan uppstå på lokal nivå, men även vilka framgångsfaktorer som kan ligga 

till grund. Slutsatser som dras i mitt avgränsade fall kan sedan användas för 

fortsatta studier inom andra delar av Sverige för att bilda en bredare förståelse för 

samverkan mellan myndigheter. 

För att kunna fånga upp hur samverkan fungerar vid LFC har jag valt att 

avgränsa mig genom att fokusera på de områden som berörs av gemensam 

kartläggning och det förstärkta samarbetet. Genom att fokusera på dessa områden 

i studien kan jag fånga upp hur man i praktiken arbetar med samverkan och 

undvika överflödig information. 

Till en början ville jag även studera hur Arbetsförmedlingen har utformat sin 

samverkan med Försäkringskassan för att se helheten. Men på grund av tids- och 

platsbrist fick jag avstå från det och endast fokusera på Försäkringskassans del i 

samverkan. Jag undersöker däremot hur Försäkringskassan upplever samverkan 

med Arbetsförmedlingen och hur de uppfattar att deras insatser fungerar och på så 

vis förs även en diskussion om deras insatser.  

Att bara undersöka Försäkringskassans del i samverkan är också intressant i 

sig. De står för det samordnande ansvaret enligt regleringsbrev och förväntas föra 

utvecklingen framåt. De har även en position där de antar ett helhetsperspektiv för 

de försäkrade och kan därför i större utsträckning delge hur processen går till.  

För att klargöra vilken del inom rehabiliteringen som jag åsyftar kommer jag 

använda mig av termen ”arbetslivsinriktad rehabilitering”. Jag fokuserar endast på 

individer som är sjuka med en arbetsförmåga men med behov av stöd för att 
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komma ut i arbetslivet. Genom att använda arbetslivsinriktad rehabilitering ringar 

jag in min målgrupp och kan nå djupare i min analys.  

1.3 Bakgrund 

Försäkringskassan är en myndighet med omfattande och komplexa system, vars 

syfte är att agera skyddsnät för medborgare och erbjuda ersättning när det anses 

skäligt (Regleringsbrev 2013). Ersättning betalas ut i form av bland annat 

bostadsbidrag, barnbidrag, vårdnadsbidrag, föräldrapenning m.m.  

I denna uppsats kommer jag beröra den del inom sjukförsäkringen som 

hanterar individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vilket innebär att 

man är sjuk men med möjlighet att utföra arbete. Om man är i behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering finns Försäkringskassans handläggare såväl som 

Arbetsförmedlingens förmedlare som gemensamt stöd och hjälp genom 

processen.  

Nedan följer en kort beskrivning av termens uppkomst, samt övergripande 

arbetsrutiner. 

1.3.1 Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Termen arbetslivsinriktad rehabilitering uppkom i samband med att man under 

början av 90-talet på prov införde en finansiell samordning mellan 

socialförsäkringen och hälso- och sjukvården. Syftet var att mer effektivt fördela 

resurser mellan verksamheterna genom att samordna sig (prop 1991/92:105). 

Senare har termen använts även när man talar om samverkan mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, via arbetsförberedande insatser. 

I praktiken innebär termen att man som försäkrad fortfarande får ta del av 

sjukpenning men med stöd från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att 

komma ut i arbete (Försäkringskassan 2010). Vid vissa fall kan man istället få 

rehabiliteringsersättning, en förmån uppdelad i två delar: den ena täcker kostnader 

för utförd rehabilitering och den andra, rehabiliteringspenningen, motsvarar 

storleken på sjukpenningen och ges ut i samband med deltagande i 

arbetslivsinriktad rehabilitering. Man har endast rätt till sjukpenning i upp till 364 

dagar, inom en ramtid på 450 dagar (Försäkringskassan 2010) 

Om den personliga handläggaren får ”… en impuls om behov av samordning 

av rehabiliteringsinsatser…” så är det deras ansvar att ta kontakt med 

Arbetsförmedlingen och boka möte för en gemensam kartläggning (Vägledning 

1). Initiativ till gemensam kartläggning kan även göras av Arbetsförmedlingen om 

den arbetssökande upplevs för sjuk för att delta i några arbetsförberedande 

insatser. 

Gemensam kartläggning är en del av det förstärkta samarbetet som inleddes 

vid årsskiftet 2012 och används av personliga handläggare som ett verktyg för 

samverkande insatser inom arbetslivsinriktad rehabilitering (Regleringsbrev 
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2012). Syftet är att alla berörda parter, främst Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen, ska kunna delta i en kartläggning över framtida insatser (Ds 

2011:18). På så vis samordnar sig myndigheterna för att undvika att den 

försäkrade ska hamna i ett gränsläge och gå miste om det stöd som hen är i behov 

av.  

Den personliga handläggaren har som primäruppgift att under mötet informera 

arbetsförmedlaren, med den försäkrades medgivande, om medicinsk bakgrund 

medan arbetsförmedlarens främsta uppgift är att erbjuda den försäkrade aktiva 

insatser så som arbetsträning (Vägledning 1). Den försäkrade får då möjlighet att 

arbeta utan krav på prestation, med syftet att göra det man orkar och träna upp sin 

arbetsförmåga. Tillsammans gör handläggarna en gemensam bedömning av 

framtida förutsättningar och lägger därefter upp en plan för framtida åtgärder. 

Försäkringskassan ansvarar även för kommunikationen med sjukvården, vilket 

sker genom avstämningsmöten där man går igenom sjukdomsbilden och avgör 

den försäkrades förutsättningar (Vägledning 2). Via sjukvården fokuserar man på 

medicinsk rehabilitering, där den försäkrade ska bli så frisk som möjligt för att 

kunna komma vidare och inleda arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Sjukvården kan också delta under en gemensam kartläggning och vid behov 

även arbetsgivaren. (Vägledning 1). Kartläggningen sker däremot främst mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som gemensamt följer den försäkrade 

genom hela processen och har kontinuerliga uppföljningsmöten, där man följer 

upp med den försäkrade kring hur det går.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samarbetsformerna mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har funnits 

under en längre tid. År 2001 infördes vad man kallar för 

handlingsplanssamverkan, som hade som syfte att samordna myndigheterna inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering (ISF 2013:21 f.f). Samverkan resulterade i ett 

pilotprojekt som kallades Faros (förnyad arbetslivsinriktad rehabilitering, 

organisation och samordning), där man tillämpade sex steg som verktyg för 

bedömning av insatser (Återrapportering 2010:16 ). Pilotmodellen pågick under 

åren 2002-2004 och därefter beslutades att den skulle implementeras i hela 

organisationen.  

Gemensam Kartläggning 

Sjukvården Försäkringskassan 

Avstämningsmöte 

medicinsk 
rehabilitering 

Uppföljningsmöte 

arbetslivsinriktad 
rehabilitering 

Arbetsförmedlingen 
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Handlingsplanssamverkan hade vissa brister, bland annat att man som 

försäkrad var tvungen att ha en arbetsförmåga på tio timmar per vecka för att 

kunna delta, vilket innebar att endast vissa kunde delta i rehabiliteringen 

(Statskontoret 2004:8 f.; Återrapportering 2011:9). När man i maj 2011 bestämde 

sig för att införa förstärkt samarbete med implementering i februari 2012, valde 

man att även låta personer med en arbetsförmåga på under tio timmar per vecka 

delta och att alla personliga handläggare skulle förväntas ta initiativ till en 

gemensam kartläggning. Man förväntade sig att man med det nya systemet för 

samverkan skulle kunna fånga upp individer i behov av gemensamma resurser 

mycket tidigare. 

1.4 Samverkan som nyckelbegrepp 

Den samverkan som berörs i uppsatsen handlar om behovet av att agera enhetligt 

kring frågor inom statlig förvaltning som berör fler aktörer än en. Det handlar om 

frågor som kräver insatser från flera olika instanser, där ansvarsområden för 

hanteringen av frågan överlappar varandra (Bogdanor 2005:6 f.) Exempel på 

sådana frågor är bland annat; missbruk, sjukdom, brottsoffer eller utanförskap.  

Samverkan är inom vissa områden en förutsättning för att en verksamhet ska 

kunna fungera, det sker därför oftast informellt vid behov (Danermark – Berth, 

2006:33). Det kan handla om att det vid hanteringen av kriminella missbrukare till 

exempel finns ett behov av att kriminalvården och socialtjänsten kommunicerar 

med varandra (Ibid:38 f.). När det finns ett behov av kommunikation mellan två 

organisationer så brukar lösningen oftast ske via samverkan.  

Ibland finns det däremot hinder för samverkan, vilket kan bero på sekretess 

eller skillnader i regelverk (Ibid:82). Vid dessa tillfällen finns det ett behov av 

lagändringar och justeringar för att underlätta nödvändigt arbete.  

Men även om alla förutsättningar för samverkan finns, där hinder så som 

sekretess är undanröjda, så är det inte säkert att det fungerar. Andra faktorer spelar 

in när två organisationer ska ingå i samarbeten. Olika organisationskulturer, med 

olika sätt att arbeta och förhålla sig, kan kollidera med varandra och förhindra 

utvecklingen (Hyde 2008:5). Det kan även uppstå problem om det inte finns ett 

tydligt syfte med varför man ska samverka.  

För att djupare förstå mekanismer inom samverkan och för att strukturera upp 

analysen så kommer jag använda mig av teoriansatsen joined-up government. 

 



 

 6 

2 Ett fall av joined-up government 

I maj 2011 beslutades att man skulle införa det förstärkta samarbetet och utöka 

möjligheterna för Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att samarbeta, vilket 

kan ses som en joined-up government ansats.  

När man antar en joined-up government ansats finns det ett antal vetenskapligt 

utformade kriterier som måste uppfyllas för att samverkan ska kunna fungera så 

bra som möjligt. Det går med andra ord inte att forcera joined-up government utan 

det måste ske under rätt omständigheter. 

Nedan kommer en beskrivning av joined-up government och dess omfattning 

inom förvaltning att göras. Därefter följer en navigering av mitt analysschema 

som är sammanställt baserat på tidigare forskning inom joined-up government. 

2.1 Joined-up Government 

Olika termer har använts för att beskriva den trend av samverkan som har setts 

sedan slutet på 90-talet bland annat: integration, multisektoriell, 

multiprofessionell, whole-of government m.m. I den här uppsatsen kommer jag 

använda mig av termen joined-up government och fokusera på den litteratur som 

berör modellen.  

