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Research  

question:  How can the public sector cooperate so that some clients do not disappear between 

 the organizational boundaries? 

Method:  This study was done inductively. The empirical material consists of eight interviews of 
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material consists of research articles about, for the most part, Swedish public 
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Conclusion:  The public sector must create more room for flexibility to be able to help all clients. 

There has to be a balance between coworkers’ room for flexibility and rules and 

guidelines that come from the top, because rules and guidelines inhibits flexibility. 

Flexibility is created by giving more control to the professions. 
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1 INLEDNING 

I detta inledande kapitel återberättas forskning i ämnet offentlig verksamhet och organisatoriska 

mellanrum. I problemformuleringen framgår det som empiriskt hanteras i den här studien, men även 

liknande fall återges eftersom problematiken inte är unik. 

1.1 BAKGRUND 
Att någon eller något faller mellan stolarna är vad som händer i vad Tyrstrup (2014, s. 8) kallar för 

organisatoriska mellanrum, och han frågar sig om dessa mellanrum har strukturella orsaker. 

Mellanrum förklaras som när samordning av aktiviteter misslyckas, vilket kan ske både internt och 

externt (Tyrstrup, 2014, s. 8). Han kommer fram till att styrning oftast är för central, åtminstone inom 

den svenska välfärden som är den sektor han studerar. Duktiga medarbetare måste idag ständigt 

kompensera för det centrala managementets “många och dåligt koordinerade styrsignaler” (s. 8), 

vilket kan liknas vid eldsjälar som Liff och Andersson (2009) berättar om. Eldsjälar är de personer som 

gör sitt yttersta för att hjälpa klienter och ibland måste de gå utanför vad reglerna och riktlinjerna säger 

för att kunna göra det. Vad Tyrstrup (2014, s. 15) istället rekommenderar är en flexibel och 

situationsanpassad lokal styrning. Samtidigt hävdar Ahlbäck Öberg, Bull, Hasselberg och Stenlås (2016) 

att central kontroll ökar i den offentliga sektorn och att det gör det svårare för medarbetare att utöva 

sina professioner. 

Den offentliga sektorn har funnits länge och har därför en lång tradition som kan ha en inverkan på 

hur den fungerar idag. På 1960-talet tog välfärdspolitiken ordentlig fart i Sverige, och det som är 

speciellt för den svenska välfärden är att den till störst del upprätthålls via offentlig regi 

(Finansdepartementet Sverige, 2004, s. 19). Den offentliga sektorn är traditionellt sett byråkratisk och 

management inom den offentliga sektorn innehåller mer administrativt arbete i förhållande till den 

privata sektorn (Olsen, 2006). Den offentliga sektorn har dessutom många riktlinjer och principer 

(Olsen, 2006) som är i linje med hög kontroll vilket hämmar medarbetares flexibilitet. Istället hävdar 

Burnes (2004) som Tyrstrup (2014, s. 15) att organisationer ska ha låg kontroll och vara flexibla, vilket 

i nuläget inte är beskrivande för offentliga organisationer, enligt Olsen (2006), Burnes (2004), Ahlbäck 

et al. (2016) och Tyrstrup (2014). 

Den centrala styrningens problem beror, enligt Tyrstrup (2014, s. 55), på att ett för stort fokus har varit 

på att dela upp arbetsuppgifter, istället för att samordna dem. Uppdelning av arbete är vanligt och sker 

ofta i kunskapsintensiva yrken, på grund av att det förväntas skapa högre effektivitet och produktivitet 

(Mudambi & Swift, 2009; Tyrstrup, 2014, s. 33). Kunskapsintensivt arbete sker i den offentliga sektorn 

eftersom det handlar om att hjälpa människor, kunskapsintensivt innebär att yrket innehåller omdöme 

och beslutsfattande. När mentaliteten i organisationer är att värdeskapandet ligger i uppdelning är det 

problematiskt, eftersom att uppdelningen blir det viktigaste att organisera (Tyrstrup, 2014, s. 33) 

istället för att fokusera på själva värdeskapandet. Att organisera uppdelning blir om och om igen att 

“diskutera, dra upp och ompröva gränser” (Tyrstrup, 2014, s. 34). Gränsdragningar gör det inte heller 

enkelt att kommunicera, och enligt Tyrstrup (2014, s. 22) är kommunikation extra viktigt i 

kunskapsintensiva yrken. Gränserna hämmar även det professionella omdömet (Tyrstrup, 2014, s. 13, 

30), som kan anses vara en viktig faktor i kunskapsintensiva sammanhang. Eftersom klientens behov 

ska vara i centrum måste samordning ske, i välfärdens fall måste den vertikala styrningen formas efter 

den horisontella för att skapa situationsanpassning (Tyrstrup, 2014, s. 54). I Sverige har det här 

problemet uppmärksammats och samordningsförbund har startats i många kommuner, dessa förbund 

hjälper till att finansiera samverkansinsatser (Finsam, u.å.). 
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Liknande problem tas upp av Blackstone och Fuhr (2007), fast för den amerikanska sjukvården. 

Organisationer måste samarbeta för att skapa värde för kunden, istället satsar sjukvårdens enskilda 

enheter på egenintressen. Dessa egenintressen framhåller ens egen enhet som bra men inkluderar 

inte samverkan och skapar därför ingen helhet för kunden. Det är det här beteendet som enligt 

Blackstone och Fuhr (2007) leder till en kostsam administrativ byråkrati. Beteendet kan liknas med 

uppdelnings-problematiken som Tyrstrup (2014) hävdar leder till att människor faller mellan stolarna. 

Blackstone och Fuhr (2007) berättar att kostnaden från byråkratin kommer från att för många arbetare 

ägnar sig åt pappersarbete, istället för att lägga tid på patienten. En liknande kostnad tas upp av 

Tyrstrup (2014, s. 33-34) där onödigt mycket tid läggs på uppdelning och gränsdragning av arbete. 

Istället bör arbetare ägna sig till det de är bra på och komplettera varandra. Genom byråkratin, eller 

det Tyrstrup (2014, s. 30) benämner enkla rutiner och riktlinjer, hämmas duktiga arbetare från att ta 

professionella beslut eller att fullt ut kunna utöva sin profession (Blackstone & Fuhr, 2007). 

Att någon faller mellan stolarna är troligen, enligt vår genomgång, ett strukturellt problem som kan 

tänkas ha flera olika orsaker. Några viktiga element som vi kan tyckas skönja i studier av Tyrstrup (2007, 

2014) och Blackstone och Fuhr (2007) är uppdelning och samverkan. Med uppdelning menas hur 

arbetsuppgifter och ansvar delas upp mellan medarbetare och chefer. Det kan antas att de klienter 

som faller mellan stolar är de som inte passar in i någon medarbetares tilldelade uppgift eller ansvar. 

Det är dock inte hur arbete utförs eller hur arbete delas upp som är det viktiga, Tyrstrup (2014, s. 54-

55) hävdar att det är mentaliteten bakom viljan att dela upp allt istället för att fokusera på samarbete 

som är det viktiga. 

1.2 PROBLEMFORMULERING 
I den svenska offentliga sektorn finns det många organisationer som samverkar med varandra för att 

hjälpa medborgare med olika saker. I den här studien medverkar det statliga Arbetsförmedlingen och 

två kommunala organisationer, varav den ena arbetar med arbetspraktik och den andra med 

vuxenutbildning. De medverkande organisationerna samarbetar dagligen med varandra och är 

verksamma i en av Sveriges största kommuner. Inom nämnd kommun startades ett program för att 

hjälpa en grupp ungdomar som anses ha det svårare än andra att finna sysselsättning. Det här 

initiativet blev senare upplockat av regeringen som år 2014 startade en delegation för de här 

ungdomarna. Delegationen är tänkt att stärka samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunala 

organisationer för att kunna skapa organisationsgränsöverskridande lösningar för ungdomarna (Dua, 

2015). Under år 2016 togs delegationen upp i nämnd kommun där chefer från olika offentliga 

organisationer sattes samman med uppdrag att skapa metoder för kartläggning av ungdomarna. Vi 

deltog på ett möte (170124) med chefsgruppen och diskuterade mellanrum. Chefsgruppen ställer sig 

frågor kring vilka enheter, i vilka organisationer, som ska vara inblandade i ungdomsinsatsen och vem 

som bär ansvar för vad. Det som är centralt för dessa frågor och det som bär vikt i delegationen och i 

den här uppsatsen är samverkan. Samverkan är ett gemensamt intresse mellan oss och de 

organisationerna som arbetar enligt delegationen, därför medverkar de här organisationerna i studien 

för att agera som exempel för samverkan i offentlig sektor. 

Det är när samarbetet mellan enheter och organisationer inte fungerar som människor faller mellan 

stolarna (Tyrstrup, 2014, s. 8). Att falla mellan stolarna kan antas vara ett uttryck som de flesta svenskar 

är medvetna om och som vissa använder sig av. En sökning efter forskningsrapporter på “mellan 

stolarna” på sökmotorn Diva ger dock enbart tio träffar. Det här fenomenet är inte unikt för de 

offentliga organisationerna som medverkar i den här studien, utan förekommer och är ett problem i 

flera organisationer. Angående offentlig verksamhet berättar Liff och Andersson (2009) om Barn- och 

ungdomspsykiatrin där människor riskerar att falla mellan stolarna om det inte finns eldsjälar som 
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arbetar utanför sina egentliga uppdrag. Duberg, Möller och Taube (2013) talar också om unga med 

dålig hälsa som faller mellan stolarna, vissa unga kan vara för friska för en enhet men för sjuka för en 

annan. Liff och Andersson (2009) konstaterar att inom Barn- och ungdomspsykiatrin prioriterar 

enheter hantering av sina egna uppdrag framför att samarbeta med andra enheter. 

Chefsgruppen undrar vart vissa ungdomar tar vägen eftersom de varken är inskrivna längre eller har 

skrivits ut ur deras datasystem. Vissa av dessa klienter kan antas ha försummats inom den offentliga 

sektorns processer och enheter. Den här försummelsen kallas här för att de hamnar mellan stolarna. 

Det kan antas att försummelse sker på grund av de frågor som chefsgruppen arbetar med, eftersom 

alla dessa frågor har strukturell karaktär. För att se till att alla får den hjälp de behöver, är det viktigt 

att se till att ingen klient faller mellan stolarna. Chefsgruppens strukturfrågor innehåller bland annat 

vem som bär ansvar och vem som ska hantera ungdomen. Samtidigt framhåller de att vissa 

medarbetare är extra duktiga på att se till att klienter inte hamnar mellan stolarna. Ansvar kan ses som 

ett strukturellt problem, men eftersom vissa anställda framhålls som extra duktiga går den individuella 

inverkan på problematiken inte att bortse från. 

1.3 SYFTE 
Studiens syfte är att granska samverkan mellan offentliga organisationer. Det här görs genom en 

kvalitativ studie för att belysa hur samverkan kan undvika att människor faller mellan stolarna. 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 
Hur kan offentliga organisationer samverka så att klienter inte faller mellan stolarna? 

1.5 AVGRÄNSNING 
Studien är gjord där organisationerna redan har startat en samverkan kring specialfallen, därför kan 

inte studien ses som ett exempel för hur organisationer borde starta samverkan för att undvika att 

människor faller mellan stolarna. Det som här kallas för specialfallen är de klienter vars behov inte 

täcks av organisationernas rutinmässiga arbete, därför riskerar de att hamna mellan stolarna. En 

grundläggande form av samverkan finns därmed redan i organisationerna och samverkan är därför 

inget som här måste byggas från grunden. Hur den här grunden fungerar är däremot vad den här 

studien granskar. Samverkan i studien syftar till den externa samverkan mellan organisationer. Där 

organisationerna har ett samarbete kring dagliga och rutinmässiga arbetsuppgifter, utöver 

specialfallen. 

1.6 STUDIENS LOGIK & DISPOSITION 
Denna studie följer ett induktivt arbetssätt och därför samlades först empiriskt material in, vilket 

följdes av en insamling av teoretiskt material som matchades mot empirin. På det sättet är det empirin 

som styrt valet av teoretiskt material, med anledning att skapa en verklighetsnära studie.  Eftersom 

insamlingen av empiriskt material var det första steget i genomförandet av studien efterföljs detta 

inledande kapitel av ett metodkapitel där genomförandet och insamlingen av material beskrivs.  

