
 EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH HÄLSA, 

 AVANCERAD NIVÅ, 30HP 

 STOCKHOLM, SVERIGE 2016 

 

 
Samverkan mellan 
myndigheter 

- gemensam satsning för 

minskad ohälsa 

 

ANNA-KARIN WOODHOUSE 

  



 | 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 |  

 

Samverkan mellan myndigheter 

- gemensam satsning för minskad ohälsa 

 

Cooperation between 

Government Agencies 

- Working Together to Improve Health 

 

 

 

TRITA STH-2017:31 

Handledare: Jörgen Eklund  

Examensarbete avancerad nivå, 30 hp 

 

Detta examensarbete är utfört vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) 

på Skolan för teknik och hälsa (STH), Magisterprogrammet Ergonomi 

och Människa-Teknik-Organisation.  



Sammanfattning | 4 



5 | Sammanfattning 

Sammanfattning 

Samverkan är ett ständigt aktuellt ämne som ofta diskuteras i 

samhällsdebatten och ses som en lösning på många problem. När 

sjuktalen ökade i början av 2000-talet, fattade regeringen beslut om att 

avsätta medel för projekt inom och mellan myndigheter som ett steg på 

vägen mot att lösa problemen. Sjukskrivningstalen sjönk sedan mellan 

åren 2002 och 2010 för att åter vända uppåt. Idag behövs fortfarande 

åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och få ner ohälsotalen i samhället. 

Denna uppsats beskriver samverkan i ett samarbetsprojekt avseende 

hälsonyckeltal. Huvudsyftet är att identifiera förutsättningarna för 

Centrogruppens samarbetsprojekt och studera samspelet mellan de 

deltagande myndigheterna. Ett andra syfte är att i teoridelen göra en 

litteraturgenomgång och beskrivning av begreppen samverkan, 

samarbete och närliggande begrepp. Det tredje syftet är att beskriva och 

analysera de bestående resultaten av samarbetsprojektet. I ett människa-

teknik-organisation (M-T-O) och arbetsmiljöperspektiv är det intressant 

att se om samverkan mellan organisationer kan bidra till en bättre 

arbetsmiljö och minskande sjuktal. 

Uppsatsen är skriven under två perioder, där jag under den första 

delen följde Centromyndigheternas Hälsobokslutsprojekt och i den 

andra delen följde upp hur det gick med myndigheternas användning av 

nyckeltalen. Genom deltagande observation, kombinerat med 

individuella intervjuer, studerade jag myndigheternas samverkan under 

projekttiden. Utifrån den teoretiska bakgrunden om vilken plattform 

som behövs för ett lyckat samarbete skattade och beskrev deltagarna 

projektarbetets förutsättningar utifrån parametrarna; tillit, jämlika 

relationer, tid och resurser samt externt stöd.  

Resultatet visade att det fanns goda förutsättningar för projektet som 

också genomfördes enligt plan och levererade en slutprodukt, bestående 

av förslag på gemensamma hälsonyckeltal och en rapport. Sett över tid 

kan det ändå konstateras att hälsonyckeltalen inte fick det genomslag 
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och den användning som avsetts, eftersom endast två av myndigheterna 

använder nyckeltalen i sin redovisning. De främsta skälen till att 

nyckeltalen inte kom att användas på det sätt som initialt var planerat 

uppges vara omorganisation av verksamheten, svårigheter med den 

digitala överföringen samt byte av medarbetare på vissa 

nyckelpositioner. 

 

Nyckelord: samarbete, hälsonyckeltal, Satsa Friskt, sjuktal, 

hälsobokslut 
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Abstract 

Collaboration is a recurring topic in the public debate, and is often seen 

as a possible solution to many problems. When the disease rate kept 

increasing in the early 2000s, the Swedish government decided to 

allocate funds to enable government agencies to set up projects, as a step 

towards reversing the trend. The disease rate in Sweden fell between the 

years 2002 and 2010, and then started increasing again. There is still a 

need for measures to be taken in order to improve the working 

environment and reduce ill health in society. 

This paper describes the interactions in a joint project concerning 

health ratios. The main objective is to identify the conditions for a group 

of government agencies, called the Centro-group, and to study the 

interaction between the participating authorities. A second objective is to 

carry out a literature review of the cooperation, collaboration and related 

concepts. The third objective is to describe and analyse the remaining 

results of the joint project. From a Human-Technology-Organisation 

(HTO) and Workplace Health and Safety (WHS) perspective, it is 

interesting to see if cooperation between organizations can contribute to 

a better working environment and to reducing morbidity. 

This paper is written during two periods. During the first part I 

studied the Centro authorities' Health accounting Project, and in the 

second part I followed up what happened with the authorities' use of key 

indicators. Through participant observation, combined with individual 

interviews, I studied the authorities' cooperation during the project. 

Based on the theoretical background of the platform needed for 

successful cooperation, the participants described the project's 

conditions based on the parameters; reliance, equal relations, time and 

resources, as well as external support. 

The results showed that there were good conditions for the project, as 

they were defined in the theoretical platform. The project was carried out 

as planned and delivered a result consisting of joint health indicators and 
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a final report. Over time it has been shown that the health indicators 

were not used as intended, because only two of the authorities use the 

key indicators in their Annual Report. The main reasons that the health 

indicators did not have the intended impact were reported to be 

reorganisations, difficulties with the digital transmission, as well as 

replacement of employees in certain key positions. 

 

 

Keywords: health indicator, key indicator, health statement, 

cooperation, Sweden 
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Förord  

 

Hela vårt samhälle består av olika organisationer som fungerar bättre 

eller sämre. I övergångarna mellan huvudmän brukar brister uppstå eller 

märkas av särskilt tydligt. Jag har alltid tyckt det är intressant hur olika 

huvudmän organiserar sina verksamheter och utför sitt uppdrag, 

parallellt med andra. Ibland uppfinns liknande hjul på många ställen och 

ibland fattas beslut, som berör processer där även andra är involverade, 

utan att det görs i dialog med de andra. Det brukar framföras i debatten 

att det finns brister i samverkan, men vad är egentligen samverkan och 

vad behövs för att samverkan ska fungera? 

I denna uppsats som är skriven under två tidsperioder har jag fått 

tillfälle att fördjupa mig i ämnet samverkan. Under den första perioden 

följde jag ett myndighetsgemensamt projekt för att studera deras 

samverkan. Sedan kom livet emellan och jag blev tyvärr tvungen att ta en 

rejäl paus i mina studier. Under den andra perioden har jag följt upp hur 

myndigheterna verkligen använder de hälsonyckeltal som utarbetades i 

samverkansprojektet. Det var inte planerat att jag skulle skriva en 

uppsats i två delar, men det har medfört en möjlighet att besvara den 

spännande frågan om hur det gick sen, och vad projektet fick för 

bestående effekter. 

Jag skulle vilja framföra ett tack till alla de företrädare för olika 

myndigheter som så generöst välkomnat mig och låtit mig delta under 

projekttiden. Tack även till dem som senare besvarat mina 

uppföljningsfrågor och försett mig med material. Ett särskilt tack vill jag 

framföra till mina barn som hejat på mig och till min handledare Jörgen 

Eklund som med stor smidighet och stort kunnande gett mig feed-back 

och hjälpt mig lösa problem. 

 

Norrköping i september 2016 

Anna-Karin Woodhouse 



17 | Förord 

 



Bakgrund | 18 

1 Bakgrund 

1.1 Samverkan – en aktuell fråga 

Samverkan är på många sätt en aktuell fråga i vårt samhälle. I 

mediedebatten lyfts ibland samverkan till skyarna som någon slags 

patentlösning på alla problem. Samverkan som ett sätt för små 

kommuner att överleva, eller som ett sätt för kommuner att klara 

vardagen diskuteras återkommande i pressen. Ibland medför samverkan 

en lösning på praktiska uppgifter och ibland leder det till komplicerade 

förhållanden rörande beslutanderätt och ansvarsfrågor. (Dagens 

Samhälle, 2005) 

Andra gånger handlar diskussionerna i samhällsdebatten om att det 

finns brister i samarbetet mellan olika myndigheter och att samverkan 

kring t.ex. utsatta grupper borde öka. Det finns mycket tyckande kring de 

förväntade fördelarna med samarbete, men lite forskning på området. 

Vilket av begreppen samverkan och samarbete som används är ofta 

godtyckligt och ibland används de som synonymer utan närmare 

definition av ordens mening.  

Enligt Statskontorets utredare har våra nordiska grannländer en 

etablerad struktur för samarbetet mellan staten och kommunerna. Ett 

liknande institutionaliserat samarbete saknas i Sverige. Enligt 

utredningen skulle ett mer utvecklat samarbete bl.a. leda till att 

kommunerna får ett stöd om de vill jämföra sig med varandra i olika 

aspekter. Det skulle också ge bättre information till medborgarna. Den 

statistik som framställs i Sverige har, enligt utredaren, inte samma 

aktualitet och kvalitet som i grannländerna. Kommuner och landsting 

har en starkare och mer självständig position i Sverige, men ledande 

politiker anser att samarbetet mellan staten och kommunerna bör 

förbättras. (Statskontoret, 2004) 
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Samverkan är en komplex fråga som ibland kan initieras av stora 

samhällsförändringar, medan resultaten av insatser och projekt är 

beroende av individers kompetens och sociala samspel. 

 

1.2 Ökande sjukskrivningstal och regeringsbeslut 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade antalet mottagare 

av sjukpenning i Sverige och alltfler var sjukskrivna under längre 

perioder. Detta diskuterades livligt i samhällsdebatten och forskare såväl 

som statliga utredningar arbetade intensivt med 

sjukskrivningsrelaterade frågor. Det föranledde även regeringen att vidta 

åtgärder för att försöka minska sjuktalen och i budgetpropositionen för 

2002 presenterades ett elvapunkts program för ökad hälsa i arbetslivet.  

” Regeringen föreslår därför ett elvapunktsprogram för att förbättra 

arbetsvillkoren och minska ohälsan i arbetslivet varvid särskilt 

kvinnors villkor skall uppmärksammas. (....) 

− Hälsobokslut, en redovisning av de anställdas hälsoläge hos den 

enskilde offentlige arbetsgivaren kommer att införas. 

Förutsättningarna för att få till stånd motsvarande redovisning även i 

privata verksamheter skall undersökas. Därigenom tas ett första steg 

mot en mer utvecklad personalekonomisk redovisning. (....) 

 

− Problemen med långa sjukskrivningar är särskilt stora bland 

anställda i den offentliga sektorn. Regeringen avser att inleda 

särskilda försök hos några av de stora offentliga arbetsgivarna för att 

förebygga och minska sjukfrånvaron. (....)” . (Prop. 2001/02:1) 

I budgetpropositionen för 2003 presenterade regeringen ett mål för 

att sänka sjukfrånvaron: 

 ”Frånvaron från arbetslivet på grund av sjukdom skall i förhållande 

till 2002 halveras fram till 2008. Parallellt skall antalet nya aktivitets- 

och sjukersättningar minska. Hänsyn skall tas till den demografiska 

utvecklingen under perioden.”  

”Kraven på redovisning av hälsa och arbetsmiljö inom den offentliga 

sektorn måste öka”.  (Prop. 2002/03:1) 
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Betydelsen av att arbetsmarknadens parter aktivt medverkar i arbetet 

med att åstadkomma en ökad hälsa i arbetslivet lyftes fram. Det 

konstaterades att sjukskrivningarna var högre i offentlig än privat sektor. 

Regeringen ansåg därför att offentliga verksamheter måste gå före och 

vara föredömen när det handlar om att förbättra arbetsmiljön och 

minska ohälsan och att ansvaret för att skapa en attraktiv statlig 

förvaltning med en god arbetsmiljö vilar på arbetsgivaren.  

Samtidigt meddelades att en obligatorisk redovisning av 

sjukfrånvaron skulle införas, med undantag för vissa mindre företag. 

(Prop. 2002/03:1) 

 

1.3 Fortsatt sjukskrivningsutveckling 

 

Figur 1: Sjukförsäkringens utgifter för sjukpenning 1955 - 2014. (Försäkringskassan, 2015) 

 

Den uppåtgående trenden vände 2002 och sjukskrivningstalen gick 

ner fram till 2010 då de återigen ökade. Ökningen har fortsatt sedan dess 

och samhället står fortfarande inför utmaningen att försöka minska 

sjuktalen. Eftersom förändringarna av sjuktal sker i ett mycket komplext 

sammanhang och påverkas av bl.a. konjunktursvängningar och  
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förändringar i sjukskrivningsregelverket är det svårt att med säkerhet 

veta vad enskilda insatser har gett för konkret resultat. 

(Försäkringskassan, 2015, Hogstedt C, Bjurvald, M., Marklund, S., 

Palmer, E., Theorell, T. 2004) 

 

1.4 Ekonomi, redovisning och ohälsa  

Arbetsgivare anställer personal för att kunna bedriva sin verksamhet. 

Medarbetarna är en viktig resurs som arbetsgivaren måste hushålla med. 

Ohälsa i olika former bland de anställda påverkar verksamhetens resultat 

på ett negativt sätt, utöver det lidande det innebär för den enskilde. 

Vid tiden för Hälsobokslutsprojektets genomförande fanns det stora 

brister i statistiken och informationen bl.a.om personalen och 

sjukskrivningsmönster. Många redovisningssystem saknade information 

om personalen, frånvaro och rehabilitering. Problemet med detta var att 

personalen syns i ekonomisystemet enbart som en kostnad och en 

kostnad som försvinner vid långtidsfrånvaro. Ekonomisk information 

och beslutsunderlag bör därför, enligt Aronsson och Malmquist (2002), 

alltid innehålla personalekonomiskt material. 

De mått som oftast användes för att beskriva ohälsa är sjukfrånvaro 

och förtidspensionering. Aronson och Malmquist (2002) påpekar den 

betydelse som annan ohälsa, som inte kan mätas i dessa termer, har för 

produktiviteten i organisationer och samhället som helhet. Arbetstagare 

som är närvarande men p.g.a. ohälsa inte kan utföra sin normala 

arbetsprestation nämns som en viktig grupp i detta sammanhang. Ohälsa 

medför en risk att verksamheten inte uppnår sina mål eftersom viktiga 

resurser saknas. 

Olika metoder används för att mäta kostnaderna för ohälsa i 

samhället. I den officiella statistiken saknas ibland den s.k. 

sjuklöneperioden, då arbetsgivaren betalar sjuklönen. Inte heller brukar 

man i beräkningar av samhällets kostnader ta med sådant som ligger 

utanför transfereringar från socialförsäkringssystemet, såsom bortfall av 

skatte- och avgiftsinkomster, kostnader för vård och omsorg, samt 

arbetsgivarens administrationskostnader. (Aronsson & Malmquist, 

2002)   
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Den 1 juli 2003 infördes det krav på obligatorisk redovisning av 

sjukfrånvaron i Årsredovisningslagen (ÅRL, SFS 1995:1554), som 

fortfarande gäller för myndigheter. I årsredovisningen skulle uppgifter 

lämnas om sjukfrånvaron och uppgifterna skulle var jämförbara mellan 

privata företag, kommuner, landsting och statliga myndigheter. Avsikten 

med lagstiftningen var att tydliggöra situationen när det gäller ohälsan 

och därmed öka medvetenheten om ohälsan, dess orsaker och 

konsekvenser för verksamheten. (Prop. 2002/03:6; ÅRL, SFS 1995:1554) 

Arbetsgruppen Hälsa i staten arbetade på regeringens uppdrag från 

mitten av 2003 till början av 2005, då de kom med sin slutrapport. 

Gruppen tillsattes som ett led i ambitionen att halvera 

sjukskrivningstalen från 2002 till 2008 och fungerade som en 

inspirationskälla för hälsoarbetet inom statsförvaltningen och en 

mötesplats för myndigheterna. Som en följd av arbetsgruppens intresse 

för kartläggning av hälsoläget utvecklade SCB möjligheterna att få fram 

sådan statistik. Arbetsgruppen förordade en utvecklad 

personalrapportering av hälsorelaterade nyckeltal, eller hälsobokslut. 

Deras bedömning var att innehållet i den sjukfrånvaroredovisning som 

myndigheterna lämnade i sina årsredovisningar borde förfinas för att ge 

mer relevant information. (Fi 2003/3336, 2005)  

  

1.4.1 Hälsobokslut  

Hälsobokslut lanserades som en av punkterna i regeringens 

elvapunktsprogram och efterfrågades också bl.a. av arbetsgruppen Hälsa 

i staten. Hälsobokslut har av många setts som ett möjligt sätt att 

integrera ekonomisk information och personalstatistik för att hantera en 

komplicerad fråga.  

På senare år har röster höjts som menar att hälsoboksluten inte bidrar 

till arbetsmiljön på ett avgörande sätt. De som arbetar aktivt med sitt 

systematiska arbetsmiljöarbete gör det ändå, samtidigt som andra 

arbetsgivare gör hälsobokslut utan att förbättra eller förändra något i 

praktiken.  
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1.5 Satsa Friskt 

Utvecklingsrådet, numera Partsrådet, är en ideell förening vars 

medlemmar är Arbetsgivarverket samt de fackliga organisationerna 

OFR/S, P, O, SACO-S, och SEKO. Syftet med rådet är bl.a. att ge stöd till 

de lokala parterna i gemensamma kärnfrågor som fastställts av de 

centrala parterna i kollektivavtal. (Presentation av Utvecklingsrådet, 

2003)  

Utvecklingsrådet organiserade sitt stöd i olika program bl.a. Satsa 

Friskt mellan åren 2003-2010. Beslutet att starta Satsa Friskt togs av 

arbetsgivar- och arbetstagarparterna inom den statliga sektorn. Till 

grund fanns ett centralt avtal mellan parterna som bl.a. innehöll en 

överenskommelse om att gemensamt stödja insatser för bättre 

arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro på statliga arbetsplatser. 