Ansatsen kan ses dels som en styrningsmodell med syftet att samordna statlig 

verksamhet och underlätta övergångar för medborgare, men även som en teoretisk 

ansats där trender i samhället med klara karaktäristiska drag av samverkan och 

centralisering kan förstås (Bogdanor 2005:139). Den teoretiska ansatsen och 

modellen karaktäriseras av en ökning av horisontell samverkan, mellan 

myndigheter och offentliga organ, för att bland annat skapa en sömlös tillgång till 

sammanlänkade myndigheter åt medborgarna (Pollitt 2003, sid. 35).  

Joined-up government uppkom som komplement till NPM (New Public 

Management) och lyfte fram vikten av att samarbeta kring frågor där flera 

myndigheter berördes (Christensen – Laegreid 2007:5). Den byråkratisering och 

uppdelning av departement som tillkom med NPM hindrade verksamheter att 

jobba effektivt inom frågor som berörde flera myndigheter och medborgarna 

riskerade att ”hamna mellan stolarna” (Ibid:33). Man såg därför ett behov av att 

samla staten och se frågor i form av processer, där flera aktörer deltar och 

samverkar samtidigt. 

En studie skriven av Philip Marcel Karré m.fl. behandlar Nederländernas 

försök till samverkan gällande frågor som berörde barnmisshandel och social 

sammanhållning (2010:64 f.). Man införde år 2006 två nya styrande positioner 

som skulle sammanlänka de myndigheter som berördes av frågorna (Ibid:65). 
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Båda positionerna byggdes upp parallellt med existerande departement för att 

undvika dyra kostnader av omorganisation och de fick som uppgift att ledsaga och 

att formulera policydokument.  

Ett flertal problem uppdagades som ledde till att de efter fyra år valde att 

återgå till tidigare struktur. De ministrar som fick i uppdrag att föra fram projektet 

hade inte tillräckligt tydligt mandat och makt för att kunna styra upp 

verksamheten (Karré m.fl:70 f.). Det blev svårt att avgöra vem som skulle göra 

vad och av vilken anledning samverkan skulle ske. Jag kommer använda mig 

mycket av hans sett att studera samverkan genom joined-up government på.  

Jag kommer även koppla till Berth Danemark och Christian Kullbergs studie 

”Samverkan – välfärdsstatens nya arbetsform”, som behandlar samverkan i 

Sverige mellan Försäkringskassan, psykiatriska vården och socialförvaltningen 

(2006, sid. 9). De framhäver att samverkan på senare tid har blivit en 

nödvändighet i Sverige för att myndigheter ska kunna jobba så effektivt som 

möjligt. Jag kommer i uppsatsen utgå från samma synsätt på samverkan som 

något nödvändigt och därmed eftersträvansvärt i dagens samhälle. 

Förutom ovannämnda exempel kommer jag även vända mig till Christopher 

Pollitt, Jim Hyde och Vernon Bogdanor som ses som föregångare inom joined-up 

government modellen. 

2.2 Beslutsfattande nivåer 

Jim Hyde utgår ifrån fyra olika nivåer inom joined-up government; government, 

bureaucracy, organisational och local som alla måste fungera för att det ska ske så 

effektivt som möjligt (2008:1). Inom ramen för denna uppsats kommer jag endast 

beröra en av nivåerna; local (hädanefter lokal nivå), eftersom mitt syfte är att 

undersöka hur väl man samverkar vid LFC i Lund och Malmö.  

Trots detta kommer jag även beröra övriga nivåer eftersom de ger effekter på 

hur samverkan utövas på lokal nivå. Beslut som tas på nivån ”government” i form 

av lagar, ger t.ex. effekter på vilka regler som måste tillämpas på lokal nivå etc. 

(Ibid:4). Kopplingen kommer däremot göras genom att redovisa uppfattningar 

bland anställda på lokal nivå och inte genom en exakt beskrivning av hur arbetet 

på de övriga nivåerna går till. 

2.2.1 Lokalt 

På lokal nivå sker ett omfattande arbete, där ansvariga (enhetschefer, 

områdeschefer, samverkansansvariga) är ansvariga för att samverkan fungerar i 

praktiken (Bogdanor 2005:140). På den här nivån är det viktigt att man följer upp 

med utvärderingar med tydlig kommunikation med beslutsfattare så att 

korrigeringar kan göras för att bättre anpassa till hur verkligheten ser ut (Hyde 

2008:6).  
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Relationen mellan ansvariga och anställda är också mycket viktig för att 

utvecklingen ska bli så lyckad som möjligt. Det hänger även ihop med att 

systemet ska vara uppbyggt efter de behov och svårigheter som finns på lokal nivå 

(Bogdanor 2005:140). Om inte de policy- och styrdokument som utformats 

stämmer överens med hur det i praktiken går till när man ska arbeta med frågorna 

så kommer en misstro till systemet uppstå som hindrar samverkan. Om det inte 

upplevs som nödvändigt bland de anställda att samverka med andra myndigheter 

så kommer inte det engagemang som behövs vara tillräckligt stark (Hyde 2008:3). 

Det är därför viktigt att ett syfte som speglar verkligheten formuleras, ett syfte 

som enar de båda grupperna. 

Det största hindret på den här nivån är ifall åsikter gällande samverkan skiljer 

sig åt mellan myndigheterna. Om man inom de olika myndigheterna är oense om 

syftet med de direktiv som ges, så kan det uppstå problem och dispyter (Bogdanor 

2005:150 f.). Det är därför, som sagts tidigare, av största vikt att kommunikation 

förs vertikalt i organisationen för att kunna försäkra sig om att uppdraget anpassas 

efter de behov som finns.  

I nästa sektion kommer jag specificera vilka faktorer som kommer ligga till 

grund för min bearbetning av materialet. Jag utgår ifrån joined-up government och 

de problem och förutsättningar som modellen lyfter fram för att svara på mina 

frågeställningar. Jag har även formulerat ett analysschema och en intervjumall, 

som stöd till min analys för att på ett strukturerat vis kunna föra en diskussion 

kring hur väl samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

fungerar (Esaiasson 2012:60 f.).  

2.3 Analysschema 

Karré och Pollitt delar in joined-up government i två nivåer. Den ena, strategisk 

nivå, fokuserar på faktorer som påverkar myndigheterna utan deras direkta 

inblandning, genom t.ex. lagbeslut, politiska signaler etc. Den andra, operationell 

nivå, lägger fokus på de faktorer som myndigheterna själva kan påverka genom 

direkta åtgärder, så som fördelning av resurser, utvärderingar etc. (2013:64; 

2008:37).  

När man studerar fall av joined-up government är det viktigt att vara observant 

för när i tiden av utvecklingen man befinner sig. Det är viktigt att räkna in att 

förändringar kan ske med tiden och att upplevelser som fångas upp i ett tidigt 

skede kan förändras när implementeringsprocessen fortlöper (Pollitt 2003:45). 

Idealt sett ska man studera joined-up government vid två tidpunkter för att 

säkerställa hur väl samverkan fungerar. För vidden av denna uppsats är det 

däremot inte möjligt, då tidsramen är begränsad.  

Analysen är strukturerad utefter ett schema där åtta kriterier är fördelade över 

Karré och Pollitts två kategorier, strategisk nivå och operationell nivå. Kriterierna 

är sammanställda genom sammanfattningar av inom litteraturen nämnda 

påverkande faktorer.  
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2.3.1 Strategisk nivå 

På strategisk nivå fokuserar man på faktorer som man på lokal nivå inte kan 

påverka direkt, utan som kräver beslut på politisk nivå genom lagändringar eller 

budgettillslag etc. Man arbetar på en mer principiell och översiktlig nivå och 

bygger upp grundläggande strukturer för hur organisationen ska verka. Beroende 

på ett antal kriterier ser omständigheterna för anställda på lokal nivå olika ut. 

Beslut kring ledarskap, eller vilka politiska signaler som sänds ut, påverkar rollen 

för det ledarskap och det arbete som kan föras på lokal nivå. Nedan följer i 

punktform fyra kriterier som är viktiga för att joined-up government ska fungera 

så bra som möjligt. 

 

1) Om inte chefer eller ansvariga har mandat nog att styra den lokala verksamheten 

mot tydligare samverkan så kommer utvecklingen gå mycket långsamt. Det krävs 

att ledare och ansvariga kan vara självständiga med möjlighet att påverka 

ordinarie verksamhet. Förutom det krävs det även att ansvariga har ett horisontellt 

mandat, där samverkande parter litar på dennes kompetens och ser yrkesrollen 

som en resurs och inte som en belastning. Kopplat till detta är det alltid en fördel 

om man inför ledarskap som hanterar relationen mellan samverkande parter och 

agera koordinator (Pollitt 2003:44). 

 

2) Det är viktigt att förslag och direktiv som ges har en tydlig 

verklighetsförankring och är anpassade till den verksamhet som finns (Pollitt 

2003:46; Hyde 2008:6). För att detta ska fungera krävs det att ledare på högre 

nivåer inom byråkratin har god kunskap om organisationen och vilka problem 

som finns på alla nivåer. Hur väl detta är utvecklat speglas sedan i förtroende till 

ansvariga på lokal nivå. Har uppdraget strukturerats väl och anpassats så kommer 

förtroendet för samverkansansvariga på lokalt plan också vara högre. 

 

3) Det krävs att det finns tydliga politiska signaler om vad som är syftet med 

samverkan. Det krävs även att man är uppmärksam på när det är relevant att anta 

en joined-up ansats, så att det är väl anpassat till de förutsättningar som krävs för 

att det ska kunna fungera effektivt (Pollitt 2003, sid. 46 f.). Om det inte finns 

tillräckligt tydliga signaler kring syftet med samverkan kan allt kollapsa på 

misstro och brist på incitament.   
 

4) Ansvarsfördelning mellan delaktiga parter är viktigt och kan vara väldigt 

komplext vid samverkan. Att skilja på vem som har ansvar för vad, kan blir 

svårare och svårare ju närmare man samverkar. Det kan leda till mycket komplexa 

system som försvårar flödet av beslutstaganden och aktiva åtgärder. Det är därför 

viktigt att de båda rollerna skiljs åt tillräckligt för att behålla organisatoriska 

strukturer, men ändå hålla öppet för flexibilitet. Man ska komplettera varandra 

genom den kompetens som finns från vardera myndigheter (Pollitt 2003:39, 44).  
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2.3.2 Operationell nivå 

På operationell nivå fokuserar man på faktorer som myndigheterna självständigt 

kan påverka och reglera. Man syftar till faktorer som direkt kan påverka hur 

arbetet på lokal nivå fungerar.   

