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ABSTRACT 
 

The aim of this study was to examine advantages and barriers that can appear when the 

municipal employment service and daily activity center work together in close collaboration. 

The study is based on semi-structured interviews with managers and employees in three 

municipalities in Värmland. The questions were: 

 How does the municipal employment service and the daily activity center work 

together? 

 Are the respondents experiencing any barriers in the collaboration processes between 

the municipal employment service and daily activity center? 

 Are the respondents experiencing any advantages when the municipal employment 

service and daily activity center work close together? If so, are the advantages 

primarily economical, professional or individual? 

 Does the collaboration processes in the three municipalities reflect the factors that 

supports as well as impedes collaboration that Danemark and Kullberg´s identified in 

their report (1999)? 

The results are analyzed from the new-institutional theory by Grapes (2006) and the factors 

that support and impede collaboration by Danemark & Kullberg (1999). The study shows 

three completely different ways of collaboration. In Hagfors the two sectors collaborate 

primarily in daily job tasks, in Grums there are no collaboration at all and in Kristinehamn 

they collaborate at some extent regarding external work training sites. 

Furthermore, the results show some of the barriers the municipalities experience such as 

inadequate information, differences in knowledge as well as economy. The respondents could 

see great advantages for the individual in enhanced quality, teamwork among staff and in 

work performance. The summary that compiles factors who supports and impedes 

collaboration shows that in comparison, Hagfors is best prepared when it comes to 

collaboration between the two sectors and Grums is least equipped for working together.   

Keywords: Collaboration, daily activity center LSS, municipal employment service, new-

institutional theory. 
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1. INLEDNING 

 

Samverkan kring sysselsättningsfrågor har i allmänhet diskuterats länge. EU-länderna 

samarbetar sedan 1999 om sysselsättningsfrågorna. I Amsterdamfördraget 1999 infördes en 

helt ny avdelning med rubriken ”Sysselsättning”. Enligt artikel 126 anges att sysselsättningen 

skall betraktas som en gemensam fråga för medlemsstaterna och att de ska utarbeta en 

samordnad sysselsättningsstrategi. I mars 2010 presenterade EU-kommissionen strategin 

Europa 2020. I Europa 2020 fastställs en vision för hur man kan uppnå hög sysselsättning i 

medlemsstaterna (Sveriges kommuner och landsting, Kommunerna och 

arbetsmarknadspolitiken, 2011). 

 

För att få en välfungerande arbetsmarknad krävs åtgärder inom olika politikområden och 

samverkan mellan samhällets olika aktörer. Kommuner, landsting och regioner har en viktig 

roll att spela inom arbetsmarknadspolitiken (Sveriges kommuner och landsting, Kommunerna 

och arbetsmarknadspolitiken, 2011). 

 

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde, men kommunerna har sedan krisåren 

på 1990-talet blivit allt viktigare aktörer när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser på 

lokal nivå. Satsningar för att få ut arbetslösa ungdomar, flyktingar/invandrare och 

biståndstagare i arbete samt insatser för människor med medicinska och sociala arbetshinder 

är några av de områden där kommunernas roll utvecklats i samverkan med den lokala 

Arbetsförmedlingen. Många kommuner har drabbats hårt ekonomiskt på grund av 

arbetslösheten. Erfarenheten visar att förutom minskade skatteintäkter ökar kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd i tider av hög arbetslöshet. Det har även varit kostsamt för många 

kommuner att svara upp mot de lokala arbetsförmedlingarnas insatser, som ofta krävt 

omfattande kommunal medverkan (Sveriges kommuner och landsting, Kommunerna och 

arbetsmarknadspolitiken, 2011). 

 

En annan viktig målgrupp för socialtjänsten är människor som av fysiska, psykiska eller andra 

skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring. Socialnämnden ska (enl. 5 kap. 7 § SoL) se 

till att de får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Socialnämnden 

ska medverka till att de får en meningsfull sysselsättning och i planeringen ska kommunen 
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samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och organisationer. Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (1993: 1090), LSS, innehåller bestämmelser rörande 

kommunens skyldigheter gentemot personer som har beslut enligt LSS. Arbete och 

sysselsättning har stor betydelse för människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet, 

men många människor med funktionsnedsättningar har svårt att finna ett arbete. 

Socialstyrelsen fick 2009 regeringens uppdrag att ge vägledning för hur den dagliga 

verksamheten enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 

och dess samverkan med övriga aktörer kan utformas, så att den grupp som står nära 

arbetsmarknaden får ökade möjligheter till arbete. Uppdraget genomfördes i samråd med 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. I dag finns begränsad vetenskaplig kunskap om 

hur daglig verksamhet bör fungera för att brukarna lättare ska få ett lönearbete 

(Socialstyrelsens rapport; På tröskeln – Daglig verksamhet med inriktning på arbete, 2010).  

 

I Socialstyrelsens kartläggning 2006 svarade fyrtio procent av företrädarna för de dagliga 

verksamheterna att det i deras verksamhet fanns personer som skulle kunna gå vidare till 

lönearbete i någon form. Mot denna bakgrund kan Socialstyrelsen slå fast att det finns 

personer som i dag har daglig verksamhet men som kan lönearbeta, även om det inte går att 

säga hur stor gruppen är. Det är alltså angeläget att möjligheten till ett arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden eller inom Samhall prövas regelbundet. I Socialstyrelsens rapport från 2007 

har chefer för daglig verksamhet tillfrågats om bakgrunden till ökningen av antalet personer 

som beviljas insatsen. Tre huvudorsaker fördes fram. Den första var att fler får en diagnos 

som berättigar till insatser enligt LSS, främst autism och autismliknande tillstånd. De andra 

två orsakerna som fördes fram var att det är svårt att få tillgång till Arbetsförmedlingens och 

Samhalls resurser. Enligt cheferna prioriterar Arbetsförmedlingen inte personer med insatser 

enligt LSS och Samhall ställer höga krav på dem som anställs (Socialstyrelsens rapport; På 

tröskeln – Daglig verksamhet med inriktning på arbete, 2010). 

 

Enligt 6 § LSS ska verksamheten enligt denna lag bedrivas i samarbete med berörda 

samhällsorgan och myndigheter. När det gäller arbete och sysselsättning är flera aktörer 

viktiga samarbetspartner för att tillhandahålla en daglig verksamhet med god kvalitet och öka 

brukarnas möjligheter att få ett lönearbete. 

 

Ofta är det så att någon form av arbetsmarknadsåtgärder finns i flera olika förvaltningar. De 

som försöker få ut personer i arbete eller praktik är bland annat IFO (Individ- och 
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familjeomsorgen), AME (Arbetsmarknadsenheten), Daglig verksamhet LSS (Lagen om Stöd 

och Service till vissa funktionshindrade), Psykiatri och Integration. 

 

Flera kommuner, däribland Mora och Hagfors har på senare år genomfört 

organisationsförändringar för att ge en ökad tydlighet när det gäller mål och uppföljning. I 

individ- och omsorgsutskottets protokoll i Hagfors, 2014-11-17, står det att en 

organisationsförändring föreslås i form av inrättande av en ny enhet; Enheten för 

sysselsättning och arbete (ESA). Den genomförda organisationsförändringen innebär att all 

sysselsättningsverksamhet inom Sociala avdelningen samlas under en enhet. I Mora startade 

kommunen 2009 Arbete och Utveckling som är en sammanslagning av 

Arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet LSS och aktivitetscentrum för psykiskt 

funktionshindrade. Verksamhetens syfte är att ge personer arbete och sysselsättning, utifrån 

beslut enligt Socialtjänstlagen eller LSS. De har även avtal med Arbetsförmedlingen, 

Integrationsenheten, Kriminalvården och skolan som gör det möjligt för deras deltagare att 

arbetsträna hos dem.  En av anledningarna som gör att kommunerna slår ihop verksamheterna 

är att de kan också samla kompetenserna på ett ställe och samordna sökandet av praktikplatser 

istället för att varje enhet söker var och en för sig 

 

1.1 Problemformulering  

 

Begreppen ”samarbete” och ”samverkan” används vanligtvis som politiska honnörsord och är 

ofta starkt positivt värdeladdade. När man däremot kommer in på villkoren och premisserna 

för samarbetet flagnar emellertid retorikens positiva formuleringar relativt snabbt. Vid den 

praktiska tillämpningen är innebörden ofta oklar, varför många olika tillämpningar 

förekommer inom såväl politiken som andra områden. Eftersom offentliga aktörer måste lära 

sig att leva med delvis motstridiga värderingar och synsätt, som per definition är integrerade i 

den offentliga verksamheten, utgör samverkan mellan olika intressenter en nödvändighet för 

en aktörs möjligheter att kunna agera; ytterst är det fråga om dess överlevnad. Landsting och 

kommuner utgör tydliga exempel härpå (Sundin, A NWT 2008-12-27) 

Trots all betoning på samverkan så är det i dagsläget inte alla kommuner som har en 

samverkan mellan daglig verksamhet och arbetsmarknadsenhet. I tidigare forskning finns det 

mycket lite när det gäller samverkan mellan just arbetsmarknadsenheterna och den dagliga 

sysselsättningen inom LSS. Det enda som jag kunde hitta var den rapport som socialstyrelsen 
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skrivit, På tröskeln – Daglig verksamhet med inriktning på arbete, 2010. Henrik Gouali, 

Sveriges Kommuner och Landsting, tror att det på många håll pågår ett intensivt arbete med 

att stärka samverkan mellan arbetsmarknadsenheter och daglig verksamhetsenheter. Någon 

statistik över detta för dock inte SKL (e-postkonversation 2016-04-05). Ylva Branting, 

utredare på Socialstyrelsen, skriver i en e-postkonversation 2016-04-18 att Socialstyrelsen 

inte har uppgifter om vilka nämnder eller enheter som samverkar. Hon hänvisar till en länk, 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/funktionsnedsattning, där det går att se om det finns 

aktuell rutin för att pröva möjligheten till arbete. Enligt den länken så hade Värmlands län 0 

% och riket i genomsnitt 17 %. Efter e-postkonversation med de värmländska kommunerna 

har jag gjort en sammanställning (se bilaga 1) den visar att de värmländska kommuner som 

inte har någon samverkan eller endast viss samverkan är Arvika, Munkfors, Kristinehamn, 

Årjäng och Säffle. Även Grums som har en gemensam chef har inte någon samverkan mellan 

dessa verksamheter, uppger nuvarande chef Kerstin Alexandersson i en telefonintervju 2016-

04-18. Hon säger dock att tanken är att de ska börja samverka mer. Vad kan då kommunerna 

se för möjligheter med en samverkan och vilka hinder finns för att samverkan ska fungera?  