(Partsrådet, 2010) 

Satsa Friskt initierade och gav bidrag till projekt som skulle; 

 förbättra arbetsmiljön  

 minska sjukfrånvaron 

 förebygga långa sjukskrivningar 

 minska nya sjukskrivningar genom att på olika sätt förebygga ohälsa 

Satsa Friskt var i sin tur uppdelat i olika s.k. initiativområden och 

inom ”Organisation, ledning och delaktighet” finansierades 

Centrogruppens Hälsobokslutsprojekt. 
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Figur 2: Satsa Friskts programorganisation (Partsrådet, 2008). 

 

1.6 Centrogruppen och deras projekt 

1.6.1 De ingående myndigheterna 

I tabellen visas vilka myndigheter som ingick i Centrogruppen och hur 

benämningarna har ändrats. 
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Tabell 1: Sammanställning över de olika myndigheternas benämningar 2005 resp. 2015. 

 

Benämning 2005 Benämning 2015 Kommentar 

Arbetsmarknadsverket Arbetsförmedlingen Myndigheten lades ner 1 
januari 2008. 
Uppgifterna övertogs av 
Arbetsförmedlingen. 

Domstolsverket Samma - 

Försvarsmakten Samma - 

Försäkringskassan Samma Tillkom 1 januari 2005 

Kriminalvårdsstyrelsen Kriminalvården Namnbyte och 
omorganisation 1 januari 
2006 

Rikspolisstyrelsen Polismyndigheten RPS fanns fram till 31 
december 2014. Största 
delen av verksamheten 
överflyttad till 
Polismyndigheten 

Skatteverket Samma Tillkom 1 januari 2004 

Tullverket/”tullen” Samma - 

Utvecklingsrådet för 
den Statliga sektorn 

Partsrådet, rådet för 
partsgemensamt stöd 
inom det statliga 
avtalsområdet 

Namnbyte och delvis 
förändrat uppdrag juni 
2008 

Åklagarmyndigheten Samma Åklagarmyndigheten 
tillkom 1 januari 2005 

Vissa myndigheter har omorganiserats helt under tidsperioden. 

Samtliga har berörts av förändringar i uppdrag och intern organisering. 
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1.6.2 Hälsobokslutsprojektet 

Myndigheterna i Centrogruppen enades under våren 2004 om att 

samverka för att utforma gemensamma hälsonyckeltal. Arbetet 

finansierades med statliga medel och inleddes med en förstudie. Med 

stöd av en konsultfirma genomfördes under vintern 2004/2005 en 

förstudie inför ett fortsatt gemensamt arbete avseende hälsonyckeltal.  I 

förstudien gjordes en nulägesbeskrivning där bl.a.de olika 

personaldatasystemen kartlades och användningen av hälsonyckeltal 

kartlades. (Rapport förstudie, 2005) 

Efter förstudien fattades beslut om att genomföra det gemensamma 

projektet och en konsult upphandlades för att ge metodstöd. En 

projektledare utsågs inom gruppen och projektarbetet inleddes med ett 

seminarium om nyckeltalsanvändning i hälsobokslut, i oktober 2005. 

Projektet avslutades med ett seminarium i mars 2006 och en slutrapport 

lämnades till Satsa Friskt. (Slutrapport, 2006) Därefter påbörjades 

förberedelser för implementering. 

I projektgruppen ingick en representant för respektive myndighet, 

samt två representanter från OFR, en för SACO, samt en för SEKO. 

Projektledare och biträdande projektledare utsågs inom gruppen. En 

upphandlad konsult deltog och bidrog i genomförandet av projektet. 

Gruppen utökades i ett senare skede med en representant för 

Arbetsgivarverket. Gruppen har vid behov adjungerat personer med olika 

kompetens, till exempel inom systemstöd. Försäkringskassan deltog inte 

under förstudietiden utan anslöt sig till projektet i samband med 

huvudprojektet. 

 

I projektetdokumenten beskrevs syftet med Hälsobokslutsprojektet på 

följande sätt:  

”Syftet med projektet har varit att skapa förutsättningar för att inom 

Centrogruppen underlätta långsiktig uppföljning av hälsosituationen 

med stöd av gemensamma nyckeltal. Jämförelser skall kunna göras 

såväl i tid som mellan olika organisationsenheter, såväl inom 

myndigheter som mellan myndigheter och andra arbetsgivare. 

Samband ska kunna spåras mellan olika nyckeltal/personaldata samt 

mellan personaldata och verksamhetsmål och chefer m.fl. ska kunna 
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få tydliga signaler om hälsa/ohälsa. Motiven till att samverka inom 

Centroområdet är möjligheterna till ”bench-marking” inom ett större 

jämförelseområde än den egna myndigheten samt möjligheterna till 

gemensam metodutveckling.” (Slutrapport, mars 2006) 

 

1.7 Uppsatsens syfte  

Uppsatsen är skriven i två faser, en huvudfas där jag studerar själva 

genomförandet av Hälsobokslutsprojektet och en uppföljningsfas där jag 

återkommer och följer upp hur det gick. Uppsatsen har flera syften där 

de två första kan hänföras till arbetets första fas, och det tredje syftet till 

den senare fasen. 

Huvudsyftet är att identifiera förutsättningarna för Centrogruppens 

samarbetsprojekt och studera samspelet mellan de deltagande 

myndigheterna. 

Ett andra syfte är att i teoridelen göra en litteraturgenomgång och 

beskrivning av begreppen samverkan, samarbete och närliggande 

begrepp. 

Det tredje syftet är att beskriva och analysera de bestående resultaten 

av samarbetsprojektet.  

 

1.8 Uppsatsens disposition  

Uppsatstexten följer i stort sett det traditionella sättet att disponera 

akademiska uppsatser. Här i början ges en bakgrund till varför 

samverkan är en intressant fråga att studera. Jag ger också en 

bakgrundsbeskrivning till det sammanhang inom vilket det studerade 

samarbetsprojektet Hälsobokslutsprojektet bedrevs. Studiens syfte 

återfinns också i detta första kapitel. Därefter följer ett teori/litteratur 

kapitel som placerar in denna studie i ett mycket större sammanhang. 

Det tredje kapitlet är ett metodkapitel som beskriver olika metoder och 

på vilket sätt metoder använts i studien. Därefter följer två 

resultatkapitel.  I det första resultatkapitlet beskrivs den information 

som kom fram när jag studerade Hälsobokslutsprojektet. I det andra 

andra resultatkapitlet beskrivs det som framkom vid uppföljningen av 
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projektet. I det sjätte kapitlet analyseras resultaten utifrån den teoretiska 

modellen. Det som framkommit diskuteras i slutkapitlet, där jag också 

ger förslag till fortsatta studier. De delar som beskriver de långsiktiga 

resultaten av samarbetsprojekten finns insprängda på relevanta platser i 

de olika kapitlen. 

Eftersom uppsatsen skrivits under två separata perioder har jag valt 

att främst beskriva de teorier och metoder som var aktuella och användes 

när huvudstudien genomfördes. I tillägg till detta finns beskrivning av 

ytterligare metod som var relevant för den senare delen. Analysdelen 

berikas av att uppsatsen är longitudinell och det därmed framgår 

tydligare vilka bestående resultat det studerade samarbetsprojektet gav. 
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2 Teori/Litteraturstudie 

Ett av uppsatsens syften är att göra en litteraturgenomgång av begreppen 

samarbete, samverkan och närliggande begrepp. Eftersom fokus är 

samarbete mellan myndigheter berör detta teorikapitel inledningsvis 

även organisationer. I mina försök att undersöka hur olika myndigheter 

arbetar tillsammans för att uppnå ett specifikt mål, har användningen av 

de olika termerna blivit extra intressant. Jag har här enbart fokuserat på 

definitioner som är tillämpliga vid samarbete mellan olika 

organisatoriska enheter och särskild tonvikt har lagts på förutsättningar 

för samverkan. 

 

2.1 Organisationer  

Krigsmakten och kyrkan är exempel på organisationer som funnits länge. 

De första statliga verken organiserades under 1600-talet med 

krigsmakten som förebild. Industrin hade liksom statsförvaltningen 

försvaret som normkälla, medan skola socialtjänst och sjukvård tillkom i 

anslutning till kyrkan. Detta har påverkat ledarskapssyn, styrning och 

utveckling av verksamheterna. (Lind, 2002) Enligt Ahrne och Hedström 

(1999) är organisering en av de mest grundläggande mänskliga 

handlingarna.  

Arbetets organisering betraktades länge som något statiskt där det 

gick att hitta en bästa metod. Det strukturella perspektivet på 

organisationer har sina rötter i två olika traditioner och speglar tron på 

rationalitet och formell ordning, dvs. om verksamheten organiseras på 

rätt sätt minimeras uppkomsten av problem och utfallet maximeras. 

(Bolman & Deal, 2003) 

Som organisationer är myndigheterna organiserade efter hierarkiska 

principer. När välfärdssamhället och dess organisationer växte behövdes 

en ökad tydlighet i ansvar och befogenheter som utövas i hierarkier. Det 
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växande välfärdssystemet blev också alltmer sektoriserat och 

specialiserat. Den hierarkiska styrningen och sektoriseringen har 

medfört demokrati- och effektivitetsproblem. Demokratiproblemet berör 

människors inflytande och delaktighet både i relation till de 

demokratiska institutionerna och till förvaltningarna. 

Effektivitetsproblemet handlar såväl om effektiva lösningar, dvs. att göra 

saker rätt, som om produktivitet, dvs. att göra rätt saker. 

Effektivitetsproblematiken har uppmärksammats mest i den allmänna 

debatten om långa väntetider, dubbelarbete och oklarheter i ansvar m.m. 

(Socialstyrelsen 2000:3)  

Analys av organisationer ger enligt Ahrne och Hedström (1999) 

möjligheter att förstå många av de centrala mekanismerna i mänsklig 

interaktion. Makt finns inom organisationer och genom organisationer 

fördelas dessa maktresurser. Teoretiskt kan organisationer förstås som 

en förmedlande länk mellan det som ofta kallas mikro- och makronivåer. 

Vår samhällsstruktur formas genom interaktion mellan organisationer. 

Ahrne och Hedström (1999) menar att alla organisationer är på en gång 

öppna och slutna. De är öppna genom att de påverkar omgivning och blir 

påverkade av omgivningen. Samtidigt är de slutna i den meningen att de 

har gränser mot omvärlden som de bevakar och bara de som tillhör 

organisationen släpps in.   

Det är alltid människor som agerar när organisationer gör någonting. 

Även om det går att tala om organisationer som aktörer, är det 

människorna som utför de handlingar som organisationer planerar eller 

kräver. Organisationer har regler och resurser men kan varken tala eller 

röra sig. När människor handlar på organisationens vägnar eller på 

uppdrag av organisationen är det inte helt och hållet deras egna 

handlingar. Det finns alltid en spänning mellan det organisationen 

kräver och den mänskliga aktören, som utför uppdraget med sina egna 

tankar och erfarenheter. Den som utför handlingen är en mänsklig 

individ, men handlingen är ändå organisatorisk och dess effekter är 

beroende av att den samordnas med andra organisationsmedlemmars 

handlingar. I organisationer skapas incitament för att underbygga 

sammanhållningen och auktoriteten, samt för att möjliggöra en fortsatt 

harmonisering av verksamheten. Lönen, som ofta ökar med 

anställningstiden och organisationskulturen, d.v.s. organisationens 
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”anda” med normer och föreställningar är två faktorer som bidrar till 

sammanhållningen. (Ahrne & Hedström, 1999) 

Eftersom alla människor i en organisation kanske inte är motiverade 

och intresserade av det gemensamma arbetet behövs, enligt Ahrne och 

Hedström (1999), förutom incitament även kontroll. Kontrollen behövs 

för att öka motivationen och se till att alla gör det de är ålagda. En 

anledning till att många organisationer inte fungerar väl är att de har 

problem med kontrollen, som kan indelas i övervakningsproblem och 

sanktionsproblem. (Ahrne & Hedström, 1999) 

 

2.2 Samverkan mellan organisationer 

Allt fler organisationer samarbetar med varandra. Formerna för 

samarbetet kan variera liksom motiven till att vilja samarbeta. Enligt 

Danermark och Kullberg (1999) har samverkan blivit en nödvändig 

arbetsform till följd av de omfattande förändringarna av den svenska 

välfärdsstaten. De beskriver att vi befinner oss mitt i en 

förändringsprocess där samverkan ännu inte funnit sina former och 

verksamheter inte alltid är rustade för de nya krav på planering och 

ledning som samverkan ställer. 

Samverkan över myndighetsgränserna har förekommit i varierande 

utsträckning så länge välfärdsstaten har funnits. Det nya är att aktörerna 

inte längre kan välja om de vill samverka med andra. I 

samhällsutvecklingen finns två samtidiga tendenser (Lindqvist, 1998); 

Den första berör de nya formerna i välfärdspolitiken. Detaljreglering 

och centralisering byts undan för undan mot ramlagstiftning och en 

åtföljande decentralisering av såväl beslutsbefogenheter som 

verksamhet. Då uppstår en ny variationsrikedom i verksamhetsformer.  

Den andra berör innehållet i verksamheten. Vissa av välfärdsstatens 

aktörer avgränsar och renodlar sin verksamhet alltmer. Ofta är det då 

kommunerna som får ta över fler och fler uppgifter. Till exempel har en 

del av hälso- och sjukvårdens tidigare uppgifter förts över till 

kommunerna i samband med Ädelreformen och Psykiatrireformen. 

Samtidigt som hälso- och sjukvårdens verksamhet renodlas, diversifieras 
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kommunernas verksamhet. Denna typ av processer leder till helt nya 

beroendeförhållanden mellan aktörerna och samverkan blir nödvändig 

för att de ska klara av sina uppdrag. Vare sig renodlingen eller 

diversifieringen fungerar om inte samverkan fungerar. (Lindqvist, 1998) 

Offentliga organisationer har fått alltfler, och ibland motstridiga, mål 

och instruktioner i takt med att de blivit större och mer specialiserade. 

Hela organisationer måste därför samordnas politiskt, 

verksamhetsmässigt och ekonomiskt. (Riksförsäkringsverket & 

Socialstyrelsen, 2001)  

Specifikt för samverkansprojekt är att ett antal aktörer är 

inblandande, och erfarenheter visar att detta ofta leder till 

koordineringsproblem. I de modeller som utarbetats för hur 

samverkansprojekt ska bedrivas sätts ofta en alltför stor tilltro till 

möjligheten att styra förändringsprocessen genom rationellt och 

målinriktat handlande. Ibland hämtas förebilderna för styrning och 

projektstyrning från industrin och det är vanligt att problem uppstår när 

dessa modeller ska omsättas i ett helt annat sammanhang. (Danermark 

& Kullberg, 1999)  

Det är inte bara i projekt som samarbete i olika former är aktuellt, 

utan även inom exempelvis regional tillväxt provas olika 

samarbetsformer. Innovationssystem och kluster är modeller som slagit 

igenom där samverkan förväntas leda till ny kunskap. Nätverksbyggande 

och resurssamordning kopplas till verksamhet där idéer såsom 

produkter, tjänster, eller projekt utvecklas vidare. Förhoppningen är att 

detta i sin tur ska leda till regional tillväxt. (Henning & Ekstedt, 2004) 

 

2.3 Samarbete och samverkan 

Ordet ”samarbete” anger att några individer eller funktioner ”arbetar 

samman”, dvs. gör något tillsammans. Samarbete ses ofta som ett 

överordnat begrepp, som rymmer flera olika dimensioner eller aspekter 

på samarbetets former eller innehåll. (Boklund, 1995) 

Samarbete betraktas ofta som ett informellt arbetssätt som pågått 

under mer eller mindre lång tid. Formella regler kan skapas genom 
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samordning i projekt, eller försöksverksamhet, samt genom 

gemensamma handlingsplaner. Det är svårt att påvisa hur de formella 

faktorerna påverkar de informella faktorerna och vilket som får störst 

genomslag för ett förändrat arbetssätt. Vid samverkan skapas ett 

interorganisatoriskt arrangemang vid sidan av den vanliga 

organisationen. Detta kan vara mer formaliserat eller mer informellt. Det 

ligger en stor utmaning i att föra samman respektive organisations egna 

mål och de övergripande interorganisatoriska målen. I organisationerna 

ges och utkrävs ansvar, budget och verksamhetsplanering hanteras, 

belöningar och bestraffningar utdelas. Vid samverkan sker en parallell 

horisontell organisering som får sina egna ritualer, belöningar osv. 

(Socialstyrelsen 2000:3) 

 

2.4 Definition av begrepp 

Forskare och andra har försökt definiera begreppen som rör samarbete 

på olika sätt. Detta behövs eftersom begreppen används mycket 

godtyckligt. Vid de litteratursökningar jag genomfört har fem olika sätt 

att definiera och dela upp begreppen utkristalliserats, varav tre utgår 

från form, en från styrka och en från innehåll.  

 

2.4.1 Definition av begrepp utifrån form I 

En teoretisk bestämning av samverkan introducerades av Berggren 

(1982), och Westrin (1986) har utvecklat bestämningen ytterligare. De 

identifierar fyra olika samarbetsformer som har nivåskillnader, eftersom 

interaktionen mellan aktörerna har olika omfattning. De skiljer mellan 

följande samarbetsformer: 

Separation innebär avsaknad av samarbete. Ett exempel är när olika 

tjänstemän utformar olika insatser för en och samma klient parallellt. 

Utifrån sett kan det uppfattas som samarbete men det saknas 

interaktion. 

Koordination innebär samarbete i form av samordning mellan 

verksamheter. Ett exempel är när en handläggare översänder vissa 

uppgifter till andra handläggare som hanterar dem. Arbetet har 
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karaktären av remissförfarande och inget möte eller samspel behöver ske 

mellan de olika handläggarna. 

Kollaboration innebär att varje yrkesgrupp behåller sitt avgränsade 

ansvarsområde eller verksamhetsområde, men i vissa frågor eller 

ärenden förekommer ett visst mått av integrerat samarbete. Ett exempel 

är när insatser eller åtgärder utformas som innehåller delar av olika 

yrkesgruppers insatser. Enligt Berggren är det på denna nivå all genuin 

samverkan bedrivs. 