 

5) Resurser i form av arbetsuppgifter och budget är viktiga aspekter inom joined-up 

government (Hyde 2008:6). Brist på tid kan bli ett problem, speciellt om budgeten 

inte är tillräcklig. Arbetsbelastningen per anställd kan bli för stor och bidra med 

arbetsmiljömässiga bekymmer som kräver extra tillslag. 

För att man ska lyckas krävs det därför att man bland annat tillför en 

gemensam budget för samverkande uppdrag och att en satsning görs på 

formulering av direktiv för att underlätta arbetsfördelning för de anställda (Pollitt 

2003:46). Joined-up government är en mycket tids- och resurskrävande approach 

och det är viktigt att man genom hela organisationen har tålamod för processen 

och att man är uppmärksam på vilket behov av resurser som finns.  

 

6) För att samverkan ska utvecklas så väl som möjligt är det viktigt att man antar 

”adopt, adapt, act” och korrigerar efterhand för vilka problem som kan tyckas 

uppstå. Det hänger ihop med vikten av att ha utförliga utvärderingar som kan ge 

indikatorer på om det är något som behöver förbättras (Pollitt 2003:44; Hyde 

2008:6). Det är väldigt viktigt att man inte påbörjar denna process för sent, utan 

att man tidigt konsulterar anställda kring hur samverkan fortlöper och vilka 

problem som finns. 

Mycket av essensen i joined-up government ligger i att öppna upp 

organisationen för utvärdering och granskning för att hela tiden kunna fånga upp 

var problemen finns. Att mäta vilka effekter samverkan har på verksamheten är 

däremot mycket svårt. Att skilja på vad det är som påverkar hur väl verksamheten 

går är mycket svårt. 

 

7) Om det finns skiljda organisationskulturer och åsikter kring vikten av 

samverkan och hur den bör utformas, kan det uppstå problem i form av vad 

litteraturen benämner som ”turf wars”. Vernon Bogdanor talar om att ”...different 

departments or units view the same issue from different perspectives.” Och syftar 

på svårigheten att sammanlänka två myndigheter vars fokus på samma fråga ser så 

pass olika ut (Bogdanor 2005, sid. 143). Det är därför viktigt med ett bra 

ledarskap och ett gemensamt syfte med varför man ska samverka. 

 

8) För att två myndigheter ska kunna samarbeta så effektivt som möjligt måste man 

skapa en bra gemensam kunskapsbas. Det är viktigt att koordinera den 

kompetensutveckling som är nödvändig för det uppdrag man ska samverka i och 

att sammanlänka kurser och workshops samt bestämma vilken kunskapsnivå som 

krävs för att kunna bli anställd (Pollitt 2003:44).  
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Genom ovannämnda kriterier kan jag dra slutsatser kring hur väl samverkan 

mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen går till inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering. Jag kan genom den även lyfta fram vilka problem som finns och 

vilka förutsättningar som fattas för att det ska verka som bra som möjligt  

 

 

 

- Ledarskap och mandat 

- Verklighetsförankring 

- Politiska signaler 

- Ansvarsfördelning 
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- Utvärderingar 
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3 Metod 

För att besvara min frågeställning gör jag en kvalitativ fallstudie, där jag fördjupar 

min förståelse för samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet är att fördjupa mig i hur samverkan 

inom arbetslivsinriktad rehabilitering tillsammans med Arbetsförmedlingen går 

till på lokal nivå och vilka faktorer som kan ha påverkan. För att kunna uppnå det 

behövs empiri rörande samverkan vid de LFC. Det är därför viktigt att jag 

använder mig av material som berör hur man i Lund och Malmö har arbetat i 

samverkan med Arbetsförmedlingen och hur väl denna samverkan upplevs 

fungera. 

Christopher Pollitt talar om tre olika tillvägagångssätt för att mäta 

samverkan/joined-up government (2003:43 f.f.). Genom ett av tillvägagångssätten 

utgår han ifrån en checklista och mäter hur många faktorer som fullföljs inom 

verksamheten. Det andra tillvägagångssätt går ut på att undersöka hur deltagare 

inom samverkan själva upplever att samverkan har utvecklats och fungerar. Det 

tredje alternativet som han nämner är att mäta vilka effekter samverkan har givit. 

Att mäta effekter kan däremot vara mycket svårt, eftersom att ett samband till 

samverkan kan vara svårt att bevisa.  

I den här uppsatsen har jag därför valt att utgå ifrån en kombination av Pollitts 

alternativ ett och två. Jag formulerar först en checklista, där jag själv plockar ut 

faktorer som det inom teoriansatsen talas om som de mest relevanta. Genom att 

formulera en checklista utökar jag transparensen i uppsatsen och därmed även 

intersubjektiviteten och gör det lättare för läsaren att följa mina resonemang 

(Esaiasson 2012:25).  

För att sedan avgöra hur väl LFC arbetar utefter min formulerade checklista 

undersöker jag hur deltagande aktörer, personliga handläggare och 

samverkansansvariga, upplever samverkan med Arbetsförmedlingen inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering 

Intervjupersonerna har valts ut genom ett strategiskt urval baserat på deras 

yrkesmässiga roll: två personliga handläggare och en samverkansansvarig från 

både Lund och Malmö samt en projektledare i Malmö, sammanlagt sju intervjuer. 

Checklistan utformar jag dels i form av en intervjumall och därefter även som ett 

analysschema. Genom att koppla intervjuerna till min teoretiskt anknutna 

checklista undviker jag validitetsproblem och kan vara säker på att jag mäter det 

jag avser att mäta (Esaiasson 2012:58 f.). 

För att bilda mig en uppfattning om hur samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering ser ut formellt har jag läst styrdokument, så kallade vägledningar.  

  



 

 13 

3.1 Intervjuer 

För att kunna svara på hur man samarbetar på lokal nivå och vilka faktorer som 

kan ha påverkat kommer jag göra djupintervjuer med personliga handläggare och 

samverkansansvariga. Jag anser att det är den insamlingsmetod som lämpar sig 

bäst för denna studie för att få det djup och den förståelse som behövs för att 

kunna dra några slutsatser (Teorell 2007:89). Att endast studera styrdokument 

eller rapporter skrivna av granskande myndigheter hade till viss del hjälpt mig 

fånga upp vilka svårigheter som skulle kunna uppstå eller har uppstått, men inte 

nödvändigtvis vilka problem som faktiskt finns.  

Den intervjumall som används vid intervjuerna är baserad på mitt 

analysschema som ligger till grund för uppsatsen. Frågorna ställs som öppna 

frågor och är utformade utefter ett semistrukturerat schema, där jag har ett antal 

kategorier som anknyter till min teori (Esaiasson 2012:264 f.).  

Jag ser schemat som en checklista för att kunna försäkra mig om att alla 

relevanta områden berörs, men låter intervjupersonen föra intervjun framåt så att 

samtalet ska bli så naturligt som möjligt (Carlström – Carlström Hagman 

2009:189 f.). Jag följer därför inte en given samtalsstruktur utan tar det som det 

faller sig bäst under samtalet. Genom att utforma intervjuerna på detta sätt är 

förhoppningen att svaren ska bli så utförliga som möjligt (Teorell 2007:90).  

Jag har valt att spela in samtliga intervjuer, samt att ta stödord i en sedan 

tidigare utformad matris för att underlätta bearbetningen av materialet och för att 

undvika osystematiska mätfel (Ibid:56 f.). För att ytterligare försäkra mig om att 

de svar jag har fått vid intervjuerna stämmer överens med verkligheten har jag 

valt att intervjua mer än en person inom varje yrkesgrupp för att få en djupare 

förståelse för hur man arbetar. Intervjuerna med de personliga handläggarna har 

tagit ca 40 min och mellan 1 – 1 ½ timme med de samverkansansvariga. 

Jag redovisar mitt material genom transkribering av de citat som kompletterar 

mitt analysschema. Citaten används löpande i analysen och redovisas i en 

citatförteckning som bilaga, där citaten är uppdelade per intervjuperson. 

Att använda intervjuer som insamlingsmetod medför ett antal svagheter som 

bör beaktas. En utav dem är intervjuareffekten, att vem som ställer frågorna och 

hur de ställs kan påverka svar som ges (Esaiasson 2012:235). Det är svårt att helt 

undanröja hur vi påverkar den vi intervjuar men vissa åtgärder kan göras för att 

minska risken, genom att t.ex. undvika gester eller utrop som kan påverkar vilka 

svar som ges. Att helt eliminera detta är däremot mycket svårt och något som man 

som intervjuare främst lär sig med tiden och genom egna erfarenheter.  

3.1.1 Urval 

För att kunna svara på min frågeställning, angående arbetet med samverkan inom 

arbetslivsinriktad rehabilitering, var det viktigt att komma i kontakt med personer 

som har jobbat med det förstärkta samarbetet och gemensam kartläggning 

(Esaiasson 2012:258). Jag har därför valt att genom ett strategiskt urval intervjua 
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personliga handläggare inom sjukförsäkringen som på fortsatt bedömning 

handlägger sjukpenning inom arbetslivsinriktad rehabilitering samt lokalt 

samverkansansvariga (Teorell 2007:84).  

För att finna vilka personer som var relevanta för den här studien inledde jag 

med att ta kontakt med nationellt samverkansansvarig inom Försäkringskassan, 

som vidare hänvisade mig till relevanta lokalt samverkansansvariga. Via dem kom 

jag sedan i kontakt med personliga handläggare som jobbar med arbetslivsinriktad 

rehabilitering.  

Genom intervjuer med personliga handläggare har jag bildat mig en djupare 

förståelse för hur samverkan med Arbetsförmedlingen går till vid handläggningen 

och den gemensamma kartläggningen.  