Efter metodkapitlet presenteras det empiriska och teoretiska materialet. Vi har valt att sätta samman 

det empiriska och teoretiska underlaget för att se den verklighetsnära bilden, vilket innebär att visa 

vilka problem som upplevs i praktiken av de samverkande organisationerna och hur det förhåller sig 

till vad forskningen hävdar. Rubrikerna som återfinns i Empiri & Teori är skapade från nyckelord ur det 

empiriska och teoretiska materialet.  
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Nästföljande kapitel är diskussionskapitlet där det förs en diskussion kring vad som framkom i empiri- 

och teorikapitlet. Diskussionen utgår från framträdande aspekter som upptäcktes i empiri- och 

teorikapitlet, vilka är viktiga för samverkan och hantering av mellanrum. Det är de här aspekterna som 

används för rubriker i Diskussion.  

Till sist avslutas studien med Slutförande där studiens frågeställning besvaras och faktorer som 

påverkar samverkan positivt respektive negativt presenteras. Under Slutsats är det de här faktorerna 

som används som rubriker. 

  



Stina Hansson & Malin Ström 

5 
 

2 METOD 

I inledningen framgår att de som medverkar i studien är Arbetsförmedlingen och två kommunala 

organisationer som hjälper sysslolösa medborgare. I metoden anonymiseras de tre organisationerna 

och de medverkande intervjudeltagarna. Däremot klargörs vårt förhållningssätt till studien och 

tillvägagångssättet för insamlingen av empiriskt och teoretiskt material. 

2.1 FORSKNINGSANSATS 
Denna studie har växt fram efter deltagande på ett möte (170124) med ungdomsdelegationens 

chefsgrupp där problemet med mellan stolarna diskuterades. Forskningsmaterial, i form av 

vetenskapliga artiklar, som behandlar att falla mellan stolarna, samverkan och uppdelning inhämtades 

och studerades för att ligga som grund till utformandet av studien.    

Studien har en kvalitativ forskningsansats där intervjudeltagarnas syn på samverkan och uppdelning är 

i fokus. Där studiens frågeställning utgår från att studera hur offentliga organisationer kan samverka 

för att klienter inte ska falla mellan stolarna. Deltagarna i studien arbetar med vad de kallar för de 

“tunga fallen” i sina organisationer, där det enligt chefsgruppen kan finnas problem med att vissa 

individer faller mellan stolarna och det är där utgångspunkten för denna studie ligger. Således kan 

andra delar av organisationerna fungera effektivt, men det är inget som studeras här.   

I studien har en kvalitativ metod ansetts lämplig för att kunna besvara frågeställningen och syftet. 

Bryman och Bell (2013, s. 390) beskriver att vid kvalitativ forskning läggs vikten på deltagarnas ord 

istället för kvantifiering som vid kvantitativ forskning. Ett fokus på deltagarnas perspektiv anses 

lämpligt för studien när samarbete och uppdelning mellan organisationer ska studeras och vi vill 

komma åt de verksammas syn på samarbetet och uppdelningen samt hur de upplever det. Det är 

deltagarnas perspektiv och upplevelser som kommer fram genom orden och hur de använder ord för 

att uttrycka sig. 

Studien utgår därför från det som erfars av intervjudeltagarna vilket sedan tolkas för att kunna dra 

slutsatser. Det är således empirin som utgör forskningens utgångsläge och studien har därför en 

induktiv ansats. Vid ett induktivt arbetssätt läggs fokus på empirin som i sin tur ligger till grund för valet 

av teoretiskt material, till skillnad mot ett deduktivt arbetssätt där det utgås från en bestämd teori 

(Blomkvist, Hallin & Lindell, outgiven, s.24). 

2.2 URVAL  
Både chefer och medarbetare har intervjuats för denna studie, de medverkande kommer från tre av 

de samverkande organisationerna i chefsgruppen. Dessa organisationer benämns i studien som 

Organisation A, Organisation B och Organisation C. Valet av deltagare från olika organisationer var för 

att få tillgång till olika perspektiv och på det sättet få ett djup i materialet. Genom utförandet av 

intervjuer med flera organisationer fick vi tillgång till olika perspektiv på samarbetet och uppdelningen 

mellan organisationerna.  

Efter deltagandet på mötet (170124) med chefsgruppen fick vi kontakt med en chef på Organisation 

B, som även är en av våra deltagare, som vi sedan kontaktade för att planera in intervjuer och få mer 

information om vilka organisationer det var som samarbetade. Genom vår kontakt på Organisation B 

fick vi kontaktuppgifter till chefer på de andra två organisationerna samt till två medarbetare på 

Organisation B. Utifrån det kontaktades dessa chefer och vi fick kontaktuppgifter till deras 

medarbetare. All korrespondens för inbokning av intervjuer skedde via mail, förutom i ett fall där en 
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deltagare ville boka in tid och datum via ett telefonsamtal. Vid inbokning av samtliga intervjuer 

informerades deltagarna om studiens syfte och vad intervjun skulle handla om, vilket följer 

informationskravet som är en av de etiska reglerna som forskning bör följa enligt Bryman och Bell 

(2013, s.137). Att medverka i studien var även frivilligt för alla deltagare således följdes den etiska 

regeln om samtyckeskrav som Bryman och Bell (2013, s.137) tar upp.    

2.2.1 Val av organisationer 

Verksamheterna som deltog i studien är Organisation A, Organisation B och Organisation C. 

Organisationerna har dagligen ett tätt samarbete och det är även anledningen till varför de valts. Det 

som skiljer verksamheterna åt är att en organisation är en statligmyndighet, en är en kommunal 

förvaltning och en är en kommunal myndighet. Geografiskt befinner sig samtliga verksamheter i 

samma stad, men Organisation A och C är lokaliserade närmre varandra. Gemensamt för 

organisationerna är att de alla arbetar med att hjälpa medborgare som är i behov av sysselsättning. 

2.2.2 Val av intervjudeltagare 

Intervjudeltagarna i studien består av både chefer och medarbetare från de medverkande 

organisationerna. Alla intervjudeltagare har arbetat länge inom sina respektive organisationer och de 

flesta av dem har högskoleutbildning. Anledningen till att både chefer och medarbetare valdes till 

studien är att det är cheferna som antas påverka organisationernas struktur och samarbeten. Medan 

det är deras medarbetare som kommer i närmast kontakt med de klienter som eventuellt faller mellan 

stolarna och därför är det lämpligt att intervjua både chefer och medarbetare. Chefer sysslar med 

undantag (Carroll & Gillen, 1987) medan medarbetare kan antas arbeta med rutiner, vilket gör att de 

kan ha olika synsätt. Speciellt för urvalet av dessa intervjudeltagare är att de arbetar med vad de kallar 

för de “tunga fallen”, det vill säga de klienter som har det svårt att gå igenom organisationernas 

ordinarie program. 

Från Organisation A och B intervjuades en chef och två medarbetare medan det intervjuades en chef 

och en medarbetare från Organisation C. Medarbetarna valdes ut genom ett positivt urval av cheferna, 

eftersom enhetscheferna har uttryckt att det finns några anställda som är bättre på att undvika att 

klienter hamnar mellan stolarna. Eftersom de medarbetare som intervjuas i den här studien är de som 

cheferna valt ut som några av de medarbetare som presterar bäst är det från deras arbetssätt som 

analysen förs, de sämre presterande medarbetarna intervjuas inte. Vilket betyder att de eldsjälar som 

Liff och Andersson (2009) berättar om borde vara de här medarbetarna som intervjuats, men ingen 

skillnad i deras arbetssätt mot för sämre presterande medarbetare kan urskiljas. Däremot anses det 

vara de anställda som är duktiga som tillhör de extrema fallen och därför vara de som enligt Flyvbjerg 

(2013) besitter mest relevant information, det är dessa extremfall som förväntas ha ett gemensamt 

arbetssätt som är av intresse. De anställda vars klienter oftare hamnar mellan stolarna kan också anses 

tillhöra den extrema gruppen, de anställda är dock inte aktuella för urval eftersom det skulle vara etiskt 

problematiskt att genomföra ett sådant urval. Dessa medarbetare skulle i sådana fall bli utpekade av 

sina chefer som sämre än sina kollegor, dessutom skulle intervjuerna då bli utformade med en negativ 

grunduppfattning som ytterligare förstärker medarbetarens sämre prestationer. 

Totalt sett intervjuades åtta personer detta för att undvika för hög komplexitet men ändå vara 

tillräckligt djupdykande. Eisenhardt (1989) nämner att antalet intervjuer måste vara tillräckligt många 

för att kunna komplettera varandras eventuella bortfall, där bortfall kan vara ofullständiga intervjuer 

och kunna ge tillräckligt underlag. Dock får antalet intervjuer inte vara för många eftersom det kan 

orsaka för hög komplexitet (Eisenhardt, 1989). Vi anser att en chef och två medarbetare från två av 

organisationerna samt en chef och en medarbetare från en av organisationerna är tillräckligt för att 

kunna komplettera varandra samtidigt som det är djupgående genom att det fås tillgång till både 
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chefer och medarbetares perspektiv. Vi hade dock önskat att en chef och två medarbetare hade 

medverkat från samtliga organisationer eftersom att medarbetarna kan ha olika syn och arbeta på 

olika sätt vilket kan komplettera materialet. Det var dock inte möjligt att genomföra intervjuer med 

två medarbetare på Organisation C på grund av krockar i agendor vilket leder till ett bortfall. 

Intervjudeltagarna som deltar i studien benämns i uppsatsen med påhittade namn för att bevara deras 

anonymitet. Att hantera uppgifter om deltagare i studier konfidentiellt och anonymt ingår i de etiska 

reglerna (Bryman och Bell, 2013, s.137). För att underlätta vilka deltagare som hör till vilken 

organisation fick intervjudeltagarna namn som börjar på samma bokstav som organisationen benämns 

som, således A, B eller C. Intervjudeltagarna från Organisation A är Abdi, Alva och Annika, där Annika 

är chef medan Abdi och Alva är medarbetare. Från Organisation B är intervjudeltagarna Bianca, Boel 

och Boris, och Boris är verksam som chef. Från Organisation C är Cleo och Conny intervjudeltagare och 

där är Conny chef. Samtliga intervjudeltagare har varit verksamma inom sina organisationer i flera år 

förutom Cleo som endast har arbetat en månad med sitt uppdrag. Däremot har Cleo arbetat inom 

organisationen en längre tid. 

2.3 INSAMLING AV EMPIRISKT MATERIAL 
Eftersom vi sökt de verksammas eget perspektiv på samarbete och hur de samverkar mellan 

organisationerna har semistrukturerade intervjuer valts som metod. Semistrukturerade intervjuer 

valdes till studien eftersom att det vid intervjuer fås direkt tillgång till intervjudeltagarens ord och det 

är möjligt att ställa följdfrågor. Vid intervjuerna användes en lista med specifika teman, dessa var 

uppdelning och samarbete. För alla teman specificerades även underteman och ibland mer konkreta 

frågor som skulle täckas under intervjuerna. För att utforma teman till intervjuerna utgick vi från teori 

som lästes på för att få en större förståelse av mellanrum och att falla mellan stolarna. Utifrån temana 

togs några mer konkreta frågor fram för att säkerställa att inget missas under intervjuerna, dessa frågor 

behöver inte ställas direkt utan finns snarare med som en checklista för att säkerställa att allt tas upp. 

Tanken med att genomföra intervjuer där teman berörs är för att intervjudeltagaren får större 

möjlighet att utforma sina svar själv, och det gör att intervjun inte begränsas av frågeställningar vilket 

Bryman och Bell (2013, s. 475-483) nämner. Trots att det finns flera fördelar med att använda 

intervjuer som teknik för insamlingen av empiriskt material, finns det även saker som bör 

uppmärksammas vid genomförandet av intervjuer. Alvesson och Deetz (2000, s. 83) tar upp att det 

alltid förekommer påverkningsfaktorer vilket är något som aldrig kan minimeras eller kontrolleras. Till 

exempel kan intervjudeltagaren påverkas av intervjuaren när intervjuaren ställer frågorna eller vilja 

svara på frågorna på ett sätt som gör intervjuaren nöjd vilket kan ge en felaktig bild, detta är något 

som både Bryman och Bell (2013, s. 246) och Alvesson och Deetz (2000, s. 82) tar upp som nackdelar. 