 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur samverkan utspelar sig mellan 

Arbetsmarknadsenheten och daglig sysselsättning LSS inom kommunerna. 

Forskningsfrågorna blir därmed: 

 Hur ser samverkan ut mellan Arbetsmarknadsenheten och daglig sysselsättning i 

kommunerna? 

 Vilka hinder ser kommunerna i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och daglig 

sysselsättning LSS? 

 Vilka möjligheter ser kommunerna i samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och 

daglig sysselsättning LSS, är det främst ekonomiska, professionella eller kundens 

möjligheter? 

 Hur ser samverkan ut i de studerade kommunerna utifrån Danemark och Kullbergs 

summering av vilka faktorer som gynnar respektive hämmar samverkan (1999).  

 

http://www.socialstyrelsen.se/oppnajamforelser/funktionsnedsattning
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1.3 Definitioner 

 

Samverkan 

Samverkans minsta gemensamma nämnare är då två eller flera aktörer interagerar för något 

specifikt syfte (Danemark, 2004:17).  

Institution 

En institution pekar på att det finns en organiserad och etablerad procedur. Den kommer att 

representera en social ordning, alternativt ett mönster som uppnår en speciell status eller 

egenskap. Processen som äger rum när institutionen uppnår denna speciella status eller 

egenskap kallas institutionalisering (Jepperson, 1991). 

Etik 

Begreppet etik härstammar från grekiskans ”ethos” som står för den teoretiska reflektionen. 

Vilket innebär de principer som styr vårt handlande. De olika etiska teorierna kompletterar 

varandra och är därmed inga motsatsförhållanden (Dunér & Nordström 2005). 

Enligt Henriksen & Vetlesen (2001) så förklarar etiken hur vi försöker komma fram till hur vi 

ska handla och varför vi gör det på ett bestämt sätt. Det är till hjälp i att se saker från olika 

sidor och skapa förståelse för handlandet. 

Asymmetriska relationer 

Att makt koncentreras till en viss person/grupp eller att maktrelationen blir asymmetrisk till 

en individs fördel beror bland annat på vilka komponenter (resurser) som är viktiga i det givna 

sammanhanget samt parternas förväntningar på relationen. Med förväntningar menas vilka 

föreställningar som individerna har om hur relationen kommer att gestalta sig. Om båda parter 

förväntar sig att den ena ska inneha maktövertaget kommer så också bli fallet. 

Förväntningarna styrs i stor utsträckning av maktrelationens andra komponent, resurserna, 

som till exempel kan bestå av kunskap, pengar, vältalighet, ansvar, befogenheter. Exempelvis 

medför ett stort ansvarstagande ofta att den personen tillåts bestämma över det område som 

ansvaret gäller, och således blir ansvaret över området en resurs i maktrelationen till andra. 

Inte heller resurserna är någonting som är konstant eller som i sig själva innehåller makt; en 

viss resurs som innebär maktasymmetrisk fördel i en viss situation kan i en annan situation 

vara värdelös eller till och med till nackdel (Wikipedia 2017).  
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1.4 Disposition 

 

Nästkommande kapitel tar jag upp bakgrunden gällande arbetsmarknadspolitiken och LSS 

(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Vidare presenterar jag metodval, 

avgränsningar, urval av respondenter, validitet, reliabilitet och hur jag operationaliserar. Jag 

presenterar sedan nyinstitutionalismen och begrepp inom denna teori. I empirikapitlet 

redovisas resultaten av undersökningen kopplat till teorin. Därefter följer sammanfattande 

analys där jag analyserar empirin som jag sedan sammanfattar och drar slutsatser av i det 

avslutande kapitlet. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Arbetsmarknadspolitiken 

 

EU-länderna samarbetar sedan 1999 om sysselsättningsfrågorna. Den nationella 

sysselsättningspolitiken ska svara mot de gemensamma mål som satts upp inom EU. 1999: 

Amsterdamfördraget öppnar för en sysselsättningsstrategi. I fördraget infördes en helt ny 

avdelning med rubriken ”Sysselsättning”. Enligt artikel 126 anges att sysselsättningen skall 

betraktas som en gemensam fråga för medlemsstaterna och att de ska utarbeta en samordnad 

sysselsättningsstrategi. En sysselsättningsstrategi antogs första gången av Europeiska rådet i 

Lissabon år 2000 och denna kallas för Lissabonstrategin. Tanken med strategin var – och är 

fortfarande – att EU:s medlemsstater ska dra lärdom av varandras erfarenheter och samarbeta 

för att skapa en hållbar och dynamisk arbetsmarknad. Efter fem år var resultaten av 

sysselsättningsstrategin blandade. Framsteg hade skett på flera områden. Samtidigt fanns en 

känsla av besvikelse. Det hade gått alldeles för trögt att genomföra fattade beslut. 

Förbättringar hade införts långsammare än förväntat och många viktiga mål som fastställdes 

för 2010 riskerade att inte bli uppfyllda. Europeiska rådet valde därför att understryka 

sysselsättningsstrategins betydelse och att ge den en nystart. Dessutom fattades beslut om ett 

nytt verktyg för att skynda på genomförandet, nämligen att varje medlemsstat skulle lägga 

fram konkreta handlingsprogram för arbetet med Lissabonstrategin på nationell nivå. EU-

kommissionen presenterade i mars 2010 strategin Europa 2020, vilken är tänkt att fungera 

som en fortsättning av Lissabonstrategin. I Europa 2020 fastställs en vision för hur man kan 

uppnå hög sysselsättning, koldioxidsnål ekonomi, produktivitet och social sammanhållning 

genom konkreta åtgärder på EU-nivå och i medlemsstaterna (Sveriges kommuner och 

landsting, Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, 2011). 

 

 

Kommuner, landsting och regioner kan genom sina kunskaper om den lokala och regionala 

arbetsmarknaden peka på vilka insatser som kan förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och 

bidra till samhällets välstånd. Den grundläggande ansvarsfördelningen mellan stat och 

kommun inom arbetsmarknadspolitiken ligger fast sedan många år. (Sveriges kommuner och 

landsting, Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, 2011). 
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Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvarsområde, men kommunerna har sedan krisåren 

på 1990-talet blivit allt viktigare aktörer när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser på 

lokal nivå. Satsningar för att få ut arbetslösa ungdomar, flyktingar/invandrare och 

biståndstagare i arbete samt insatser för människor med medicinska och sociala arbetshinder 

är några av de områden där kommunernas roll utvecklats i samverkan med den lokala 

Arbetsförmedlingen. Många kommuner har drabbats hårt ekonomiskt på grund av 

arbetslösheten. Erfarenheten visar att förutom minskade skatteintäkter ökar kostnaderna för 

ekonomiskt bistånd i tider av hög arbetslöshet. Det har även varit kostsamt för många 

kommuner att svara upp mot de lokala arbetsförmedlingarnas insatser, som ofta krävt 

omfattande kommunal medverkan. Kommunerna har erbjudit aktiverande insatser av olika 

slag, tagit emot praktikanter, erbjudit utbildning, anordnat särskilda 

arbetsmarknadsverksamheter när det saknats möjlighet att erbjuda arbete eller sysselsättning 

inom kommunens ordinarie arbetsplatser osv. Många av de insatser kommunerna genomfört i 

samarbete med Arbetsförmedlingen har inte varit till fullo finansierade med statliga medel 

utan de har helt eller delvis bekostats med kommunala medel. Kommunernas kostnader för 

arbetsmarknadspolitiska insatser har de senaste åren uppgått till knappt 3 miljarder kronor 

årligen (Sveriges kommuner och landsting, Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, 

2011). 

 

Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken. Riksdag och regering anger vilka mål 

arbetsmarknadspolitiken ska ha, fattar beslut om vilka åtgärder som ska finnas och anslår 

medel för verksamheten. Det är sedan Arbetsförmedlingens uppgift att se till att 

arbetsmarknadspolitiken genomförs i enlighet med de politiska besluten. På lokal nivå är det 

de lokala arbetsförmedlingarna som ansvarar för arbetsmarknadspolitiken och de medel som 

anslås för arbetsmarknadsåtgärder. Staten har alltså huvudansvaret för 

arbetsmarknadspolitiken och den statliga Arbetsförmedlingen ansvarar för platsförmedling, 

arbetsförberedande insatser i form av vägledning, utbildning och yrkesinriktad rehabilitering 

samt sysselsättningsskapande åtgärder. Det övergripande målet för den svenska 

arbetsmarknadspolitiken är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. De 

arbetsmarknadspolitiska målen är nationella, men utan medverkan från näringsliv och 

offentlig sektor på lokal och regional nivå är de omöjliga att uppnå. (Sveriges kommuner och 

landsting, Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, 2011). 
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Kommunernas formella ansvar för arbetsmarknadspolitiken är begränsat, men de tar de facto 

ett mycket stort ansvar för politikområdets utformning och insatser på lokal nivå. 