De lokalt samverkansansvariga som jag har valt att intervjua har alla olika 

bakgrund inom Försäkringskassan som till viss del kan påverka deras nuvarande 

arbetsförhållanden, men i grunden har de ändå samma arbetsuppgifter. Deras 

uppgift är att agera länk till övriga aktörer som berörs av Försäkringskassans 

verksamhet. De kommer i sitt arbete i kontakt med bland annat 

Arbetsförmedlingen. Deras yrkesroll kräver ett helhetsperspektiv för 

Försäkringskassans verksamhet och en medvetenhet om vilka aktörer som är 

inblandade. Det är deras uppgift att samordna samtliga aktörer och att föra 

kommunikation samt ge stöd till de personliga handläggarna. Genom att intervjua 

dem kan jag få en övergripande bild över arbetet med samverkan tillsammans med 

Arbetsförmedlingen. 

3.2 Vägledningar 

De styrdokument som används på Försäkringskassan, så kallade vägledningar, är 

uppbyggda för att agera som stöd åt personliga handläggare vid arbetet med olika 

ärenden. Vägledningarna berör alla områden inom Försäkringskassan, men för 

den här uppsatsen har jag sållat ut det material som berör förstärkt samarbete och 

gemensam kartläggning. De innehåller tydliga riktlinjer för hur arbetet ska gå till 

och hur man ska gå tillväga vid hanteringen av ärenden.  

Vägeldningarna är uppbyggda utefter en specifik struktur för att göra det så 

läsvänligt för de personliga handläggarna som möjligt. För det första finns det i 

vägledningarna en redovisning över lagar som berör handläggningen och 

”…redogör för de delar i lagens förarbeten som är särskilt viktiga för att förstå hur 

lagen ska tillämpas” (Vägledning 1). De innehåller även sektioner som benämns 

som ”metodstöd”, där beskrivningar över tillvägagångssätt vid handläggningen av 

ärenden finns och saker som man bör tänka på vid utförandet.  

Genom dokumenten kan jag studera vilka formella riktlinjer som finns för 

samverkan. På så vis fyller jag ut möjliga luckor som kan uppstå vid intervjuerna 

och kan ge en fullständig analys (Esaiasson 2012:269). Det öppnar även upp för 

möjligheten att kritiskt granska de svar som ges av intervjupersonerna och att dra 

slutsatser kring kunskapen hos de intervjuade kring direktiv som gäller för 

verksamheten.  
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4 Analys 

Det är viktigt att i följande analys komma ihåg att Försäkringskassan samverkar 

med ett flertal aktörer inom arbetslivsinriktad rehabilitering och att det kan finnas 

problem som ligger utanför det förstärkta samarbetet. Det är mycket vanligt inom 

joined-up government med komplexa nätverk där en mängd aktörer deltar, ju färre 

desto smidigare kommer samverkan att fungera (Pollitt 2003:38; Hyde 2008:1). 

Denna uppsats är däremot avgränsad på så sätt att den endast berör samarbetet 

mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. 

Analysen är strukturerad utefter mitt analysschema där åtta kriterier är 

fördelade över två kategorier; strategisk- och operationell nivå. Inledningsvis görs 

en beskrivning av övergripande direktiv och målsättningar samt hur man har valt 

att strukturera upp samverkan vid de båda LFC. Genom att koppla mina intervjuer 

till utvalda kriterier kommer jag dra en slutsats kring hur välfungerande 

samarbetet är. 

4.1 Övergripande direktiv och målsättningar för 

samverkan 

När man ser till Försäkringskassans roll inom rehabilitering är det viktigt att 

komma ihåg att de inte har en aktiv position att agera inom rehabilitering, utan 

endast en samordnande roll. Rehabiliteringen ses som riktlinjer vid bedömningen 

av beviljandet till sjukpenning men även som ett samordningsuppdrag för att 

värna om de försäkrade (Vägledning 1).  

Initiativtagandet för gemensam kartläggning ska tas på den försäkrades 

villkor. Det sker genom vad man kallar för ”impuls”, där den försäkrade (eller via 

en annan aktör) muntligen eller skriftligen begär om samordnade 

rehabiliteringsinsatser. Det ska ske i samrådan med Försäkringskassan, där 

Försäkringskassan har ett ansvar att informera om den försäkrades alternativ och 

följderna av de val som kan göras (Vägledning 1). Impulsen ska fångas upp så 

tidigt som möjligt för att insatserna ska verka effektivt.  

4.2 Samverkan vid LFC i Lund och Malmö 

4.2.1 Förstärkt samarbete 
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I Malmö har man sedan länge utarbetade metoder för samverkan, främst i och 

med de samverkansprojekt som har startats. Bland annat inledde man i april 2011 

ett projekt som heter AMiA (Aktivering, Mobilisering inför 

Arbetslivsintroduktion), ett nationellt ESF (Europeiska socialfonden) finansierat 

projekt som initierades på fyra ställen i Sverige (Försäkringskassan 1).  

Ann Walestrand, nuvarande samverkansansvarig vid LFC i Malmö, var med 

och startade upp projektet och talar om att de flesta av de rutiner och idéer som 

fanns med i projektet även används nu i det förstärkta samarbetet. Deras arbete 

har därför inte förändrats avsevärt, förutom att det nu gäller för hela avdelningen 

(Intervjuperson 2). De har kunnat använda sig av samma metoder som under 

projektet och har tillämpat dem på hela verksamheten istället.  

 

Nu har ju verkligheten sprungit förbi det här projektet. För vi har ju bara 

målgruppen utförsäkrade. Det förstärkta samarbetet handlar ju om alla… 

(Intervjuperson 2) 

 

Förutom AMiA startade man 1 februari 2012 i Malmö även ett lokalt ESF 

finansierat projekt, AMA (Aktivitetsersättning Mot Arbete), med syftet att i 

samverkan med Arbetsförmedlingen hjälpa unga med funktionsnedsättningar ut i 

arbete (Försäkringskassan 2). Andreas Kronvall, projektledare och tidvis 

samverkansansvarig, har samma uppfattning som Ann Walestrand om att det 

förstärkta samarbetet fångar upp de problem som de baserade sitt projekt på: 

 

 …då fanns ju ingenting om det här förstärkta samarbetet som nu finns med 

arbetsförmedlingen. Så att hade det funnits då, så hade det förmodligen inte 

behovet funnits för nu finns det ju inte såna gränser längre i vårt samarbete. 

(Intervjuperson 1) 

 

Även de personliga handläggarna i Malmö upplever att det förstärkta samarbetet 

påminner väldigt mycket om arbetet inom AMiA och är väldigt nöjda med 

utvecklingen (Intervjuperson 6, Intervjuperson 7).  

Lunds närhet till Malmö har även underlättat deras arbete med det förstärkta 

samarbetet, genom ett utbyte av erfarenheter (Intervjuperson 2, Intervjuperson 5). 

Tidigare var det samordningsförbunden som jobbade med att hantera 

arbetslivsinriktad rehabilitering, på projektbasis. Men i och med införandet av det 

förstärkta samarbetet sker det via ordinarie verksamhet, medan vissa åtgärder 

fortfarande kan ske genom finansiering av samordningsförbunden (Intervjuperson 

5). 

Både i Lund och i Malmö har man ett unikt läge då man även har 

samverkansansvariga inom Arbetsförmedlingen, vilket enligt båda 

samverkansansvariga har stor påverkan på relationen mellan myndigheterna 

(Intervjuperson 2, Intervjuperson 5). Man har även kontakt via chefer där man för 

en dialog dels genom styrgrupper men även resursgrupper där personliga 

handläggare deltar. 

Överlag är samtliga intervjuade mycket nöjda med införandet av det förstärkta 

samarbetet och samtliga upplever att den gemensamma kartläggningen har 
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underlättat den arbetslivsinriktade rehabiliteringen avsevärt genom att man 

kommer igång mycket tidigare. 

 

Istället för att vänta väldigt länge på att sätta igång nånting så kan man börja 

med det tidigare dårå. Och det kan ju va en fördel, för det är ju inte bra att gå 

hemma för länge. (Intervjuperson 7) 

4.3 Strategisk nivå  

4.3.1 Mandat och ledarskap 

För att kunna arbeta med samverkan är det av yttersta vikt att ledningen står 

bakom de beslut som tas (Pollitt 2003:40). Om inte ledningen tror på att 

samverkan kan leda till att verksamheten blir bättre så kan det leda till stor misstro 

till uppdraget. Om man som anställd inte backas upp av sina chefer i sitt arbete 

och får stöd när problem uppstår, så kan man börja ifrågasätta arbetsuppgifterna.  

Det är även viktigt att de personer som är ansvariga för att samverkan ska 

fungera har tillräckligt tydligt mandat för att kunna utföra saker självständigt. Att 

hen är betrodd och ses som en resurs (Ibid:44).  

På Malmökontoret har samverkansansvarig Ann Walestrand starkt mandat 

från sina chefer och ledning. Även nedåt finns en stor tilltro till hennes 

chefsposition. 

 

Vi kan bara fungera som samverkansansvariga om vi har mandat. 

(Intervjuperson 2) 

 

Hon berättar att personliga handläggare kan komma till henne om det är något och 

att hon mejlar till dem ofta om det är någon ny information som dyker upp 

gällande samarbetet med Arbetsförmedlingen. Vilket även de personliga 

handläggarna styrker under intervjuerna.  

Hon har själv väldigt stor tilltro till sin egen chef, områdeschefen Ingvar 

Stevensson, som ofta pratar om vikten av att chefer och ledare går i framkant när 

det gäller samverkan.  

 

…han trycker på vikten av ett ledarskap (Intervjuperson 2) 

 

Både i Lund och Malmö har man en ledningsgrupp där chefer både från 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är med och kan diskutera hur man ska 

vidareutveckla samarbetet. Det finns även resursgrupper där ett antal personliga 

handläggare, olika personer vid varje möte, är med och representerar. 

De personliga handläggarna upplever att de har stora möjligheter att påverka 

om det är något som känns jobbigt under de gemensamma kartläggningarna. Man 

ses bland annat under gemensamma möten där man kan prata om problem som 

uppstår och de upplever att det som sägs tas på allvar.  
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Jag tycker nog att de tycker att det är bra att man uppmärksammar 

problemen, för de jobbar ju liksom inte som vi på golvet så här va, så de 

upptäcker ju inte problem, problem på samma sätt utan de måste ju få 

impulser från nån. (Intervjuperson 7) 

 

De har främst kontakt med sina enhetschefer, men har även kontakt med de 

samverkansvariga ibland, via möten eller mejl där de informerar om sådant som är 

nytt kring samverkan. Båda samverkansansvariga upplever däremot att de kan bli 

bättre på att komma ut med information och möta handläggarna. Det finns ett 

dilemma i att endast skicka ut mejl då man aldrig kan vara säker på att 

informationen kommer fram. De upplever att det ibland inte riktigt är tillräckligt 

(Intervjuperson 5, Intervjuperson 2) 

De samverkansansvariga upplever en stor tilltro från omgivande aktörer som 

de kommer i kontakt med, t.ex. vården eller Arbetsförmedlingen. Pernilla Kvist 

talar om att hon tror på att  man genom att åka ut och för en dialog med vården 

och Arbetsförmedlingen kan skapa ett större förtroende som underlättar 

samarbetet. 