Sammansmältning innebär att verksamheter och/eller yrkesgrupper 

integreras med varandra. I förlängningen kan det medföra att alla gör i 

princip samma saker och bara en liten del av arbetet är specifikt för en 

viss kategori anställda. Ett exempel på sammansmältning är när två 

tjänster slås ihop och utförs av en anställd, eller när två organisationer 

blir en. (Boklund, 1995) 

Enligt detta sätt att definiera olika former av samarbete är samverkan 

(kollaboration) en specifik form som skiljer sig kvalitativt från de andra 

formerna. Olika deltagare tillför sina specifika resurser, kompetenser 

eller kunskaper för att utföra den gemensamma uppgiften och utnyttjar 

ett gemensamt referenssystem. Samverkan ses som något större än 

summan av delarna och som gör att uppgiften kan lösas på ett mer 

optimalt sätt. De som samverkar behåller sina ansvarsområden och sin 

kompetens och sammanblandar inte sina regelverk eller yrkesroller. Det 

är bara i den konkreta samarbetssituationen som arbetet ska integreras 

och deltagarna komplettera varandra. Dessa definitioner av 

samarbetsformer berör inte förutsättningar för samarbete, eller 

yrkesgruppernas förhållningssätt till varandra. (Boklund, 1995) 

Samverkansstudier har visat att försök till sammansmältning mellan 

skilda yrkesgrupper ofta leder till ett sammanbrott i arbetet. 

Anledningen är att denna typ av samarbete kräver att alla de 

interagerande har en gemensam syn på problemens art och hur de ska 

åtgärdas. Inte heller brukar goda resultat uppnås när verksamheterna 

bara samordnas (koordination) eftersom ingen organisatorisk inlärning 

sker. (Danermark et al., 1999) 
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2.4.2 Definition av begrepp utifrån form II 

Warner (1999) använder sig också av formen för samarbetet för att skilja mellan de olika 

sorter som kan förekomma. Han skiljer mellan fem olika nivåer av samarbete. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Warners modell, min översättning (1999) 

 

Han argumenterar för att olika huvudmän behöver utgå från sina 

gemensamma processer och utveckla samarbetet. I konceptet ”redesign” 

lägger han att gemensamt formera sina tjänster runt brukare, utan att för 

den skull omorganisera själva verksamheterna (World Health 

Organization, 2003) 
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2.4.3 Definition av begreppet utifrån form III 

En tredje modell som beskriver samverkan med utgångspunkt från 

formen är Hådal, Kastensson och Rosanders (2005) som beskriver vägen 

till samverkan i fyra steg. Denna förenklade modell har bl. a. använts för 

att beskriva forskarnas syn på samverkan vid intervjuer rörande 

kommunala samverkansmönster. 

 

 

 

 

Figur 4: Fyra steg mot samverkan (Hådal et al., 2005) 

 

 

Steg: 

1. Synliga (känna till varandra) 

För att någon ska ta ett initiativ till samarbete behöver man känna 

till något om den andra t.ex. om befintlig kompetens, eller att den 

andra på något sätt skulle kunna vara en tillgång i ett samarbete. 

2. Dialog (kommunicera med varandra) 

Det räcker inte med att veta något om varandra, utan en dialog 

behöver inledas. Vägar in i den andras organisation behövs för att få 

tillträde till rätt personer, mötesplatser eller evenemang som ger 

möjligheter till möten. 
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3. Kunskapsutbyte (lära oss om varandra) 

Genom kommunikation lär sig parterna om den andres situation, 

problem, och lösningar. Parterna bildar sig en bild av vad andra och 

de själva kan bidra med. På detta sätt öppnas dörrar för olika former 

av samverkan. 

4. Samverkan med mervärde (vinna-vinna-situation) 

Sista steget på trappan innebär att praktiskt samarbete som gynnar 

alla parter faktiskt genomförs.  

Att ingå i ett nätverk för erfarenhetsutbyte innebär att kontakterna 

stannar på steg två och tre, men andra nätverkskontakter kan också leda 

vidare till samverkan på steg fyra, enligt Hådal et al.s modell. 

 

2.4.4 Definition av begrepp utifrån styrka 

I Socialstyrelsen utredning Samverkan för individen (1999:4) 

systematiserar Fridolf begreppet samverkan utifrån vad hon beskriver 

som ordens, eller begreppens, styrka. Hon använder tre begrepp i 

indelningen; samverkan, samordning och samarbete. 

Samverkan innebär ett gemensamt handlande där organisationerna 

behåller sina ursprungsmål och ingen omfördelning av resurser sker 

mellan organisationerna. Denna samexistens kan innebära att 

organisationerna handlar parallellt. Syftet med samverkansgrupper är 

ofta att göra gemensamma prioriteringar utan att förändra eller 

omfördela mellan organisationerna. Ett exempel är lokala 

samverkansgrupper mellan chefer i t.ex. kommun, försäkringskassa och 

arbetsförmedling. 

Samordning innebär att man ordnar sina verksamheter eller 

arbetsuppgifter tillsammans. Det kan ta sig uttryck i att organisationer 

skapar gemensamma arrangemang. Ett partnerskap ingås där aktörerna 

bestämmer sig för att tillsammans genomföra olika uppgifter. 

Gemensamma prioriteringar och mål görs, samt en mobilisering av 

resurser. Ett exempel är när flera organisationer gemensamt driver 

projekt med gemensamma resurser i form av pengar och personal samt 

mål som ligger utanför organisationernas inflytande såsom SOCSAM. 
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Samarbete är det starkaste av begreppen och innebär på sikt att även 

värderingar förändras. Det kan innebära remissförfarande, eller att 

personer sammanför sina resurser för att samarbeta kring en klients 

behov. Fridolf beskriver Berggrens definitioner ovan som grader av 

samarbete och olika nivåer av medvetenhet. (Socialstyrelsen 1999:4) 

 

2.4.5 Definition av begrepp utifrån innehåll 

Mc Grath (1993) har efter studier av multidisciplinära arbetslags 

samarbete definierat samarbete med utgångspunkt från innehållet, 

istället för utifrån formen. Han skiljer mellan följande tre former av 

samarbete; 

Den traditionella. Klienters behov identifieras inom ramen för 

tillgängliga, begränsade resurser. En strikt avgränsning upprätthålls 

mellan yrkesgrupperna med få eller inga gemensamma arbetsinsatser.  

Den transitionella. Tonvikten läggs på att utveckla och skapa flexibla 

insatser för klienterna. Ett visst mått av grupparbete förekommer, men 

yrkesgruppernas arbete integreras vid behov. I övrigt är yrkesroller och 

arbetsuppgifter avgränsade från varandra. Gemensamma bedömningar 

görs, men i ärendearbetet utför var och en sina avgränsade insatser. 

Den behovsorienterade. Yrkesgrupperna gör ofta gemensamma 

behovsbedömningar och skräddarsyr och genomför gemensamt 

insatserna i flexibla former. Det gemensamma ärendearbetet leder till att 

det successivt blir mindre viktigt att upprätthålla strikta gränser mellan 

yrkesroller och kompetenser, istället blir arbetssättet alltmer 

uppgiftscentrerat. (Mc Grath, 1993) 

 

2.5 Grunden för samarbete, eller förutsättningar för samarbete 

Olika forskare har på olika sätt och ur sina perspektiv försökt beskriva 

förutsättningarna för samarbete. Dessa motsäger inte varandra, utan 

pekar i samma riktning. 
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Boklund (1987) identifierar efter studier av socialtjänsten tre 

grundläggande förutsättningar för kollaborativ samverkan som var 

nödvändiga både var för sig och tillsammans: 

1. Organisatoriska förutsättningar i form av samlokalisering, 

disponibel tid för att träffas samt att det fanns en organisatorisk 

acceptans för det. 

2. Att yrkesgrupperna uppfattade att de själva och de andra i 

gruppen hade något eget, yrkesspecifikt, att bidra med i mötet 

med varandra, dvs. ett eget kompetensområde, ett eget 

ansvarsområde samt en klar yrkesidentitet och metodarsenal. 

3. En samverkansteknologi eller kollektiv kompetens, dvs. att 

deltagarna visste hur de skulle sätta mål för sin samverkan, 

vilka metoder de kunde använda sig av samt hur de kunde bidra 

till varandras kvalitativa kunskapsutveckling. 

Enligt Boklund (1987) återfinns oftast bristerna inom den andra och 

tredje förutsättningen även när den första förutsättningen finns. 

Många av de rapporter som skrivits om samverkan berör insatser, 

avseende rehabilitering i samband med det s.k. FRISAM försöket (Prop. 

1996/97:63). Rapportförfattarna (Socialstyrelsen, 2001) beskriver 

samarbete mellan myndigheter på följande sätt: 

 

 

Figur 5: Begreppsdefinition i Socialstyrelsens beskrivning av samarbete. 
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I rapporten (Socialstyrelsen, 2001) användes begreppet samverkan i 

mycket vid mening och författarna använder ordet även för att beskriva 

även enstaka informationsutbyten mellan myndigheter, angående 

exempelvis en individ som genomgår rehabilitering. Med ordet 

samarbete avses att arbeta tillsammans, organisatoriskt och 

medmänskligt, vilket påverkar normer och värderingar. Ett behov av 

samverkan kan utlösa en faktisk samverkan. Om samverkan kommer till 

stånd beror på faktorer, som beskrivs som samverkansklimat, som kan 

bestå av olika institutionella faktorer, exempelvis olika och svårförenliga 

kulturer, kompetensinriktning och skilda regelverk. I rapporten kunde 

inga effekter av samverkan beläggas, beroende på det faktaunderlag som 

fanns tillgängligt. (Socialstyrelsen, 2001) 

I en annan uppföljning av det s.k. FRISAM försöket studerades ett 

antal olika projekt inom rehabiliteringsområdet i ett stort antal 

kommuner med hjälp av statistiska analyser för att undersöka vad som 

var avgörande för hur framgångsrika olika projekt var. Uppföljningen 

visade att den främsta faktorn för hur hög samverkansaktivitet som 

uppnåtts och hur framgångsrikt ett projekt blivit, var de agerande 

medarbetarna inom organisationerna. Förekomsten av gemensamma 

mål hade också en viss betydelse, men det var inte klart om de var en 

orsak till hög samverkansaktivitet, eller en följd av sådan aktivitet. Enligt 

studien hade det ingen avgörande betydelse för utfallet vilka 

organisationer som medverkade i projektet, eller vilken inriktning 

projektet hade. Formella organisationsfaktorer hade alltså ringa 

betydelse, medan engagerade medarbetare verkade vara den avgörande 

faktorn. (Socialstyrelsen, 2000:5) 

I en tredje uppföljning av FRISAM försöket framkom att det som var 

avgörande för samarbetets utveckling var vilken närhet som utvecklades, 

liksom att respekt och förtroende fanns mellan aktörerna. Det 

konstaterades även att samarbete kräver tid och engagemang. 

Samarbetets omfattning mäts ofta i form av aktiviteter och aktiviteterna 

ger legitimitet och stimulerar till fortsatt samarbete. För att förstå 

samarbetet bättre behöver, enligt författarna, även hänsyn tas till 

samarbetets djup. Med djup menas att professionella utför gemensamt 

arbete och uppnår ett gemensamt lärande. Det uppges vara viktigt att 

samarbetet har både synliga aktiviteter och djup. (Socialstyrelsen 

2000:3) 
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Chefernas signaler till de professionella är mycket väsentliga för ett 

aktivt samarbete. Om inte chefernas goda vilja finns är det svårt att ha ett 

långsiktigt aktivt samarbete. Särskilt svårt är det om chefer använder 

samarbete som ett honnörsord men inte handlar därefter. Vad politiker 

och chefer gör värderas högre än vad de säger, av de professionella. 

Samarbete kräver legitimitet från chefer och information om den 

samarbetsaktivitet som pågår på olika nivåer. (Socialstyrelsen 2000:3)  

I Socialstyrelsens rapport (2000:3) konstateras även att det verkar 

vara lättare att samarbeta på en mindre ort, där det finns ett gemensamt 

mål, t.ex. att alla ska ha en meningsfull tillvaro. Om samarbetet bedrivs i 

projektform underlättas aktivt arbete tillsammans, genom att det då 

anses lättare att frigöra sig från det löpande arbetet. 

I Samarbetsboken (Myrgård, 2005) beskrivs en modell för vad som 

krävs för att ett arbetslag ska kunna fungera tillsammans. Tydlighet, 

respekt, omtanke och ärlighet är de viktiga förhållningssätten mellan 

individer som ska samarbeta. De samarbetande parterna behöver 

ständigt utveckla färdigheter, såsom att lyssna, uppmuntra, ge och ta 

kritik samt lösa konflikter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Myrgårds modell (Myrgård, 2005) 
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2.5.1 Plattform för samarbete 

Då Svensson, Jakobsson och Åberg (2001) har forskat kring 

nätverkssamverkan har de kommit fram till att det fordras en stabil 

plattform, en grund för att samarbete ska kunna resultera i 

utvecklingsinriktat lärande och ge resultat. Deltagandet i nätverk och löst 

sammansatta grupper är frivilligt och de som inte är nöjda kan dra sig ur 

samarbetet.  

 

Figur 7: Plattform för samverkan 

 

 

Svensson et al. (2001) har identifierat fyra delar i denna plattform, 

eller fundament; tillit, respektive jämlika relationer som är två 

förutsättningar för att deltagarna ska vara tillräckligt engagerade och 

stimulerade för att bedriva arbetet. Tid och resurser, samt externt stöd är 

andra mer objektiva förutsättningar som behövs för att lyckas. Nedan 

följer en redogörelse för var och en av de fyra beståndsdelarna såsom de 

beskrivits av författarna. 

Tillit - Relationerna i gruppen måste upplevas som trygga av 

deltagarna för att ett öppet och konstruktivt klimat ska skapas. Det 

måste finnas tillräckligt med tillit mellan deltagarna och en tilltro till att 

de andra inte sprider ut den känsliga information som de delger 

varandra. Utan tillit kan inte samarbetet leda till utveckling och lärande, 

eftersom tillit leder till öppenhet som i sin tur är en förutsättning för att 

ärligt och prestigelöst dela med sig av sina styrkor och svagheter. Detta 

leder till ett konstruktivt och öppet klimat i gruppen. Tilliten påverkas 

bl.a. av personsammansättningen i gruppen, förtroendet för 

processledaren och av gruppens arbetssätt. 
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Det är inte säkert att tilliten i gruppen finns från början, men den kan 

växa fram allteftersom deltagarna lär känna varandra. Vissa grupper har 

överenskommelser om tystnadsplikt, men även etiska regler och fasta 

rutiner kan bidra till att tilliten i gruppen ökar. Strukturen skapar 

trygghet och gör möten mer effektiva, men det strukturerade får inte ta 

överhanden så att det hämmar det kreativa arbetssättet. Tilliten kan, 

men måste inte, ta sig uttryck i praktiskt samarbete. 

Jämlika relationer – De attityder deltagarna har mot varandra är 

viktiga. I en grupp där någon är överlägsen, nedlåtande eller 

kontrollerande mot de andra kommer intresset att delta att minska. 

Deltagandet i gruppen är frivilligt och behöver därför upplevas som 

belönande och utvecklande. I allmänhet underlättas de jämlika 

relationerna om deltagarna har befattningar på ungefär samma nivå i 

organisationen, eller arbetar inom helt olika verksamheter utan dagliga 

kontakter med varandra. Projektledaren behöver också vara på jämn fot 

med övriga, oavsett om det är en extern eller intern resurs. 

Alla i gruppen behöver känna ansvar och delaktighet samt uppleva att 

den inbördes arbetsfördelningen är rimlig. I en grupp med jämlika 

relationer kan alla komma till tals och våga yttra sig, vilket är en 

förutsättning för kreativitet och nytänkande. Detta kan medföra en ökad 

förståelse för människors olikheter och olikheterna kan bidra till 

dynamiken i gruppen.  

Tid och resurser – Allt utvecklingsarbete kräver tid och resurser och 

många gruppdeltagare uppskattar de tillfällen till reflektion som ges. Att 

ge tid till deltagande i nätverksgrupper under arbetstid betyder att det 

vardagliga arbetet får stå tillbaka.  

Arbetsgivarens bidrag till utvecklingsarbetet är ofta den arbetstid som 

kan användas. Deltagandet medför alltså en kostnad, men 

projektdeltagandet innebär samtidigt en möjlighet till utvecklingsarbete, 

som skulle ha kunnat vara betydligt mer kostsamt om det bedrivits på 

annat sätt. 

Det är viktigt med så hög närvarofrekvens som möjligt vid 

gruppträffarna för att utvecklingsarbetet ska gå framåt.  
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Externt stöd – Konsulter kan ge värdefullt stöd i arbetet. Det finns 

dock en risk att hjälpen utifrån passiviserar deltagarna och att 

samarbetet dör ut när konsulten försvinner. Särskilt i början av arbetet 

behövs ofta stöd med formella och administrativa arbetsuppgifter. Någon 

behöver även hålla samman gruppen och se till att arbetet fortskrider. I 

vissa fall när projektet finansieras genom någon form av projektmedel 

behöver projektansökningar, ekonomisk redovisning och dokumentation 

hanteras. En extern stödresurs kan även bidra med inspiration och idéer. 

En processledare kan hålla en låg profil i gruppen men ansvara för att 

isen bryts i början och att hantera processen. Ledaren behöver även ligga 

steget före och förbereda genom att exempelvis ta olika kontakter eller 

samla in material. 

Om det finns en intern projektledare i gruppen minskar behovet av 

externt stöd i olika former. Ju större gruppen är och ju mer komplext 

deras uppdrag är, desto större kan behovet av en extern processledare 

vara. Det är inte alltid möjligt för någon gruppdeltagare att ta på sig en så 

stor arbetsbörda som ett projektledarskap i gruppen. Oavsett om 

gruppen använder sig av externt stöd eller inte måste drivkraften i 

arbetet komma från deltagarnas gemensamma arbete och engagemang. 

Svensson et al. (2001) poängterar även vikten av att det finns behov av 

utveckling i de berörda verksamheterna så att möten inte bara sker av 

sociala skäl. De olika delarna i fundamentet kan då utvecklas under det 

att arbetet pågår. 