Kommunerna har ett omfattande samarbete med de statliga arbetsförmedlingarna. Samarbetet 

mellan kommuner och arbetsförmedlingar rör allt från att utveckla den lokala 

arbetsmarknaden och insatser för olika grupper av arbetslösa till rekrytering av kommunal 

personal. Kommunerna spelar också – liksom landsting och regioner – en mycket viktig roll 

som arbetsgivare när det gäller att tillhandahålla arbetslösa ett subventionerat arbete eller en 

arbetspraktik. Långtidsarbetslösa, ungdomar, nyanlända flyktingar och invandrare samt 

försörjningsstödstagare är de vanligaste målgrupperna för olika samverkansprojekt. Av en 

enkätundersökning som SKL genomförde år 2009 framgick att det finns kommunala 

arbetsmarknadsenheter i ungefär 85 procent av kommunerna. De kommunala 

arbetsmarknadsenheterna har ingen enhetlig utformning, utan har i regel organiserat sin 

verksamhet utifrån den aktuella problembilden i respektive kommun. I många kommuner 

utgör arbetsmarknadsenheten en avdelning/enhet på kommunstyrelsekontoret, men på andra 

håll är de en egen förvaltning eller har slagits ihop med social-, utbildnings- eller 

personalförvaltningen. Kommuner träffar avtal med Arbetsförmedlingarna om att åta sig 

uppgifter inom ramen för arbetsmarknadspolitiska program, men på många håll bedriver 

kommuner också egen verksamhet för arbetslösa som av olika anledningar inte får stöd från 

Arbetsförmedlingen.  

 

En viktig anledning till att kommunerna tar aktiv del i det arbetsmarknadspolitiska arbetet är 

att arbetslösheten är kostsam för kommunernas ekonomi. Vid hög arbetslöshet sjunker 

skatteintäkterna samtidigt som kostnaderna för ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadsåtgärder ökar. Om kommunerna inget gör kan det leda till att de tvingas skära 

i kärnverksamheter såsom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunerna har genom 

lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd getts en viss allmän kompetens att agera för att 

hindra arbetslöshet. Det skall i varje kommun finnas en arbetslöshetsnämnd, som inte får 

förväxlas med Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsråd. Om inte annat har beslutats är 

kommunstyrelsen arbetslöshetsnämnd. Nämnden har till uppgift att främja kommunala 

åtgärder för att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av det. (Sveriges kommuner 

och landsting, Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, 2011). 

 

Många kommuner vill idag istället för en ensidig satsning på arbetsmarknadspolitiska 

åtgärder också inrikta sig på att få fram ”riktiga jobb”. Kommunernas engagemang på 
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det näringspolitiska området har därför ökat de senaste åren, men kommunallagen sätter 

begränsningar för vad kommunerna kan göra: 2 kap 7 § Kommuner och landsting får driva 

näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla 

allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kommunen eller landstinget. 

På ett område finns lagstöd för kommunerna att bedriva affärsverksamhet för att hjälpa 

enskilda. Kommunerna får driva verksamhet för att bereda anställning åt funktionshindrade 

enligt 3 kap. 1 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. Detta gäller om de 

funktionshindrade inte i tillräcklig omfattning inom kommunen kan få lämpliga anställningar 

på annat sätt. Det krävs också att verksamheten är anordnad så att den är särskilt lämpad för 

sysselsättning av personer med funktionshinder och att anställningen sker efter anvisning av 

Arbetsförmedlingen eller, efter Arbetsförmedlingens medgivande, av den eller de nämnder 

som avses i 2 kap. 4 § första stycket socialtjänstlagen. (Sveriges kommuner och landsting, 

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken, 2011). 

 

2.2 LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 

 

LSS, innehåller bestämmelser rörande kommunens skyldigheter gentemot personer: 

 

LSS 1 § 1. med utvecklingsstörning och olika former av autism, 

2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 

3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 

inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 

Kommunen ska ansvara för daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder, som 

tillhör personkrets 1 och 2 ovan och som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (9 § p. 10 

LSS). Kommunen ska verka för att dessa personer får tillgång till arbete eller studier (15 § p. 

4 LSS).  

 

Arbete och sysselsättning är betydelsefullt ur flera perspektiv både ekonomiskt och socialt. 

Att ha arbetsuppgifter som måste utföras betyder att jag är behövd och att jag bidrar till en 

större helhet. Det bidrar också till en grupptillhörighet och gemenskap. Den verksamhet som 

bedrivs enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska främja 
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jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av 

lagen. Daglig verksamhet är en av de tio insatserna i LSS och den riktar sig till personer som 

tillhör personkrets 1 och 2, det vill säga är i yrkesverksam ålder och inte arbetar eller utbildar 

sig. De personer som har daglig verksamhet är personer som har en utvecklingsstörning och 

olika former av autism samt personer med ett betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet är den insats enligt LSS 

som beviljas flest personer. För att få en aktuell bild av daglig verksamhet och dess innehåll 

och form genomförde Socialstyrelsen 2006 en kartläggning som visade att utbudet av 

aktiviteter var stort och varierande. Daglig verksamhet har utvecklats från att främst vara en 

gruppverksamhet i särskilda lokaler till att bli mer integrerad med näringslivet på orten, så 

kallade utflyttade verksamheter. Kartläggningen visade också att cirka 15 procent av de 

personer som har beslut om daglig verksamhet hade en individuell placering på en reguljär 

arbetsplats. En femtedel av kommunerna angav olika former av utflyttade verksamheter som 

särskilt positiva eftersom arbetsformen ökar brukarnas delaktighet i samhället, samtidigt som 

deltagarna har tryggheten i gruppen och en arbetsledare som känner till och förstår deras 

behov av stöd. Socialstyrelsen kunde samtidigt konstatera att nästan inga sådana placeringar 

övergick till ett lönearbete. Utvecklingen av den dagliga verksamheten ligger i linje med det 

som framgår av förarbetena till LSS, det vill säga att målet för den dagliga verksamheten bör 

vara att utveckla människors möjligheter till förvärvsarbete, även om detta mål kan ligga långt 

fram i tiden för vissa och vara orealistiskt för andra (Socialstyrelsens rapport; På tröskeln – 

Daglig verksamhet med inriktning på arbete, 2010).  

 

Socialstyrelsens rapport ger också en tillbakablick historiskt där man kan läsa att under 1960-

talet formulerades den så kallade normaliseringsprincipen som gav en stark skjuts i den 

ideologiska utvecklingen. Alla människor, också de med utvecklingsstörning, skulle ges 

möjligheter att leva utifrån samma livsmönster som andra i samhället. Att ha ett arbete att gå 

till sågs som en viktig del av det normala livet. Med 1967 års omsorgslag fick landstingen 

skyldighet att anordna sysselsättningshem för de berörda. Ett stort antal dagcenter växte fram 

under 1970-talet, och nya byggnader uppfördes i rask takt. Allt fler personer med 

utvecklingsstörning fick på så vis möjligheter att delta i ett arbetssammanhang, och med tiden 

blev innehållet mer differentierat. I mitten av 1980-talet kom en ny omsorgslag som gav fler 

grupper rätt till daglig verksamhet: förutom personer med utvecklingsstörning, även 

personer med barndomspsykos samt personer som drabbats av en hjärnskada 
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i vuxen ålder. Lagen innebar en tydlig förskjutning mot ett individuellt perspektiv med tydligt 

angivna rättigheter. Genom denna lag inleddes också avvecklingen av vårdhemmen. Lagens 

övergripande mål var att målgrupperna skulle leva som andra i gemenskap, och inspirerade av 

det började dagcenterverksamheterna att pröva nya vägar. Redan då började grupper och 

individer att lämna de särskilda lokalerna och flytta ut till verksamhet i samhället. När LSS 

trädde i kraft år 1994 förblev daglig verksamhet en rättighet för de grupper som redan hade 

rätt till den enligt omsorgslagen. Ansvaret för LSS och därmed daglig verksamhet överfördes 

från landstingen till kommunerna och utvecklingen fortsatte mot allt mer individuellt 

anpassade insatser. (Socialstyrelsens rapport; På tröskeln – Daglig verksamhet med inriktning 

på arbete, 2010).   

 

De flesta som beviljas insatsen daglig verksamhet har en funktionsnedsättning som innebär att 

de inte står till arbetsmarknadens förfogande. Trots detta finns det personer som vill och kan 

delta på arbetsmarknaden på olika sätt, även om de aldrig kommer att kunna ta ett lönearbete. 

Målet är att de personer som har daglig verksamhet och som vill och kan delta i arbetslivet 

ska få möjlighet till det. Det är angeläget att alla får pröva sina möjligheter till att få ett 

lönearbete. De som söker insatsen daglig verksamhet vill kanske helst ha ett lönearbete men 

saknar verktygen för att få det. Inte minst i övergången mellan skola och arbetsliv behöver 

ofta den unge stöd för att kunna pröva sina möjligheter till ett lönearbete. Det faller sig då 

naturligt att den som handlägger en ansökan om daglig verksamhet, utifrån personernas 

önskemål och i samråd med honom eller henne, undersöker alternativa vägar till arbete och 

vid behov ger stöd i kontakten med t.ex. Arbetsförmedlingen. (Socialstyrelsens rapport; På 

tröskeln – Daglig verksamhet med inriktning på arbete, 2010). 