 

…i samarbetet med arbetsförmedlingen så underlättar det ju att det är en, 

eller två då som vi är här i Lund, personer som de direkt kan bolla lite med 

övergripande strukturella frågar med då ju. (Intervjuperson 5) 

 

Det är mycket tydligt att det finns ett mandat för samverkan och att det är något 

som hela organisationen präglas av. Som jag senare kommer visa så genomsyras 

deras verksamhet av en diskussion kring hur man på bästa sätt kan samverka. Det 

återkommer ofta på möten och under större träffar. Detta är ett tecken på att 

ledningen går i framkant och tar samverkan på allvar, vilket är mycket viktigt för 

att det ska kunna fungera (Karré m.fl. 2013:65). 

4.3.2 Verklighetsförankring  

Kriteriet verklighetsförankring är starkt kopplat till ovannämnda kriterier. Det 

hänger ihop med att ledning och styrning tar uppdraget seriöst och att direktiv och 

strukturer följer verksamhetens utformning. För att det ska kunna fungera krävs 

det att en förankring i de behov som finns görs (Pollitt 2003:46; Hyde 2008:6). 

Det är viktigt för att samverkan ska underlätta de personliga handläggarnas arbete 

och inte försvåra. 

De rutiner som är utarbetade när det gäller gemensam kartläggning och det 

förstärkta samarbetet finns till viss del utformade i formella riktlinjer. Det finns 

till exempel beskrivet i vägledningen att initiativ till gemensam kartläggning ska 

göras på impuls av den försäkrade och att den handläggare som är ansvarig, 

oavsett om det är Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen, har som uppgift att 

inleda ett samarbete med den andra myndigheten om behovet finns (Vägledning 

1).  
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Om handläggaren vid Försäkringskassan upplever att det finns ett behov av 

arbetslivsinriktad rehabilitering, tar denna kontakt med Arbetsförmedlingen via 

utarbetade nätverk (lite olika för varje kontor), och bokar in ett möte.  

Beroende på vilka frågor som kan dyka upp på mötet avgör handläggaren om 

det är nödvändigt att ha med intygsgivande läkare, arbetsgivare eller kommunen 

för att kunna föra en diskussion kring framtiden. I vägledningen står det sedan 

beskrivet att man under mötet förväntas gå igenom medicinsk bakgrund, med 

medgivande från den försäkrade, och möjligheter till insatser via 

Arbetsförmedlingen i form av arbetslivsinriktad rehabilitering.  

Hur själva mötet ska gå till i praktiken är däremot inte formellt utformat, utan 

det sker självständigt mellan de båda handläggarna. En personlig handläggare 

talar om otydligheter i rutinerna och förmedlar att hon har upplevt tillfällen där 

handläggare har missförstått syftet med handläggningen. Att den gemensamma 

kartläggningen inte har varit förutsättningslös, utan planerad i förväg. Hon 

upplever att hennes roll som personlig handläggare i de situationerna har varit 

väldigt otydliga. Hennes uppfattning är att det beror på att syftet med den 

gemensamma kartläggningen inte har varit tillräckligt tydligt och att själva 

mötesformen på grund av det har varierat i sin utformning.  

 

Jag tycker nog liksom egentligen inte att det har varit nån speciell utbildning 

så, så att man förstår vad det här förutsättningslösa mötet och vad en 

kartläggning egentligen är.[…]det är ju liksom problem från båda 

myndigheterna. Att man egentligen inte riktigt vet vad innebär egentligen en 

kartläggning, faktiskt. (Intervjuperson 7) 

 

Enligt vägledningen står det beskrivet att kartläggningen ska ske i ett stadium där 

inga planer har gjorts för den försäkrade, det ska alltså finnas ett behov av att 

samråda med den andra myndigheten om framtida åtgärder (Vägledning 1). Vid 

tillfällen där det redan finns en plan för åtgärder och där det inte finns ett behov av 

samordnade insatser tillsammans med Arbetsförmedlingen ska andra åtgärder 

göras, så som samordning med arbets- eller vårdgivare. Å andra sidan står det 

även beskrivet att en gemensam kartläggning kan göras för att bygga vidare på 

och komplettera redan gjorda planer (Ibid). En sådan förvirring i formuleringarna 

skulle kunna bli ett problem om allt för många handläggare missförstår syftet 

baserat på formuleringen och att de inte längre kompletterar ordinarie verksamhet 

utan ger onödiga arbetsuppgifter (Hyde 2008, sid. 5 f.).  

I Lund har man väl utarbetade rutiner för hur själva samverkan i praktiken ska 

gå till, ingen av de personliga handläggarna har själva upplevt att det har varit 

otydligt hur man ska tillväga (Intervjuperson 3, Intervjuperson 4). Om det har 

varit problem så har det snarare handlat om personkemi och inte otydliga 

arbetsrutiner. 

I stort tycks rutinerna vara väl anpassade efter den ordinarie verksamheten och 

man är nöjd med den utveckling som har skett. Det finns däremot vissa 

otydligheter i formuleringar av riktlinjer som hos ett mindre antal har misstolkats.    
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4.3.3 Politiska signaler 

För att samverkan ska ske så smidigt som möjligt är det viktigt att den verksamhet 

som förs stämmer överens med de politiska signaler som sänds ut. Det är viktigt 

att man från politiskt håll tydligt visar vad man förväntar sig av myndigheterna 

och vilka krav och förväntningar som ställs (Pollitt 2003:44). 

Samtliga samverkansansvariga talar om att de politiska signalerna har 

förändrats avsevärt och att det har underlättat för att kunna utarbeta ett väl 

fungerande strukturellt samarbete.  

 

Jag tycker att signalerna har också blivit tydligare från politiken jag tror det 

är det som också gör det.[…]AF och FK har insett att det här är vårt uppdrag, 

bägges uppdrag, det är inte den ena eller den andras uppdrag utan det är vårt 

uppdrag. (Intervjuperson 1) 

 

Tydliga tecken på att de politiska signalerna går i linje med verksamheten och att 

dessa är sammanlänkade med varandra, är att man inom organisationen har en 

tydlig bild av vad det gemensamma syftet med samverkan är (Hyde 2008:6).  

Baserat på utförda intervjuer är det mycket tydligt att samtliga upplever att det 

finns ett gemensamt uppdrag och att det är en direkt nödvändighet att samverka. 

Det är även tydligt i att samtliga upplever att verksamheten fungerar bättre i och 

med införandet av det förstärkta samarbetet och att det finns en positiv syn på att 

jobba tillsammans.  

 

Det finns ingen riktig tydlig gräns mellan våra uppdrag. Utan vi har, som jag 

ser det så har vi ett gemensamt uppdrag. Jag tycker att det är det som är rätt 

tydligt i politiken också. (Intervjuperson 1) 

 

Att det finns tydliga politiska signaler om syftet med det förstärkta samarbetet 

råder det ingen tvekan om. Samtliga kriterier som nämnts ovan visar på att alla 

intervjupersoner har en tydlig uppfattning om vad som förväntas av myndigheten. 

Alla kan se hur samverkan kan underlätta för verksamheten och i vilken 

omfattning det då måste ske.  

4.3.4 Ansvarsfördelning 

När två stora, skilda organisationer ska samarbeta med varandra kan det vara lätt 

att tro att det skulle bli smidigare ju närmare de arbetar med varandra. Tidigare 

erfarenheter inom joined-up government visar däremot att det snarare är tvärtom 

(Pollitt 2003:39, 44). Att ha tydlig ansvarsfördelning är viktigt för att kunna skilja 

på de kompetenser som finns inom varje myndighet. Om det suddas ut alltför 

mycket kan systemet bli allt för komplext och det kan bli svårt med 

ansvarsutkrävande. 
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Försäkringskassan ansvarar, enligt vägledning, för samordning och dialog med 

vården (Vägledning 1). Arbetsförmedlingens uppgift är att erbjuda aktiva insatser 

för att hjälpa de försäkrade att komma ut i arbete, genom t.ex. arbetsträning m.m. 

När de intervjuade personliga handläggarna talar om mötet med 

Arbetsförmedlingen vid gemensam kartläggning så pratar man om att det inte 

finns några specifika arbetsfördelningar, utan att man tar det som det kommer. 

 

Det finns liksom ingen förbestämd plan, alltså att det här ska vi göra det har 

ska du göra utan att ähm, det kommer man överens om i individärendet. 

(Intervjuperson 5) 

 

Inom joined-up government talar man mycket om ansvarsfördelning och vikten av 

att samverka, men att ändå ha tydliga riktlinjer över vad som förväntas av båda 

parterna (Pollitt 2003:43). Det är därför viktigt att vara tydlig med vilka 

arbetsuppgifter som gäller för de olika yrkesrollerna.  

Viktigt att nämna är däremot att de intervjuade poängterar att man känner sig 

mycket trygg i sin yrkesroll och att man i första hand identifierar sig som anställd 

på Försäkringskassan.  

 

Jag tycker nog att man på nåt sätt ändå har sina roller rätt klara så. Att man 

ger stöd ifrån två olika myndigheter.[…]Men okej, visst det är ju liksom ändå 

ett gränsland där emellan så. Så att lite går det väl in i varandra 

(Intervjuperson 7)  

 

Samtliga har en tydlig bild av vad de olika rollerna har för initiala arbetsuppgifter. 

Det finns däremot inga formella rutiner för detta och för att eliminera möjligheten 

att det är gamla strukturer som lever kvar, kan det vara viktigt att även införa 

formella riktlinjer.  

Man pratar däremot om att det har blivit lättare i och med införandet av det 

förstärkta samarbetet och den gemensamma kartläggningen. Det upplevs att man 

samarbetar med kompletterande kompetenser och att man på så sätt kan hjälpa 

den försäkrade via en enad front. 