 

2.6 Hinder för samarbete 

De hinder som kan finnas för samverkan hänger ofta ihop med avsaknad 

av olika förutsättningar för samverkan. 

Enligt Boklund (1995) kan olika yrkesgruppers utbildningar och 

identiteter, som bland annat kommer till uttryck i olika språkbruk, 

försvåra samarbete. När olika företrädare möts och talar om något som 

ska göras gemensamt kan begreppen ges olika betydelser, utan att det är 

uppenbart att det sker. Det krävs därför en förståelse för den andres 

språk, eller att båda behärskar ett gemensamt språk utöver det egna.  
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Olika utbildningar och erfarenheter kan också medföra att de som ska 

samarbeta har olika förklaringsmodeller i betydelsen att en situation, ett 

problem eller ett fenomen definieras på olika sätt. Detta kan få betydelse 

för samarbetssituationen eftersom de teoretiska utgångspunkter som 

aktörerna har med sig påverkar hur de definierar problem och vilka 

lösningar och metoder de anser vara lämpliga för att hantera dem. 

(Boklund 1995) 

I Socialstyrelsens rapport (2000:3) framgår det att rädsla att visa 

okunskap, rädsla att bli ifrågasatt och förlora i status kan vara motiv till 

att undvika samarbete med andra.  

Ibland kan samarbetet misslyckas för att samarbetet blir ett mål i sig, i 

stället för ett arbetssätt för att uppnå ett mål. Kärnpunkten för lyckade 

samarbetsformer är att de som deltar i samarbetssituationen måste veta 

varför man ska samarbeta, ha enkla klara och uppnåeliga mål samt få 

möjlighet att se konkreta resultat av sitt arbete. (Boklund, 1995) 

Ett annat skäl till att inte samverka är den enskildes integritet. Ur den 

aspekten blir det en demokratifråga när samverkan berör medborgare; 

att var och en ska skyddas och respekteras som individ. (Socialstyrelsen, 

2000:3) 

Rothstein (2003) beskriver hur medborgare i samhällen likväl som 

deltagare i grupper upprätthåller sin del av överenskommelsen att 

samarbeta på villkor att de litar på att de andra upprätthåller sin del i det 

hela. Om individen tror att ingen annan betalar skatt, väntar på sin tur 

eller gör sin andel av arbetet minskar motivationen att själv dra sitt strå 

till stacken. Samarbete bygger enligt Rothstein på förtroende och utan 

tillit hamnar individer, samhällen, eller grupper i vad han kallar ”sociala 

fällor”. Den sociala fällan slår till om personer tror att nästan alla andra 

kommer att agera ojuste, och gör så även om personernas 

grundvärderingar är att man ska hålla sig till ingångna avtal. Det som 

krävs för att undgå den sociala fällan är socialt kapital, dvs. att man 

vågar lita på varandra och vara någon som andra kan lita på och ha 

förtroende för. Det sociala kapitalet är relationellt och handlar om hur 

förhållandena mellan individerna uppfattas av dem själva. Misstanken 

om illojalitet leder till att det sociala kapitalet saknas och samarbetet 

bryter ihop. 
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Putnam (1996) för liknande resonemang, men definierar socialt 

kapital på ett bredare sätt som innefattar både beteende, attityd och 

social norm. Enligt honom utgörs socialt kapital av individers deltagande 

i formella och informella nätverk, deras normer och ömsesidighet och 

graden av mellanmänsklig tillit. Putnam och Rothstein motsäger inte 

varandra, men Rothstein lägger mest vikt vid tillitsaspekten. 

Enligt Boklund (1995) kan de faktorer som orsakar samarbetsproblem, 

både mellan och inom organisationer sorteras in i tre grupper: 

1: Faktorer som rör den egna yrkesrollen 

 Osäkerhet i yrkesrollen 

 Oklarheter i de egna bedömningarna i samarbetsärenden 

 Uppfattningar om det egna arbetets karaktär och yrkesrollen 

2: Faktorer som rör förhållandet mellan yrkesrollerna: 

 Olika kompetens, ansvar och maktresurser 

 Oklar ansvarsfördelning 

 Oklara mål i samarbetssituationen 

 Envägskommunikation i stället för ömsesidig dialog 

 Uppfattningar om hur man ser på andra yrkesgrupper, deras arbete 

och yrkesroller 

3: Faktorer som rör organisatorisk hemvist: 

 Olika verksamhetsfält 

 Olika regelverk 

 Olika organisationsideologier, mellan olika organisationer likväl som 

mellan delar inom en och samma organisation. 

I en kartläggning av lokala samverkansprojekt inom 

rehabiliteringsområdet (SOU 1996:85) beskriver författarna samverkan 

och dess problem med hjälp av en husmetafor. Välfärdens verksamheter 

beskrivs som ett flervåningshus. På översta våningen finns riksdag och 

regering och där fattas alla beslut om välfärden, de ekonomiska ramarna 

sätts och lagarna stiftas. På våningen under finns ett antal centrala 



47 | Teori/Litteraturstudie 

myndigheter, såsom Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket. 

Därunder finns en våning med regionala aktörer som landsting och 

försäkringskassa. I bottenvåningen slutligen har de lokala 

verksamheterna hyrt in sig.  I huset finns samhällets samlade skyddsnät 

och alla kan vända sig hit vid behov av hjälp och stöd från samhället. Det 

finns dock ett problem med husets arkitektur, eftersom det är byggt med 

fyra separata trapphus som det saknas förbindelse emellan. Ofta räcker 

det för medborgarna att besöka ett trapphus för att få sina behov 

tillgodosedda, men finns det behov av stöd från myndigheter belägna i 

olika trapphus uppstår problem. Huset inte är byggt för horisontell 

kommunikation och i varje trapphus har det utvecklats en egen kultur 

och ett eget regelverk som ytterligare försvårar kontakten mellan 

hyresgästerna. Metaforer är aldrig heltäckande men kan fungera för att 

skapa förståelse för vissa områden eller svårigheter. (SOU 1996:85) 

Danermark och Kullberg (1999) betonar hur komplex frågan om 

samverkan är. Enligt dem brukar de problem som kan uppstå i 

samverkan återfinnas inom följande problemområden; 

 Lagstiftning och regelverk 

 Kunskap och förklaringsmodeller 

 Organisation 

 Psykologiska och kulturella skillnader. 

De definierar vidare ett antal faktorer, främst relaterade till den 

organisatoriska nivån, som hämmar samverkan; 

 Vagt formulerade mål 

 Olika kunskapstraditioner och professionella mål 

 Olika ekonomiska intressen 

 Skilda organisatoriska strukturer 

 Oklar ansvarsfördelning 

 Asymmetrisk relation mellan de samverkande 

 Skild etisk/praktisk 

 Dålig samordning 

 Hög personalomsättning 

 Stor arbetsbelastning 
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2.7 Frukterna av samarbete 

Samverkan och samordning som några av de viktigaste 

förutsättningarna, bl.a. för genomförandet av en effektiv regional 

näringspolitik. Detta sker, enligt utredaren, genom att samverkan skapar 

förtroende mellan individer och aktörer, som sedan börjar samarbeta 

och göra affärer med varandra. Detta kan sedan i förlängningen leda till 

ekonomisk tillväxt i regionen. (Statskontoret 2004:5) 

Detta resonemang bör även kunna gälla andra än småföretagare. En 

bieffekt av samverkan är att de deltagande individerna lär känna 

varandra bättre, får insyn i och förståelse för varandras arbetssituation 

och förhållanden. Kommunikationen och samordningen mellan 

myndigheterna bör på så sätt kunna öka och leda till att exempelvis 

utvecklingsarbete inte bedrivs parallellt inom myndigheterna, utan att 

ett erfarenhetsutbyte sker.  

Samarbete kan leda till gemensamt lärande där aktörerna är beredda 

att ta till sig andras kompetens och lära av den, vilket bl.a. kan leda till 

förändrade arbetssätt. Ett gemensamt lärande kräver att det finns 

gemensamma värderingar och en samsyn mellan aktörerna om vad som 

ska åstadkommas. (Socialstyrelsen 2000:3) 

Samarbete tar tid men kan leda till förändring. När det gäller 

förändringar på ett djupare plan brukar man skilja mellan 

förstagradsförändringar och andragradsförändringar. Vid en 

förstagradsförändring förändras handlingar, men inte attityder och 

värderingar. Vid en andragradsförändring förändras såväl handlingar 

som attityder och värderingar. (Senge, 1994)  
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3 Metod 

I detta kapitel redogör jag inledningsvis för den undersökningsdesign 

och de metoder och angreppssätt som valts i studien. Sedan beskriver jag 

hur metoderna använts för informationsinsamling samt reflekterar över 

metodanvändningen. 

 

3.1 Metodgenomgång 

För att genomföra en studie behöver man ta ställning till vilken 

undersökningsdesign som ska användas. En undersökningsdesign utgör 

en ram för insamling och analys av data sedan kan olika 

undersökningsmetoder tillämpas (Bryman, 2002). Denna studie är en 

fallstudie av ett avgränsat projekt och flera olika metoder har använts för 

datainsamling. 

 

3.1.1 Fallstudie 

Fallstudien är en lämplig metod för att belysa nutidsfenomen, snarare än 

historiska. När avsikten med studien är att besvara ”hur” eller ”varför” 

frågor, samt när undersökaren har liten kontroll över händelseförloppet. 

(Yin, 1994) 

Begreppet ”fallstudie” bör reserveras för undersökningar då ”fallet” av 

egen kraft utgör fokus för intresset. Forskarens mål är att på ett ingående 

sätt belysa detta fall. Utan en sådan distinktion skulle i princip alla 

undersökningar kunna definieras som fallstudier. (Bryman, 2002) 

Fallstudien motsvarar inte ett urval gjort på annat sätt. Avsikten med 

fallstudien är att utveckla eller generalisera teorier, s.k. analytisk 

generalisering, inte att genomföra statistisk generalisering. Fallstudier är 
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generaliserbara till teoretiska påståenden, inte till andra populationer. 

(Yin, 1994) 

Den grundläggande formen av fallstudie rymmer ett detaljerat och 

ingående studium av ett enda fall. Fallstudieforskning rör den 

komplexitet och specifika natur som det specifika fallet uppvisar. (Stake, 

1995) 

Deltagande observation är ett sätt på vilket fallstudier kan genomföras 

om forskaren vill öka sin förståelse av komplexa sociala fenomen. 

Fallstudier kan även genomföras utan att forskaren lämnar biblioteket, 

men om en helhetsbild av verkliga händelser eftersträvas är deltagande 

observation ett av de angreppssätt som kan användas. (Yin 1994) 

 

3.1.2 Etnografi - deltagande observation 

Deltagande observation, eller etnografi som vissa föredrar att kalla det, 

är en metod som har sitt ursprung i socialantropologisk forskning. 

Forskaren besökte då oftast ett främmande land och ägnade en lång tid 

åt att upptäcka och beskriva gruppens kultur och notera vad 

människorna säger och gör. Observationen kombineras ofta med samtal, 

eller intervjuer med dem som studeras. En anledning till att termen 

etnografi föredras av många kan vara att deltagande observation ger 

intryck av att metoden endast inbegriper observation. De flesta forskare 

kombinerar observationen med andra metoder och källor. Metoden 

etnografi kan definieras i sju punkter för hur forskaren agerar;  

 Engagerar sig i en social miljö under en längre tidsperiod 

 Genomför regelbundna observationer av hur deltagarna i denna 

miljö beter sig 

 Lyssnar på och deltar i samtal av olika slag. 

 Intervjuar informanter om företeelser som inte går att studera direkt 

eller som etnografen är oklar över. 

 Samlar in skriftliga källor som rör denna grupp. 

 Utvecklar en förståelse av gruppens kultur och av människors 

beteende inom ramen för denna kultur. 

 Formulerar en detaljerad redogörelse för denna miljö. (Bryman 

2002) 
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Etnografiska undersökningar brukar delas in i fyra olika former 

beroende på den miljö som studeras och vilken roll forskaren antar (Bell, 

1969). Miljön brukar delas in i öppen/offentlig miljö respektive sluten 

miljö. Slutna miljöer brukar inbegripa organisationer av skilda slag, t.ex. 

skolor, företag, sekter och sociala rörelser. En öppen miljö och offentlig 

miljö är alla andra situationer, såsom t.ex. lokalsamhällen, 

bostadsområden, gäng eller drogmissbrukare. (Hammersley & 

Atkinsson, 1995) 

Den andra distinktionen beror på vilken roll forskaren antar. Antingen 

kan forskningen ske helt öppet annars kan forskaren anta en dold eller 

hemlig roll och inte berätta om forskningen. Bell (1969) beskrev 

uppdelningen på följande sätt.  

 

  

Öppen/offentlig miljö 

 

 

Sluten miljö 

 

 
Öppen roll 

 

 
1 

 
2 

 

Dold roll 

 

3 
 

 

4 

 

Figur 8: Fyra olika former av etnografiska undersökningar (omarbetad från Bell, 1969) 

 

Anledningen till att forskare ibland väljer att anta en dold roll är att det 

kan vara svårt att få inträde till slutna miljöer. Vissa väljer då att ta sig in 

i den valda miljön under andra förevändningar än den pågående studien. 

(Bryman, 2002) 
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En annan fråga, som bl.a. är relaterad till forskarens möjligheter att få 

tillgång till en viss miljö, är den eller de roller som forskaren antar i 

förhållande till personerna i den studerade miljön. Gold (1958) beskrev 

rollerna efter graden av engagemang i medlemmarna av den sociala 

miljön. Han skiljer mellan följande roller; 

 Fullständig deltagare. Den fullständiga deltagaren är en 

fullvärdig medlem av den sociala miljö som undersöks och 

forskarens riktiga identitet är inte känd för medlemmarna i miljön. 

 Deltagare som observatör. Denna roll är egentligen densamma 

som i föregående punkt, men medlemmarna i den sociala miljön är 

medvetna om forskarens status som forskare.  Forskaren engagerar 

sig i vanliga samspel med olika personer och är delaktiga i deras 

vardag. 

 Observatör som deltagare. I denna roll fungerar forskaren i 

huvudsak som intervjuare. Det förekommer ett visst mått av 

observationer, men det handlar knappast om delaktighet. 

 Fullständig observatör. Forskaren samspelar i detta fall inte med 

personer i miljön. Observationsmetoder som inte påverkar 

medlemmarna av den sociala miljön används. 

 

 

 

 

Figur 9: Golds klassifikation (Gold, 1958). 
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Etnografiska undersökningsmetoder kombineras ofta med andra 

metoder såsom intervjuer. 

 

3.1.3 Intervjuer 

Vid intervjuer görs en skillnad mellan respondentintervjuer och 

informantintervjuer. Respondenter är personer som själva deltagit i ett 

skeende, eller ingår i en viss grupp. Informanter är personer som har god 

kännedom om en grupp eller ett fenomen, utan att själva tillhöra den 

grupp som undersöks. (Jacobsen, 2007) 

Intervjuer kan vara strukturerade, öppna eller delvis strukturerade. 

En helt öppen intervju kan vara som ett vanligt samtal, medan en helt 

strukturerad intervju skulle bestå av fasta frågor som ställs i en viss 

ordning. Kvalitativa intervjuer utgår vanligtvis från en intervjuguide som 

säkerställer att alla viktiga teman och frågeställningar täcks in. Intervjun 

kan sedan påminna mycket om ett vanligt samtal, men intervjuaren ser 

till att alla områden blir belysta. (Jacobsen, 2007) 

En fördel med intervjuer i jämförelse med deltagande observation är 

att det går att till viss del rekonstruera tidigare skeenden genom att be 

intervjupersonerna fundera över hur ett skeende utvecklats fram till en 

aktuell situation. En rekonstruktion av händelser går inte att göra enbart 

genom observation. (Bryman, 2002) 

 

3.1.4 Skattningsskalor  

Holme och Solvang (1997) beskriver sätt att använda olika mätredskap 

för att säkerställa förståelsen av resultat och få en hög reliabilitet. Det går 

exempelvis att använda olika typer av skattningsskalor med påståenden 

eller rangordningsuppgifter för att fånga åsikter. I denna typ av skalor är 

inte stegen absoluta värden, utan mer deskriptiva. (Holme & Solvang, 

1997) 

Skattningar på en skala kan också ses som en form av visualisering 

som beskriver graden av något på ett mer konkret sätt än nyanser av ord. 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är det även möjligt att presentera 
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verbal information i visuell form som ett sätt att förmedla resultatet. 

 

3.1.5 Källstudier 

Att studera olika typer av källor kan också vara en bra metod för att 

belysa sin frågeställning. Enligt Jacobsen (2007) finns det tre situationer 

då det är speciellt lämpligt att studera dokument: 

1. När det är omöjligt att samla in primärdata. 

2. När man vill få reda på hur andra har tolkat en viss situation eller 

händelse. 

3. När man vill kartlägga vad människor faktiskt har sagt och gjort. 

 

Det finns olika typer av källor och i figuren visas en indelning som 

kan göras. 

 

 Personliga källor Institutionella 

källor 

Konfidentiella 
källor 

Dagböcker, privata brev Interna 

arbetsdokument, 

hemliga rapporter 

Offentliga källor Tidningsartiklar, 

insändare, 

”öppna brev”, memoarer 

Rapporter, 

resolutioner, 

riksdagsprotokoll, års- 

berättelser, partibeslut 

 

 

Figur 10: Beskrivning av olika typer av källor (Jacobsen, 2007). 
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3.1.6 Återföring till gruppen 

För att säkerställa att de slutsatser som dragits är hållbara och 

överensstämmer med respondenternas uppfattning kan resultatet 

valideras på olika sätt. Ett sätt att undersöka om det finns 

intersubjektivitet, d.v.s. om flera personer är överens om att en 

beskrivning är riktig, är att konfrontera respondenterna med de 

slutsatser som dragits. Genom att låta dem ta del av centrala resultat och 

slutsatser i materialet och be dem bekräfta om de känner igen sig i den 

beskrivning som ges, eller om de uppfattar något på annat sätt, får 

forskaren bekräftelse på om de som bidragit med data upplever att 

resultatet är relevant för dem. (Jacobsen, 2007) 

 

3.2 Metodval i studien 

Examensarbetet har genomförts som del i en utvärdering av 

Centrogruppens Hälsobokslutsprojekt. Givetvis har detta styrt mitt val 

av undersökningsområde, såväl som planering av examensarbetet. 