I detta fall går det att se en fördel med semistrukturerade intervjuer som bygger på teman eftersom 

att intervjuaren i det fallet inte ställer direkta frågor utan pratar mer runt teman, det ger 

intervjudeltagaren mer frihet i sitt svarande och mindre möjlighet att svara på ett visst sätt för att göra 

intervjuaren nöjd. 
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2.4 INSAMLING AV TEORETISKT MATERIAL 
Studien utgår från teori om byråkrati, offentlig sektor och organisatorisk samverkan. Av artiklarna som 

ligger till grund för detta arbete är många av studierna gjorda i Sverige, dessa valdes ut av oss eftersom 

det är organisationer i den svenska offentliga sektorn som ligger i fokus och studeras i detta arbete. 

Genom att artiklarna som används också riktar sig mot den svenska offentliga sektorn ökar det 

sannolikheten till att teorierna är applicerbara i vår studie. Det som skiljer de utvalda artiklarna från 

vår studie är dock att vi studerar olika delar av den offentliga sektorn, vi befinner oss således på olika 

marknader men fokus på organisatorisk samverkan mellan offentliga organisationer är det samma. 

2.5 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Alla intervjuer skedde i respektive organisations lokaler och samtliga intervjuer spelades in. Under 

samtliga intervjuer deltog en intervjudeltagare och två intervjuare. Vid intervjuerna var det en 

intervjuare som i huvudsak höll i intervjun medan den andra tog anteckningar, den som tog 

anteckningar ställde också frågor om den ansåg att något inte täckts tillräckligt. Rollerna för 

intervjuerna var detsamma under alla intervjuer, således var det samma person som i huvudsak höll i 

intervjuerna och den andra antecknade. Samtliga intervjuer pågick i omkring en timme. När 

intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om att materialet skulle spelas in, de informerades 

även åter om studiens syfte och intervjuns innehåll. Att påvisa forskningens ändamål och undvika 

vilseledande information om studier är delar av de etiska reglerna som Bryman och Bell (2013, s.137) 

tar upp som nyttjandekravet och falska förespeglingar.     

Det empiriska materialet som samlades in genom intervjuerna transkriberades och analyserades sedan 

för att placeras i ett teoretiskt perspektiv med teoretiskt material. Uppgiften att transkribera 

intervjuerna delades upp så vi transkriberade varannan intervju, sedan läste vi igenom och analyserade 

varandras transkriptioner. Det transkriberade materialet kodades sedan genom att det placerades in 

under rubriker som sammanfattade dess innehåll även det teoretiska materialet placerades in under 

de här rubrikerna.  Dessa rubriker användes sedan i empiri- och teorikapitlet, i vissa fall bestämdes 

rubrikerna utifrån tyngd på det teoretiska materialet och i andra fall från det empiriska materialet. De 

övergripande rubrikerna i empiri och teori kapitlet blev byråkrati, professioner och samverkan, där 

blev byråkrati och professioner bestämda utifrån teorin medan samverkan bestämdes utifrån empirin. 

Under professioner och samverkan valde vi även att använda oss av underrubriker för att ytterligare 

dela upp materialet och belysa det som vi såg av vikt. Underrubrikerna blev målsättning, hierarki, 

resursfördelning, osäkerhet, närhet och mellanrum, dessa rubriker är även de bestämda utifrån vikt 

på antingen teori eller empiri. Där målsättning, hierarki och mellanrum är bestämda utifrån det 

teoretiska materialet medan resursfördelning, osäkerhet och närhet är bestämda utifrån det empiriska 

materialet.  

När empiri- och teorikapitlet sammanställdes fann vi några intressanta synvinklar och aspekter för 

samarbeten och hantering av mellanrum. Dessa är handlingsutrymme, gruppindelning, 

resursfördelning, prioritering, legitimitet och kommunikation, vi har sedan valt att använda dem som 

rubriker i diskussionskapitlet för att kunna föra en vidare diskussion. I kapitlet Slutförande spinner vi 

vidare från diskussionskapitlet, genom att vi beskriver faktorer som vi anser har en positiv eller negativ 

påverkan på samverkan. Dessa faktorer är handlingsutrymme, legitimitet, prioritering, 

kommunikation, regler och riktlinjer samt uppdelning, och faktorerna används som rubriker under 

Slutsats. 
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2.6 TROVÄRDIGHET & ÄKTHET 
För bedömningen av kvalitativa studier råder det delade meningar om hur de ska bedömas vilket är 

något Bryman och Bell (2013, s.402) nämner. De tar upp att trovärdighet och äkthet är två kriterier 

som kan anses mer anpassade för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning. Med trovärdighet menas 

att materialet som används i studien ska vara av relevans samt att insamlingen har genomförts på ett 

korrekt sätt (Bryman & Bell, 2013, s.402-405). Äkthet handlar enligt Bryman och Bell (2013, s.402-405) 

om studien ger en rättvis bild av de åsikter och uppfattningar som finns i gruppen som studerats.  

För att se hur offentliga organisationer samverkar över organisationsgränser genomfördes totalt åtta 

intervjuer med chefer och medarbetare på tre samverkande offentliga organisationer. De 

medverkande deltar alla i samarbetet och antas således ha rätt och god kunskap om organisationernas 

samverkan. Genom att intervjua flera personer som alla är delaktiga i samarbetet mellan 

organisationerna och få deras perspektiv på organisationernas samverkan fås en tillförlitligare bild av 

hur situationen ser ut.  Genom att deltagarna i studien är både chefer och medarbetare ges en 

rättvisare bild av situationen än om deltagarna endast tillhört en nivå i organisationerna. När det 

kommer till det teoretiska materialet som använts i studien har flera av artiklarna studerat den 

offentliga sektorn i Sverige. Vi anser således att både det empiriska och teoretiska materialet är av 

relevans för studien. För att ge en rättvis bild i studien och för att åsikterna från dem som deltagit i 

studien ska komma fram har vi valt att använda oss av deras ord och inte formulera om deras åsikter 

till vårt eget språk.     
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3 EMPIRI & TEORI 

Vi har gjort valet att placera in relevanta delar från det empiriska materialet direkt i ett teoretiskt 

sammanhang för att påvisa vad teorin säger och vad de medverkande organisationerna faktiskt gör. 

Genom det empiriska materialet ser vi vad våra intervjudeltagare funnit relevant för samverkan, 

medan det teoretiska materialet visar på vad andra forskare på andra offentliga marknader ser som 

relevant för samverkan. När de här perspektiven möts hoppas vi finna det mest relevanta och 

generaliserbara för den offentliga sektorn i stort, därför kombinerar och ställer vi dessa emot varandra 

nedan. Därmed är rubrikerna i det här kapitlet skapade ur nyckelord från både empiri och teori. 

3.1 BYRÅKRATI 
För att skapa en kontext till vart organisationerna befinner sig placerar vi dem i den byråkratiska 

strukturen. Intervjudeltagarna beskriver inte sina arbetsplatser eller samarbetande organisationer 

som byråkratiska, däremot beskrivs dem och vissa personer i dem som fyrkantiga. Beskrivningar som 

denna kan tolkas som beskrivningar av byråkrati. Medarbetare och enhetschefer följer vad som står i 

vad de benämner regler, ramar, riktlinjer eller ramverk. Dessa bestämmelser kommer från regeringen 

och intervjudeltagarna pekar därmed inte ut någon specifik person som ledare. Av Organisation A, B 

och C är det den statliga som beskrivs mest på det här sättet jämfört med de andra två kommunala, 

men alla organisationerna måste anpassa sig efter varandras regler. Enligt Weber (1924) och hur han 

beskriver byråkrati med den juridiska ledaren är det inte en individ som har medarbetares lydnad, det 

är den opersonliga ordningen. Webers (1924) beskrivning av byråkrati stämmer i stort sett överens 

med hur intervjudeltagarna beskriver sina situationer. Byråkratier är hierarkiska och vilken nivå 

medarbetare befinner sig på bestäms av hur mycket hen kan påverka bestämmelser (Weber, 1924). 

Intervjudeltagarna talade, utöver den formella biten av deras arbeten, om att deras inre önskan är att 

hjälpa klienterna och att den önskan stämmer överens med organisationernas värderingar. Det här 

kan te sig som en kontradiktion, vilket även Weber (1924) berättar om. Byråkratier är formella, men 

medarbetare bryr sig om välmående hos dem som är under deras auktoritet (Weber, 1924). Weber 

(1924) anser inte att det här är en kontradiktion eftersom människors välbefinnande finns medräknat 

i formella regelverk. Intervjudeltagarna verkar inte ha något val än att följa de riktlinjer som finns, och 

de flesta har heller ingen vilja att inte göra det. Boel berättar att hon är tvungen att följa riktlinjerna 

med alla klienter, inklusive de fall som skulle dra fördel av att gå utanför ramarna, eftersom alla måste 

behandlas lika. Om inte alla behandlas lika uppstår det orättvisa enligt henne. Abdi berättar däremot 

att han tar beslut som inte stämmer överens med riktlinjer och det är något han inte berättar för de 

andra organisationerna. Det gör han eftersom han vill det bästa för sina klienter. I motsats till Abdi 

berättar Olsen (2006) att det byråkratiska arbetet är tekniskt i sin natur och går ut på att kunna göra 

omdömen utifrån regler och fakta. Vidare hävdar Olsen (2006) att i en idealisk byråkrati ska inte 

medarbetare kunna agera utifrån personligt gillande eller ogillande. Olsens (2006) idealiska byråkrati 

kan ifrågasättas utifrån medarbetares professionella omdöme som då kanske inte heller får något 

utrymme. 

Boel säger att hon inte går utanför ramen men hon kan hjälpa klienter med vissa saker när de besöker 

henne trots att det inte är hennes arbetsuppgift, för att hon vet att det kan ta veckor att få den hjälpen 

någon annanstans. När vi då frågar om inte det är lite att gå runt riktlinjerna svarar hon att hon inte 

anser det utan att det är en del av servicen som ingår i jobbet. Även Bianca talar om riktlinjer och 

förordningar och säger att det är viktigt att hålla sig inom ramen, men säger samtidigt att “men de går 

ju alltid att titta utifrån den förordningen som är, och se hur brett kan jag gå med den… hur ska vi göra 

för att på bästa sätt [hjälpa klienten]”. Cleo tar upp att i sin arbetsroll jobbar hon både kommunalt och 
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statligt, hon upplever det statliga som hårdare och fyrkantigare medan hon känner en större frihet att 

utforma sina gränser själv inom det kommunala. Hon tar upp att det finns lagar inom det kommunala 

också men hon upplever dem som mjukare i jämförelse med det statliga. Cleo säger att hon kan känna 

frustration över det fyrkantiga tänket inom det statliga eftersom att hon vill göra det som är bäst för 

sina klienter, men om hon ska hålla sig inom ramen av lagar och regler är det inte alltid möjligt att ta 

det bästa beslutet för klienten. 

De statliga organisationerna är utifrån intervjudeltagarna mer byråkratiska än de kommunala, med 

tanke på att de statliga innehåller mer regler och riktlinjer. Byråkrati är inte nödvändigtvis något 

negativt eller positivt. När byråkrati anses dysfunktionellt förklarar Hales (2002) det med att överdrivna 

förordningar och hierarki leder till orimlig försiktighet, ritualistiskt beteende, förseningar, 

uppskjutande, upphävande av ansvar, brist på samråd, och förvrängd kommunikation. Självklart finns 

det också fördelar med byråkrati. Det behöver inte ses som Webers “iron cage”, men kan utgöra ett 

ramverk för organisationen (Olsen, 2006). Olsen (2006) lägger fram några av fördelarna med byråkrati: 

koordination, enhetlighet, precision, förutsägbarhet, opartiskhet, och kontinuitet över regeringsskifte. 