 

…att vi har kompetens då kanske mer inom liksom sjukdomsbilden, bilden 

av sjukdomen och de då har då kompetens inom yrkesval och yrkes- liksom 

arbetsträning och så. Så att jag tycker bara att vi kompletterar varandra. 

(Intervjuperson 6) 

 

Fördelningen av arbetsuppgifter tycks ha utvecklats fram med tiden och genom att 

de personliga handläggarna har varit tvungna att anpassa sig under själva mötet 

har rollfördelningen skett naturligt. Det är en uppfattning som Ann Walestrand har 

och som hon även tycker kan vara fördelaktigt, genom att man på så sätt lär sig 

saker om varandra och lär sig att anpassa sig efter situationen (Intervjuperson 2).  

Det kan finnas en fördel i att inte ha allt för strama strukturer för hur man ska 

agera på lokalt plan, då det är viktigt att de personliga handläggarna ska ha visst 

egenbestämmande och kunna forma arbetet utefter deras egna förutsättningar 
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(Hyde 2008:6). Det är trots detta viktigt att vara uppmärksam på om det uppstår 

några problem och att fånga upp det så tidigt som möjligt.     

4.4 Operationell nivå 

4.4.1 Utvärdering 

Det finns inga formella utvärderingar över hur de personliga handläggarna har 

upplevt den gemensamma kartläggningen och vilka problem de har stött på. Det 

är något som skulle kunna vara nödvändigt för att komma vidare i arbetsformen 

och vidareutveckla metoderna för mötet. En personlig handläggare upplevde att 

mötet ibland kunde vara otydligt i sitt syfte och hade önskat tydligare riktlinjer 

kring vad som förväntas (Intervjuperson 7). För att komma vidare i utvecklingen 

är det viktigt att chefer får reda på hur man upplever att de gemensamma 

kartläggningarna går. Genom utvärderingar och formell kommunikation skulle 

man kunna fånga upp sådana problem. 

  

Det är väl en sak som man kanske inte har varit så stark på hos 

Försäkringskassan, i när man har arbetat med att man inte har följt 

följeforskningen då ju. (Intervjuperson 5) 

 

Att det är ett problem är däremot något som, åtminstone samverkansansvarig i 

Lund Pernilla Kvist, håller med om. Hon poängterar att de däremot har 

effektuppföljningar med jämna mellanrum. Vilka görs genom två system, SUS 

och DoA, där de personliga handläggarna själva fyller i när de har påbörjat ett 

ärende, vilka följder det gav etc. Men hon tycker ändå att en kvalitativ utvärdering 

av de personliga handläggarnas uppfattningar borde göras.  

Det förs däremot kontinuerligt informella utvärderingar via gemensamma 

möten (ATP- och team-möten) där både personliga handläggare och chefer tar 

upp frågor kring det nya systemet. 

 

Vi har rätt så mycket dialog om det både på våra team-möten och ATP-

möten, jag tycker att det är en så, vad ska man säga, en väldigt aktuell fråga 

som vi diskuterar. (Intervjuperson 4) 

 

Man möts även vid flera tillfällen tillsammans med handläggare från 

Arbetsförmedlingen i vad de kallar för arbets-/resursgrupper där man utbyter 

erfarenheter av gemensam kartläggning och problem som kan uppstå och hur man 

skulle kunna göra det bättre. Vid arbetsgruppsmötena finns alltid två handläggare 

representerade som sedan tar med sig information till möten som hålls vid lokala 

kontoret.  

Den övergripande inställningen till det nya verktyget är överlag väldigt 

positivt och alla upplever det som att det har blivit mycket bättre. Men för att 

komma vidare och för att på ett hållbart sätt utveckla systemet för samverkan är 
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det viktigt att utvärderingar görs där de personliga handläggarnas erfarenheter 

räknas in.  

4.4.2 Resurser 

En av de viktigaste aspekterna inom joined-up government är fördelningen av 

resurser, i form av arbetsbörda och budget (Hyde 2008:6). Om inte dessa faktorer 

fungerar kan det ge ytterligare effekter som påverkar organisationskulturer och 

kan skapa osämja mellan myndigheterna.   

Ett beslut om gemensam budget för samverkan inom det förstärkta samarbetet 

har lagts från politiskt håll (Budgetunderlag 2013:105). Hur man sedan väljer att 

lägga upp denna på lokal nivå ser däremot lite olika ut.  

Budgeten som ges för samverkan i Malmö är inkorporerad i ordinarie 

verksamhet, det ingår via t.ex. budget för kompetensutveckling när det handlar om 

kurser som berör samverkan. Det kan även ske vid vissa fall genom 

samordningsförbundet eller Finsam i Malmö.  

Budgeten i Lund anges genom tidsredovisning över hur mycket arbete man 

lägger ner i det förstärkta samarbetet. Man använder sig då av speciella koder, 

som är märkta för samverkan (Intervjuperson 5). 

När det gäller arbetsbelastning i och med införandet av det förstärkta 

samarbetet så upplever samtliga personliga handläggare att det har blivit mycket 

mer att göra. Man får prioritera vilka fall som är viktigast och fokusera på att 

hjälpa till där det är möjligt. 

 

Det är väl mer att man inte riktigt hittar tiden som man skulle vilja. 

(Intervjuperson 6)  

 

 Några av de personliga handläggarna nämner även att bokningssystemet för 

gemensam kartläggning har varit krångligt och tidskrävande. Tidigare var man 

tvungen att själv kontakta olika arbetsförmedlare och försöka hitta gemensamt 

lediga tider, vilket kunde ta väldigt lång tid. I Malmö har man däremot nu infört 

ett Outlooksystem som är gemensamt med Arbetsförmedlingen, där man bokar in 

gemensam kartläggning (Intervjuperson 6). I Lund kontaktar man en koordinator 

som sköter bokningar (Intervjuperson 3).  

Trots detta så talar alla väldigt mycket om att arbetet har blivit bättre i och 

med det förstärkta samarbetet. Man upplever att man hjälper individen mer med 

den nya metoden och att det bär med sig många fördelar. Man tycker speciellt att 

det går mycket snabbare att hjälpa den försäkrade med att få rehabilitering nu än 

innan. 

 

Jag tycker att det är ett väldigt bra verktyg vi har[…]risken är ju annars om vi 

inte samarbetar att dagarna i rehabiliteringskedjan tar slut och även om man 

informerar så kommer den försäkrade att hamna mellan stolarna… 

(Intervjuperson 3) 
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Som det verkar från de samverkansansvariga finns det alltså inga specifika 

problem när det gäller budget och finansiering. Det har endast blivit bättre i och 

med att man nu kan finansiera förberedande insatser direkt genom det förstärkta 

samarbetet. Man behöver inte längre finansiera genom projekt, som i Malmö, eller 

via samordningsförbunden, som i Lund.  

Detta tyder på att man har underlättat systemet avsevärt och plockat bort en 

faktor som annars brukar kunna innebära stora problem på lokal nivå (Pollitt 

2003:46). Man kan däremot argumentera att det sätt som Lund lägger upp sin 

budget på är bättre och mer hållbart. Om man finansierar alltför mycket via 

ordinarie budget, som man gör i Malmö, kan det uppstå dispyter i fördelningen 

(Karré, 2003:65). 

Att det upplevs som att handläggningar försenas genom köer eller väntetider 

vid andra myndigheter är ett problem som redan sedan tidigare har 

uppmärksammats (Danemark – Kullberg 2006:37 f.). Det tycks finnas ett behov 

av att sammanlänka de administrativa systemen ytterligare, men som nämndes 

ovan så har det redan blivit bättre. Att det i stort blir mycket att göra när 

handläggarna tvingas samarbeta med varandra är oundvikligt (Pollitt 2003:38). 

Det viktiga är då att de anställda förstår syftet med varför de samarbetar och att de 

upplever att de positiva effekterna väger upp för besvären. 

4.4.3 Organisationskulturer 

...different departments or units view the same issue from different 

perspectives. (Bogdanor 2005, sid. 143) 

 

Skillnader i organisationskulturer är det vanligaste problemet som uppstår på lokal 

nivå när två skilda myndigheter ska samverka. Det kan närsomhelst falla samman 

genom oenigheter och irritation på den andra verksamheten. 

Det är tydligt att man fortfarande kan se vissa olikheter mellan 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som är kopplade till grundläggande 

förutsättningar för de bedömningar som görs. Återkommande är att 

Försäkringskassan ser de försäkrade som initieras för arbetslivsinriktad 

rehabilitering, som friskare än vad man gör på Arbetsförmedlingen. Det hänger 

ihop med olika arbetsuppgifter och sätt att se på den försäkrade/sökande. 

Försäkringskassans huvudsakliga fokusgrupp är sjuka och den del som deltar i 

arbetslivsinriktad rehabilitering anse ses därför som friskast och tvärtom gäller vid 

Arbetsförmedlingen. 

 

…alltså schablonbilden av det här har ju varit lite grann att FK tycker att AF 

inte vill hjälpa till och AF tycker att de är alldeles för sjuka för att kunna vara 

med. (Intervjuperson 1) 

 

Samtliga samverkansansvariga har däremot en gemensam uppfattning om att 

denna skiljelinje ”[b]örjar försvinna överallt på nåt sätt” och att man börjar se 

varandra mer och mer som kollegor istället (Intervjuperson 1). 
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Även de personliga handläggarnas uppfattning är att det inte är något problem, 

utan att det oftast beror på personkemi om det är något som inte fungerar. De 

flesta uppskattar speciellt det man kallar för ”tid för reflektion”, där handläggarna 

direkt efter den gemensamma kartläggning tillsammans går igenom mötet och 

utvärderar vad som har gått bra och vad som har gått dåligt. Det ges då även 

möjlighet att tala om sådant som man har varit oense om och att komma vidare i 

diskussionerna utan att störa den försäkrade. Pernilla Kvist tror att mycket kan 

hända under mötet efter kartläggningen och tycker att det är viktigt att 

handläggarna verkligen tar sig tid att utnyttja den möjligheten (Intervjuperson 5). 

Samtliga upplever fortfarande att deras yrkesroller ser mycket olika ut. Som 

personlig handläggare intar man fortfarande samma roll under den gemensamma 

kartläggningen som under vanliga självständiga möten.  