Samtidigt har jag fått fria händer att lägga upp arbetet efter eget huvud. 

Mitt förslag till upplägg stämdes först av med mina kontaktpersoner och 

sedan med gruppen som helhet. Avstämningarna föranledde inga 

ändringar. 

För att få grepp om ett händelseförlopp som pågått en tid, och vid 

tiden för studien fortfarande pågick, har jag valt att använda flera olika 

metoder.  

 

3.2.1 Urval 

Eftersom studien omfattar Centrogruppens ingående myndigheter, som 

är nio till antalet, bedömde jag att de var tillräckligt få för att samtliga 

representanter skulle kunna intervjuas utan att studien svällde till 

orimliga proportioner. Om urvalet innefattat bara några av 

myndigheterna hade risken dessutom uppkommit att urvalet blivit snett. 

Bristande representativitet kunde medfört resultat med låg validitet.  

Urvalet av de tillfällen då observationerna skulle äga rum föll sig också 

naturligt. Eftersom fokus för studien var samarbetet i gruppen var deras 
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arbetsmöten givna observationspunkter. De möten som ägde rum innan 

studien påbörjades har jag fått återberättade i korthet, samt att jag tagit 

del av minnesanteckningar och projektmaterial. 

När det gäller urvalet av de dokument jag läst för 

informationsinhämtning om projektprocessen har det skett genom att 

jag efterfrågat dokument som kan vara av intresse för studien.  

Gruppdeltagarna har därefter löpande försett mig med olika interna 

och externa dokument.  

 

3.2.2 Deltagande observation 

Från det att studien påbörjades i oktober 2005 har observationer 

genomförts vid samtliga gruppens möten fram till augusti 2006. Dessa 

har ägt rum ungefär en gång i månaden, med undantag för sommaren, 

och olika myndigheter har varit värd för dessa sammankomster. Totalt 

blev det åtta möten och ett seminarium vilket ägde rum i mars 2006. 

Efter seminariet ändrades fokus från framtagande av nyckeltal till 

planering för implementering hos myndigheterna. 

Observationerna har skett helt öppet och samtliga deltagare har känt 

till anledningen till min närvaro. Vid observationstillfällena har jag 

noterat handlingsmönster och information utifrån den teoretiska 

modellen och de frågeställningar som skulle belysas. Jag har löpande 

antecknat relevanta fakta och reflektioner som uppkommit. Vissa frågor 

som uppstått har jag även följt upp vid intervjutillfällena. Genom 

observationerna kunde jag notera vad deltagarna faktiskt sa och gjorde 

vid mötestillfällena. 

 

3.2.3 Intervjuer 

Intervjuerna som genomförts har varit delvis strukturerade och 

genomfördes på en plats som intervjupersonen valde. En intervjuguide 

har använts som utgångspunkt (se bilaga 1) men stort utrymme har 

lämnats för de intervjuades egna kommentarer och reflektioner. Vid 

intervjuerna fördes anteckningar som sedan systematiserats och 

analyserats. Samtliga intervjuer med projektdeltagare, 
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arbetsgivarverkets representant samt de fackliga företrädarna 

genomfördes under januari-februari 2006, mellan två av 

Centrogruppens möten. Endast den upphandlade konsulten intervjuades 

i mars. Avsikten med detta var att minimera risken att personer gör olika 

bedömningar av gruppens möten, utifrån minnet av olika möten. Genom 

intervjuerna fick jag del av de olika deltagarnas berättelser om och 

tolkningar av arbetet i projektet.  

 

3.2.4 Skattningsskala 

En skattningsskala (se bilaga 2) användes också vid intervjuerna med 

representanterna i Centrogruppen för att försöka fånga 

intervjupersonernas upplevelser av fyra olika faktorer. Anledningen till 

att skattningsskalan användes är att det ofta är svårt att enbart med ord 

fånga hur mycket en intervjuperson anser att en viss företeelse 

förekommer. Skalan är då ett sätt att fånga detta grafiskt. Resultaten går 

att använda för att bilda sig en uppfattning om tendenser, men lämpar 

sig inte för direkt kvantifiering. I resultatredovisningen anger jag snitt 

och högsta/lägsta värde som en indikation på graden av samstämmighet. 

 

3.2.5 Källstudier 

Vid studiens början gjordes en genomgång av det skriftliga material som 

fanns om projektet. Under studiens gång har jag fått del av den 

dokumentation som skickats mellan gruppdeltagarna. Dokumenten har 

sedan analyserats utifrån studiens huvudsakliga frågeställningar.  

Dokumenten från tiden innan jag påbörjade studien är sekundärdata, 

men har hjälpt mig att förstå det tidigare skedet. Jag har även tagit del av 

dokument från, t.ex. samarbetet med IT-företaget där jag inte deltagit 

vid möten.  

 

3.2.6 Återföring till gruppen 

Vid gruppens första projektmöte hösten 2006 fanns tid avsatt för mig att 

presentera vad jag kommit fram till under den tid jag följt gruppens 

arbete. För mig var det ett utmärkt tillfälle att validera mina resultat och 
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slutsatser genom att presentera dem för gruppen och ha en öppen 

diskussion. Min presentation utgick från fundamentet för samverkan 

(Svensson et al., 2001) och innehöll bl.a. resultaten från skattningarna 

och sammanställning av resultaten från deltagande observation och 

intervjuer. 

 

3.2.7 Kompletterande källstudier och intervjuer  

I studiens andra fas när jag ville se vilka bestående resultat 

Hälsobokslutprojektet gett, använde jag en kombination av källstudier 

och intervjuer. Först undersökte jag om de olika myndigheternas 

årsredovisningar innehöll de parametrar som utarbetats under 

projekttiden. Sedan mailade jag myndigheterna och ställde några frågor 

ang. användning av hälsonyckeltalen (se bilaga 3). Därefter kontaktade 

jag de personer som uppgetts vara kontaktpersoner och ställde 

kompletterande frågor för att förstå vad som hänt efter att projektet 

avslutades. 

I vissa fall var det svårt att få kontakt med den person som numera 

ansvarar för uppföljning av medarbetarnas sjuk/frisktal. Jag tog då 

kontakt via myndighetens registrator för att få kontakt med rätt person. 

 

3.2.8 Etik 

Respekt för människor är en grundläggande utgångspunkt för all form av 

samhällsforskning. Det innebär att en forskningspraxis där människor 

görs till medel för att vissa mål ska uppnås inte kan accepteras, oavsett 

vilka mål det är. Det innebär att arbetet ska ta hänsyn till psykisk och 

fysisk integritet för den enskilde som bidrar med informationen (Holme 

& Solvang, 1997). 

I Vetenskapsrådets forskningsetiska principer finns riktlinjer och stöd 

för avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Vetenskapsrådet har identifierat fyra allmänna huvudkrav på forskning 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002) 
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Denna studie innebär bara några få etiska dilemman och 

överväganden. Studien fokuserar på myndigheters samverkan, men 

myndigheterna representeras i arbetsgrupper och i olika uppdrag av 

enskilda personer. Att redovisa i detalj hur olika myndigheter uttalat sig 

eller skattat förutsättningarna för samarbete skulle ha inneburit att jag 

avslöjade vad enskilda personer sagt och upplevt. Eftersom denna 

detaljeringsgrad skulle tillfört mycket lite till uppsatsen har jag valt att 

endast redovisa det på aggregerad nivå.  

I uppföljningsdelen har samtliga personer jag varit i kontakt med fått 

information om studien och varför jag ställer uppföljande frågor kring 

deras myndighets arbete med hälsonyckeltal. Vissa av dem var nya på sin 

tjänst eller hade lite kunskap om vad som hänt efter projekttiden. Mot 

bakgrund av detta har jag valt att bara namnge deras myndigheter. 

 

3.3 Metodöverväganden 

Fallstudier är lämpliga när någon intresserar sig för ett visst fall på grund 

av att de vill få en djupare förståelse av just den speciella företeelsen. 

Förståelsen av individers samspel och kontext är målet med fallstudier, 

snarare än att testa teorier eller generalisera resultat. Denna typ av 

studier kan även bidra till teoriutveckling genom att den djupa 

förståelsen leder till nya hypoteser som sedan kan testas i andra studier. 

(Jacobsen, 2007) 

Fallstudier kan vinna på att flera fall studeras och jämförs. I denna 

studie var det ett projekt som var av särskilt intresse och uppsatsens 

omfattning medgav inte att arbetsinsatsen mångdubblades. På grund av 

behovet av avgränsning av studien beskrivs därför bara ett projekt även 

om en jämförelse hade kunnat vara intressant. 

Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på att informationen 

hämtas från intervjuer, observationer och dokument av olika slag. Att 

inhämta information med hjälp av flera olika metoder kallas 

triangulering. Detta möjliggör att materialet kan valideras, jämföras och 

korsanalyseras. Ytterligare metoder för informationsinhämtning skulle 

kunna ha använts i denna studie, men tidsåtgången bedömdes inte stå i 

relation till vad det skulle kunna förväntas tillföra. (Patton, 2002) 
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Den mätning som genomfördes med skattningsskalor hängde nära 

samman med de individuella intervjuerna. Detta var främst ett sätt att 

visualisera den bedömda graden av förekomsten av de olika delarna i 

Svensson et al. (2001) fundament. Resultaten från skattningarna har 

behandlats mer som en beskrivning av upplevelsen än som absoluta 

faktauppgifter.  

En populär metod som valdes bort vid upplägget av denna studie var 

enkätundersökning. Jag bedömde att enkäter inte var den mest lämpade 

undersökningsmetoden, eftersom urvalet var så begränsat att intervjuer 

kunde genomföras med samtliga nyckelpersoner. Skattningsskalorna, 

dokumentstudierna och den etnografiska delen av studien tillförde 

ytterligare information. Enkäter kan inte antas tillföra något ytterligare 

som befogar arbetsåtgången för att genomföra undersökningen. Inte 

heller vore det befogat att uppta respondenternas tid ytterligare, om det 

inte förväntas tillföra viktig information. 

I den del av studien där jag följde upp effekterna av 

Hälsobokslutsprojektet fick jag pröva mig fram tills jag fick kontakt med 

rätt person. När mina kontaktförsök inte gav önskade resultat fick jag 

försöka på nya sätt. Att leta information om ansvarig person på 

respektive webbplats gav inte önskat resultat. Inte heller ledde kontakt 

via myndigheternas växeltelefonister till kontakt med de personer jag 

sökte. Däremot gav mail och skriftväxling kontakt med de personer som 

nu arbetade med de nyckeltal som intresserar mig. En grundläggande 

svårighet var att jag sökte en funktion snarare än en viss person, 

eftersom många förändringar skett under de år som gått. Eftersom alla 

myndigheter har serviceskyldighet och ska lämna upplysningar, 

vägledning och ge hjälp åt enskilda (Förvaltningslagen 1986:223, 4§) 

använde jag mig av den formella vägen via registrator eller via 

myndighetens kontaktformulär för att få svar.  
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4 Resultat - projekttid 

I detta kapitel beskriver jag de resultat som framkom under den tid jag 

följde arbetet i Hälsobokslutsprojektet. Den är skriven i pågående form 

och beskriver den bild som framkom 2005, medan projektgruppen 

fortfarande var aktiv. Resultaten utgår från den modell som utarbetats av 

Svensson et al. (2001), se 3.5 ovan. 

 

4.1 Tillit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Arbetsgruppens skattning av tillit (högsta skattning: 10,0, lägsta skattning: 6,0, 

genomsnitt: 8,5) 
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Samtliga gruppdeltagare beskriver gruppen i positiva ordalag. Gruppen 

och dess samarbetsklimat beskrivs som ”trevligt”, ”roligt”, ”tillåtande”, 

”öppet” och ”högt i tak”. Arbetet upplevs som meningsfullt och alla 

deltagarna ser ytterligare positiva effekter av arbetet förutom det 

gruppen är till för, dvs. att ta fram nyckeltal. Gruppens storlek beskrivs 

av flera som en gynnsam faktor för tillit. 

De flesta gruppmedlemmar har ombetts av någon överordnad att ingå 

i gruppen. Det mandat deltagarna har från sina respektive myndigheter 

är lite oklart och de olika personerna hanterar situationen utifrån de 

rutiner och arbetssätt som är vanliga på respektive arbetsplats. De flesta 

uppger att de kände en viss tvekan inför gruppens arbete när projektet 

startades, men att de har blivit positivt överraskade. Farhågorna beskrivs 

som oro för att arbetet ”skulle bli flummigt och orealistiskt”, ” ta lång tid” 

eller ”skulle bli tekniskt och komplicerat att hantera”. Andra hade frågor 

inför ”Vad myndigheter av så skilda storlekar skulle kunna ha för utbyte 

av varandra?” och ”Hur hanterar man om alla har sina egna färdiga 

förslag och lösningar som de vill hävda?”. 

Tilliten mellan gruppdeltagarna beskrivs i intervjuerna som ”mycket 

bra”, ”jättebra”, ”inga problem”. Tilliten till de övriga gruppdeltagarna 

speglas även när arbetet beskrivs. Nätverket värderas högt och 

deltagarna ser det som positivt att de får kännedom om varandras 

problem och lösningar.  Kunskapsöverföring och samordnat 

utvecklingsarbete är två av fördelarna med gruppens arbete som lyfts 

fram. I stort sett alla ger även uttryck för en tilltro till att gruppens arbete 

är framgångsrikt och kommer att nå sitt mål. 

Alla gruppdeltagarna, med undantag av en, beskriver gruppen som 

”homogen”. Alla beskriver att deltagarna kan framföra sina synpunkter 

och blir lyssnade till. Inga ”översittarfasoner” förekommer och 

deltagarna respekterar varandra. Detta stämmer även väl överens med 

mina observationer vid gruppens sammanträden. 

Samtidigt kan det konstateras att gruppens uppdrag inte varit särskilt 

kontroversiellt. Att ta fram fungerande nyckeltal för benchmarking ligger 

antagligen i allas intresse. Inga allianser har uppstått och inga stora 

konflikter har förekommit. Inte heller har det förekommit några 
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situationer när gruppens tillit till varandra och sammanhållning har satts 

på stora prov. 

Det råder lite delade meningar om i vilken utsträckning gruppens 

”regler” och arbetsmetoder har uttalats. Vissa har klara minnen av 

diskussioner om rollfördelning, sammanträdesintervall och liknande, 

medan andra uppger att de inte kommer ihåg några sådana diskussioner. 

Alla är överens om att varje deltagare ansvarar för förankringsarbetet på 

sin respektive myndighet.  

Den ordning som följts med roterande värdskap för gruppens träffar 

ses som positiv, eftersom deltagarna lär känna varandra och varandras 

arbetsförhållanden bättre. När gruppen kommit på besök har värden 

visat runt och beskrivit myndighetens verksamhet lite närmare. Vissa 

myndigheter har varit värdar för gruppens träffar flera gånger. 

Flera av dem som intervjuats för fram personbyten som en faktor som 

kan störa gruppens arbete och även tilliten som byggts upp mellan 

deltagarna. Det verkar ändå som om nytillkomna personer relativt 

snabbt kommit in i arbetet och inte har upplevt det som alltför motigt. 

Naturligtvis har personbyten påverkan på den gruppdynamik och de 

relationer som finns i gruppen. 

Faktorer som uppges minska tilliten i gruppen är att deltagarna inte 

känner varandra närmare och inte vet vad som försiggår på hemmaplan 

hos de andra. Uttrycker de andra gruppdeltagarna bara sin egen mening, 

eller i vilken utsträckning har de sin myndighet med sig? Hur går 

förankringsarbetet egentligen?  Det faktum att vissa deltagare inte säger 

så mycket vid gruppens möten väcker frågor hos några om alla verkligen 

är överens och samtycker. Andra ger inte uttryck för att de upplever 

sådan tveksamhet. Ingen av de som talar mindre i gruppen har vid 

intervjuerna uppgett att det beror på tvekan inför det gemensamma 

arbetet.  

Alla deltagarna säger att de skulle vilja fortsätta sitt arbete i gruppen, 

exempelvis med att ta fram nyckeltal för mer mjuka faktorer, eller för att 

i ett gemensamt nätverk analysera de resultat som kommer att tas fram 

när de nuvarande nyckeltalen har implementerats.  
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4.2 Jämlika relationer 

 

 

Figur 12: Arbetsgruppens skattning av jämställda relationer (högsta skattning: 9,5, lägsta 

skattning: 7,0, genomsnitt: 8,0) 

 

Projektdeltagarna har varit olika aktiva vid gruppens möten. Vissa har 

varit mer drivande, pratat mer eller kommit med fler förslag än andra. 

Vid intervjutillfällena har det diskuterats varför de olika personerna tar 

olika mycket plats. Det varierar om förklaringen söks i den organisation 

som representeras, eller i mer individbundna faktorer. Den vanligaste 

förklaringen till aktivitetsnivån har varit att det beror på individuella 

faktorer såsom personlighet, kön eller ålder snarare än på faktorer 

knutna till arbetsgivaren. 
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Av dem som tror att organisationsfaktorer är den huvudsakliga 

orsaken till aktivitetsnivån, anser tre personer att myndighetens storlek 

påverkar representanternas inflytande, ju större myndighet desto högre 

status. Andra tror inte på den förklaringsmodellen. Flera lyfter fram att 

de olika myndigheterna har olika kultur och traditioner som påverkar de 

anställda. En tror att det spelar in hur viktiga dessa frågor är och hur 

aktuella de anses vara hos de olika myndigheterna. 