Fördelarna med byråkrati är inte heller något främmande för intervjudeltagarna. Bianca påstår att hon 

har mer förtroende för samverkande organisationers regelverk än deras faktiska organisation. Något 

som kan tänkas bero på att regelverk eller det politiskt statliga har mer legitimitet än vad kommunen 

eller personer i organisationer har. 

Boris berättar att deras organisation är “väldigt byråkratisk”, men att han påvisar handlingsutrymmet 

som finns. Flera av intervjudeltagarna är överens om att det finns handlingsutrymme, trots att saker 

enligt dem bestäms ovanför deras huvuden. Handlingsutrymme beskrivs av chefen Conny som att de 

till exempel får en ny riktlinje av regeringen, men sedan är det upp till dem att besluta i hur de vill 

arbeta med den. Att det finns handlingsutrymme betyder inte att medarbetarna begår tjänstefel enligt 

chefen Boris, anställda måste vara duktiga på lagar och förordningar. Att hålla den byråkratiska delen 

i balans med den mer kompetensbaserade situationsanpassningen kan dock vara svårt enligt Boris. 

Vissa medarbetare är för byråkratiska berättar han, vilket även Conny benämner som fyrkantighet hos 

vissa. Conny förklarar att fyrkantigheten beror på att de “lever kvar i det gamla”. Chefen Annika sa 

samma sak med att “leva kvar i gamla bilder”. Annika berättar att de får beställningar som talar om 

vad de ska göra, ibland går beställningarna in för mycket på hur de ska arbeta. Det vill säga det huret 

som annars skapar handlingsutrymme och användningsmöjligheter för det professionella omdömet. 

3.2 PROFESSIONER 
När intervjudeltagare talade om medarbetare i samarbetande organisationer talade de om vad de fick 

och inte fick göra, vilket till exempel innebär vilka sekretessbelagda saker de har rätt att se i deras 

datasystem. Det berättades aldrig om vilka professionella kunskaper de besitter, förutom när 

klientterapeauter kom på tal. För att problematisera det här kan vi poängtera att de flesta av 

intervjudeltagarna har någon form av högskoleutbildning och alla har lång erfarenhet inom sina 

organisationer. Professioner är inte enbart ens arbete, det är även de värderingar som medföljer 

genom till exempel utbildning (Ahlbäck Öberg et al., 2016). Intervjudeltagarna delar samma 

värderingar om att hjälpa klienten är deras främsta mål och de har alla i uppgift att hjälpa människor 

som har ungefär samma problem. Deras utbildningar varierar, därför kommer dessa värderingar 

troligtvis från att de alla har arbetat inom offentlig sektor under lång tid.  

Värdeskapande sker enligt Tyrstrup (2014, s. 31) genom integrering. Medarbetare besitter olika 

kunskap och när den delas med andras utvecklas den och skapar värde. Människor kan också bli 

hämmade från att utnyttja sin egen kunskap genom till exempel regler. Som i fallet som Blackstone 
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och Fuhr (2007) beskriver där en läkare blir hindrad från att utföra det den är utbildad till, eftersom 

läkaren istället måste ägna sig åt administration. 

Ahlbäck Öberg et al. (2016) berättar att människor måste ha frihet att utöva sitt professionella 

omdöme och kunna organisera sitt arbete. Vidare kallar Ahlbäck Öberg et al. (2016) arbetet 

deprofessionaliserat om de här friheterna blir hämmade. Hämmandet kan ske genom ökad extern 

kontroll och formaliteter som regler och riktlinjer (Ahlbäck Öberg et al., 2016). De beskriver en skillnad 

mellan professionellt omdöme och deprofessionalisering för en högskolelärare. Professionellt 

omdöme kan innebära att kvalitativt ge en student bra feedback på dess uppsats. 

Deprofessionalisering innebär istället att kvantitativt godkänna många studenters uppsatser. Alla 

intervjudeltagare har viljan att hjälpa klienter på ett kvalitativt vis, däremot blir de hämmade av den 

höga arbetsbördan. Det innebär att medarbetarna har ett stort antal klienter som behöver deras hjälp 

och hjälpen blir därför kvantitativ. I Organisation B och C är arbetsbördan särskilt påtaglig, men deras 

arbetsbörda går även ut över Organisation A. Abdi berättar att han ser saker hos klienter, som de på 

Organisation B och C missar. Organisation A och B arbetar med samma klienter, men Organisation B 

har mer resurser vilket gör att Abdi påminner dem om hur resurserna borde användas. 

3.2.1 Målsättning 

Tyrstrup (2014, s. 32, 52-53) beskriver att fokus på uppdelning bland annat leder till att fokus försvinner 

från den som organisationen egentligen finns till för. Chefen Annika berättar också om vem de finns 

till för: “hela tiden ha i fokus, vem gör vi det här för? Alltså i de bästa världarna skulle ju inte vi finnas, 

det är ju egentligen det optimala att vi inte behövdes”. Intervjudeltagarna upplever att medarbetare 

från den egna och samarbetande organisationer delar, på ett individuellt plan, önskan om att hjälpa 

klienten. 

Målsättning anses vara viktigt för samarbete enligt chefen Boris, när organisationer har olika mål som 

kolliderar med varandras hindrar det samarbeten. Alla tre organisationer får mål som innehåller 

volymer, men dessa samspelar inte nödvändigtvis. Målen har den kvantitativa karaktären att ett visst 

antal människor ska behandlas av organisationerna. Chefen Annika jämför privata och offentliga 

organisationer med att den offentliga sektorn inte är vinstdrivande, därför har den offentliga sektorn 

ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv gentemot dess klienter. Hon påstår därmed att ett kvantitativt 

mål har fler negativa konsekvenser i den privata sektorn. Chefen Boris hävdar att de kvantitativa målen 

inte motsätter sig kvalitet för individen. Enligt honom handlar kvalitet mindre om själva målen och mer 

om arbetsmetoder, de metoder som används idag är däremot bristfälliga tycker han. Arbetsmetoder 

är något som han trycker på, han tycker att det är för lätt att fortsätta arbeta så som man alltid gjort. 

På grund av det tycker han bra om studiebesök vid andra organisationer, eller på samma organisation 

fast på annan ort. Dessa studiebesök öppnar ögonen för alternativa arbetssätt. Det betyder att 

alternativa arbetsmetoder skulle kunna kompensera för en dålig målsättning enligt vad Boris säger. 

På senare tid har den offentliga byråkratiska sektorn inkorporerat idéer från den privata sektorn. Dessa 

idéer inkluderar prestationshantering och betalsystem efter prestationer (Ahlbäck Öberg et al. 2016). 

Olsen (2006) påstår att byråkrati i sin utilitariska form är effektivt bland annat eftersom det bestämmer 

hur auktoritet och resurser blir använt. Det sätt som organisationer väljer att använda resurser på har 

att göra med målen som sätts upp, eftersom resurser tillsätts för att uppnå mål. När målen sätts upp 

efter kvantitativa prestationer blir också resurserna fördelade på det sättet. Om resurser och 

auktoritet bestäms genom hierarkisk byråkrati kan det leda till den uppdelning som Tyrstrup (2014) vill 

undvika till förmån för samverkan och upplyftande av professionellt omdöme. 

Med idéerna från den privata sektorn som har influerat den offentliga sektorn, som bland annat 

inkluderar decentralisering, kan det tänkas att medarbetare fått större utrymme i sin profession. 
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Decentralisering i den offentliga sektorn kan innebära att staten ger ifrån sig makt till kommunerna. 

När detta har gjorts formulerar fortfarande staten målen och kontrollerar huruvida dessa blir 

uppnådda.  Utifrån Ahlbäck Öberg et al. (2016) verkar staten ha ökat kontrollerandet när de gett ifrån 

sig makt i arbetsutformandet och beslutsfattande till de lokala organisationerna. När staten formulerar 

mål som är mätbara är det möjligt för dem att fortsätta kontrollera trots att de lokala organisationerna 

ges större frihet, så länge de uppfyller målen. Den här mätbarheten hämmar det professionella 

omdömet som inte alltid är mätbart (Ahlbäck Öberg et al., 2016). Makt förminskar även det 

professionella omdömet genom att fokus har lagts på ledarskap, och detta ledarskap utförs inte längre 

av de inom arbetsplatsens profession (Ahlbäck Öberg et al., 2016). Därför är den som bestämmer inte 

densamma som kan mest om det vardagliga arbetet. Intervjudeltagarna berättar om hur saker bestäms 

över deras huvuden, av regeringen, och det kan tänkas att denna regering inte kan lika mycket om det 

vardagliga arbetet i organisationerna som intervjudeltagarna kan. 

3.2.2 Hierarki 

Liff och Andersson (2009) förklarar att det är nödvändigt att staten utformar ramlagar som formar 

professioners etik och normer. Däremot är det upp till frontlinjepersonal att hantera de vardagliga 

situationerna, med hjälp av sin profession. Utifrån Liff och Andersson (2009) kan vi se statens arbete 

som att genom regler utforma professioner, sedan är det upp till professionerna att göra det faktiska 

arbetet. 

På Organisation B verkar det finnas brist på eget initiativ, eftersom chefen Boris berättar om att hans 

medarbetare hör av sig till honom istället för att ta egna beslut kring enkla frågor. Detta kan bero på 

att Organisation B är en byråkratisk organisation och i en sådan tas beslut uppifrån, medan 

medarbetare fungerar som administratörer som endast upprätthåller beslut. I samma veva som Boris 

tar upp samarbete och eget initiativ berättar han att de inte ska fråga honom om allt eftersom han inte 

sitter inne med all kunskap. Det här synsättet är i linje med uppdelning och samverkan. Medarbetare 

måste kunna lita till sin egen kunskap och samtidigt veta om och utnyttja andras kunskap. Det här 

beteendet kan vara på grund av byråkrati, Boris förklarar det däremot som en osäkerhet. Medarbetare 

är inte självständiga eftersom de är osäkra kring vad som ingår i deras arbetsuppgifter. På det här sättet 

kan det också ses som att uppdelningen inte är tillräcklig, något som dock är osannolikt särskilt 

eftersom Boris talar om en avsaknad av “öppenhet”. 

Chefen Annika känner att de på Organisation A har möjlighet att leverera mer än de blir tillfrågade. 

Innan allt bestäms uppifrån och beställningar läggs på organisationerna önskar Annika att de som 

bestämmer skulle lyssna mer på Organisation A, Annika vill kunna förmedla vad Organisation A anser 

vara framgångsfaktorer. Innan beslut tas ska man “lyssna inåt” och hon berättar varför med att “vi har 

ju direktkontakten med medarbetarna och är liksom involverade i vad är det som är svårt? Vad är det 

som flyter på? Vad ser vi mer av? Vad ser vi mindre av?”. 

Att saker styrs uppifrån och sedan inte passar in i det vardagliga arbetet finns det flera exempel på i 

intervjuerna. Chefen Boris förklarar att saker “bestäms ovanför våra huvuden” och när det sedan ska 

implementeras verkar det inte finnas resurser, eftersom medarbetarna inte har tid för att få 

bestämmelserna att fungera. Resursbrist används dock ofta som ursäkt när mål inte har uppfyllts enligt 

Boris, det är därför enbart en förenkling av det verkliga problemet. Boris hävdar att organisationerna 

istället borde bli bättre på att “förfina” sina resurser. Förfina innebär i det här fallet att tillvarata 

kompetens, eftersom alla organisationerna jobbar med samma människor måste de ta ett gemensamt 

grepp om dem. Det gemensamma greppets brister kan vi se i samarbetet mellan två av de tre 

organisationerna. De två organisationerna delar ett mål, men den ena verkar ha prioriterat det högre 

och ha mer resurser för det än den andra. För den organisationen som prioriterar målet finns det 

missnöje gentemot hur den andra organisationen hanterar målet. 
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Det finns även positiva saker som bestämts uppifrån. Chefen Conny berättar att samarbeten har blivit 

mer intensiva efter att regeringen startade ungdomsdelegationen, något som inte nödvändigtvis är 

positivt men han benämner det åtminstone inte negativt. Det han däremot benämner som negativt 

med hierarkin är att beslut ändras för ofta, “nästa år är det ny regering så då kanske det är något 

annat”. Att organisationer inom offentlig sektor ändras ofta verkar vara något som flera upplever som 

problematiskt, exempelvis Boel berättar att det ofta sker omorganiseringar. Chefen Conny beskriver 

också hur saker bestäms ovanför deras huvuden. Ibland görs beslut som han och andra inte alls tycker 

är bra, men de måste följa besluten oavsett. Omorganiseringar eller stora förändringar verkar vara 

något som det talas negativt om i organisationerna, eftersom chefen Annika säger att de på 

Organisation A har varit “förskonade” från dessa. Många av intervjudeltagarna verkar skeptiska mot 

nya förändringar. De förändringar som påbörjats, stora som små, reagerar de mot som att de får vänta 

och se vad som blir av dem i slutänden. Bianca tar upp att när hon började jobba inom offentlig sektor 

blev hon “varnad” för att det ständigt kommer ske förändringar. Varningen uttrycktes som: “det är 

politiskt styrt och det kommer att ske förändringar hela tiden beroende på vem som sitter, vem som 

har makten i Sverige, och hur ser konjunkturen ut”. 