 

…visst man måste ju anpassa sig efter deras regelverk, deras rutiner och man 

måste anpassa sig för att gå in i samarbetet. Så att, men själva rollen, nej jag 

tycker inte det. (Intervjuperson 4)  

 

Man upplever att de skilda rollerna kompletterar varandra; att den personliga 

handläggaren kan agera mer trygghetsingivande medan arbetsförmedlaren kan ta 

sig ann en mer aktiv roll och pusha för att ta sig framåt (Intervjuperson 1).  

Många talar även om att det har blivit mycket bättre sedan man införde det 

förstärkta samarbetet och att det finns en tydligare bild över ett gemensamt 

uppdrag. Nu arbetar man tillsammans genom hela rehabiliteringsprocessen, till 

skillnad från innan då Försäkringskassan lämnade över ansvaret på ett helt annat 

sätt. Det är något som samverkansansvariga har märkt av i sitt arbete. 

 

Alltså, förr i tiden så hette det ju kom till arbetsförmedlingen när du är frisk. 

Men det säger man ju inte längre. Och vi bråkar liksom inte om det här med 

arbetsförmågan, anställningsbar, det pratar inte vi om i våra möten med 

arbetsförmedlingen längre. Det finns en mycket större förståelse för att vi har 

ett gemensamt uppdrag. (Intervjuperson 2) 

 

Även de personliga handläggarna upplever den här förändringen och tycker att det 

känns som en självklarhet att man ska samarbeta i frågan. 

 

… jag tycker att det är väldigt gemensamt, att man, man känner liksom av. 

Alltså det är, det är precis som vi är i ett på nåt sätt. (Intervjuperson 6) 

 

Något som återkommer är däremot att man upplever att Arbetsförmedlingen har 

problem med det nya systemet. Att de inte är lika förberedda som 

Försäkringskassan är. Det finns en upplevelse av att man inte tar frågan på lika 

stort allvar på Arbetsförmedlingen och att det ibland kan ta lite tid att komma 

igång. Samverkansansvarig Ann Walestrand tror att det handlar om att 

myndigheterna ser så pass olika ut och att den grupp individer som initieras för 

arbetslivsinriktad rehabilitering är mycket större hos Försäkringskassan än hos 

Arbetsförmedlingen. 
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För försäkringskassan är det här en väldigt stor fråga, alltså det är ju alla våra 

försäkrade i princip som det här kan bli aktuellt för. För arbetsförmedlingen 

är det ju inte lika stor fråga, det är en del av deras verksamhet, det är en 

ganska liten del faktiskt om man tittar på hela deras uppdrag och det är 

tydligt i samarbetet. (Intervjuperson 2) 

4.4.4 Gemensam kunskapsbas 

Att ha en gemensam kunskapsbas handlar främst om att handläggarna ska kunna 

vara så enade som möjligt (Pollitt 2003:39). Om man har samma kunskap kring 

frågor som berör båda verksamheterna kan det underlätta genom att man slipper 

oenigheter kring vad som gäller. Det är därför viktigt att så långt det är möjligt 

ena kompetenser där det anses nödvändigt, utan att för den delen ta bort varderas 

yttersta yrkesroll. 

Man har, både i Lund och i Malmö, två stora möten per termin där man under 

en heldag går igenom hur man ska gå tillväga vid gemensamma kartläggningar. 

De har även haft uppföljningsmöten gällande rutiner kring samarbetet och har 

utvecklat en gemensam syn kring mål etc. tillsammans med Arbetsförmedlingen. 

Uppfattningen av samverkansansvarig i Malmö är ändå att de främsta 

lärdomarna har dragits genom informella möten mellan handläggarna, där en 

förståelse för varandras arbetsuppgifter byggts upp successivt.    

 

Vi skulle kunna göra mycket mer där, men om jag säger så här: våra 

personliga handläggare de samarbetar hela tiden. (Intervjuperson 2) 

 

Man har inte haft gemensamma formella kurser tillsammans med 

Arbetsförmedlingen, men det är något som man i Lund har funderat på att införa. 

Bland annat tillsammans med arbetsmiljöverket, för att både handläggare och 

arbetsförmedlare ska kunna lära sig mer om arbetsmiljölagen och skapa sig en 

gemensam kunskap i frågan (Intervjuperson 5).  

Ett problem som återkommande nämns av de samverkansansvariga är att det 

enorma informationsflöde som finns gör det svårt att nå ut på ett smidigt sätt. Som 

det ser ut nu distribueras information via mejl och det ses som ett problem, då det 

är osäkert om informationen kommer fram som förväntat. 

 

det är något som man behöver fundera på, alltså hur, i vilket forum man ska 

gå ut med viss information.[…]alltså mejl är ju jättebra men vi kan ju inte 

mejlbomba om alla småsaker o så där och då får man välja. (Intervjuperson 

2) 

 
Detta är inte ett problem som de personliga handläggarna själva tar upp, utan de 

talar endast om informationsmejlen som deras kontaktlänk till de 

samverkansansvariga och ser det som positivt. I mejlen brukar de få uppdaterad 
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information om de andra myndigheterna eller om det något som de borde tänka på 

vid möten tillsammans med andra aktörer. 

Något som de personliga handläggarna, både i Lund och i Malmö, däremot 

pratar om som ett problem är när det gäller Arbetsförmedlingens agerande 

gällande externa aktörer. Uppfattningen är att det ofta uppstår problem när de 

externa aktörerna inte är tillräckligt insatta och inte kan göra sitt jobb tillräckligt 

väl. De personliga handläggarna känner sig i dessa lägen maktlösa och känner att 

de inte kan göra något åt situationen. Det handlar dels om ett missnöje kring hur 

Arbetsförmedlingen följer upp kontrakten med aktörerna och även hur de ställer 

krav.  

Båda LFC kan behöva jobba vidare på att bygga upp en gemensam 

kunskapsbas, där det gäller information som båda parterna drar nytta av att kunna. 

Det kan även vara en fördel om man för en tydligare gemensam diskussion kring 

rutiner och delar erfarenheter så att Försäkringskassan kan känna sig mer 

delaktiga när externa aktörer plockas in.  

De kurser och workshops som båda LFC har haft verkar vara mycket 

uppskattade av de personliga handläggarna och här ventileras mycket av de 

problem som uppstår. Ur ett joined-up government perspektiv är det bra att de har 

gemensamma träffar där man kan acklimatiseras med varandra och utveckla 

gemensamma metoder (Hyde 2008:4).  
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5 Slutsats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som underlättar joined-up government vid fallet för arbetslivsinriktad 

rehabilitering är att man har en enad bild av syftet med samverkan. De har enats 

kring arbetslivsinriktade rehabilitering och upplever en stark tilltro till att det finns 

ett behov av att samverka. Även attityden gentemot arbetsbördan visar att man 

värderar samverkan med Arbetsförmedlingen högt och att man upplever att det är 

värt mödan av mer arbetsuppgifter. Detta hänger ihop med tydliga politiska 

signaler och ett ledarskap som framhäver vikten av att samarbeta.  

Att man har en budget för att samverka hjälper också till när det gäller 

organisationskulturer. Man minskar på vis risken för konflikter och skapar ett 

tydligt gemensamt uppdrag. Det underlättar även för de samverkansansvariga 

gällande mandat när deras löner är finansierade genom öronmärkta tillslag. 

Man har även funnit en balansgång mellan flexibilitet och tydlig 

ansvarsfördelning som är väldigt viktigt för att det ska kunna fungera. Genom att 

de kan anpassa sig beroende på situation, men samtidigt tydligt identifiera sig med 

givna yrkesroller, kan de komplettera varandra på ett sätt som inte konkurrerar.   

Det finns däremot ett behov av att utföra kvalitativa utvärderingar över de 

personliga handläggarnas uppfattningar av effekterna av det förstärkta samarbetet 

och den gemensamma kartläggningen. Detta är viktigt för att kunna bibehålla en 

hållbar strukturell samverkan och för att kunna anpassa verksamheten ytterligare 

till förhållanden på golvet. Det finns även ett behov av att skapa en tydligare 

gemensam kunskapsbas och att enas kring vad som förväntas av handläggare från 

respektive myndighet.  

Även om ansvarsfördelningen har fungerat väl hittills så kan det finnas ett 

behov av att se över hur riktlinjer för de gemensamma kartläggningarna är 

formulerade och hur de är verklighetsförankrade. Det är viktigt för att försäkra sig 

om att de är lättförståeliga och inte lämnar öppet för allt för mycket 

tolkningsutrymme. Det är viktigt att se över detta för att undersöka om det goda 

tillståndet som gäller nu inte beror på kvarliggande strukturer. Detta hänger 

däremot ihop med ovannämnda problem. Utvärderingar skulle kunna fånga upp 

om det bland de personliga handläggarna upplevs som ett större problem, eller om 

- Ledarskap och mandat 

- Ett gemensamt syfte 

-Ansvarsfördelning 

- Resurser 

 

Framgångs-
faktorer - Kvalitativa 

utvärderingar 

- Gemensam 
kunskapsbas 

- Verklighetsförankring 

Utvecklings-
områden 
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det lätt skulle kunna korrigeras genom gemensamma genomgångar kring vad 

syftet med den gemensamma kartläggningen är.  

Sammanfattningsvis skulle jag, utifrån joined-up government, kategorisera 

samarbetet som lyckat. De har byggt upp en stabil grund för samverkan och 

kopplingen mellan de tydliga politiska signaler som ges och ett bra ledarskap 

skapar goda förutsättningar för samverkan. De personliga handläggarna har även 

stora möjligheter att påverka om det är något som de upplever inte fungerar, vilket 

är viktigt för att kunna utveckla ett hållbart samarbete. Samtliga 

samverkansansvariga har även ett starkt mandat att göra förändringar och att ta 

eget ansvar för att utveckla samarbetet efter de behov som finns. Det finns ändå 

ett behov av utvärderingar för att undersöka hur hållbart samarbetet är så att man i 

tid kan korrigera för de problem som finns. 

För vidare studier hade det varit mycket intressant att föra in 

Arbetsförmedlingen i diskussonen då min uppfattning, efter utförda studier, är att 

den största förändringen har skett för de arbetsförmedlare som förväntas samverka 

med personliga handläggare. För anställda på Arbetsförmedlingen har en helt ny 

grupp sökande tillkommit, där större delen är sjuka och har svårigheter som ligger 

bortanför myndighetens ordinarie kunskapsområde. Genom mina intervjuer har 

jag fått uppfattningen om att utmaningarna är allt större för Arbetsförmedlingen 

än vad de har varit för Försäkringskassan.   
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7 Bilagor 

7.1 Intervjumall 

Inledande intervjufrågor 

 

Kan du beskriva din yrkesmässiga roll? 