De intervjuade har framhållit att vissa personer är mer framåt än 

andra. Likaså kan vissa känna sig mer säkra i sin roll. I detta 

sammanhang har antagligen även de olika personernas tidigare 

erfarenhet av arbete med nyckeltal betydelse. Vissa deltagare känner att 

de inte har så mycket att bidra med i gruppen, eftersom de har lite 

erfarenhet av frågorna. Alla uppger att de kan bidra med information om 

sin myndighets organisation och arbetssätt. De som representerar små 

myndigheter ser att de kan ha svårigheter att komma med förslag som 

fungerar hos de riktigt stora och därmed mer komplexa myndigheterna. 

När det gäller att åta sig uppdrag mellan möten är också variationen 

stor. Projektledaren har självmant tagit på sig mycket av det som behövt 

utföras. Alla påpekar att projektledaren har dragit ett tungt lass, men 

uppfattar det som att han frivilligt erbjuder sig att utföra uppdrag och 

hålla ihop saker. Vissa påpekar att projektledarens höga aktivitetsnivå 

kan påverka andras delaktighet och engagemang i negativ riktning. 

Samtidigt framför alla att han gjort ett mycket bra jobb och flera 

uttrycker att han har stor del i att projektet avlöpt så väl. Detta har dock 

medfört att hans roll i viss mån skilt sig från de andras. Den biträdande 

projektledaren har hållit en mycket låg profil och inte skilt sig nämnvärt 

från övriga deltagare. 

Tre av de intervjuade tycker att männen har tagit mer plats än 

kvinnorna och tre tycker att kvinnorna dominerat gruppens möten. De 

övriga bedömer varken män eller kvinnor som mer dominerande.  

En person förde fram teorin att gruppdeltagarnas ålder kan vara en 

bakomliggande faktor och att de äldre dominerar gruppen. Detta är en 

teori som tillbakavisats av övriga gruppdeltagare. Inte heller jag har 

kunnat finna belägg för detta efter mina mötesobservationer och 

avstämning av deltagarnas födelseår. 
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De individuella deltagarnas personliga motivation och engagemang 

lyfts upprepade gånger fram som en avgörande faktor för personens roll 

och agerande i gruppen, oavsett vilken myndighet han eller hon är där 

som representant för. Engagemanget kan variera över tid och en person 

beskrev hur engagemanget vuxit efter att gruppen kommit i gång med 

sitt arbete. Två andra beskriver hur känslan av delaktighet minskat när 

konsulten gjort alltmer. Ytterligare några påtalar sambandet mellan 

stora organisationsförändringar på respektive myndighet och mindre tid 

och ork att engagera sig i gruppen. Vissa har prioriterat bort ett eller 

flera, arbetsgruppsmöten och uppgett att det beror på hög 

arbetsbelastning i den löpande verksamheten. 

De fackliga representanternas roll i gruppen skiljer sig lite från de 

övrigas, eftersom de är där för att kunna ha inflytande i projektet och 

sedan informera sina medlemmar. De intervjuade är i princip överens 

om att de nyckeltal gruppen föreslår antagligen hade utformats på 

samma sätt även utan facklig medverkan. Fördelen med deras 

medverkan i hela processen är att det underlättar inför implementering 

och att det kan gå att undvika bakslag pga. fackliga invändningar mot 

förslagen.  

Konsultens roll är den som stuckit ut mest vid observationerna och 

intervjuerna. Alla är medvetna om att det är en upphandlad, extern 

konsult, även om personen blivit en i gruppen under arbetsperioden. 

Konsulten representerar ingen myndighet och står på så sätt vid sidan av 

den konkreta faktainsamling, förankring och planering av 

implementering som pågår parallellt med gruppträffarna. Konsulten 

gjorde gruppindelningen och fördelade arbetsuppgifterna. Detta 

framhålls som ett arbetssätt som bidragit till att få flera involverade i 

arbetet. Konsultens synpunkter hade en annan bakgrund och en annan 

tyngd tack vare den kända expertisen. 

När jag intervjuat gruppmedlemmarna och de tillfrågats vad som 

skulle gett högre poäng på skattningen av ”jämställda relationer” har 

flera sagt att de bara har för dålig kunskap om läget och hur de övriga 

känner. Vissa har påpekat att ställningen hos myndigheten skiljer sig åt 

för arbetstagarrepresentanter och arbetsgivarrepresentanter. Om någon 

fråga ställs på sin spets har arbetsgivaren övertaget. Andra säger att 
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situationen aldrig blivit sådan att jämlikheten i relationerna prövats, 

förutom vad det gäller arbetsfördelning 

Relationerna mellan gruppdeltagarna är respektfulla, vilket bl.a. 

beskrivs som att alla får utrymme att uttrycka sig och alla blir lyssnade 

till. Ingen är utstött och ingen tar all tid i anspråk själv. Vissa personer är 

mycket tysta och delar inte med sig så mycket av sina kunskaper och 

åsikter i samtalen. Det varierar även vilket genomslag olika personer har. 

Strikt maktmässigt och beslutsmässigt har alla lika mycket att säga till 

om. Avseende myndighetskultur och personlighetsmässigt skiljer 

personerna sig åt.  

 

4.3 Tid och resurser 

 

 

Figur 13: Arbetsgruppens skattning av tid och resurser (högsta skattning: 9,0, lägsta 

skattning: 3,5, genomsnitt: 6,2). 
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    De intervjuade uppger att de och de övriga i gruppen ofta har tidspress 

och många olika arbetsuppgifter som behöver göras. Det är bara en av de 

intervjuade som uppger sig ha haft all den tid som behövdes för att delta 

i gruppen. Ingen har befriats från andra arbetsuppgifter för att delta i 

Hälsobokslutsgruppen. 

Samtliga gruppdeltagares uppdrag från sina respektive myndigheter 

är ganska otydligt formulerade. De som varit klarast med vad som 

förväntas är den centrala Centrogruppen. Flera av de intervjuade 

beskriver också hur gruppen tagit åt sig den centrala Centrogruppens 

åsikter och önskemål samt hur de levererar resultat till dem. Ingen 

representant har fått en viss del av sin arbetstid avsatt eller hört några 

direkta önskemål om vad deltagandet i gruppen ska leda till. För de flesta 

har det snarare varit så att de pga. sina ordinarie arbetsuppgifter varit i 

princip självskrivna i denna typ av grupp. 

Deltagarnas mandat har formats under projekttiden genom att 

deltagarna har avrapporterat löpande. Bara en person uppger att någon 

aktivt efterfrågar hur arbetet i Hälsobokslutsprojektet fortlöper. De flesta 

andra säger att överordnade intresserar sig, men att de själva måste ta 

initiativet. En deltagare beskrev det som att ”Jag har ett diffust stöd.”. 

De fackliga företrädarnas deltagande i gruppen beskrivs i positiva 

termer. Det är bra när arbetstagarrepresentanterna är med under 

processen. De kan påverka tidigt och implementeringsfasen kan gå 

smidigare.  

Deltagarna i gruppen hanterar detta uppdrag på samma sätt som de 

hanterar sina ordinarie arbetsuppgifter, vilket innebär att det ser lite 

olika ut för olika personer. Vissa är vana att ha stor handlingsfrihet, 

medan vissa arbetar mer i grupp. Det är dessa andra arbetsuppgifter som 

konkurrerar om arbetstiden och ibland blir andra frågor brådskande och 

prioriteras. Alla uppger att de själva bedömer vilken arbetsuppgift och 

vilket möte de prioriterar. De intervjuade beskriver andra deltagares 

frånvaro från möten som en indikation på tidsbrist. 

När gruppmedlemmar inte har kunnat närvara, pga. exempelvis 

längre sjukskrivningar eller mycket hög arbetsbelastning, har de inte 
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alltid fått en ersättare i gruppen. Detta ses av vissa som ett tecken på 

myndigheternas bristande engagemang och insikt i gruppens pågående 

arbete. 

Det är olika hur mycket arbete de enskilda deltagarna lagt ner med 

anledning av projektet. Vissa har inte deltagit vid alla möten medan 

andra har tagit på sig extra uppgifter som behövde utföras mellan 

träffarna. Flera uppger att delaktigheten och engagemanget i gruppen 

ökade när man delades in i olika smågrupper som ansvarade för olika 

områden. Gruppens projektledare och den externa konsulten har utfört i 

särklass mest av de arbetsuppgifter som behövt utföras mellan möten.  

Ingen har någon helhetsbild av det arbete som försiggår på 

myndigheterna avseende exempelvis förankringsarbete. Flera uppger att 

förankringsarbetet på den egna myndigheten försvåras av pågående 

interna förändringar och omorganisationer, vilket ibland även inneburit 

personbyten på strategiska poster. Förutsättningarna för deltagandet i 

gruppen, liksom det individuella engagemanget, varierar. 

Några av gruppmedlemmarna tyckte att Hälsobokslutsprojektet tagit 

längre tid än vad det borde för att komma fram med förslagen till 

nyckeltal. Ett par av dem poängterade dock betydelsen av den process 

som arbetet varit. En tyckte att det hade varit bättre att arbeta mer 

koncentrerat med frågorna under kortare tid. Samtidigt var det några 

som uttryckte att de tyckte arbetet flutit på över förväntan och att man 

snabbt kommit fram till konkreta lösningar.  

När nyckeltalen ska implementeras förutser nästan alla att kraven på 

deltagarna kommer att öka internt. De stora myndigheterna har en 

fördel i sitt utvecklingsarbete, eftersom expertis på många områden finns 

internt. Små myndigheter har det svårare då en mindre HR-organisation 

ska hantera alla typer av frågor och projekt. Flera intervjuade ansåg att 

statsförvaltningen borde ha mer gemensamma resurser och driva fler 

gemensamma projekt, eftersom parallellt utvecklingsarbete pågår, som 

borde kunna rationaliseras.  

När det gäller ekonomiska resurser har projektgruppen tillgång till de 

medel som de tilldelats genom Satsa Friskt. Varje myndighet bidrar med 

projektdeltagarens arbetstid. Att Utvecklingsrådet hade öronmärkta 
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pengar, som kunde sökas, uppges vara en faktor som har bidragit till att 

projektet initierades. 

 

4.4 Externt stöd 

 

 

Figur 14: Arbetsgruppens skattning av externt stöd (högsta skattning: 10,0, lägsta 

skattning: 4,5, genomsnitt: 8,0) 

 

Tack vare finansieringen från Satsa Friskt har gruppen haft möjlighet 

att anlita externa konsulter i arbetet. Många av deltagarna är nöjda med 

det sätt konsulten driver mötena och arbetet framåt, så att gruppen inte 

fastnar i detaljer. Man är också nöjda med att konsulten inte har färdiga 

svar på allt, utan hon uppfyller det önskemål gruppen haft om att ha 

någon som bara är med och fångar upp idéer samt hjälper till med 

administrationen. Den allmänna bedömningen verkar vara att konsulten 
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kommit in bra i gruppen och gruppens arbete. Hon håller en låg profil, 

men driver på vid behov. 

Vissa brister i kommunikationen mellan konsulten och 

gruppmedlemmar har förekommit. Bland annat har kallelser och annan 

information inte alltid kommit fram till samtliga deltagare. Deltagare har 

också brustit i att ge efterfrågad respons till konsulten. De personbyten 

som skett i gruppen har inte underlättat kontakten. 

Några tycker att gruppen bättre borde utnyttjat möjligheten att ta in 

olika konsulter och talare för att ge gruppen en gemensam syn på frågor 

och även ge inspiration. En annan framhöll att det ibland är känsligt när 

olika konsultfirmor anlitas. Dels kan de ha sina metoder och idéer som 

de vill tillämpa och dels kan de vara ovilliga att släppa ifrån sig 

information till andra konsulter som bistår i parallella projekt. Det finns 

en risk att man hamnar i en situation där var och en håller på sitt. 

En deltagare ansåg att konsultstöd i processen på respektive 

myndighet hade varit bra. Inför implementeringsfasen har alla erbjudits 

konsultstöd efter önskemål.  

Några framförde att ju mer konsultdrivet projekt blir, desto mindre 

blir deltagarnas delaktighet och engagemang. Samtidigt betonades att 

den avlastning konsulterna kan erbjuda är välkommen. Alternativet 

skulle vara att deltagarna själva avsatte mer tid att utföra uppdrag.  

Vissa tycker att Utvecklingsrådet borde kunna ha bistått med mer stöd 

till projektet, medan andra skulle velat ha mer stöd från 

Arbetsgivarverket. 

En ytterligare extern aktör som kommer att bli allt mer inblandad ju 

längre projektet fortskrider är IT-företaget, som ska leverera de tekniska 

lösningar som behövs. När utvärderingen genomfördes hade de kommit 

så långt i processen att de träffat en undergrupp med teknikansvar och 

lämnat ett kostnadsförslag. Konsulten hade även haft flera kontakter 

med dem. Den tekniska lösningen och kostnaden är ännu inte 

färdigförhandlad.  
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5 Resultat – uppföljning 

I detta kapitel beskrivs de resultat som framkom vid den uppföljande 

delen av studien. Den är skriven i pågående form och beskriver de 

bestående resultaten från samarbetsprojektet, så som det såg ut 2015/16.  

 

5.1 Resultat vid uppföljning 

Vid uppföljningen 2015 kunde det konstateras att den uppåtgående 

trenden avseende sjukskrivningstalen vände 2002 och gick sedan ner 

fram till 2010, då de återigen ökade. Ökningen har fortsatt sedan dess 

och samhället står fortfarande inför utmaningen att försöka minska 

sjuktalen. Det är svårt att med säkerhet veta vad enskilda insatser har 

gett för konkret resultat, eftersom förändringarna av sjuktal sker i ett 

mycket komplext sammanhang och påverkas av bl.a. 

konjunktursvängningar och förändringar i sjukskrivningsregelverket. 

 

5.1.1 Skriftliga uppföljningar/utvärderingar 

Satsa Friskt var en stor satsning som startade 2003 och fortsatte fram 

till 2010. Under åren 2007 - 2010 gjordes ett antal utvärderingar.  I 

Partsrådets slutrapport över Satsa Friskt konstateras att det är svårt att 

validera resultaten ”(...) då programmets målsättningar är breda och 

saknar tydliga indikatorer för uppföljning.” Av de enkätsvar som ligger 

till grund för slutrapporten drar utvärderarna slutsatsen att ”(...) 

programmets inverkan på sjukfrånvaro, arbetsmiljö och lokal 

partssamverkan är god.” Hälsobokslutsprojektet lyfts fram som ett 

exempel på samverkan mellan myndigheter, något som utvärderarna 

generellt bedömer har utvecklats mellan myndigheterna i projekten inom 

Satsa Friskt. (Partsrådet, 2010)  
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Projektledaren för Satsa Friskt gjorde i slutet av projekttiden en 

sam0manställning där han bl.a. skrev; 

”Centromyndigheterna  

De större myndigheterna tog tillfället i akt när medel fanns att på egen 

hand skapa möjligheter för samverkan. De enades om att gemensamt 

ta fram nyckeltal för att beskriva hälsoläget på respektive myndighet 

och 0för att kunna göra jämförelser mellan myndigheter. Projektet 

resulterade i en skrift, men kanske viktigare en långsiktig samverkan 

mellan myndigheterna kring hälsoarbete. Denna samverkan har även 

fått förgreningar till andra HR-områden.” (Hedbom, 2010) 

 

De utvärderingar som gjorts har genomförts på en mer övergripande 

programnivå. Ingen skriftlig utvärdering av effekterna av 

Hälsobokslutsprojektet har påträffats i samband med uppsatsarbetet. 

 

5.1.2 Hälsonyckeltal i årsredovisningarna 

Som en del i uppföljningsfasen besökte jag samtliga Centromyndigheters 

webbplatser och tog där del av deras årsredovisningar avseende 2014 och 

2015. Endast två myndigheter, Domstolsverket och Polismyndigheten, 

hade med de gemensamma hälsonyckeltalen i årsredovisningen. 

Domstolsveket beskrev även i text att nyckeltalen kommer från ett 

gemensamt utvecklingsprojekt inom Centrogruppen. (Respektive 

myndighets årsredovisning, se länkar i referenslistan.) 

 

5.1.3 Nyckeltalsinstitutets hälsoindex 

Nyckeltalsinstitutet AB är ett företag som bl.a. erbjuder olika typer av 

nyckeltalsjämförelser. (Nyckeltalsinstitutet, webbplats) Sedan 2010 har 

de tagit fram ett hälsoindex där myndigheter kan välja att ingå och ta del 

av resultaten mot en kostnad. Alla utom två av de myndigheter som ingår 

i studien deltar i hälsoindexmätningen, men bara en nämnde det i 

samband med uppföljningen. Hälsoindex tas fram i mars varje år och 

består av sju parametrar som i stort sätt överensstämmer med de 

hälsonyckeltal som utarbetades i Hälsoboksluts-projektet. 
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5.1.4 Information från myndigheterna 

Eftersom många förändringar skett inom myndigheterna och många av 

kontaktpersonerna inte längre fanns kvar, eller hade bytt 

arbetsuppgifter, var det svårt att få kontakt med någon som kunde 

besvara mina frågor angående vad som hänt med hälsonyckeltalen. Jag 

försökte söka information via webbsidorna och ringa via växeln och, men 

dessa vägar visade sig inte vara framkomliga.  

Efter att ha misslyckats med kontaktförsöken via telefon skrev jag 

istället till registratorn på respektive myndighet och bifogade de frågor 

jag ville få besvarade (se bilaga 3). Detta ledde till att jag fick skriftliga 

svar från alla myndigheterna. I de fall svaren inte var så uttömmande 

kontaktade jag de uppgivna kontaktpersonerna för kompletterande 

telefonintervjuer. 

Flera av uppgiftslämnarna har uppgett att de har svårt att besvara 

mina frågor om hur nyckeltalen har använts inom myndigheten. Likaså 

har de haft svårigheter att diskutera fördelar, nackdelar respektive 

framgångsfaktorer, eftersom de flesta personer jag var i kontakt med i 

samband med uppföljningen inte deltagit i arbetet så länge. Många 

organisationsförändringar och personbyten har skett sedan projekttiden 

och det är därför svårt att få en klar bild av skeendet. I vissa fall är det 

oklart hur aktivt analys- och förbättringsarbetet med utgångspunkt från 

olika nyckeltal är. 
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Tabell 2: Myndigheternas användning av hälsonyckeltalen vid uppföljningen. 