3.2.3 Resursfördelning 

Offentliga sektorn har börjat efterlikna den privata och typiskt för den privata sektorn är utgången från 

utbud och efterfrågan, Ahlbäck Öberg et al. (2016) ställer den synen mot professionellt omdöme. Ett 

fall de beskriver är att ett visst antal domstolsbeslut ska tas per år, för att nå det mätbara målet väljer 

domstolen att först hantera de enkla fallen vilka tillhör majoriteten. Liknande prioritering kan ses i vår 

studie. Intervjudeltagarna uttrycker att resurserna är bristande, eller att just det de arbetar främst med 

inte får tillräckligt med pengar, tid eller personal. Det de arbetar med är vad de kallar de “tunga fallen”, 

vilket är människor som har det svårare än andra att passera deras normala system och därför kan 

hamna mellan stolarna. Det kan tolkas som att mycket resurser läggs på att hantera den stora massan, 

medan de svårhanterade klienterna hamnar i andra hand trots att de är i behov av mest hjälp. Liff och 

Andersson (2009) berättar om att samma problem finns inom Barn- och ungdomspsykiatrin, där 

resurser har lagts på att utveckla varje organisations kärnkompetens. Det är något som kan framhålla 

organisationers unika professioner, men som gör att svårbehandlade klienter faller mellan stolarna 

eftersom det tar tid att skapa en komplett gränsöverskridande insats. En lösning för att hjälpa de tunga 

fallen kan ses som att hela organisationen och samarbetande organisationer tar ett gemensamt grepp 

om dem. Att ha en gemensam syn, önskan och mål kan låta vackert och som det som skulle kunna lösa 

många problem. Liff och Andersson (2009, s. 16) hävdar dock att en syn som “alla kan hjälpa alla att 

göra sitt jobb” inte är resurseffektivt eller skapar legitimitet åt enheterna. Eftersom tanken med 

uppdelning ofta är för att skapa högre effektivitet och produktivitet (Mudambi & Swift, 2009; Tyrstrup, 

2014, s. 33). 

Cleo talar om att tiden är av stor betydelse i samarbetet mellan organisationerna, alla organisationer 

har mycket att göra vilket gör att det kan ta tid för klienten att flyttas mellan organisationerna. Cleo 

önskar att det gick att effektivisera arbetet så att individerna kan få hjälp snabbare då hon tror att det 

är avgörande för att de inte ska falla mellan stolarna. Därmed tror hon att anledningen till varför 

samarbetet är svårt har med arbetsbelastningen att göra. Organisationerna har alla olika 

arbetsbelastning, de har samma mål att de vill hjälpa klienter, men förutsättningarna ser olika ut 

beroende på organisationen. Chefen Conny anser att organisationerna gemensamt ska arbeta 

intensivare i de tunga fallen. Dessa klienter måste fångas upp tidigare enligt Conny som har diskuterat 

och fått medhåll från ungdomsdelegationens chefsgrupp. Chefen Annika anser, i liknelse med Conny, 

att det är på de tunga fallen som specialkompetens måste läggas. Alva talar också om de här klienterna, 

som även enligt henne behöver mer hjälp och närhet. 
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Boel och Bianca talar om att de har många ansvarsområden på Organisation B och nämner att om 

ansvarsområdena var färre skulle kvaliteten kunna höjas.  Blackstone och Fuhr (2007) hävdar att 

sjukhus som specialiserar sig på att lösa ett sjukdomstillstånd fungerar bättre än sjukhus som täcker 

flera sjukdomar. På de sjukhus som behandlar flera tillstånd måste personalen göra lite av varje istället 

för att göra det de är riktigt bra på (Blackstone & Fuhr, 2007). Vi kan se Organisation A, B och C på 

samma sätt, som att de försöker lösa flera sjukdomar. Istället vore det kanske bättre om de delades 

upp i mindre grupper där varje grupp kan fokusera på ett fall var. Om medarbetarna delas upp i mindre 

grupper där de kan fokusera på en sak kanske de verkligen kan utnyttja sitt professionella omdöme. 

Det här är dock mentaliteten kring uppdelning som pockar på små grupper. Det här är ett exempel för 

paradoxen kring mellanrum, för som Tyrstrup (2014, s. 39-41) beskriver kan organisationer vilja 

hantera mellanrum genom att skapa nya enheter och därmed skapa fler mellanrum kring den nya 

enheten. 

3.3 SAMVERKAN 
Samtliga intervjudeltagare talar om samarbetet mellan organisationerna. Överlag anses samarbetet 

fungera bra utifrån förutsättningarna med organisationernas olika strukturer, styrning och regelverk. 

Organisationers strukturer och en oklar ansvarsfördelning är annars något som Magnusson, Holt, 

Mosdal och Felizia (2013) belyser kan vara negativt för organisationers samverkan. Samarbetet mellan 

organisationerna innebär att ta emot klienter från varandra eller skicka dem dit där de kan få mest 

relevant hjälp. Inom intervjudeltagarnas arbete skickas klienter mellan organisationerna i olika 

skeenden av deras utveckling, utveckling i form av arbets- eller utbildningsgrad.  

I samverkan mellan organisationer lyfter chefen Boris in den individuella nivån av samarbeten och det 

är huruvida medarbetare gör dem personliga. Det är skillnad mellan att bara skicka över klienter mellan 

organisationer och att faktiskt samarbeta med dem. Han berättar att de personliga samarbeten som 

uppstår, och som han premierar, måste förankras i organisationen så att de inte försvinner i fall 

medarbetarna i fråga försvinner. På det här sättet måste det skiljas mellan personligheter och 

organisationer. Boris berättar vad han menar med samarbete på den individuella nivån: “du 

[medarbetare] kanske har kontakt med en studievägledare där [samarbetande organisation] och har 

byggt upp en kanal er emellan, där du liksom bollar idéer och tankar”. De här tankarna kring det 

individuella samarbetet är något som enligt honom har börjat lyftas fram mer inom Organisation B.  

Chefen Annika säger att när Organisation A skickar vidare klienter till andra organisationer som kan 

passa dennes behov bättre, kan personen komma tillbaka flera månader senare och inget har hänt i 

deras utveckling. Det här gör att de på Organisation A inte alltid känner sig trygga med att lämna ifrån 

sig klienter till andra. När klienten kommer tillbaka till dem igen undrar medarbetarna hur de ska gå 

tillväga den här gången för att samma sak inte ska hända igen. Här anser Annika att det uppstår ett 

problematiskt mellanrum, hon undrar hur klienter kan fortsätta snurra i systemet trots att problem 

upptäcks. Snurra i systemet betyder att individer blir skickade runt mellan olika personer eller 

organisationer utan att få den hjälp de verkligen behöver. Det här problemet har iakttagits av flera 

intervjudeltagare, om att varför inte klienter fångas upp tidigare. Det problemet gäller både personer 

som snurrar i systemet och personer som är på väg att hamna mellan stolarna men som inte 

uppmärksammas. När individer hamnar mellan stolarna har det i intervjuerna framför allt talats om 

att de misslyckas i sin skolutbildning som de blivit placerade i, misslyckandet betyder att de får 

underkänt. 
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3.3.1 Osäkerhet 

Vissa samarbeten fungerar bättre än andra enligt Boel som efterfrågar att hennes samarbetspartners 

ska ha koll på hennes klienter när hon lämnar över dem och att det ska gå en signal om det inte 

fungerar. På frågan om hon önskar att det var tydligare vart klienten befinner sig svarar hon att det är 

tydligt och att det finns ett uppföljningssystem men att det trots allt kan ske misstag. För att säkerställa 

vart klienter befinner sig sker månadsvis fysiska uppföljningar hos samverkande organisationer. 

Abdi önskar mer av samarbetet mellan organisationerna och efterfrågar tydligare roller och ansvar om 

vem som ska göra vad. Abdi skulle vilja ha bättre rapportering om hur det går för hans klienter och det 

verkar inte finnas något direkt uppföljningssystem där den informationen går att tillgå. Detta leder till 

att Abdi måste gå utanför sitt ansvarsområde för att söka reda på den informationen, vilket enligt 

honom är tidskrävande och känns fel. Trots detta tar Abdi i vissa fall beslutet att efterfråga hur det går 

för vissa klienter för att då få ett svar som sedan visar sig inte stämma. Samverkan innebär både 

tydliggörande av gränser och överskridande av gränser (Löfström, 2001). Löfström (2001) tar upp att 

samverkan mellan offentliga organisationer är ett sätt att överskrida myndigheters gränser, för att lösa 

problem för både myndigheter och användare, vilket kan involvera både statliga och kommunala 

myndigheter. Där ett överträdande av myndighetens gränser inte tvunget behöver betyda att 

myndighetens uppdrag förändras eller att de regelverk som styr myndigheternas verksamhet 

negligeras (Löfström, 2001). Istället handlar gränsöverskridandet om de involverade organisationerna 

är beredda att överträda föreställningen om sin egen verksamhet och om att utveckla andra 

handlingsmönster mellan myndigheterna (Löfström, 2001). Alla organisationerna har gemensamma 

och egna riktlinjer som kan ses som hämmande för samarbeten. För att arbeta gränsöverskridande kan 

det handla om att balansera regler, riktlinjer och handlingsutrymme, vilket chefen Boris framhåller. 

Intervjudeltagarna berättar även om de medarbetare som är mer fyrkantiga än andra, vilket gör att de 

är regelstyrda och dåliga på att anpassa sig. För att gränsöverskridande samarbeten ska ske kan det, 

som Tyrstrup (2014, s. 15) hävdar, kräva flexibilitet. 

En viss oro verkar finnas hos intervjudeltagarna kring huruvida klienterna blir omhändertagna på rätt 

sätt, eller om de hamnar mellan stolarna, när de skickas över till andra organisationer. Det sker ingen 

riktig uppföljning av klienterna och de på Organisation A berättar att de ofta måste kontakta 

Organisation C för att kontrollera vad som skett med deras ditskickade klienter. Med en sådan här 

uppdelning av arbetet kan det tänkas ske en distansering till individen. Ahlbäck Öberg et al. (2016) 

berättar om domare i rättssystemet som jobbar med delar av rättsfall, men de äger aldrig ett eget fall 

vilket leder till deprofessionalisering. Trots att det bland intervjudeltagarna verkar finnas en viss oro 

över hur det går för klienterna är det inte alla intervjudeltagare som kollar upp sina fall efter ett 

överlämnande. Bianca tar upp att någonstans måste hon lita på klienten, att om de kommit överens 

om något så gör personen det som sagts. Sedan är hon medveten om att det inte alltid sker men hon 

ser det inte som hennes ansvar att springa efter personen. Alva arbetar på ett liknande sätt som Bianca, 

hon beskriver det som att hon endast kan visa klienten vart det finns vatten, dricka måste den göra 

själv och kan klienten inte det måste den berätta hur hon kan hjälpa till. Cleo nämner också att 

individen har ett visst ansvar men samtidigt påpekar hon att det alltid finns en anledning till varför 

klienten är hos just dem och det är för att den behöver mer hjälp och stöd. Dessa intervjudeltagare 

verkar lägga ett större egenansvar på klienten medan Boel och Abdi lägger ansvaret på organisationen. 