 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är naturliga samarbetspartners, men t.ex. den 

kommunala vuxenutbildningen och andra utbildningsanordnare kan också spela en 

betydelsefull roll. Dessutom torde ett nära samarbete med det lokala näringslivet utgöra 

grunden, både för att kunna skapa en arbetsmarknadsanknuten daglig verksamhet och för att 

öka möjligheterna till lönearbete. För att skapa nya kontaktytor och vägar ut på 

arbetsmarknaden är det också bra med ett internt samarbete i kommunen mellan socialtjänsten 

och de som arbetar med arbetsmarknads- och näringslivsfrågor.  
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3. METOD 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ studie genom dokumentanalyser och intervjuer av personer i 

tre utvalda kommuner. Kvalitativ inriktad forskning innebär enligt Patel & Davidsson (2003), 

forskning där datainsamlingen fokuserar på mjuk data. Exempel på mjuk data kan vara 

kvalitativa intervjuer och analyser. Enligt Bryman & Bell (2003) har den kvalitativa 

forskningsmetoden fokus på ord vid insamling av data. Jag tänker vända mig till personalen 

och även nuvarande enhetschefer. De som intervjuas kommer att informeras vad 

intervjumaterialet kommer att användas till och vilka som kommer att ta del av den. Det ska 

finnas möjlighet för anonymitet till personalen som önskar. Jag kommer därför att använda 

mig av konfidentialitet av personalen som medverkar. Att inte publicera uppgifter som skulle 

äventyra den intervjuades identitet är det som menas med konfidentialitet enligt Kvale (2009).  

När det gäller enhetscheferna så kommer möjligheten till anonymitet inte att kunna ges. En 

kvalitativ studie har inte som mål att generalisera eller förutsäga något, utan syftet med 

undersökningen är att tolka de fenomen som förekommer inom det studerade området (Stukát, 

2009). 

 

För att få svar på forskningsfrågorna om hur samverkan är mellan Arbetsmarknadsenheten 

och daglig sysselsättning LSS samt hinder och möjligheter så kommer jag att ställa frågor 

utifrån Danemark och Kullbergs rapport från 1999 där de sammanställt faktorer som hämmar 

samverkan och vad som gör att samverkan gynnas. Deras summering visar att 

samverkansprojekt gynnas av: 

 Gemensamma mål 

 Gemensamma lokaler 

 Samordnad administrativ och politisk ledning 

 Lagarbete 

 Klart definierade funktionsgränser samt huvudmannaskap 

Faktorer som hämmar samverkan är: 

 Skilda målsättningar 

 Olika kunskapstraditioner 

 Ekonomiska intressen 

 Skilda etiska regler 

 Olika organisatoriska strukturer 
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 Oklar ansvarsfördelning 

 Asymmetriska relationer mellan de samverkande parterna 

 Dålig samordning 

 Hög personalomsättning och hög arbetsbelastning 

 

Dessa faktorer kommer jag sedan att återkoppla i min empiri, diskussion och analyser. 

 

Jag kommer att använda mig av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman & Bell 

(2003) är när forskaren har specifika teman att beröra men att den intervjuade tillåts utforma 

svaret på eget sätt. Eventuellt kan kompletterande data som jag anser vara relevant för studien 

samlas in från intervjupersonerna. Kompletterande data kan bestå av bland annat av 

organisationsskiss och olika sorters protokoll.  

3.1 Material-(data) 

 

Jag kommer att använda mig av både primärdata, som är det material som forskaren själv 

samlar in och sekundärdata som redan är befintlig data som blivit insamlad av någon annan. 

Primärdata får jag in genom intervjuer och sekundärdata genom dokumentanalyser och 

litteratursökningar som kan ge mig svar på forskningsfrågorna.  

 

Dokument- och litteratursökningar har skett i databaserna google.se och scholargoogle.se. Jag 

har använt sökord som arbetsmarknadsenheten, daglig verksamhet, LSS, samverkan, 

arbetsmarknadsåtgärder. Sökorden har kombinerats på olika sätt. Jag har valt ut data som jag 

ansett relevant för att besvara mina frågeställningar. Även litteratur från relevanta böcker har 

tagits tillvara och studerats.  

 

3.2 Avgränsning och urval 

 

Det område jag kommer att analysera är samverkan mellan Arbetsmarknadsenheter och daglig 

sysselsättning LSS. Jag har valt att avgränsa mig till endast tre kommuner. För att kunna 

genomföra intervjuer i tre kommuner har jag valt att avgränsa mig till tre-fyra personer inom 

varje kommun. Jag har valt att hålla mig inom Värmlands gränser för att inte avståndet ska bli 

för stort. 
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För att få fram data som skulle kunna ge svar på forskningsfrågorna har ett strategiskt urval 

gjort av de kommuner som ingår i studien. Att använda sig av ett strategiskt urval innebär 

enligt Johannesson och Tufte (2003:84) att forskaren medvetet väljer ut vilka som skall delta i 

undersökningen. . Den första utvalda kommunen, Hagfors, har gjort en sammanslagning av 

verksamheterna daglig verksamhet LSS och arbetsmarknadsenheten. Den andra kommunen, 

Grums, har samma chef till de båda verksamheterna men det finns ingen samverkan mellan 

dem. Den tredje kommunen, Kristinehamn, har skilda verksamheter och olika chefer men de 

har insett att de behöver samverka mer. Deltagare har valts utifrån lämplighet. I varje 

kommun intervjuas en som arbetar som personal med att handleda deltagare som kommer till 

Arbetsmarknadsenheten. Jag intervjuar också en personal som jobbar med de deltagare som 

har beslut om daglig verksamhet inom LSS. Min önskan är att de ska representera gruppen i 

stort och gärna ha arbetat inom verksamheten en längre tid. Enhetschefen för 

verksamheten/verksamheterna intervjuas för att få en övergripande syn på samverkan.  

Kommun AME nu LSS nu samma chef förr samma chef nu Planer på sam.slag Samverkan finns

Arvika Lärande&Stöd Vård & Omsorg Nej Nej Nej viss samverkan

Forshaga Lärande & Arbete Vård & Omsorg Nej Nej Nej

Munkfors Lärande&Stöd Omsorg & Stöd Ja Nej viss samverkan

Hammarö Stöd & Omsorg Stöd & Omsorg ? ? ? ?

Kristinehamn Soc.n för IFO Soc.n för hand.o Nej Nej Nej ska börja nu

Årjäng Medborgarkont. Stöd & Omsorg Nej Nej Nej Nej

Filpstad ? Omsorg & Stöd ? ? ? ?

Hagfors Syss & Arbete Syss & Arbete Nej Ja X Ja

Eda ? Vård & Stöd Nej Nej Ja

Grums oms om per m fh oms om per m fh Ja X Nej

Torsby Kommunstyr. Socialnämnden Nej Nej Nej Ja

Kil Socialförvaltn. Omsorg och Socialt stöd Nej Nej Nej Ja

Säffle Kommunstyr. Stöd & Omsorg Nej Nej NEj Nej

Sunne Individstöd Individstöd Nej Nej Ja

Storfors Arb.ma & IFO LSS Nej Nej Nej Planer finns

Karlstad Arb.ma.f&soc.f. vård&oms.förv Nej Nej Nej

 

 

3.3  Validitets- och Reliabilitetsdiskussion 

 

3.3.1 Validiteten  

Enligt  Bryman & Bell (2003) innebär validitet att vi analyserar ifall de indikatorer som 

studerats verkligen mäter det som var avsikten. Vid kvalitativ forskning har forskaren en 

tyngre roll för en god validitet än vid kvantitativ forskning. Validiteten beror på hur jag som 

forskare använt min hantverksskicklighet för att ifrågasätta, granska och teoretiskt tolka 
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resultaten. Validiteten ska genomsyra hela forskningsprocessens olika faser, till exempel val 

av tillförlitligheten hos intervjupersoner och att tolkningen under analysen är logiskt hållbar 

(Kvale & Brinkmann, 2009: 264ff). Genom att intervjua medarbetare med erfarenhet och 

enhetschefer så har jag försökt att tillgodose detta. Intervjuguiderna är formade så att de ska 

ge svar på de teoretiska begreppen jag ämnat studera. 

Bryman (2008) hävdar att intern validitet skapas genom de slutsatser som forskaren kommer 

fram till i sin forskning. Att skapa trovärdighet i resultaten innebär således att forskaren 

behöver säkerställa om forskningen har utförts i enighet med de bestämmelser som finns samt 

för att säkerställa informanternas utsagor. För att säkerställa informanternas utsagor har jag 

ställt följdfrågor för att förtydliga svaren. I det fallet som jag inte hade muntlig intervju 

(chefen från Arbetsmarknadsenheten i Kristinehamn) så saknades möjlighet till följdfrågor 

och förtydligande av svaren vilket kan ha påverkat tolkningen av svaren.  

 

3.3.2 Reliabiliteten 

För att vara reliabel måste studien enligt Bryman & Bell (2003) uppvisa samma resultat vid 

andra tillfällen eller av andra forskare. Jag kommer strategiskt välja ut de personer som ska 

intervjuas. Personerna informeras om att det är en vetenskaplig undersökning och vara 

medvetna om att andra personer kommer att ha möjlighet att läsa denna studie. Det finns en 

risk med att jag inte får fram det jag önskar om inte personerna svarar sanningsenligt på 

frågorna. Genom att erbjuda anonymitet så minskar risken för att inte svara sanningsenligt.  

 

Det finns en risk vid intervjuer att intervjuaren omedvetet påverkas av informanterna, och att 

ledande frågor kan inverka på svaren (Kvale, 2009). Min bakgrund inom LSS kan göra att 

tolkningen av svar och texter kan påverkas. Min intention är dock att genomföra denna studie 

med så neutrala ögon som möjligt dock finns risken för att den inte skulle bli så neutral som 

om någon helt utomstående skulle genomföra studien. Även egenskaper jag har i form av 

ålder, kön, etnisk tillhörighet påverkar hur jag uttrycker mig, det vill säga faktorer som 

påverkar datainsamlingen.  
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Jag har valt ut en person vardera från AME och daglig sysselsättning LSS. Risken finns att 

dessa personer inte helt är representativa för gruppen som helhet. Har dock misslyckats med 

att få en representant från AME i Kristinehamn. Detta kan göra att resultatet blir missvisande.  