 

 

 Årsredovisning/ 

Nyckeltals-

institutet (NI) 

Kommentar 

Arbetsförmedlingen Nej/Ja Intern användning av vissa nyckeltal 

för uppföljning och styrning. 

Domstolsverket Ja*/Ja 

(*Kommenterar 

även i ÅR att det 

är Centro-

nyckeltalen som 

används) 

Utvecklar en intern HR-

nyckeltalsrapport att använda i 

dialogen med domstolarna. Mäter, 

jämför, analyserar och agerar. Gör 

kopplingar mellan mätetalen och 

mjuka HR värden. 

Försvarsmakten Nej/Nej Intern användning av de nyckeltal 

som NI använder. Ingår dock ej i 

jämförelse. 

Försäkringskassan Nej/Ja Hälsonyckeltalen används internt 

och publiceras på intranätet. HR 

använder nyckeltalen vid analyser 

och strategiska 

kompetensförsörjningsrapporter. 

Kriminalvården Nej/Nej Det går inte att få ut nyckeltalen ur 

IT-systemet, så de används inte alls. 

Polismyndigheten Ja/Ja Nämner att de deltar i NI:s 

hälsoindex uppföljning. Även för 

intern uppföljning. 
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Skatteverket Nej/Ja Har en egen intern ”Hälso- och 

sjukfrånvarorapport” som uppvisats 

i samband med uppföljningen. 

Tullverket Nej/Ja Vissa nyckeltal används i 

uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. 

Har tidigare använts i ”Barometern”, 

en intern uppföljningsrapport. 

Åklagarmyndigheten Nej/Ja Används inte. Strategiskt arbete har 

fått stå tillbaka pga. mycket operativt 

arbete med rekrytering och 

rehabilitering. 
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6 Analys 

I analyskapitlet analyseras resultaten utifrån modellen med plattformen 

för samverkan (se 2.5.1), samt utifrån syftet och avsikten med projektet. 

Hela syftet beskrivs under 1.6.2, men sammanfattningsvis ville 

Centrogruppen underlätta långsiktig uppföljning av hälsosituationen 

med stöd av gemensamma nyckeltal. De ville även få möjligheter till 

benchmarking inom ett större jämförelseområde än den egna 

myndigheten, samt få möjligheter till gemensam metodutveckling. 

(Slutrapport, mars 2006) 

 

6.1 Förutsättningar för arbetet 

När arbetsgruppen inledde sitt samarbete förelåg inte de förutsättningar 

som Svensson et al. (2001) beskrivit, däremot har de vuxit fram under 

tiden. Gruppen hade en uppgift och ett behov av att lära av varandra 

vilket ledde till en utveckling.  

När studien påbörjades hade gruppen svetsats samman och den bilden 

som gruppen gett av sig själva och sitt arbete har varit i stort sett bara 

positiv.    

 

6.1.1 Tillit 

Inledningsvis fanns inte tillit på ett personligt plan, eftersom 

projektdeltagarna inte kände varandra sen innan. Bara några har uppgett 

att de kände till enstaka personer i gruppen sedan tidigare. Den tillit som 

ändå fanns kan antas höra samman med att alla deltagarna hade 

liknande arbetsuppgifter och därmed kunde betrakta varandra som 

kollegor, anställda av olika arbetsgivare. Deltagarna var också ditsända 

som representanter för myndigheter som var kända av de övriga 

deltagarna, vilket också verkar ha bidragit till ett visst förtroende. 
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Det går inte att se något samband mellan olika personers bedömning 

av förekomsten av tillit och deras aktiva deltagande i gruppen. Samtliga 

är mycket positivt inställda och känner förtroende för varandra.  

En eller ett par dagar på internat i början av gruppens arbete hade 

kunnat hjälpa deltagarna att komma i gång snabbare med sitt arbete och 

att lära känna varandra snabbare. 

 

6.1.2 Jämlika relationer 

Eftersom projektledaren är man liksom biträdande projektledaren är det 

svårt att säga om den plats de intagit vid mötena beror på deras 

könstillhörighet. Det är också män som representerar flera av de större 

myndigheterna. Det finns flera kvinnliga gruppdeltagare som också är 

mycket aktiva. 

I denna studie har vare sig myndighetens storlek eller representantens 

ålder varierat med aktiviteten vid möten, eller svarsfrekvensen när man 

ska lämna synpunkter på förslag.  

Eftersom inga av de andra variablerna verkar förklara aktivitetsnivån 

är det möjligt att det är mer personliga faktorer som ligger bakom den 

uppvisade aktiviteten. Det finns i sin tur olika möjliga förklaringar till 

varför personer engagerar sig mer. 

Det skulle kunna ha varit bättre om gruppen fortsatt att rotera 

sekreterarsysslan såsom man gjorde vid projektets uppstart. Om arbetet 

fortsätter kan man även tänka sig att rotera projektledaruppdraget, trots 

att det kan ha fördelar att ha samma projektledare under längre 

tidsperioder. Rotationen av mötesplatser upplevs som positivt, eftersom 

det medfört att deltagarna lärt känna varandra lite bättre när man 

träffats i varandras lokaler och fått höra om de olika myndigheternas 

arbete och uppdrag. 

Det faktum att alla utom en anser att de ingår i en homogen grupp 

med liknande vardagsproblem att hantera, och att samtliga lyfter fram 

värdet av nätverksbyggandet, tyder på att deltagarna värderar varandra 

och varandras kompetens.  
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När det gäller jämlika relationer såsom jämställdhet mellan könen 

verkar problemen inte vara så stora. Det kan noteras att ingen i gruppen 

har utländsk härkomst eller är handikappad och frågan om jämlikhet har 

därför inte aktualiserats i de perspektiven. När det gäller 

arbetsfördelningen anser jag som utomstående betraktare att den ger 

anledning till lägre poäng i bedömningen. Projektledaren är t ex. med i 

gruppen på samma premisser som övriga deltagare, men har dragit ett 

tungt lass. 

 

6.1.3 Tid och resurser 

Om myndigheterna hade hanterat hälsobokslutsfrågan mer internt och 

förankrat tankarna i respektive ledningsgrupp i början av projektet, hade 

gruppens arbete kanske fått en annan riktning. Nu blev resultatet mer 

präglat av enskilda anställdas bedömningar snarare än ett målmedvetet 

arbete för att möta myndighetens behov. Frågan är dock om detta hade 

varit genomförbart, då det rör sig om ett utvecklingsprojekt där inte alla 

ställningstaganden som kommer upp är kända i förväg. Det finns en risk 

att projekt som inte är väl förankrade i ledningsgruppen har svårare att 

få acceptans när resultaten väl presenteras och då har mycket tid och 

resurser redan investerats.  

Utvecklingsrådets Satsa Friskt medel är ett exempel på hur utveckling 

på olika områden kan främjas genom ekonomiska satsningar. 

Myndigheter som lever med besparingskrav och krav på rationaliseringar 

kan annars vara tveksamma att gå in i satsningar som kostar mer än de 

anställdas arbetstid. Arbetstidskostnaden är också en reell kostnad, men 

den finns redan med i budgetberäkningarna. Illa använd arbetstid kan 

ibland vara en svårupptäckt form av resursslöseri när andra utgifter ses 

över. Ekonomisk styrning kan påverka utvecklingen av samordning och 

samverkan mellan myndigheter. 

Om deltagare anser att projektarbetet gått fort eller långsamt beror 

antagligen på de förväntningar de själva haft. Det kan kanske även hänga 

samman med en bedömning av om de själva hade kunnat lägga ner mer 

tid. De flesta betonade hur bra det är att myndigheter samverkar 

överhuvudtaget och framhöll det som mycket viktigare än hastigheten på 
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arbetet. 

 

6.1.4 Externt stöd 

Den externa konsulten förde processen framåt och utförde även många 

arbetsuppgifter mellan gruppträffarna. Några framförde att konsultens 

aktivitet gjorde dem själva mer passiva, men konstaterade samtidigt att 

det innebar en avlastning för dem. Flera av deltagarna hade en hög 

arbetsbelastning i sina ordinarie arbeten och hade ibland svårt att 

prioritera projektet. Detta gör det svårt att se hur projektdeltagarna 

skulle ha kunnat driva projektet på samma sätt helt på egen hand. Min 

bedömning är att tillgången till externt stöd på ett avgörande sätt bidrog 

till det framgångsrika genomförandet av gruppens arbete. 

 

6.2 Samarbetsgraden  

De beskrivningar och definitioner av olika grader av samverkan som 

beskrevs i teorikapitlet är alla idealtyper. De särskiljande dragen mellan 

de olika graderna av samarbete framträder sällan renodlat i verkligheten, 

utan förekommer snarare i större eller mindre utsträckning och 

samtidigt.  

Deltagarna i samarbetsprojektet har bibehållit sin 

specialistkompetens. Specialistkompetensen har bestått i flera delar; dels 

har deltagarna varit specialister på sin myndighet och dess verksamhet, 

och dels har de medfört olika erfarenheter och kompetens till gruppen. 

Trots att de i dag har liknande tjänster, eller arbetsuppgifter, på sina 

respektive myndigheter har vägen dit varit olika. Det vanligaste svaret på 

frågan om vad deltagarna anser att de själva bidrar med i gruppen 

handlar om deras kompetens och tidigare erfarenheter.  

Deltagarna har utövat sin specialistkompetens med respekt för 

varandra och med en pragmatisk inställning till gruppens uppgift.  

Exempelvis har samtliga de intervjuade gett uttryck för att alla i gruppen 

får komma till tals och blir lyssnade på. Det har varierat hur stort 

engagemang olika personer har visat och hur stor plats de tagit vid 

gruppens sammanträden, men alla har framfört att det är högt i tak vid 

projektmötena och att inga nedsättande kommentarer eller liknande 
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beteenden förekommer. Detta överensstämmer även med vad jag noterat 

när jag genomfört observationer vid projektmötena. De flesta av 

deltagarna i projektgruppen har i intervjuerna även påpekat det öppna 

och kreativa klimatet i gruppen. 

 

6.3 Resultat under projekttiden 

Projektgruppen har lyckats prestera ett resultat. Målet var, när det 

konkretiserats, att komma fram med ett antal gemensamma 

hälsonyckeltal för uppföljning och benchmarking. 

Myndighetsrepresentanterna inklusive de fackliga representanterna 

lyckades enas om ett konkret förslag till nyckeltal med definitioner (se 

bilaga 4). Dessa nyckeltal är komplement till de lagstadgade kraven i 

ÅRL (SFS 1995:1554). Varje myndighet ska sedan fatta beslut om hur de 

avser att tillämpa dessa nyckeltal. Gruppen tog även fram en broschyr 

med titeln Kan nyckeltal visa hur vi mår (Utvecklingsrådet, 2006). I 

broschyren beskrivs bl.a. nyckeltalen och hur de är tänkta att användas.  

Om arbetet för ökad hälsa i staten ska utvecklas och ta ett steg, om än 

så litet, framåt genom införandet av nyckeltal så måste de åtföljas av 

handling. Nyckeltalen måste alltså användas i praktiken och ledningen 

måste agera utifrån de signaler nyckeltalen ger. Först då kan de leda till 

varaktiga effekter. 

Vid intervjuerna har det framkommit att det finns en viss osäkerhet 

bland projektdeltagarna inför implementeringsfasen. Det är på intet sätt 

självklart att alla Centromyndigheterna kommer att fatta beslut om att 

implementera samtliga nyckeltal. Om de väljer att införa nyckeltalen 

kvarstår ändå en rad frågetecken innan man kan uttala sig om det 

genomslag de kommer att kunna få. Om myndigheterna beslutar att 

använda nyckeltalen som styrmedel ökar chanserna att berörda chefer 

kommer att uppmärksamma dem och kanske även vidta åtgärder för att 

påverka utvecklingen. En myndighet överväger att använda nyckeltalen 

enbart på central nivå för att kunna jämföra sig med andra. De flesta 

myndigheter avser att låta enhetschefer, eller motsvarande få del av 

informationen. Några har ännu inte bestämt hur nyckeltalen ska 

användas. 
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Statskontoret (2004:5) har genomfört en analys av alla utvärderingar 

som genomförts av de olika tillväxtavtalen. I rapporten framfördes att 

det viktigaste hindret för att politiken ska genomföras ligger i bristande 

samordning av politikens olika sektorer. Signaler kan ibland vara 

konkurrerande mer än samverkande, vilket kan leda till att de snarare 

motverkar varandra.   

Hälsobokslutsprojektet är ett resultat av regeringens arbete för ökad 

hälsa i staten och Satsa Friskt programmet. Arbetsgruppen har 

gemensamt lyckats ta fram hälsonyckeltal, men hur stort genomslag 

nyckeltalen kan förväntas få kan delvis sägas bero på hur många andra 

styrmedel, mätetal och lagkrav som ska mötas.  

 

6.4 Resultat i uppföljningsfasen  

I inledningsordet till Kan nyckeltal visa hur vi mår?, som utarbetades 

under projekttiden, skrev Domstolsverkets personaldirektör; 

”(....) Nu finns förutsättningar för Centromyndigheterna att använda 

ett antal gemensamma nyckeltal med klara och enhetliga definitioner. 

Den koppling som också finns mellan dessa nyckeltal och ekonomiska 

värden är en viktigförutsättning för att de ska komma att användas i 

praktiken i myndigheternas verksamheter. Nu börjar arbetet med att 

se till att dessa nyckeltal kommer att användas i praktiken i våra 

verksamheter. När vi gör detta kommer vi att undra hur vi klarade oss 

tidigare! (....)”  (Utvecklingsrådet, 2006) 

När Hälsobokslutsprojektet avslutades var avsikten att alla 

myndigheterna skulle förankra och implementera användningen av 

nyckeltalen inom sina respektive verksamheter. Förankring är en viktig 

del i det genomslag projektresultat kan komma att ge i verksamheten. I 

samband med ansökan om projektmedel hos Satsa Friskt fordrades 

underskrift av såväl myndigheternas generaldirektör som av fackliga 

representanter. Detta innebär att högsta ledningen givit sitt samtycke till 

genomförande av projektet, men hur väl förankrat arbetet verkligen var 

kan ha varierat. (Partsrådet, 2008) 
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Trots förankringen, åtminstone på ett formellt plan, och de 

möjligheter som den externa finansieringen med Satsa Friskt medel 

medfört, har inte hälsonyckeltalen fått det genomslag som avsågs när 

arbetet startade. Hela grundtanken med att enas om gemensamma 

nyckeltal var att möjliggöra benchmarking och jämförelser. I dag är det 

bara två myndigheter som använder sig av dem i årsredovisningen.  

Via Nyckeltalsinstitutet kan nu myndigheterna mot ersättning delta i 

jämförelser av i princip samma nyckeltal som de som utarbetades av 

projektet. Flertalet av myndigheterna verkar inte använda dessa heller i 

sitt styrnings- och uppföljningsarbete på ett systematiskt sätt.  

De myndigheter som uppger att de använder sig av Centrogruppens 

hälsonyckeltal i sitt interna arbete har fått en viss nytta av det nedlagda 

arbetet. Det kan dock diskuteras om arbetet i grupp med andra 

myndigheter gjorde att nyckeltalen blev väsentligt mycket bättre än om 

de själva tagit fram egna nyckeltal.  

För att få den tänkta nyttan av användandet av hälsonyckeltal och 

hälsobokslut måste mätningarna även leda till analys och handling. Vissa 

myndigheter deltar i mätningar, men verkar inte använda underlagen på 

ett systematiskt sätt för att minska ohälsan. 

Årsredovisningslagens krav på att myndigheter ska redovisa sjuktal 

kvarstår och myndigheterna redovisar det som lagen kräver. Det är svårt 

att bedöma vilken skillnad det hade gjort om projektets hälsonyckeltal 

använts som tänkt. Det kan antas att arbetet mot ohälsa hade gynnats av 

kontinuerliga jämförelser och fortsatt samarbete i den partssammansatta 

gruppen. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag metodanvändning, samt reflekterar över om 

Hälsobokslutsprojektets arbetssätt var en lämplig arbetsform och om 

resultaten av studien går att överföra till andra projekt. Slutligen ges 

förslag till fortsatta studier. 

 

7.1 Metodanvändningen 

Varje metod har sina styrkor och svagheter. Genom trianguleringen ges 

mer information som kompletterar och ger en djupare förståelse för 

skeenden. 

Den som observeras kan påverkas av situationen och agera på ett 

annorlunda sätt, än om det inte varit en observant närvarande. 

Dessutom är det en svaghet i metoden att det bara är det yttre beteendet 

som kan observeras, utan att det är känt vad som pågår inombords i den 

observerade individen. (Patton, 2002)  

I denna studie bedömer jag inte att mitt deltagande vid gruppens 

möten störde interaktionen mellan gruppmedlemmarna. Gruppen hade 

träffats regelbundet en tid och därmed redan etablerat sina roller och 

interaktionsmönster, innan jag påbörjade min observationsperiod. Vid 

gruppens möten deltog mellan åtta och tio personer och det gick därför 

bra att närvara på ett relativt passivt sätt, utan att väcka 

uppmärksamhet. Vid ett par tillfällen ombads jag att berätta om 

magisterarbetet och alla deltagare var fullt medvetna om varför jag fanns 

med vid deras möten. 

Dokument och olika typer av handlingar kan vara felaktiga, eller 

justerade för att passa ett visst syfte. Därför behöver en kritisk 

bedömning av dokumentens trovärdighet göras. De dokument jag tagit 

del av och använt i studien bedömer jag ha en hög trovärdighet. De har 
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inte producerats med anledning av studien, utan har på olika sätt 

samband med genomförandet av Hälsobokslutsprojektet. Dokumenten 

har inte heller bara varit tillgängliga för mig, utan har även utväxlats 

mellan gruppmedlemmarna som diskuterat innehållet i dem per mail 

och vid möten. Jag kan inte veta om det förekommit ytterligare 

mailväxling som jag inte fått tillgång till, men jag har ingen anledning att 

tro det. Projektplan förstudie och minnesanteckningar har bidragit med 

viktig information om de tankar som fanns om Hälsobokslutsprojektet, 

och den process som pågick tiden innan jag påbörjade mitt arbete. 