Utöver osäkerheten kring vad som sker med klienterna hos andra organisationer finns det också en 

osäkerhet kring om medarbetare har en gemensam bild. Alva besöker den andra organisationen för 

att kontrollera vart klienterna befinner sig och om den andra organisationen rör sig åt samma håll som 

Organisation A. När medarbetarna inte litar helt på de andra organisationerna verkar det som att de 
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går in i varandras arbetsuppgifter, de från Organisation A pratar till exempel mycket om Organisation 

Cs arbetsuppgifter. 

3.3.2 Närhet 

Några intervjudeltagare tycker att det kommunala programmet kring ungdomsinsatser fungerade 

bättre och att det blivit sämre när staten tog till sig det för att skapa ungdomsdelegationen. Liff och 

Andersson (2009) lyfter upp en socialsekreterare som berättar att de inte får tillräcklig hjälp från Barn- 

och ungdomspsykiatrin, därför önskar hen att Barn- och ungdomspsykiatrin befann sig inom 

kommunen. Något som enligt Cleo har blivit bättre med förstatligandet av ungdomsinsatsen är att det 

är enklare att få tillgång till de resurser som behövs. Samtidigt verkar flera intervjudeltagare vara mer 

nöjda med den statliga organisationen jämfört med de kommunala. Vi kan tro att bättre beslut tas av 

kommunen, jämfört med staten, eftersom kommunen är mer lokala. Ahlbäck Öberg et al. (2016) 

förklarar att så inte alltid är fallet eftersom att kommuner inte besitter samma legitimitet som staten. 

I sådana fall som legitimitet är en faktor handlar det dock om vilka beslut som anses vara bra eller 

dåliga av medarbetare eller medborgare.  

Sekretess kan vara ett hinder för övergripande insyn och samordning av tjänster, det kan försvåra 

samverkan och kräva mer personlig kontakt (Magnusson et al., 2013). Mer närhet och samlokalisering 

till samarbetspartners är något som Cleo efterfrågar. Att samverkande organisationer finns inom 

samma distrikt och att organisationerna är samlokaliserade är något som Magnusson et al. (2013) tar 

upp som gynnsamt för samverkan. Cleo tror att närheten skulle kunna öka tillgängligheten i det 

organisatoriska samarbetet och för klienterna. Flera intervjudeltagare nämner sekretessen och ser det 

som ett hinder till information om klienter. För som Tyrstrup (2014, s. 22) berättar är dessa offentliga 

arbeten beskrivningsintensiva, och kräver därför information och kommunikation. Anledningen till att 

sekretessen finns är dock att organisationerna hanterar människor som har rätt till sin sekretess och 

de måste därför medge vem som får ta del av information om dem. Cleo tar upp att hon tror att 

problemet kanske skulle kunna lösas på något sätt, eventuellt genom att arbeta i projektform. Det 

organisationerna ibland verkar göra i dagsläget för att underlätta samarbeten är att utse specifika 

personer som sköter den dagliga kontakten. 

Den fysiska närvaron har stor betydelse enligt alla deltagare. Chefen Boris berättar att den statliga 

organisationen samarbetar bra internt eftersom de befinner sig under samma tak, kommunens 

verksamheter är däremot mer utspridda. Att de är utspridda leder enligt Boris till att de inte har en 

gemensam bild. Samtidigt anser han att många på kommunen har för stark uppfattning om att 

samarbete är lika med fysisk närhet. Boris tror att de måste bli mer digitaliserade och att de inte är 

tillräckligt moderna i deras arbetsmetoder. En anledning som han berättar om är bristande tillit till 

medarbetarnas kompetenser, vilket vi kan översätta till medarbetares professioner. Det är onödigt att 

tre parter (en från varje organisation) ska vara med fysiskt vid möten med klienter enligt Boris, han 

poängterar detta med att säga att de inte ska “jobba på en kärnreaktor”. Vart den bristande tilliten 

finns är svårt att säga eftersom de jobbar på det här sättet enligt ett avtal. Organisation B arbetar mer 

administrativt än de andra organisationerna och det är därför som Boris anser att de inte behöver vara 

med på mötena, istället tycker han att de andra kan skicka mail till dem om de undrar över något. Det 

är dock detta som Abdi har problem med, han vet inte när det är lämpligt att maila de andra 

organisationerna. Många människor tycker troligtvis att det känns bättre att ställa korta frågor 

personligen, och det är kanske därför som många föredrar att jobba under samma tak. Chefen Conny 

förklarar att för att be om hjälp via mail måste man först ha ett ärende och formulera frågan, medan 

om man sitter under samma tak kan man enkelt och spontant ställa frågor. 

De flesta intervjudeltagare berättar att vissa arbetsuppgifter skulle fungera effektivare, kvalitet- och 

tidsmässigt, om en medarbetare från varje aktuell organisation skulle sitta under samma tak. Det är 
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dock något som inte är resurseffektivt enligt Liff och Andersson (2009). Flera intervjudeltagare talade 

om studiebesöket de gjorde till en liknande organisation på annan ort. På den här platsen var 

medarbetare uppdelade enligt klientens segment, istället för organisationsmässigt uppdelade. Alla 

intervjudeltagare som nämnde det här studiebesöket var imponerade av den arbetsformen och 

önskade att de själva arbetade på det sättet. Något som ska beaktas om en sådan grupp skapas kring 

specialfallen är risken som Tyrstrup (2014, s. 41) berättar om, att fler mellanrum uppstår, skulle finnas 

kvar. 

3.3.3 Mellanrum 

Löfström (2001) tar upp att en verksamhets organisatoriska avgränsningar formuleras i vad som är 

organisationens uppdrag och att organisationens gränser förenar det som finns innanför och förstärker 

det som är gemensamt, medan de utesluter det som är utanför och markerar distans. I organisationers 

fall kan gränsen skilja vilka resurser och aktiviteter som organisationen har för sin verksamhet och vilka 

resurser och aktiviteter som finns utanför den. Detta medför att vid samverkan mellan organisationer 

kan samverkan betyda att organisationen går utanför sina egna gränser och innanför andras gränser, 

men det kan också betyda att istället för att beträda andras gränser kan de utveckla nya gränser 

tillsammans (Löfström, 2001). Att de olika organisationernas mål krockar försvårar samarbeten dem 

emellan, men verkar inte vara något som intervjudeltagarna har problem med. De framhåller att de 

vet om att organisationerna följer olika riktlinjer, men det går att anpassa sig efter. Däremot tycker de 

att det är jobbigt när anställda från samarbetande organisationer anser att något ska hanteras 

annorlunda mot vad de tycker. 

Liff och Andersson (2009) hävdar att effektivitet och legitimitet kan öka genom demokratisk styrning 

och flexibilitet i de operativa delarna. De fortsätter med att förklara att det hänger på att medborgarna 

litar på att de professionella arbetarna agerar utefter politiken och inte sina egenintressen. Det kan 

också antas att medarbetare tillhör de medborgare som måste kunna lita på sina kollegor. Personliga 

relationer är en förutsättning för god samverkan enligt Magnusson et al. (2013), som i deras studie 

kom fram till att samverkan mellan olika instanser fungerar bra om respondenterna kan vända sig till 

någon de känner. Den personlighetsmässiga faktorn togs upp i intervjuerna i form av hur medarbetare 

gör ett bra jobb med både klienter och i samarbeten. Eftersom organiserandet har fokus här, inte 

personlighet, var det inte något som gicks in på djupare. För att nämna några saker som har betydelse 

är det individuellt hur bra någon är på att samarbeta och medarbetares förmåga till exempelvis empati 

har betydelse för bemötandet av klienten. Alva tycker att hon själv är bra på att samarbeta och hon 

har bra relationer med medarbetare från de andra organisationerna. Hon trodde initialt att 

samarbetspartnern Organisation B skulle vara mer fyrkantig, men genom sina relationer är det möjligt 

att göra fyrkanten rundare. 

Genom möten mellan samverkande organisationer sker utbyten av information, erfarenheter och 

kunskap, och i utbytet tydliggörs medarbetarnas gränser enligt Löfström (2001). Möten, goda 

relationer och samarbete kan skapa värde. Chefen Annika beskriver värdeskapandet som kan ske i 

organisationers mellanrum som:  

“Är man två personer som kommer in med varsin idé så kommer man kanske ut med en tredje idé och 

den visste man inte om att den fanns när man gick in i rummet, för den har man liksom skapat 

tillsammans”. Hon fortsätter med att förklara hur det borde gå till: “viljan att skapa någonting 

tillsammans och inte någon av parterna äger helheten från början, men när vi väl har tagit beslut så är 

vi lojala i det och sedan utvecklar vi och förändrar det också tillsammans om det behövs”. – Annika 
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4 DISKUSSION 

Från empirin och teorin finns olika synvinklar och aspekter på hur samverkan kan hanteras och dessa 

kommer att läggas fram och diskuteras. Rubrikerna symboliserar de här synvinklarna och aspekterna. 

Däremot gör vi inget slutgiltigt ställningstagande för hur vi anser att mellanrum bör hanteras. Det är i 

nästa kapitel som ställningstagandet görs. 

Under intervjuerna hade vi inget fokus på skillnaderna mellan chefer och medarbetare. Däremot valde 

vi att intervjua både chefer och medarbetare för att få ett djup i materialet och få en förståelse för 

organisationerna på flera nivåer. Om det funnits tydliga skillnader mellan hur chefer och medarbetare 

arbetar och tänker kring organisatoriska mellanrum hade vi troligtvis kunnat uttala oss om detta. 

Sådana skillnader fann vi inte förutom att cheferna upplevs som något mindre fästa vid riktlinjerna. 

Vilket betyder att cheferna upplevs som kreativa, visionärer och de har många idéer. Medan 

medarbetarna hellre håller sig till de traditionella riktlinjerna. Det betyder dock inte att detta är 

karaktäristiskt för alla chefer och medarbetare eller att de här egenskaperna är tydligt framträdande 

hos chefer respektive medarbetare. Vi anser inte att dessa personliga egenskaper gör någon större 

inverkan på resultatet. Det vi å andra sidan fann som intressanta synvinklar och aspekter för 

samarbeten och hanteringen av mellanrum diskuteras nedan. 

4.1 HANDLINGSUTRYMME 
Eftersom våra intervjudeltagare är utvalda genom ett positivt urval kan det antas att dessa är de 

eldsjälar som Liff och Andersson (2009) och Tyrstrup (2014,s. 8) berättar om. Det kan vara på grund av 

detta som intervjudeltagarna är positiva till samarbeten och de verkar ha de personliga egenskaper 

som krävs för det. De beskriver till exempel sig själva som lite rundare i kanterna än vissa kollegor som 

är mer fyrkantiga. Intressant nog är de mycket noggranna med regler och riktlinjer och överlag positivt 

inställda till dem. Det klagomål som finns kring riktlinjerna är att de bestäms över deras huvuden. Att 

kunna hitta handlingsutrymme och möjligheter inom riktlinjerna är troligtvis det som det innebär att 

vara en eldsjäl. Därmed är balansen mellan riktlinjer och handlingsutrymme inom dem viktigt. Det kan 

också uttryckas på det individbaserade planet med att balansera kunskap om regler och egenskap i att 

hitta möjligheter. 

Flera av de saker som intervjudeltagarna lyfter som viktiga kan antas vara symptom på ett djupare 

problem. Saker som intervjudeltagarna berättar mycket om är till exempel behovet av fysisk närhet. 

Det behovet kan anses härstamma från brist på tillit enligt Handy (1995). Brist på tillit och behov av 

fysisk närhet kan resultera i hög kontroll, eller kanske vara ett resultat av hög kontroll. Vilket är något 

som leder till att medarbetare inte kan utöva sin professionella kunskap, åtminstone enligt Tyrstrup 

(2014, s. 34, 52) som anser att central kontroll försämrar situationsanpassning. 