 

Hur länge har du jobbat för FK? 

 

Hur kommer det sig att du valde att börja jobba för FK? 

 

Har du hört talas om Rehabiliteringskedjan? 

 

Har du hört talas om Gemensam Kartläggning? 

 

Tematiska frågekategorier 

 

Följdfrågor 

Strategisknivå 

 

Projekt för utökat arbete med samverkan 

 

 

 

T.ex. Finsam, AMA, AMiA 

 

Vilka projekt har du kommit i kontakt med? 

Kan du berätta mer om dessa, syfte? 

 

Svar: 

  

 

Vad var syftet med projektet/aktiviteten? 

 

Mandat och ledarskap 

 

 

 

Vem är din överordnad? 

 

Svar: 

  

 

 

Vilken relation har du till denna? 

Vilken relation har du till dina medarbetare? 

 

Har du möjlighet att påverka verksamheten? 

Kan du berätta mer om hur du kan påverka? 

 

Svar: 

  

 

Gemensamma forum? 

Utvärdering? 
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Hur samordnar ni er inom arbetsinriktad 

rehabilitering? 

 

Svar: 

  

 

Har ni gemensamma möten kring 

samverkan? 

Hur tas initiativ till samverkan emot? 

Politiska konflikter, ”turf wars”  

 

Upplever du att det finns skiljda åsikter om 

värdet av samverkan? 

 

Svar. 

  

 

Finns det olika uppfattningar om hur viktigt 

det är att samverka inom arbetsinriktad 

rehabilitering? 

 

 

 

 

Vad upplever du att syftet med samverkan 

är? 

 

Svar: 

  

 

Finns det andra inom verksamheten som inte 

håller med om det? 

Uppstår det dispyter/debatter/diskussioner 

kring detta? 

 

 

 

Uppfattar du att samverkan med övriga 

aktörer har blivit bättre? 

 

Svar: 

  

 

 

Ansvarsskyldighet 

 

 

 

Hur fördelar ni arbetsuppgifter mellan 

inblandade parter? 

 

Svar: 

  

 

Operationell nivå 

Organisatorisk struktur 

 

Finns det specifika riktlinjer som ska 

efterföljas när det gäller arbetsinriktad 

rehabilitering?  

 

Hur ser rutinerna ut? 

 

Svar: 

  

 

 

 

Är era riktlinjer och rutiner inkorporerade 
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med AF? 

 

Svar: 

  

 

 

 

 

 

 

Har du koll på AFs rutiner? 

 

Svar: 

  

 

 

 

 

 

 

Utvärdering 

 

Hur ofta utvärderar ni er verksamhet? 

Inom vilka forum sker detta? 

 

Svar: 

  

 

 

Budgetering 

 

Vilka resurser erbjuds ni för främjandet av 

samverkan? 

 

Svar: 

  

 

 

Finns det en enskild budget för samverkan? 

Vem distribuerar?  

 

Svar: 

  
 

 

 

Anställning och yrkesroll 

 

Hur avgjorde man vem skulle anställas? 

Hade du tidigare erfarenhet av samverkan? 

 

Svar: 

  

 

 

Hur ser du på din relation till anställda vid 

AF? 

 

Svar: 

  

 

 

Hur skiljer sig din roll mot AFs 
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motsvarande? 

 

Svar: 

  

 

Kompetensutveckling 

 

Går ni på kurser inom samverkan? 

Finns det några gemensamma med AF och 

andra aktörer? 

 

Svar: 

  

 

 

Avslutande frågor 

 

Hur upplever du att samverkan inom 

arbetsinriktad rehabilitering fungerar? 

- Finns det något som du anser kan bli 

bättre? 

 

Svar: 

   

 

 

Har du något som du skulle vilja tillägga? 

 

Svar: 

   

 

 

Då avslutar vi intervjun nu… 

 

- Önskar du få en färdig kopia skickad 

till dig av uppsatsen? 

 

 

 

Några fler frågor om uppsatsen utformning? 
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7.2 Citatförteckning 

Intervjuperson 1 

Andreas Kronvall, projektledare AMA, tidvis samverkansansvarig LFC Malmö 

 

…då fanns ju ingenting om det här förstärkta samarbetet som nu finns med 

arbetsförmedlingen. Så att hade det funnits då, så hade det förmodligen inte 

behovet funnits för nu finns det ju inte såna gränser längre i vårt samarbete. 

 

Jag tycker att signalerna har också blivit tydligare från politiken jag tror det 

är det som också gör det. […]AF och FK har insett att det här är vårt 

uppdrag, bägges uppdrag, det är inte den ena eller den andras uppdrag utan 

det är vårt uppdrag. 

 

Det finns ingen riktig tydlig gräns mellan våra uppdrag. Utan vi har, som jag 

ser det så har vi ett gemensamt uppdrag. Jag tycker att det är det som är rätt 

tydligt i politiken också. 

 

…alltså schablonbilden av det här har ju varit lite grann att FK tycker att AF 

inte vill hjälpa till och AF tycker att de är alldeles för sjuka för att kunna vara 

med. 

 

Intervjuperson 2 

Anna Walestrand, projektledare AMiA, samverkansansvarig LFC Malmö 

 

Nu har ju verkligheten sprungit förbi det här projektet. För vi har ju bara 

målgruppen utförsäkrade. Det förstärkta samarbetet handlar ju om alla… 

 

Vi kan bara fungera som samverkansansvariga om vi har mandat. Och det har 

vi. Alltså det vill säga, vår chef, alltså jag menar jag gör ju massa saker som 

inte han vet om. 

 

…han trycker på vikten av ett ledarskap och det han, att det är viktigt att han 

som högsta chefen tycker att det är viktigt. Och han har en bra relation med 

arbetsförmedlingschefen och det har dem. 

 

Alltså, förr i tiden så hette det ju kom till arbetsförmedlingen när du är frisk. 

Men det säger man ju inte längre. Och vi bråkar liksom inte om det här med 

arbetsförmågan, anställningsbar, det pratar inte vi om i våra möten med 

arbetsförmedlingen längre. Det finns en mycket större förståelse för att vi har 

ett gemensamt uppdrag. 

 

För försäkringskassan är det här en väldigt stor fråga, alltså det är ju alla våra 

försäkrade i princip som det här kan bli aktuellt för. För arbetsförmedlingen 

är det ju inte lika stor fråga, det är en del av deras verksamhet, det är en 
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ganska liten del faktiskt om man tittar på hela deras uppdrag och det är 

tydligt i samarbetet. 

 

Vi skulle kunna göra mycket mer där, men om jag säger så här: våra 

personliga handläggare de samarbetar hela tiden. 

 

det är något som man behöver fundera på, alltså hur, i vilket forum man ska 

gå ut med viss information.[…]alltså mejl är ju jättebra men vi kan ju inte 

mejlbomba om alla småsaker o så där och då får man välja. 

 

 

Intervjuperson 3 

Federico Marenco, personlig handläggare LFC Lund 

 

Jag tycker att det är ett väldigt bra verktyg vi har[…]risken är ju annars om vi 

inte samarbetar att dagarna i rehabiliteringskedjan tar slut och även om man 

informerar så kommer den försäkrade att hamna mellan stolarna… 

 

Intervjuperson 4 

Natalia Mejerhed, personlig handläggare LFC Lund 

 

Vi har rätt så mycket dialog om det både på våra team-möten och ATP-

möten, jag tycker att det är en så, vad ska man säga, en väldigt aktuell fråga 

som vi diskuterar. 

 

…visst man måste ju anpassa sig efter deras regelverk, deras rutiner och man 

måste anpassa sig för att gå in i samarbetet. Så att, men själva rollen, nej jag 

tycker inte det. 

 

Intervjuperson 5 

Pernilla Kvist, samverkansansvarig LFC Lund 

 

…i samarbetet med arbetsförmedlingen så underlättar det ju att det är en, 

eller två då som vi är här i Lund, personer som de direkt kan bolla lite med 

övergripande strukturella frågar med då ju. 

 

Det finns liksom ingen förbestämd plan, alltså att det här ska vi göra det har 

ska du göra utan att ähm, det kommer man överens om i individärendet. 

 

Det är väl en sak som man kanske inte har varit så stark på hos 

Försäkringskassan, i när man har arbetat med att man inte har följt 

följeforskningen då ju. 
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Intervjuperson 6 

Anna Eklöv, personlighandläggare LFC Malmö 

 

…att vi har kompetens då kanske mer inom liksom sjukdomsbilden, bilden 

av sjukdomen och de då har då kompetens inom yrkesval och yrkes- liksom 

arbetsträning och så. Så att jag tycker bara att vi kompletterar varandra. 

 

Det är väl mer att man inte riktigt hittar tiden som man skulle vilja. 

 

… jag tycker att det är väldigt gemensamt, att man, man känner liksom av. 

Alltså det är, det är precis som vi är i ett på nåt sätt. 

 

Intervjuperson 7 

Elisabeth Pettersson, personlig handläggare LFC Malmö 

 

Istället för att vänta väldigt länge på att sätta igång nånting så kan man börja 

med det tidigare dårå. Och det kan ju va en fördel, för det är ju inte bra att gå 

hemma för länge. 

 

Jag tycker nog att de tycker att det är bra att man uppmärksammar 

problemen, för de jobbar ju liksom inte som vi på golvet så här va, så de 

upptäcker ju inte problem, problem på samma sätt utan de måste ju få 

impulser från nån. 

 

Jag tycker nog liksom egentligen inte att det har varit nån speciell utbildning 

så, så att man förstår vad det här förutsättningslösa mötet och vad en 

kartläggning egentligen är.[…]det är ju liksom problem från båda 

myndigheterna. Att man egentligen inte riktigt vet vad innebär egentligen en 

kartläggning, faktiskt. 

 

Jag tycker nog att man på nåt sätt ändå har sina roller rätt klara så, att man 

ger stöd ifrån två olika myndigheter.[…]Men okej, visst det är ju liksom ändå 

ett gränsland där emellan så. Så att lite går det väl in i varandra 

 

 

 