3.4 Operationalisering 

 

Vid operationaliseringen tar jag fram (operationella) indikatorer på det teoretiska ramverket, 

alltså vad jag rent konkret ska titta efter under analysen (Esaiasson m.fl. 2009:59-61). Jag 

utgår från frågeställningarna och har valt operationella indikatorer som är kännetecknande för 

samverkan från den nyinstitutionella teorin samt indikatorer som gynnar respektive hämmar 

samverkan från teorin. Utifrån dessa indikatorer har jag format frågorna i intervjuguiderna. 

Frågeställningarna ska sedan besvaras med hjälp av teorin.  
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4.  TEORI 
 

Eftersom syftet med studien är att se på samverkan mellan Arbetsmarknadsenheten och daglig 

sysselsättning så anser jag att organisationsteori med inriktning på den nyinstitutionella teorin 

är lämplig för att få fram svar på forskningsfrågorna. Utifrån den nyinstitutionella teorin så 

har jag valt ut begrepp som jag anser är extra viktiga utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Jag kommer nedan att först ge övergripande information om vad som menas 

med nyinstitutionalism. Sedan kommer jag att gå in på begreppen som jag valt ut och som är 

domänkonsensus/domänkonflikt, isomorfism och legitimitet. 

4.1 Nyinstitutionalism 

 

Nyinstitutionalismen innebar en reaktion mot den traditionella forskningens syn på 

institutioner, och påbörjades i och med den rationella och behavioristiska vetenskapliga 

revolutionen på 1960- och 1970-talen. Den traditionella studien av institutioner ansågs sakna 

teoretisk tyngd, och var i behov av att utvecklas. Detta ledde till att rational choice 

introducerades i studien av institutioner, och i spåret utav detta uppkom även andra teoretiska 

angreppsvinklar, som till exempel sociologisk och historisk institutionalism. Tillsammans 

utgör de en samling teorier, vilka brukar sammanfattas i begreppet nyinstitutionalism (Peters, 

2005). 

Med nyinstitutionalismen riktades uppmärksamheten istället mot en annan typ av restriktioner 

för organisationernas handlingsfrihet, nämligen institutionella faktorer. Det ömsesidiga 

sociala och kulturella beroendet mellan organisation och omgivning hamnar i centrum (Grape, 

Blom & Johansson, 2006).  

 

4.1.1 Rational choice 

 

Inom rational choice-perspektivet förstås individen som målrationell och instrumentellt 

kalkylerande (Grape, Blom & Johansson, 2006).  

Det rationellt nyttomaximerande synsättet ansågs av nyinstitutionalisterna som en alltför 

enkel förklaringsgrund för att förstå aktörers handlande i politiska institutioner. 
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Om politiska aktörer enbart agerar utifrån rationellt kalkylerande val kommer det rationella 

inslaget ändå bara vara ett partiellt inslag i aktörens preferensordning inför beslutsprocessen, 

enligt den nyinstitutionella skolan. Aktörens val avgörs primärt istället utifrån de värden och 

normer, formella och informella, som präglar institutionen. Normerna kommer således att 

utgöra begränsningar för aktörers möjligheter till handlande baserat på rationell 

nyttomaximering (March & Olsen 1989:160, Christensen et al 2004:47f). Detta innebär att 

aktören kommer att handla utifrån en begränsad rationalitet. 

 

4.1.2 Historisk institutionalism 

 

The basic, and deceptively simple, idea is that the policy choices made when an institution is 

being formed, or when a policy is initiated, will have a continuing and largely determinate 

influence over the policy far into the future (Skocpol, 1992; King, 1995; Pierson and Skocpol, 

2002). The standard term for describing this argument is “path dependency” (Krasner, 1984; 

Pierson, 2000).  

 

Path dependency, som man på svenska kan översätta till stigberoende, innebär att den 

fastlagda kursen kommer att ligga kvar under lång tid och den blir ofta svår att ändra. 

Inriktningen på processer och verksamheter fastställs så att de inger betydande stadga och 

kontinuitet i organisationen. Denna stabilitet åstadkoms i form av en återkommande positiv 

feedback inom organisationen vilket fungerar som en självförstärkande mekanism för 

bevarande av organisationen. 

 

Institutionerna blir enligt detta perspektiv att betrakta som stabila konsoliderade enheter, men 

också som sega och trögföränderliga strukturer. Det krävs ofta stark övertygelse om att nya 

idéer är bättre och mer hållbara samt hårt politiskt press för att kunna åstadkomma 

förändringar av ett inslaget stigberoende (Peters 2001:19,63f, Pierson 2001:414ff).  

 

Ett formativt moment/kritisk händelse öppnar upp för ett större utrymme för 

förändringsbenägenhet inom institutionen som då kan ändra kurs och ta ett steg i en annan 

riktning (Pierson 2000, Premfors, Ehn, Haldén och Sundström, 2003).  
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4.1.3 Sociologisk nyinstitutionalism 

Sociologisk nyinstitutionalism är närbesläktad med normativ nyinstitutionalism. Normativ 

nyinstitutionalism (skandinavisk nyinstitutionalism) utgår från lämplighets-/anpassningslogik 

istället för konsekvenslogik. 

”..institutions tend to have a logic of appropriateness that influences behavior more than a 

logic of consequentiality that also might shape individual action. That is, if an institution is 

effective in influencing the behavior of its members, those members will think more about 

whether an action conforms to the norms of the organization than about what the 

consequences will be for him- or herself” (Peters, 2004:29).  

Det som utgör grunden för det som kallas anpassnings- eller lämplighetslogik inom den 

nyinstitutionella skolan är att om människor som verkar i organisationer påverkas av 

integrativa politiska processer kommer det innebära att de integreras in i verksamheten och 

underkastar sig organisationens mål och syften. Åtminstone kommer de att acceptera den 

legitima grund som organisationen vilar på, vilket även bidrar till utvecklandet av 

gemensamma identiteter (March & Olsen 1989:118f, 124 f, Peters 2004:27ff).  Utifrån den 

normativa nyinstitutionalismens synsätt blir individerna inom organisationerna så pass 

påverkade av de normsystem som finns inom institutionerna att de inte fullt ut kommer att 

vara medveten om sina egna preferenser och möjliga handlingsalternativ. Utifrån March & 

Olsen (1989:159) upprättas närmast en form av ”institutionell plikt” som individerna handlar 

utifrån, istället för eget handlande baserat på individuellt genomförda kalkyler och 

övervägningar.  

4.2 Begrepp 

 

4.2.1 Domänkonsensus/Domänkonflikt  

Grape (2006) resonerar idag att det hos offentliga organisationer finns en strävan efter att 

arbeta alltmer nätverksliknande (i vid mening) genom samverkan. Frågan är dock om dessa 

samverkansstrukturer är smidigare än de som finns inom reguljär verksamhet. Danemark och 

Kullberg (1999) har summerat olika rapporter och utvärderingar om sociala och hälso-och 

sjukvårdsrelaterade samverkansprojekt. Summeringen visar att samverkansprojekt gynnas av 

gemensamma mål och lokaler, samordnad administrativ och politisk ledning, lagarbete, och 

klart definierade funktionsgränser samt huvudmannaskap. Faktorer som verkar hämma 
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samverkan är skilda målsättningar, olika kunskapstraditioner, ekonomiska intressen, skilda 

etiska regler, olika organisatoriska strukturer, oklar ansvarsfördelning, asymmetriska 

relationer mellan de samverkande parterna, dålig samordning samt hög personalomsättning 

och arbetsbelastning. Enligt Hvinden (1995) syftar integrationsbegreppet generellt på 

huruvida organisatoriska aktörer har målsättningar som skiljer sig åt eller är samstämmiga och 

huruvida de sedan agerar för att nå dessa mål, det vill säga om de agerar som om de skulle ha 

ett gemensamt syfte. Fullkomlig integration kan endast uppnås genom att gränser mellan 

ansvarsområden försvinner, och att yrkesidentiteter och till och med arbetsplatsen förnyas och 

blir gemensam (Minas 2009). Integration beskrivs som ett begrepp för att analysera 

samverkan mellan organisationer (Grape, 2006).  

  

Enligt DiMaggio & Powell (1991) är organisatoriska fält ett begrepp som avgränsar det 

område där fler olika organisationer ägnar sig åt liknande verksamhet som i det här fallet där 

Arbetsmarknadsenheten och daglig sysselsättning LSS ägnar sig åt sysselsättning till de som 

står längre från arbetsmarknaden. Det är ramar som ger en standard för vad en viss 

organisation bör göra eller vad som kan eller inte kan ifrågasättas av andra inom ett visst 

verksamhetsområde. Reglerna utvecklas över tid, ser olika ut för olika samhällen och skilda 

organisatoriska fält. För de organisationer som gör anspråk utifrån dessa logiker gäller deras 

antaganden som ”sanna” endast inom ett visst institutionellt sammanhang (Grape, 2006). För 

att kunna diskutera skilda domänanspråk avgränsar Grape de verksamhetsområden som de 

olika organisationerna är involverade i och sedan går han över till att tala om domänanspråk. 

Verksamhetsdomänen står för konkreta arbetsuppgifter som utförs inom ett visst 

verksamhetsområde. Inom detta verksamhetsområde kan sedan olika aktörer göra skilda 

domänanspråk på att vara legitima företrädare för just detta område. Grape (2006) menar att 

om dessa inte kommer överens så skapas domänkonflikter. Om aktörerna kommer överens om 

vem som skall göra vad inom verksamhetsområdet skapas det som kallas för 

domänkonsensus.  

 

4.2.2 Isomorfism 

The isomorphism literature is based on the logic of organizational and institutional fields, 

meaning that institutions within a field tend to converge on relatively similar forms (Peters, 

2011).  
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Isomorfism består av tre olika skepnader; tvingande-, normativ-och mimetisk isomorfism. När 

politiska beslut och styrande regelverk kontrollerar organisationer menar man att det är 

tvingande isomorfism, som skapar en homogenisering av organisationerna, genom att lagar 

och föreskrifter måste följas av verksamheterna. Organisationer som känner osäkerhet, som 

uppstår vid exempelvis entydliga mål eller bristande kunskap, tenderar att börja imitera andra 

framgångsrika verksamheter, s.k. mimetisk isomorfism. Denna imitationsuppträdande beror 

på att organisationen tar den säkra lösningen före den osäkra samt att det undviker ett 

extraarbete kring att finna en egen lösning på problemet, vilket bidrar till en homogenisering. 