4.2 GRUPPINDELNING 
Det viktigaste är att hitta en balans mellan arbetets olika delar. Några intervjudeltagare berättar om 

en balans mellan att förstå och följa riktlinjer och att kunna röra sig i dess handlingsutrymmen. Liff och 

Andersson (2009) berättar om det som att organisationer måste kunna samverka och samtidigt följa 

politiska intentioner. Tyrstrup (2014, s. 30) berättar om balans mellan det som passar den generella 

gruppen och det som måste anpassas till situationen. Vi tror att organisationerna är formade för att 

hjälpa så många som möjligt, därför är de utformade efter den generella gruppen. De tunga fallen, de 

som riskerar falla mellan stolarna, är de som kräver en mer omfattande samverkande insats. För att 

uppnå en samverkande insats för dessa klienter kan ett alternativ vara att utforma specifika grupper, 
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med några individer från alla samverkande organisationer, som ägnar sig helt åt detta ändamål. 

Frågetecken kring vem som bär ansvaret eller vem man kan kontakta med frågor borde då bli löst 

eftersom allt kan tas om hand om inom gruppen. Detta eftersom gruppen ska ha alla kompetenser 

som krävs för det segmentet klienter. När vi talar om segment finns det dock en risk att vi hamnar i 

uppdelning, där de personer som inte helt passar in i det generella eller de tunga fallen hamnar mellan 

stolarna. Tyrstrup (2014, s. 40-41) hävdar att lösa konstellationer passar bäst för sådana här ändamål 

än vad nya enheter gör. Att skapa en ny enhet skulle kräva att dela upp, dra gränser för vilka uppgifter 

och vilket ansvar den enheten har. Istället för att se det som att gruppen har hand om ett segment kan 

det ses som att gruppen uppmärksammar och utnyttjar de möjligheter som finns i de organisatoriska 

mellanrummen. Gruppen bör därför få friheten att röra sig i handlingsutrymmena mellan 

organisationsgränserna. 

4.3 RESURSFÖRDELNING 
Om små grupper sätts ihop för specifika mål finns det en risk för att förlora de bra sakerna som skiljer 

organisationerna från varandra (Liff & Andersson, 2009). Eftersom människorna som arbetar över 

organisationsgränser i egna grupper kan förlora sina särpräglade professioner. Att samarbeta i små 

grupper över organisationsgränserna är därför kanske inte den bästa lösningen, dessutom eftersom 

det enligt Tyrstrup (2014, s. 40-41) kan skapa nya mellanrum. Ett annat alternativ är att behålla synen 

på medarbetares organisationsgränser och inte skapa en gränsöverskridande grupp. Liff och 

Andersson (2009, s. 18) föreslår “avsatta resurser för samverkansinsatser”. I och med problematiken 

som uppstått då Organisation C och Organisation A har prioriterat de tunga fallen olika, vad gäller 

resurser, kan Liff och Anderssons (2009) förslag vara bra. Organisation A kan tycka att de andra 

organisationerna inte gör ett lika bra arbete som dem, men det syftar till samverkan och kan därför 

betyda att Organisation A har prioriterat samverkan högre. Det är i den här samverkan som de tunga 

fallen rör sig, vilket gör att en fungerande samverkan är väsentlig för att klienter inte ska falla mellan 

stolarna. En högre resursprioritering på samverkan gör därmed att färre klienter faller mellan stolarna. 

4.4 PRIORITERING 
Genom att upprätthålla gränserna kan medarbetares kärnkompetenser fortsätta formas och utvecklas 

enligt Liff och Andersson (2009). Däremot bör resurser avsättas för samverkande ändamål (Liff & 

Andersson, 2009), så att inte alla resurser läggs på att hjälpa den generella gruppen. Det finns tillfällen 

då resurser har lagts på det här sättet som till exempel Samverkansförbundet, sådana här insatser är 

dock inget som våra intervjudeltagare berättar om eller verkar få ta del av. För Organisation A som har 

utsett specifika medarbetare till de tunga fallen fungerar arbetet bra, tills det kommer till samarbetet 

med Organisation C där det inte verkar ha lagts prioritering på samma sak som Organisation A. Det 

som läggs fram av intervjudeltagare som problemets grund för Organisation C är att Organisation C 

inte får betalt för att arbeta med de tunga fallen. Samlade resurser för samverkan bör leda till en 

samlad prioritering. Risken med att utse medarbetare till att arbeta med gränsöverskridande 

samarbeten är dock fortfarande att deras professioner blir uppblandade och mindre distinkta. 

En annan risk med att avsätta resurser för samverkan är att de resurserna ändock kommer att hanteras 

med uppdelning, eftersom organisationer enligt Tyrstrup (2014, s. 33-34) organiserar för uppdelning. 

Utifrån intervjuerna verkar medarbetares vilja vara att samarbeta och framför allt vill de det bästa för 

klienten. Om professionerna ges mer kontroll kan de själva välja att prioritera samverkan och 

förhoppningsvis befrias från en uppdelande mentalitet. Troligtvis skulle de själva välja att skapa lösa 

konstellationer som arbetar gränsöverskridande, särskilt med tanke på hur mycket intervjudeltagarna 

talar om varandras organisationers uppgifter. 
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Kanske har den offentliga sektorn blivit bättre och framför allt effektivare genom de reformer som har 

skett. Effektivitet är dock inget mått där specialfallen tas med. Människor kan hamna mellan stolarna 

trots att aktuella organisationer presterar bra i de generella fallen. Målet blir därför att få 

organisationer att uppmärksamma specialfallen för att klienter inte ska hamna mellan stolarna. 

4.5 LEGITIMITET 
De förslag på förbättringar som läggs fram av intervjudeltagarna har alla karaktären av uppdelning. 

Exempel på uppdelning är att de vill placeras i mindre grupper där de kan ha ett informellt utbyte med 

varandra. I de här grupperna kan det beskrivas som att där skulle de kunna utöva sina professioner, 

och möjligtvis få legitimitet. Att riktlinjer och regler har hög legitimitet går dock inte att bortse från. De 

här organisationerna är toppstyrda och mindre grupper skulle troligtvis inte komma ifrån detta. Kanske 

skulle mindre grupper kunna agera mer flexibelt och balansera dessa riktlinjer bättre än övriga delar 

av organisationerna. Det är dock troligt att grupperna skulle arbeta med gränsdragningar och på det 

sättet, som Tyrstrup (2014, s. 40-41) tar upp, skapa fler mellanrum. Denna grupp skulle dock kunna 

skapa legitimitet åt de tunga fallen genom att trycka på sina egna intressen, på så sätt kan 

egenintressen fungera balanserande mot övriga organisationens intressen. Förutsatt att som i 

intervjudeltagarnas fall där organisationernas intressen ligger på klienter i majoritet. 

4.6 KOMMUNIKATION 
Den grundläggande tanken med att skapa små gränsöverskridande grupper eller att avlägga resurser 

för samverkan är att öka handlingsutrymmet. Eftersom handlingsutrymmet har möjlighet att fånga 

upp de klienter som inte passar in i den generella verksamheten, eller annorlunda sagt de klienter som 

hamnat mellan stolarna. Handlingsutrymmet är hur mycket medarbetare kan välja själva trots regler 

och riktlinjer, eller handlingsutrymmet beror på hur töjbara reglerna är. Det vi egentligen ser på då är 

hur riktlinjerna är utformade. Den offentliga sektorn är centralt styrd med många riktlinjer. Kanske är 

det en missuppfattning att samverkande särgrupper skulle fungera utanför den här toppstyrningen. 

Därför är det en paradox att regeringen, ovanför medarbetares huvuden, utfärdar samverkande 

initiativ eftersom tanken med samverkan är att befrias från de hårdragna riktlinjer som bestäms 

uppifrån. 

Cheferna hävdar att de uppmuntrar till samarbete och att de vill att medarbetarna ska skapa personliga 

kontakter med varandra. Samtidigt är medarbetarna rädda för att ta för mycket tid från varandra 

eftersom alla har mycket att göra. Det här kan också tänkas vara en prioriteringsfråga då deras övriga 

arbete tar stort utrymme medan samarbeten dem emellan hamnar i skymundan. Med det här, 

uppskattningen av och legitimiteten i riktlinjer, och förslagen på lösningar som ges av 

intervjudeltagarna stämmer det överens som Tyrstrup (2014) berättar om mentaliteten kring 

uppdelning. Det finns initiativ för samarbeten och det har getts resurser för samarbeten, men 

organisationerna verkar ha kört fast i det formella medan samarbeten kräver informella kontakter. De 

formella reglerna och riktlinjerna är det som har legitimitet, men det är professionerna som behöver 

legitimiteten. 

En anledning till att intervjudeltagarna önskar mer fysisk närhet är för att den gränsöverskridande 

kommunikationen är bristande. Att kommunikationen i sin tur är bristande beror delvis på att 

sekretessen hindrar medarbetare att tala fritt med varandra. Intervjudeltagarna tror att med ett 

närmre arbete, i form av gränsöverskridande grupper, kan sekretessen anpassas något för den 

arbetsgruppen. Något annat som skulle kunna förbättra kommunikationen utan att skapa nya grupper 

är ett bättre fungerande datasystem. Idag har alla organisationerna olika datasystem, vilket gör att det 

är svårt att digitalt kommunicera gränsöverskridande. 
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Något som organisationer måste tänka på är vilka av deras riktlinjer som direkt hämmar samarbete, 

som inkluderar kommunikation. Regler och riktlinjer är inte nödvändigtvis något negativt, det kan vara 

nödvändigt för exempelvis effektivitet. Däremot måste det också tas i beaktning vilka negativa 

konsekvenser regler och riktlinjer har. Utifrån det kan det förhoppningsvis finnas en balans som kan 

uppnås mellan riktlinjer och handlingsutrymme. 

 

  



Stina Hansson & Malin Ström 

23 
 

5 SLUTFÖRANDE 

I studien granskas offentliga organisationers samverkan över organisationsgränser för att besvara 

studiens frågeställning som lyder: Hur kan offentliga organisationer samverka så att klienter inte faller 

mellan stolarna? Härefter följer vårt ställningstagande gentemot hur detta kan tolkas. Viktiga faktorer 

för samverkan visar på vårt ställningstagande och representeras av rubrikerna. 

5.1 SLUTSATS 
I studien tas det upp att regeringen genom sin ungdomsdelegation har en önskan om samverkan 

angående de tunga fallen, men det finns inga resurser för att prioritera det. De medverkande 

organisationerna prioriterar således de tunga fallen olika. Detta skapar svårigheter för samverkan 

mellan organisationerna och behovet av kontroll blir ett problem. För att offentliga organisationer ska 

kunna samverka så att klienter inte faller mellan stolarna måste det finnas en balans mellan regler och 

situationsanpassning, av arbete, resurser och prioritering. Som framkom i studien har vissa kommuner 

valt att lösa problemet genom att skapa små gränsöverskridande grupper som arbetar med de tunga 

fallen. Genom att arbeta i den formen av uppdelning finns dock risken att förlora de bra sakerna som 

skiljer organisationerna åt och medarbetarna i den gränsöverskridande gruppen kan förlora sina 

distinkta professioner. Dessutom finns en risk för att skapa fler mellanrum. Tanken med 

gränsöverskridande grupper är för att öka handlingsutrymmet för medarbetarna. Handlingsutrymme 

gör det möjligt att fånga upp klienter som annars riskerar att falla mellan stolarna. Detsamma gäller 

resursfördelning som kan ge medarbetarna tid att fokusera på samverkan. 

Istället för att ta ställning till att offentliga organisationer borde skapa små grupper eller fördela sina 

resurser på ett specifikt vis, kan vi härleda implikationer för vad som påverkar samverkan positivt 

respektive negativt. Med det sagt inte menat att faktorerna för sig själva är direkt negativa eller 

positiva. För att tydliggöra dessa negativa och positiva faktorer för samverkan har en modell utformats, 

där pilar som pekar mot samverkan är positiva faktorer och pilar som pekar från är negativa faktorer: 
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5.1.1 Handlingsutrymme 

Medarbetare behöver handlingsutrymme för att agera enligt sina professioner. De medverkande 

organisationernas arbete är att hjälpa människor och människors behov skiljer sig från varandras. Det 

är därför inte ovanligt att klienter dyker upp som inte passar in i organisationernas standardlösningar. 