Information som inhämtas genom intervjuer kan påverkas genom att 

intervjusituationen känns obekväm, eller av att intervjupersonerna inte 

redogör för sina verkliga åsikter.  Intervjupersonerna kan ge de svar de 

antar att intervjuaren förväntar sig. Jag som intervjuare kan också ha 

övertolkat eller undertolkat det som framfördes under intervjun. 

Interaktionen i det öppna samtalet inbegriper alltid en risk för 

snedvridning av svaren genom omedvetna processer mellan intervjuare 

och intervjuad. (Kvale, 1997) 

Samtliga intervjupersoner har intervjuats i den lokal de själva valt, 

vilket bör ha medfört att de kunnat känna sig trygga i miljön. De flesta 

har varit i den egna myndighetens lokaler. Jag genomförde individuella 

intervjuer för att intervjupersonerna skulle känna sig fria att uttrycka 

sina synpunkter öppet om projektgruppens arbete. Intervjusituationen 

har mer haft karaktären av ett informellt samtal, något som bör ha 

underlättat samtalet och informationsutbytet. Den bild de olika 

intervjupersonerna har gett av klimatet i gruppen och det arbete som jag 

observerat överensstämmer väl på det stora hela. Det är osannolikt att 

alla de intervjuade skulle ge samma förvrängda bild.  

Vid värdering av informationen jag inhämtat vid intervjuerna har jag 

haft stor användning av vad jag själv iakttagit när jag observerat 

samarbetet i gruppen vid dess möten. Det faktum att de intervjuade 

visste att jag sett interaktionen och kommunikationen vid deras möten 

kan också bidra till att de beskrivit samarbetet för mig på ett uppriktigt 

sätt. Det finns alltid en risk att en grupp, som överlag trivs bra 

tillsammans och anser att samarbetet fungerar bra, vill att deras projekt 

ska framstå i bra dager. Jag finner dock ingen anledning att tro att den 
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information som lämnats till mig på något avgörande sätt skulle avvika 

från hur intervjupersonerna verkligen uppfattar samarbetet. 

Återföringen av mina resultat till projektgruppen i samband med att 

projektet avslutades var ett sätt att kvalitetssäkra att jag uppfattat och 

tolkat informationen på ett sätt som överensstämmer med deltagarnas 

egna. De framförde att de uppskattade att få ta del av de 

sammanställningar och beskrivningar jag gjort och i den gemensamma 

diskussionen framkom inga invändningar. De inbjöds även att kontakta 

mig enskilt om de hade ytterligare synpunkter eller tankar angående 

materialet som de ville framföra, men ingen hörde av sig. Jag tolkar det 

som att mina beskrivningar harmonierar med deras egen uppfattning av 

skeendet och samspelet. 

 

Vid kompletteringsfasen i studien stötte jag på ett antal svårigheter som 

till största delen hängde samman med den tid som förflutit sedan 

projektet genomfördes. Myndigheterna har omorganiserats och personer 

har gått i pension eller bytt arbetsuppgifter. Det var lätt att konstatera 

om nyckeltalen användes i årsredovisningen. När det kommer till de 

andra användningsområden som beskrivits finns det en risk att 

redogörelserna inte är uttömmande. Det kan med andra ord finnas 

alternativa användningsområden för nyckeltalen som jag inte fångat. 

Endast två av uppgiftslämnarna var personer som själva deltog i 

projektet. Detta innebär att de intervjuade inte har en fullständig bild av 

det tidigare skedet, men de kunde ändå ge en bild av användandet idag.  

 

7.2 En lämplig arbetsform?  

Efter att ha deltagit vid gruppens möten, läst deras projektdokument och 

mailväxling samt intervjuat var och en av deltagarna individuellt, har jag 

fått en relativt god bild av hur arbetet i Hälsobokslutsprojektet har 

fungerat.  

När jag reflekterar över hur arbetet har bedrivits och vad som skulle 

kunna ha gjorts annorlunda är det svårt att se några stora delar som 

kunde gjorts på ett helt annat sätt i själva projektarbetet. Det hade varit 

svårt att skynda på arbetet för själva processen är också viktig och måste 

få ta tid. Ett förbättringsförslag att ta med till likanande projekt är dock 
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att inleda arbetet med ett internat för att snabbare lära känna varandra 

och komma igång med arbetet. Långdagar med intensivt arbete kan både 

befrämja gruppdynamiken och föra arbetet framåt. Projektet löpte 

planenligt och levererade det som var tänkt, nämligen gemensamma 

hälsonyckeltal som alla ställde sig bakom. 

Den stora lärdomen att ta med till andra liknande initiativ är vikten av 

att kontinuerligt förankra och säkra upp arbetet hos ledningen. 

Samhället ändras snabbt och myndigheternas struktur och uppdrag 

förändras också. Det krävs en aktiv projektorganisation som efterfrågar 

resultat, fattar strategiska beslut och tar ansvar för att resultaten tas om 

hand för att projekt ska ge långsiktiga effekter. (Brulin & Svensson, 2012) 

En annan viktig sak att ta med sig är att det alltid bör ske en 

samordning mellan olika projekt och ansatser som arbetar med likartade 

frågeställningar. Annars finns en risk för dubbelarbete, eller för att 

resultaten inte blir kompatibla. 

 

7.3 Går resultaten att överföra till andra projekt? 

Danermark et al. (1999) diskuterar resultats generaliserbarhet till andra 

projekt och konstaterar att för att detta ska vara möjligt krävs att vi 

utvecklar s.k. ”middle-range” teorier som sedan tillämpas på andra 

projekt. Detta kan ske genom att tillämpa MKR-modellen; Mekanismer + 

Kontext = Resultat.  

Med mekanismer avser Danermark et al. (1999) hur 

problemmekanismer, dvs. de processer som genererar ett oönskat 

tillstånd, kan avlägsnas eller motverkas i projektet. De motverkande 

projektmekanismerna är de sätt som problemmekanismerna kan 

hanteras. Det är viktigt att analysera om man, och i så fall hur, lyckas 

eliminera eller motverka de mekanismer som orsakade det oönskade. 

Sammanhanget är också viktigt att studera, eftersom mekanismerna 

alltid verkar i en kontext. Hur ett projekt organiseras rumsligt och är 

institutionellt organiserat samt vilka normer och värderingar som råder 

har stor påverkan. (Danermark et al., 1999) 
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Resultaten av projekt är i Danermarks et als. (1999) perspektiv inte 

främst av intresse för att avgöra om projektet var lyckat eller inte, utan 

för att utveckla teorier om problem- respektive projektmekanismer. 

Resultaten är sällan entydiga eftersom samverkansprojekt är komplexa. 

Att ett projekt fungerat i ett sammanhang innebär alltså inte att det är en 

universell modell som fungerar lika bra i andra kontexter.  

På samma sätt kan de erfarenheter som kan dras från 

Hälsobokslutsprojektet tillämpas i samband med andra projekt. 

Projektet i sig genomfördes enligt plan och levererade en slutprodukt 

bestående av en slutrapport och förslag på gemensamma hälsonyckeltal. 

Sett över tid kan det ändå konstateras att hälsonyckeltalen inte fick det 

genomslag och den användning som avsetts. Lärdomarna kring detta går 

att använda vid kommande projekt, särskilt i förberedelserna och 

förankringarna inför projektstart.  

 

7.4 Uppslag till fortsatta studier  

Det skulle vara intressant att genomföra ytterligare longitudinella 

fallstudier för att se om de ger liknande resultat. Fallstudierna kan sedan 

jämföras med varandra för en analys av likheter och skillnader. Eftersom 

det blivit tydligt i studien hur viktigt det är med en tydlig 

projektorganisation med aktiva uppdragsgivare, ägare, styrgrupp osv. 

skulle det vara intressant att följa projekt och även studera dessa 

aspekter på ett systematiskt sätt.  

En mer kritisk infallsvinkel kunde vara att försöka se vilka samarbets- 

eller samverkansprojekt som leder till ny utveckling, nya initiativ, eller 

nya arbetsformer. Det finns alltid en risk att projekt blir ett sätt att 

finansiera aktiviteter som annars hade finansierats inom myndighetens 

budgetram. Riksrevisionsverket visade t.ex. i sin granskning av 

tillväxtavtalen att de inte i någon högre grad bidrar till att aktörerna 

åstadkommer ny tillväxtskapande verksamhet och att mycket av den 

samverkan som skedde antagligen hade ägt rum ändå (RRV 2002:23). 

Det som vore intressant är med andra ord att försöka se vilka resultat 

samarbetsprojekt medför. Medel avsätts med en specifik avsikt men hur 

effektiv är den styrningen egentligen? 
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Eftersom de flesta av de intervjuade förklarar olikheter i aktivitet och 

delaktighet med individuella faktorer vore en studie som fokuserar på 

individen i nätverksgruppen intressant att genomföra. Vad är det som 

motiverar och hur påverkas engagemanget? Vem bör delta i denna typ av 

arbete? 
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8 Slutsats 

Litteraturstudien visade att det inte finns någon vedertagen användning 

av begreppen samverkan, samarbete och närliggande begrepp. Det finns 

ett flertal olika sätt att definiera och skilja mellan begreppen och i många 

sammanhang används de som synonymer. Var och en får därför hänvisa 

till vilken modell som används, eller definiera begreppen i sin text för att 

öka tydligheten i vad som menas.  

I Hälsobokslutsprojektet fanns det goda förutsättningar för ett 

framgångsrikt projektarbete, utifrån den teoretiska plattformsmodell 

som använts i studien. Projektet levererade också det konkreta resultat 

som var målet för arbetet, dvs. gemensamma hälsonyckeltal. Alla 

deltagarna var i stort sätt nöjda med gruppens arbete medan det pågick 

och uttryckte att de ville fortsätta det gemensamma utvecklingsarbetet. 

Ohälsoproblematiken uppmärksammades och ett gemensamt lärande 

skedde under projektets gång. Deltagarna byggde dessutom ett nätverk 

och lärde känna varandra och varandras myndigheter, vilket är värdefullt 

i många kommande kontakter och samarbeten.  

Vid uppföljningen visade det sig att de framarbetade hälsonyckeltalen 

inte riktigt fick fäste i organisationerna och därför inte blev det 

gemensamma verktyg som de var avsedda att bli. Förklaringarna handlar 

till stor del om omorganisationer, personbyten på vissa tjänster samt hög 

arbetsbelastning. 
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Bilaga 1: Intervjuguide – samverkan 
 

Bakgrund 

 Namn, arbetsuppgifter, antal anställningsår, hur kom med i 

Centrogruppens arbete? 

 Beskriv det sätt som hälsobokslutsprojektet bedrivs på. 

(Projektorganisation/roller) 

 Myndighetens deltagande i arbetet 

 Varför var din myndighet intresserad av att vara med i 

hälsobokslutsarbetet? 

 Vilka krav finns det på att delta? Finns det några regler för att få vara 

med? 

 Vad bidrar ni med till gruppen? 

 Vad får ni ut av samarbetet? 

 Vad hoppas ni uppnå på kort sikt, på lång sikt? 

 Vilka bieffekter av samarbetet kan du se? 

Ledningens engagemang, de anställdas deltagande 

 Hur ser myndighetsledningen på deltagandet i Centrogruppens 

hälsobokslutsprojekt? 

 Ger de stöd på något sätt? Vem, hur? 

 Har någon ur ledningen någon gång på egen hand visat ett aktivt 

intresse för det ni gör – tagit kontakt, frågat, diskuterat? 

 Visar de intresse på något sätt? Vem, hur? 

 Finns det några planer för hur resultaten ska implementeras? 

 Känner de anställda till arbetet med nyckeltalen ännu? 
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Fundamentet för nätverksarbete 

Skattningsskalan. (Den intervjuade ombeds markera sin bedömning av i 

vilken utsträckning de efterfrågade faktorerna förekommer i gruppen.) 

Öppen reflektion kring bedömningen. 

 Varför bedöms respektive faktor som den gjorts på skalan? 

 Vad finns och fungerar bra i dag? 

 Vad skulle kunna lett till en högre bedömning? Vad saknas? 

 (Kommer alla grupper till sin rätt? Makt/statusskillnader? – varför?) 

Lärdomar 

 Vilka fördelar och nackdelar förutsågs med samarbetsformen? 

 Vilka kostnader finns med nätverksarbete? 

 Har samarbetet fungerat avseende processen? 

 Har samarbetet fungerat avseende resultaten? 

 Vilka lärdomar kan man dra från detta sätt att samarbeta? 

 Om ni skulle genomföra ett liknande projekt igen, vad skulle ni då 

göra annorlunda? 
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Bilaga 2: Skattningsskala, fundamentet 

 

Följande faktorer påverkar arbetet i olika nätverk. Markera på skalan din 

bedömning av i vilken utsträckning att följande faktorer förekommer 

inom er grupp (10 = mest positiv och 0= mest negativ). 
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Bilaga 3: Mail med frågor vid uppföljningen 

Hej! 

Under 2006 följde jag Centromyndigheternas arbete för att ta fram 

gemensamma hälsonyckeltal och XX-verket (på den tiden i form av Namn Namn 

som representerade XXverket) var aktiva i det arbetet. Nu arbetar jag med en 

uppföljning av detta samverkansprojekt som en del av min magisterutbildning i 

Människa, teknik, organisation på KTH. Jag skulle därför gärna vilja ha hjälp att 

besvara några frågor.  

1. På vilket/vilka sätt har ni använt hälsonyckeltalen? (årsredovisningar, 

uppföljningar, förbättringsarbete, styrning, jämförelser med andra osv.) 

Beskriv till vad och hur de använts. 

Om ni fortfarande använder dem: 

2. Vilka är de största fördelarna/nackdelarna med myndighetsgemensamma 

hälsonyckeltal? 

3. Vilka framgångsfaktorer ser ni för ett fortsatt fungerande arbete med 

hälsonyckeltal? 

4. Vilka faktorer ser ni som kan försvåra ett fortsatt fungerande arbete med 

hälsonyckeltal? 

Om ni inte längre använder dem:  

5. Under vilka år användes hälsonyckeltalen och till vad? 

6. Vilka är de huvudsakliga skälen till att ni slutade använda dem? 

Övrig information ang. ert arbete med hälsonyckeltal: 

Finns det någon person hos er jag kan kontakta ang. eventuella kompletterande 

frågor?  (kontaktuppgifter) 

Tack på förhand! 

Anna-Karin Woodhouse  

(adress och telefon) 
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Nyckeltal 1. Frisktal 

Antal anställda som har tre sjukfrånvarotillfällen eller färre under en 12 

månaders period. Dessa tre sjukfrånvarotillfällen får tillsammans ej 

överstiga 40 timmar/tillgänglig arbetstid. 

Detta nyckeltal ska redovisa hur stor andel av de anställda som har 

mycket begränsad eller ingen sjukskrivning alls under året. Kriterierna 

för att ingå i nyckeltalet är att den anställde inte har fler än tre 

sjukfrånvarotillfällen som tillsammans inte får överstiga 40 timmar 

under en 12 månaders period. Detta utgör täljaren i nyckeltalet och bör 

ställas mot en nämnare som utgörs av tillgänglig arbetstid. 

 

Nyckeltal 2. Sjukfall 

Antal påbörjade sjukfall under verksamhetsåret/tillgänglig arbetstid. 

Detta nyckeltal är ett komplement till det redan befintliga nyckeltalet 

som mäter sjukfrånvaron totalt, ”sjuktalet”. Ett högt sjuktal kan bero på 

långtidssjukskrivningar som uppkommit tidigare år då både arbetsmiljön 

och ledarskapet kanske var bristfälliga. Sjukfallet kan på ett bättre sätt 

spegla arbetsmiljön i nutid. Ett sjuktal som mest består av 

långtidssjukskrivna är en radikalt mindre ekonomisk belastning jämfört 

med en situation där samma sjuktal består av flertal relativt korta 

sjukfall. 

 

Nyckeltal 3. Rehabilitering – inflöde 

Antal sjukfall som påbörjar dag 29/tillgänglig arbetstid 
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I detta nyckeltal ska inflödet i rehabiliteringssituationer redovisas, 

d.v.s när rehabiliteringsbehov enligt AFL har uppstått. Gränsen 28 dagar 

gäller oavsett om det är frågan om heltids- eller deltids sjukfrånvaro.  

 

Nyckeltal 4. Rehab pga. sex påbörjade sjukfall 

Antal tillfällen där anställda har sex påbörjade sjukfall/tillgänglig 

arbetstid. 

Detta nyckeltal ska ses som ett komplement till nyckeltal 3 och visar 

hur många rehabiliteringsfall organisationen/enheten fått under året 

som en konsekvens av att anställda uppvisat sex olika sjukfallstillfällen 

(enl. AFL). 

 

Nyckeltal 5. Rehabilitering – återgångar 

Antal återgångar efter att dag 29 påbörjas/antal sjukfall som påbörjar 

dag 29. 

När den sjukskrivne återgår i arbete i den egna myndigheten ska det i 

nyckeltalet räknas som återgång. Ur hälsosynpunkt har rehabiliteringen 

lyckats oavsett om individen återgår till sin tidigare enhet eller om 

återgången sker till en annan enhet hos samma arbetsgivare. Sjukskrivna 

som återgår i arbete i mindre utsträckning än den sysselsättningsgrad de 

hade före sjukskrivningen bedöms ha kvar ett rehabiliteringsbehov. I det 

fallet har därför full återgång inte skett. 
 
 
Nyckeltal 6. Medfinansiering 

Total medfinansieringskostnad under året/tillgänglig arbetstid. 

Medfinansieringen utgör en ekonomisk drivkraft för arbetsgivaren att 

ta sitt rehabiliteringsansvar. 

 

Det redovisade nyckeltalet multipliceras med en faktor (i vissa fall 100, i 

andra med 10 000) i syfte att öka läsbarheten. 

 

Sedan har några ytterligare kostnadsnyckeltal utvecklats. 