Stora organisationer kan ha många anställda med en professionell utbildning som bildar ett 

nätverk, som skapar en professionalisering, som i sin tur bidrar till den normativa 

isomorfismen. Genom normativ ismorfism skapas ett nätverk mellan organisationerna och 

bidrar till en mer gemensam form, återigen en homogenisering (Di Maggio & Powell, 1983).  

 Som jag kan se det påverkas kommunerna av en tvingande isomorfism när den utifrån staten 

utsätts för påtryckningar inom arbetsmarknadspolitiken. Enligt mig så påverkas också 

kommunerna av den mimetiska isomorfismen i och med att man försöker efterlikna andra 

kommuner som man anser framgångsrika. Myndigheternas råd och direktiv utgår från att 

normen är en ”större” kommun. Det är inte alltid detta passar in i mindre kommuner. 

Kommunerna har även genom nätverk som till exempel mellan arbetsförmedling, 

försäkringskassan, daglig sysselsättning LSS, handläggare på IFO påverkats genom normativ 

isomorfism.  

4.2.3 Legitimitet 

Legitimitet är en grundförutsättning för organisationens överlevnad och möjlighet till ökade 

resurser (Grape 2006). Ineland (2006) menar att en organisations legitimitet beror på en 

organisations handlande och dess formella struktur. Viktigast för en organisations överlevnad 

utifrån ett legitimitetsperspektiv är allmänhetens uppfattning om organisationen (Ineland 

2006). Vid samverkan är legitimiteten från den andra parten av stor betydelse för en lyckad 

samverkan vad jag kan se.   
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5. EMPIRI 

5.1 Hur ser samverkan ut? 

 

I Hagfors har man en gemensam chef för daglig verksamhet LSS och Arbetsmarknadsenheten 

sedan april 2015. Hon var tidigare chef för Arbetsmarknadsenheten sedan januari 2008. I 

Hagfors har verksamheterna daglig verksamhet LSS och Arbetsmarknasenheten sedan länge 

haft ett samarbete när det gäller arbetsuppgifter. 

De här enheterna har väl, de har samarbetat tidigare också. Det är ju inte nyheter egentligen 

att man jobbar tillsammans. Att man försöker att finna arbetsuppgifter som passar bättre till 

exempel till daglig sysselsättning mot var de gör mot arbetsmarknadsenheten. 

I Grums kommun har daglig verksamhet LSS och Arbetsmarknadsenheten samma chef och 

det har de haft sedan 2004 då Arbetscentrum startade och som sedan blev 

Arbetsmarknadsenheten. Vid intervjutillfället så hade chefen varit där i två månader. Vid 

frågan om samverkan i nuläget svarar hon: 

Det är ingen samverkan alls utan två separata stuprör.  

I Kristinehamns kommun har de två separata chefer till de båda verksamheterna. Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten har haft den positionen sedan 2015. Chefen för daglig verksamhet 

LSS har varit i Kristinehamn i knappt ett år. Innan har han jobbat som chef i elva år för 

boenden och daglig verksamhet inom LSS. Hans syn på samverkan i nuläget är: 

Ja, det är under utveckling nu. Vi har en relativt färsk grupp som nu har pågått under våren 

nu här, en mottagningsgrupp kallas det där vi lyfter eller där medarbetaren som du kommer 

träffa senare sitter med i den gruppen och där lyfter man ärenden och där sitter 

representanter från Arbetsmarknadsenheten och olika aktörer då i kommunen. Så att man ska 

kunna lyfta dem som ligger i gränslandet att man utvecklats så mycket inom sin dagliga 

verksamhet att man vill prova på extern placering hos företag.  

Isomorfism.  

Begreppet isomorfism innebär att det inom ett organisatoriskt fält finns en benägenhet hos de 

enskilda organisationerna att bli mer lika varandra. I denna studie är detta relevant när det 

gäller att se vad det är som gjort att samverkan uppstått. För att få svar på detta behövs svar på 

om det finns någon samverkan och vad som gjort att man börjat samverka.  
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I Hagfors har man ju sedan länge samverkat kring arbetsuppgifter av tradition. Det som gjort 

att man slagit ihop verksamheterna till en enhet med samma chef är ett politiskt beslut så där 

kan man se en form av tvingande isomorfism. Grums kommun har ingen samverkan trots 

gemensam chef så där kan jag inte se någon isomorfism. I Kristinehamns kommun säger 

chefen för Arbetsmarknadsenheten att det inte finns någon bestämmelse över samverkan. 

Chefen för daglig verksamhet LSS säger däremot: 

Vi har från socialnämnden vad vi har för externa placeringar och hur vi arbetar. Och hur 

platserna fördelas. Samverkan på den nivån den kommer ju, det är ett nämndbeslut på det 

[…]Och då fick jag och min chefskollega i IFO, vi fick till uppdrag att organisera den här 

gruppen då.  

Som jag kan se tyder detta på tvingande isomorfism. Men just den här typen av samverkan 

som sker genom nätverk kan genom att professioner med liknande utförande/problem (i detta 

fall att få ut arbetslösa till sysselsättning) inser vikten med samverkan skapa normativ 

isomorfism. Vill ändå betona att den grundläggande orsaken till att det tagits ett politiskt 

beslut kan komma sig av att Hagfors och Kristinehamn studerat, vad de anser framgångsrika 

kommuner, och därigenom försökt att efterlikna dessa. Detta kan då ses som mimetisk 

isomorfism. 

 

Legitimitet. 

När det handlar om legitimitet handlar det här om allmänhetens uppfattning om 

verksamheterna. Anser kommunerna att legitimiteten är hög? 

Det tycker jag, speciellt Arbetsmarknadsenheten men man vänder sig ju gärna hit för att få 

arbetsuppgifter utförda och det vet man i verksamheterna att ska man flytta runt in en 

verksamhet ja då ringer man AME eller om man som idag nu börjar med trädgårdsmöbler till 

exempel. […] Sen daglig sysselsättning kanske inte blir på samma sätt att man direkt ringer 

från verksamheterna men då kan ju vi på AME här försöka att slussa över de enklare sakerna 

som vi vet att daglig sysselsättning faktiskt kan utföra.(Chefen för Arbetsmarknadsenheten 

och LSS, Hagfors). 

Personalen på daglig sysselsättning svarar följande på samma fråga: 

Nu som vi gör med Fixarservice, de står och säger tack för att ni kommer och det tror jag är 

bra. Vi är accepterade (Personal på daglig sysselsättning LSS, Hagfors).  



- 25 - 
 

De har ju byggt upp sin verksamhet på ganska kort tid de här senaste åren från att bara tagit 

kunder från IFO som har en missbruksproblematik bakom sig till och med 30-års ålder så är 

det ju nu väldigt många spår in där, många projekt. Så jag tror att AME ligger anonymt så 

det tror jag att vi skulle behöva lyfta platsen […] Och daglig verksamhet där har jag svårt att 

säga. Det är ett så litet samhälle och de som jobbar här är väl kända i bygden (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten och LSS, Grums). 

Jag är ju ganska färsk här i kommunen så jag får nog svara utifrån hur det fungerar på de 

externa placeringarna som vi har för det är ju mötet med företagslivet till exempel och där 

ser man ju positivt på det och när man får det stöd som man kan tänkas behöva och att vi har 

en person då som jobbar och gör besök på praktikplatserna så tycker jag mig förstå att man 

ändå känner att man dels gör en insats för samhället och för den här individen framför allt då 

(Chefen för daglig verksamhet LSS, Kristinehamn). 

 

Domänkonsensus uppstår som jag tidigare skrivit enligt Grape (2006) om aktörerna kommer 

överens om vem som skall göra vad inom verksamhetsområdet. Om dessa inte kommer 

överens så skapas domänkonflikter. 

Är det lätt att fördela arbetsuppgifter och känns fördelningen rättvis? 

 Ja, det tycker jag faktiskt att det är. Jag är delaktig i princip varje morgon är jag med och 

planerar på båda ställena (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors). 

Det är inget problem. Inte ett dugg (personal på daglig verksamhet LSS, Hagfors). 

Nu är jag ju med i allting. Det blir aldrig rättvist. Det blir alltid någon som tar på sig mer än 

andra (Personal på Arbetsmarknadsenhet, Hagfors). 

Där tror jag verkligen att man säger att man är två parallella spår. Vi håller på med det här 

och ni håller på med det där. Så ingen konkurrenssyn. Nej verkligen att det är olika bitar men 

jag tror att man kan samverka mycket mer (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, 

Grums). 

Hittills lätt (Chefen för Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn). 

Ansvarsfördelningen, där behöver vi jobba vidare för att det ska bli tydligare men min 

uppfattning är ju att den här gruppen som nu har startat och pågått i några månader att den 
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är öppen för att ta ett stort steg att få det tydligt och klart vem som gör vad (Chefen för daglig 

verksamhet LSS, Kristinehamn). 

5.2 Hinder 

 

Ser kommunerna några hinder i samband med samverkan och förekommer det konflikter? 

Chefen i Hagfors kommun tycker inte att det finns några hinder eller konflikter. 

Nej, det tycker jag väl inte faktiskt (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors). 

Medan hennes medarbetare har en annan uppfattning där den ena uppger att personalens 

inställning är avgörande och den andre medarbetaren tycker att själva implementeringen av 

samverkan kunde ha gått bättre till väga: 

Ja du kan ju samverka med hur mycket som helst det hänger ju på personalen. Det är ju 

personalen som är det stora (Personal på daglig verksamhet LSS, Hagfors). 