Cheferna och medarbetarna som medverkar i den här studien hanterar klienter som har en tendens 

att inte passa in i standardlösningarna, och kallas därför för de tunga fallen av intervjudeltagarna. För 

att kunna hjälpa unika individer krävs situationsanpassning och det är svårt att anpassa sig om det inte 

finns ett handlingsutrymme. 

5.1.2 Legitimitet 

Liff och Andersson (2009) sammankopplar legitimitet och tillit, det gör även vi. Vi tillför också 

prioritering till sammanhanget. Bianca berättar om att hon litar mer på regelverket än organisationen, 

vilket troligtvis är på grund av att regelverket har legitimitet. Precis som Liff och Andersson (2009) 

berättar har politiken legitimitet och det är därifrån som regelverket kommer. När Abdi berättar att 

han inte vågar maila medarbetarna på Organisation B eftersom de redan har för mycket att göra tror 

vi att det kan bero på att han inte har legitimitet. Det finns en risk att Abdis ärende blir lägre prioriterat 

än Organisation Bs andra ärenden och därmed känner inte Abdi att hans ärende förtjänar 

uppmärksamhet, eller inte är lika viktigt. Vi tror inte att det är Abdi själv som saknar prioritet eller 

legitimitet, det är hans ärende. Hans ärende behandlar de tunga fallen och därför antar vi att arbetet 

med de tunga fallen saknar tillräcklig prioritet. För att Abdi ska få handlingsutrymme måste hans 

ärende och hans profession få legitimitet. Legitimitet betyder att organisationerna och allmänheten 

tror på att Abdi och hans medarbetare vet mest om hur deras arbeten ska hanteras, de ges 

handlingsutrymme. 

5.1.3 Prioritering 

Hantering av samverkan genom att skapa små grupper eller att avsätta resurser har båda visat sig ha 

nackdelar, därför ser vi till vad dessa åtgärder vill åstadkomma. Vi tror att åtgärderna skapas för att 

åstadkomma prioritering för samverkan. För att offentliga organisationer ska kunna samverka så att 

klienter inte faller mellan stolarna måste samverkansåtgärden ges prioritering och legitimitet. Det 

främsta problemet som upptäcktes genom intervjuerna var att deltagarna är missnöjda med bristen 

på utrymme, som de samverkande organisationerna borde ge till de sakerna som deltagarna själva 

tycker är viktigast. De saker som intervjudeltagarna anser viktiga inkluderar tid för att svara på 

medarbetarnas frågor och ge uppföljning. Organisationerna verkar i dagsläget istället prioritera sina 

kärnverksamheter mest och på så sätt hjälpa så många som möjligt med så lite som möjligt. 

5.1.4 Kommunikation 

Att kunna kommunicera är givetvis viktigt för samverkan, för som Tyrstrup (2007, s. 9) berättar är 

kunskapsintensiva yrken beroende av informationshantering och kommunikation. Intervjudeltagarnas 

arbeten är kunskapsintensiva eftersom de innehåller vad Tyrstrup (2007, s. 4) beskriver som sociala 

och mentala delar. På grund av brist på legitimitet och prioritering ger intervjudeltagarna inte 

tillräckligt med information till varandra. Andra hinder för kommunikation är även att de inte har ett 

gemensamt datasystem. Att de inte delar datasystem kan bero på att de har olika sekretessavtal. 

Oavsett varför kommunikationen inte fungerar kan vi åtminstone uttala oss om att intervjudeltagarna 

känner en frustration över att inte kunna kommunicera. 
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5.1.5 Regler & Riktlinjer 

Att organisationerna har olika sekretessavtal är ett stort problem för deras samverkan. Det finns 

troligtvis många exempel där regler eller riktlinjer har agerat som direkta hinder för samverkan. Ett 

exempel är de riktlinjer som skapas kring organisationers kärnverksamheter, dessa kärnverksamheter 

har karaktären att hjälpa så många som möjligt med så lite som möjligt och inkluderar därför inte de 

tunga fallen. Regler och riktlinjer är dessutom det motsatta till flexibilitet, precis som centraliserade 

verksamheter kan ses som motsats till decentraliserade verksamheter. Handlingsutrymme är den plats 

som inte är begränsad av regler och riktlinjer. Det betyder dock inte att regler och riktlinjer enbart är 

något negativt, till exempel gör de att alla klienter behandlas lika vilket bör leda till att ingen blir 

diskriminerad. Intervjudeltagarna hävdar att duktiga medarbetare vet hur de går runt riktlinjerna, utan 

att trampa på dem. De ska kunna balansera regler och riktlinjer med att kunna skapa ett 

handlingsutrymme där de kan fånga upp alla klienter. 

5.1.6 Uppdelning 

De förslag som finns i teorin och som getts av intervjudeltagarna på hur offentliga organisationerna 

kan hantera samverkan är alla relaterade till en mentalitet i uppdelning. Hur medarbetare arbetar där 

de har handlingsutrymme att bestämma själva är troligtvis till klientens bästa. Dessa professioner vet 

hur de ska hantera människor som behöver hjälp med att finna en sysselsättning. Hur organisationerna 

ska vara utformade och dess tillhörande regler och riktlinjer verkar däremot vara genomsyrade av 

uppdelning, precis som Tyrstrup (2014, s. 33-34) berättar om i hans fall. Trots att chefen Boris talar om 

att det är arbetsmetoderna som de behöver arbeta med kan vi inte annat än hålla med Tyrstrup (2014, 

s. 54-55) om att det inte är huret som är det viktiga, utan det är mentaliteten kring uppdelning som är 

det viktiga att omarbeta. 

Genom en mentalitet kring samverkan och en tro och legitimitet åt professionerna kan 

situationsanpassning för klienter skapas. Genom prioritering åt de tunga fallen och god 

kommunikation förenklas samarbetet för dessa klienter. Genom att balansera regler och riktlinjer och 

handlingsutrymme kan professioner styra det vardagliga, situationsbaserade arbetet med de tunga 

fallen. Idag tar regler och riktlinjer för stort utrymme då intervjudeltagarna beskriver att saker bestäms 

över deras huvuden. Istället ska medarbetarna vara delaktiga och utforma regler och riktlinjer 

eftersom det är de som befinner sig närmast klienten, professionerna måste därmed ges mer kontroll 

till att utforma och utföra sina arbeten. 

5.2 REKOMMENDATIONER TILL PRAKTIKER 
Vi hävdar inte att organisationernas struktur borde göras om, det skulle vara en för stor fordran utifrån 

vad som är möjligt genom den här studiens empiriska och teoretiska material eftersom strukturen 

påverkas till stor del av politik. Huruvida organisationerna genom nuvarande struktur fungerar bra och 

effektivt i det stora hela kan vi inte heller svara på och är inte intressant för oss, eftersom fokus ligger 

på specialfallen där klienter hamnar mellan stolarna. Vid specialfallen kan vi se hur strukturen fungerar 

gentemot dem som befinner sig där, men inte för hela organisationen. 

Det finns risk för att hantera klienter som inte passar in i organisationers rutinmässiga arbete med att 

skapa nya mellanrum. För att hantera klienterna på ett bättre sätt, med samarbete, krävs en annan 

syn. Den här synen kan skönjas i intervjudeltagarna med behovet av informellt samarbete. I över huvud 

taget krävs ett fungerande informationsutbyte, organisationer med dess managers kan inte förvänta 

sig att medarbetarna ska samarbeta bra om de inte ges möjlighet till det. Fungerande 

informationskanaler måste prioriteras eftersom samarbete förväntas prioriteras. 
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Att regler och riktlinjer har legitimitet har sina fördelar, som lika-behandlingsprincipen och kontinuitet 

över politiska skiften. Regler och riktlinjer fångar dock inte upp individers olika nyanser, därför måste 

prioritet ges till medarbetarens kompetens för att de istället ska kunna fånga upp dessa nyanser. 

Prioritet förväntas resultera i legitimitet och handlingsutrymme. Även om inte regler och riktlinjer kan 

förändras antas prioriteten leda till att medarbetare ges möjlighet att tänja reglerna och riktlinjerna, 

som i sin tur leder till att klienters behov kan täckas. 

5.3 VIDARE FORSKNING  
I studien har vi undersökt hur offentliga organisationer kan samverka för att ärenden inte ska falla 

mellan stolarna. Traditionellt har den offentliga och privata sektorn fungerat olika genom bland annat 

målsättningar och strukturer. Således är den här studien som mest jämförbar med olika offentliga 

organisationer men kan eventuellt jämföras med privata organisationer, vilket är något som kan 

studeras i vidare forskning. 

Vårt fokus har varit på samverkan och hur samverkan över organisationsgränser kan ske för att inga 

klienter ska hamna i de organisatoriska mellanrummen. Det som vi fann är att det finns faktorer som 

påverkar samverkan positivt respektive negativt och vi utformade därför en modell över hur de här 

faktorerna påverkar samverkan. Som vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka denna 

modell och se hur dessa positiva respektive negativa faktorer fungerar i olika organisationer. 

Vidare framkom det att det finns organisationer som arbetar i en mer projektbaserad form över 

organisationsgränser. Det skulle vara intressant att studera de här projektgrupperna för att se hur de 

upplever mellanrum och om de har ett givande utbyte av professionell kompetens. 

Något som inte tagits upp i den här studien är kulturella aspekters inverkan på samarbeten. Olika 

organisationer kan ha olika företagskulturer och dessa kan påverka samarbeten dem emellan. 

Organisationerna som studerats här har olika strukturer bland annat i form av att vissa är statliga och 

vissa kommunala. Detta har påvisats ha en inverkan av typen legitimitet, men vidare studerande av 

kulturskillnader har inte gjorts. Det kan därför vara av intresse att ta med denna kulturaspekt i vidare 

forskning. 

En annan inriktning på den fortsatta forskningen av samverkan kan vara att applicera en mer 

ekonomisk aspekt. För att då studera de samhällsekonomiska kostnaderna av misslyckanden i 

hanteringen av de organisatoriska mellanrummen. Hur mycket pengar är det egentligen som går åt för 

att åtgärda dessa misslyckanden? Vad kostar det samhället årligen?  

Troligen innebär de organisatoriska mellanrummen en direkt kostnad för samhället. Något som dock 

inte ska förglömmas är att det är människor som hamnar mellan stolarna. I studien har den här 

personen beskrivits som klienten, vilket kan upplevas som distanserande gentemot att det är en riktig 

person bakom beskrivningen. Att hamna mellan stolarna kan inom Barn- och ungdomspsykiatrin 

betyda att det är barn som inte får hjälp att leva fullgoda liv. De som berättats om i den här studien är 

sysslolösa ungdomar och de riskerar att exempelvis inleda en kriminell bana. För framtida studier vill 

vi att dessa människors röst blir hörd. 
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BILAGA 

Intervjuteman 

Vår studie 

Berätta om organisatoriska mellanrum och samverkan. 

Inledande frågor 

Namn? Position? Hur hamnade du i din position? 

Hur länge har du jobbat för företaget? Vad gjorde du innan? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du jobbat inom offentlig sektor? 

Hur länge har du jobbat med det du gör idag? 

Uppdelning 

Organisationens struktur 

Gränser 

Rutiner 

Normer 

Policy 

Ansvar 

Vet anställda om varandras ansvarsområden, inom och/eller utanför sin 

enhet? 

Regler 

Professionellt omdöme 

Samarbete 

Hur hjälper anställda varandra med deras klienter? 

Vilka enheter/organisationer samarbetar ni med? Hur länge har ni 

samarbetat? Hur nära arbetar ni? 

Hur tycker du att medarbetare och enheter ska arbeta med varandra för 

att undvika att någon faller mellan stolarna? 

Hur tror du att anställda känner när de lämnar över klienter till andra 

enheter? / Hur känner du när du lämnar över klienter till andra enheter? 

Gränser 

Hämmar gränserna samarbete? 
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Kommunikation 
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