Kanske lite i starten men det kanske är mest för att det inte var nog vad heter det med fint 

ord? […] Ja eller vi hade inte gått igenom det nog mycket. För då kunde det ju bli lite grann. 

Så är det bra genomgång på det så vi vet hur det ska vara och så då har det ju funkat sen. Det 

kunde ju bli så att vi beställde grejer som skulle göras så kom det aldrig någon. Det var väl 

för dåligt förankrat. Det är väl det enda som varit och det var ju i starten innan allt var på 

plats och vi visste hur vi skulle göra. Innan vi kände varandra riktigt (Personal på 

Arbetsmarknadsenheten, Hagfors). 

Kunskap eller okunskap om varandra och varandras verksamheter återkommer i flera 

kommuner som ett hinder eller orsak till konflikt. 

Vi vet ju mycket mer om brukarna. På Arbetsmarknadsenheten kommer de på frivillig basis i 

stort sett och där har de ingen information vad de har för problem egentligen (Personal på 

daglig verksamhet LSS, Hagfors). 

Det är nog okunskap tror jag. Från det att man inte vet hur man bemöter. För man har en 

bild på hur mäniskor med funktionshinder är. Det är nog mycket det som jag tror kan vara 

något att jobba mot. Man tror inte att man kan ha en vanlig dialog eller sjukmiljön. Om det är 

någon som har en sjukdom så behöver man kanske ha kunskap om hur man bemöter det. Så 
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att inte man skadar sig själv utan att man kan hjälpa dem (Personal Arbetsmarknadsenheten, 

Grums). 

För att skapa en förståelse för vår och vad den andra verksamheten egentligen sysslar med, 

vad som är målet och så har vi fått förtydliga till exempel det här med att vi inte kan ha någon 

stressbelastning eller deadlines i våra arbeten. Och att en god och meningsfull sysselsättning 

över tid är gott nog och absolut nödvändigt att vi inte pressar på. […] Men någon konflikt har 

det inte varit utan det är mer att vi har fått tydliggöra saker och ting för varandra. […] Sen 

tycker jag om jag får lägga till, konflikter generellt det bottnar nästan alltid i okunskap och 

brist på information (Chefen för daglig verksamhet LSS, Kristinehamn). 

De kommer också in på den ökade andelen av beslut på daglig verksamhet inom LSS, då 

främst inom autism. Detta gör att vi får en grupp som inte passar in eller vill vara i den 

traditionella dagliga verksamheten. De vill ha ett vanligt jobb. Svaret nedan kommer in på 

detta och menar att de små kommunerna får svårigheter med detta eftersom de har svårare att 

specialisera och dela upp i grupper. 

Åldersmässigt med de som kommer, de är tjugo år och data och så kommer de här och vi 

kanske måste ha en yngre grupp för de har ju andra värderingar de här som kommer […] Vi 

har ju flera som har kommit som är jätteduktiga. Alla är duktiga på sitt men det här med att 

som att kanske vara mobbad och helt plötsligt ska du tryckas in på daglig verksamhet […] Så 

på så vis är det kanske bättre med de här större kommunerna de har lite större möjligheter, 

större upptagningsområde (Personal på daglig verksamhet LSS, Hagfors). 

Tydlig och rättvis ansvarsfördelning och klara riktlinjer är viktigt för att det ska leda till 

möjligheter och inte bli ett hinder med samverkan. 

Ja, jag kan inte se några andra hinder än att om man inte har klara riktlinjer för hur en 

sådan här grupp ska sköta sitt jobb då kan samverkan bli en belastning när man sitter i möten 

som egentligen inte leder till någon praktisk effekt när det gäller verkställandet av ärendet till 

exempel. Så det är väl det enda men får man en struktur och en arbetsfördelning då kan jag 

inte se något hinder alls (Chefen för daglig verksamhet LSS, Kristinehamn). 

De ekonomiska resurserna är ett hinder som kommer fram i ett av svaren. 

Anpassningssvårigheter i samband med stram budget små resurser (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn). 
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5.3 Möjligheter 

 

Vilka möjligheter ser kommunerna med en samverkan? 

Samverkan kring personal och att man täcker upp för varandra tyder på att det finns 

möjligheter kring lagarbete: 

Ja att vi blir fler som utför det så om det är många sjukskrivna så är det ju lättare att hjälpas 

åt mer (Personal på Arbetsmarknadsenheten, Hagfors). 

Absolut. Definitivt att de skulle kunna få följa med om man har några stationer och att det 

finns lite handledare på plats. Vill placera så tycker jag det och att finns det utrymme för 

personal så att man täcker upp så absolut (Personal Arbetsmarknadsenheten, Grums). 

Möjligheterna och kvalitén för individen ökar genom en samverkan anser några av 

respondenterna: 

Ja främst är ju möjligheterna för individen, alltså vi har individen i fokus tycker jag. Här har 

vi möjlighet nu att kunna se vad behöver den här, vad behöver den individen? (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors).  

Har vi en fungerande samverkan, det gäller ju inte bara med AME utan med många andra 

aktörer som gruppboenden och öppenvård, psykiatri och så vidare. Har vi en fungerande 

samverkan då så är det högst sannolikt att kvalitén för vår målgrupp ökar […] Så jag ser det 

som helt avgörande och arbetet med den här gruppen, mottagningsgruppen, är ett viktigt steg 

där mot ökad samverkan och förståelse. Jag tror ju att den väg som vi slagit in på nu med 

ökad samverkan den kommer ju bara att bli större och bredare. Det hoppas jag och tror idag. 

Jag kommer i alla fall att jobba för det (Chefen för daglig verksamhet LSS, Kristinehamn). 

Samordnad kunskapsförmedling och kompetensutveckling ser kommunerna att de med en 

samverkan skulle ha möjlighet till: 

Jag tror att man måste börja se lite beröringspunkter för att få ihop samverkan. Kanske olika 

utbildningspaket, internt som man kan börja samverka kring. Och är man under ett och 

samma tak så får man ju automatiskt lite beröringspunkter där också (Chefen för 

Arbetsmarknadsenhet och LSS, Grums).  
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Ja, dela personalresurser, kunskapsförmedling, kompetensutveckling, individnöjdhet, bredare 

utbud för individen (Chefen för Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn).  

Som vi ser ovan så nämner chefen för Grums vikten av gemensamma lokaler.  

5.4 Gynnsamma och hämmande faktorer 

 

Här kommer jag nu in på de faktorer som gynnar och hämmar en samverkan utifrån 

Danemark & Kullberg (1999). Jag kommer nu att redovisa dessa faktorer kommunvis för att 

få en mer tydlig överblick på kommunerna var och en för sig.  

Hagfors  

Faktorer som gynnar:  

När det gäller gemensamma mål har ESA, enheten för sysselsättning och arbete, 

övergripande gemensamma mål. Verksamheterna delar inte lokaler. Deras gemensamma 

chef sitter i Arbetsmarknadsdelens lokaler. I och med att de delar chef och ingår i samma 

enhet kan man säga att de har en samordnad administrativ och politisk ledning.  När det 

kommer till lagarbete så är inte den utvecklad men används när det är brist på personal vid 

till exempel sjukdom. 

Ja, att vi blir fler som utför det så om det är många sjukskrivna så är det ju lättare att hjälpas 

åt mer. […] Man blir inte ensam eftersom en kan lägga ut vissa jobb så då får man ju kolla 

för de har ju i regel med sig folk också (Personal Arbetsmarknadsenheten, Hagfors).  

När det gäller klara funktionsgränser så anser chefen att det inte är några problem och en av 

medarbetarna svarar att det var otydligt i början innan man lärde känna varandra men att det 

nu fungerar bra: 

Det var ju i starten innan allt var på plats och vi visste hur vi skulle göra. Innan vi kände 

varandra riktigt (Personal på Arbetsmarknadsenheten, Hagfors).  

Faktorer som hämmar:  

Om vi ser till de faktorer som hämmar så är nog den tydligaste de olika 

kunskapstraditionerna. Kunskapsgrunden hos de som jobbar inom LSS är vårdare och 
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undersköterskor. Hos Arbetsmarknadsenheten finns det inte någon uttalad kunskapsgrund mer 

än att det är bra om de är praktiska:  

Han måste vara lite händig. Man måste kunna göra mycket saker och man får inte vara rädd 

att vara framåt och kunna prata med folk (Personal Arbetsmarknadsenheten, Hagfors).  

Skilda målsättningar: I Hagfors finns gemensamma målsättningar som bryts ner till 

verksamhetsnivå.  

Vi har ju sagt att de som går under LSS, de går naturligt in på daglig sysselsättning. Men sen 

jobbar man med individen i fokus och ser, är det något annat som ska till här? Vi kanske till 

och med kan lyfta över den här till arbetsmarknadsenheten (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors).  

Ekonomiska intressen. På Arbetsmarknadsenheten har det skett en förändring att från att ha 

deltagare som mestadels kommer från Arbetsförmedlingen som ger ett visst bidrag till att nu 

få den största delen av deltagarna från IFO. Detta innebär en förändring när det gäller vilken 

sorts stöd och mängden stöd som behövs från personalen. Det gör att arbetsbelastningen 

ökar. 

Det blir ju tuffare vi har ju mindre med, jag menar förr hade vi ju från Arbetsförmedlingen 

och då fick man ju med lite hantverkare och då gick det ju att lasta över så de tog med sig 

någon när de gjorde jobben. Då blev jag ju lite avlastad själv men idag är det inte så. Det är 

mer med problem som kommer […]Ja det är ju så här det finns ju inga pengar, förr hade 

Arbetsförmedlingen pengar och kunde placera någon vid oss. Idag är det väldigt få jag tror 

att det är tre stycken som har en anställning […] Och sen ekonomiskt som det har varit nu 

man bantar ner, det finns inte pengar till något (Personal på Arbetsmarknadsenheten, 

Hagfors).  

Från början var det ju Arbetsmarknadsenheten som du vet man fick ju in kunnigt folk, alltså 

det var ju de som arbetslösa snickare, det var målare så här byggde vi ju nästintill hela 

Hagfors (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors). 

Den höga arbetsbelastningen kommer fram när jag frågar chefen om det är så att deltagare kan 

gå emellan?  

Vi har ju haft det så innan vi slog ihop oss så gjorde vi ju så men då är ju, bekymret att vi har 

ju våra arbetshandledare på plats och vi har personal som är duktig med brukare de har vi ju 
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på plats på ett annat ställe vilket där gjorde att det blev, alltså man hinner inte med för vi, vi 

har haft, idag har vi två arbetshandledare. Och de hinner ju inte med[…] Och det är klart att 

man inte hinner med då när det kommer mäniskor med speciella behov […]Så därför gjorde 

vi ju den överflyttningen så att allt som har med LSS att göra går via daglig sysselsättning 

(Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors). 

Personalen på Arbetsmarknadsenheten påpekar: 

Vi har ju varit tre. Nu är jag ju ensam. Det är ju bara extrahjälp inne […] Nu börjar det bli 

bättre men varje byte av chef. Ibland måste man vara rädd om arbetaren. För många gånger 

det är såhär att de vi har där ute, vi har ju sådana som hela tiden de som hela tiden letar efter 

saker till att ställa till […] I vårt fall kan jag säga att det var ju därför som min arbetskamrat 

gick härifrån. Han mådde så jävla dåligt över allt sånt där […] Jag tror inte att jag heller 

hade varit kvar om jag inte hade varit ensamstående med tre ungar (Personalen på 

Arbetsmarkandsenheten, Hagfors). 

Personalomsättningen däremot har varit låg. 

När det gäller själva daglig sysselsättning där har det ju inte någon som helst 

personalomsättning. Vi har haft en långtidssjukskrivning tidigare nu har den gått i pension i 

dagarna här så där har vi fått in en ny undersköterska (Chefen för Arbetsmarknadsenheten 

och LSS, Hagfors).  

På Arbetsmarknadsenheten har den varit låg men nu har ju en av de tre som varit där gått i 

pension och den andra sagt upp sig.  De har inte tillsatt någon ny av dessa utan de har en kille 

som går in på timmar.  

Som jag kommit in på tidigare när jag tagit upp ansvarsfördelning under 

Domänkonsensus/Domänkonflikt så är alla intervjuade från Hagfors överens om att det nu är 

en klar ansvarsfördelning. Dock påpekar personalen på Arbetsmarknadsenheten att den inte 

känns rättvis: 

Nu är jag ju med i allting Det blir aldrig rättvist. Det blir alltid någon som tar på sig mer än 

de andra (Personal på Arbetsmarknadsenheten, Hagfors). 

Eftersom verksamheterna ingår i samma enhet så är den organisatoriska strukturen lika. 

Det som skiljer är längst ner på golvet där Arbetsmarknadsenheten har fler deltagare per 
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personal. Det finns en Arbetskonsulent, den jobbar mot både Arbetsmarknadsenheten och 

daglig verksamhet. 

Eftersom man delar chef så är det lättare att få en bra samordning:  

Ja det tycker jag faktiskt att det är. Jag är ju delaktig i princip varje morgon och planerar på 

båda ställena (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors).  

Jag tror att det är bra, istället för att vi är fler på olika ställen. Nu är det ju någon som drar 

åt ett håll om man säger (Personal på daglig verksamhet LSS, Hagfors).  

Skilda etiska regler. Kan inte se några tecken på skilda etiska regler genom de svaren som 

jag fått fram.  

Asymmetriska relationer. Som jag kan se det skapar även kunskapsgrunden en asymmetrisk 

relation då personalen som jobbar inom LSS är vårdare eller undersköterskor. På 

Arbetsmarknadsenheten har de praktisk utbildning som till exempel snickare och målare. 

Nedan framkommer en önskan om även utbildning när det gäller personalen på 

Arbetsmarknadsenhetens sida: 

…bekymret är ju att vi har våra arbetshandledare här på plats ( i Arbetsmarknadsenhetens 

lokaler) och vi har personal som är duktig med brukare de har vi ju på plats på ett annat 

ställe […]Men även kunskaper runt kring personer, ja vi har ju funktionshinder och de 

kommer ju hit även om de inte tillhör LSS, så får vi de ju. Och det är mycket psykiatri, det 

hade vi ju också innan på daglig sysselsättning naturligtvis men nu får vi de ju här med. Det 

är mycket missbruk (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Hagfors).  

Detta kan göra att den gruppen som inte har den specifika kunskapen kan känna att de inte tas 

på allvar och får samma resurser. Personalen på Arbetsmarknadsenheten beskriver att han 

upplever att de chefer han har haft inte alltid lyssnar på honom som de gör om personalen på 

LSS säger något.  

Men de förstår sig ju inte på mitt jobb, jag jobbar ju med folk som folk tror de är ok alltid 

men egentligen så jävlas de mycket. De är egentligen så sjuka så egentligen skulle de inte få 

gå lösa. Men de är för friska, de är inte nog sjuka för att låsas in […]Jobbar man så som 

personalen på LSS så är det ingen som ifrågasätter. Om de kommer och säger något så 

ifrågasätter de inte en gång (Personal på Arbetsmarknadsenheten, Hagfors). 
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Grums 

Faktorer som gynnar: 

Enligt chefen för verksamheterna i Grums så har de inga gemensamma mål. Detta kan man 

även se i svaren som personalen från de båda verksamheterna ger: 

Ja det är ju framför allt egen försörjning eller nå sitt eget mål. Ett jobb, utbildning eller vad 

det nu må vara att hitta sin om det är försäkringskassan (Personal Arbetsmarknadsenheten, 

Grums). 

Vi har ju som mål att de ska komma och vi ska göra en så bra dag för dem som möjligt och att 

det ska funka med olika saker (Personal på daglig verksamhet LSS, Grums). 

Verksamheterna i Grums delar inte lokaler det som binder dem samman är att chefen har sitt 

kontor i den dagliga verksamhetens lokaler.  

När det gäller samordnad administrativ och politisk ledning så stämmer det i och med att 

de har gemensam chef. 

I Grums finns ingen samverkan när det gäller lagarbete: 

Nej, mer att man kanske samverkar och hjälper varandra på olika sätt rent praktiskt att vi till 

exempel kan baka mötesfika här till dem. De kan hjälpa oss med flytt av grejer och sådana 

saker (Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Grums). 

Det är svårt att säga något om klara funktionsgränser. I och med att man inte har någon 

samverkan så har man inte upprättat några funktionsgränser. 

Faktorer som hämmar: 

Att verksamheterna jobbar utifrån skilda målsättningar har vi redan konstaterat. Daglig 

verksamhet utifrån LSS och Arbetsmarknadsenheten utifrån de mål som var uppsatta i och 

med starten av verksamheten ”Arbetscentrum”. Uppdragsgivaren var socialtjänsten och det 

behövdes någon som jobbade med arbetsmarknadsfrågor: 

2004 började det med Arbetscentrum sen har det blivit utvecklat och blivit 

Arbetsmarknadsenhet […] Det fanns ingen som jobbade med arbetsmarknadsfrågor. Det är 

verkligen i tiden nu (Personal Arbetsmarknadsenheten Grums).   



- 34 - 
 

Kunskapstraditionen och kunskapsgrunden i Grums är inom LSS 

undersköterskeutbildningen eller den gamla utbildningen GPU/PPU (Grund och 

påbyggnadskurs för omsorger om psykiskt utvecklings-störda). Majoriteten av personalen har 

även gått den så kallade TEACCH-utbildningen som är en utbildning i tydliggörande 

pedagogik inom autism. Inom Arbetsmarknadsenheten så är det ingen specifik utbildning som 

efterfrågas på handledarsidan: 

 

Så det är inget akademiskt på handledarna utan de har jobbat ute liksom fysiskt (Personal på 

Arbetsmarknadsenheten, Grums).  

På Arbetsmarknadsenheten får de deltagare anvisade främst från Arbetsförmedlingen och 

IFO. Skillnaden vart de är hänvisade från kan vara av ekonomiskt intresse eftersom man 

genom avtal från Arbetsförmedlingen kan få olika typer av ersättningar för att sysselsätta 

deltagarna vilket de inte får om de sysselsätter deltagare anvisade från IFO eller LSS. På 

frågan vart de får flest deltagare från svarar chefen: 

Nej det ser nog lite olika ut över tid. IFO jag tror nog de är nog färre i antalet ifrån IFO om 

du jämför med det andra som vi har med olika typer av ersättningar via Arbetsförmedlingen. 

Så är det nog. Och sen har vi en hel del ESF-projekt (Europeiska Socialsamfonden).    

De olika projekten är ju också något som är av ekonomiskt intresse. Vart organisatoriskt de 

olika projekten ligger har stor betydelse för verksamheterna. Det kan vara skolan, LSS, AME 

som flera av de projekten som handlar om Arbetsmarknadsåtgärder ligger under. I 

intervjusvaren finns det dock inget som tyder på att de ekonomiska intressena skulle hindra en 

samverkan i Grums.  

Liksom i Hagfors så har verksamheterna gemensam organisatorisk struktur. Det som 

skiljer är att det finns ingen Arbetskonsulent som jobbar mot båda verksamheterna. Istället 

finns det en samordnare på varje verksamhet som jobbar mot sina egna verksamheter. 

Eftersom det saknas samverkan finns det även ingen ansvarsfördelning och heller ingen 

samordning. 

Personalomsättningen inom daglig verksamhet är låg: 

Den är ju låg på daglig sysselsättning. Jag tror de står i kö för att få en fast tjänst här 

(Chefen för Arbetsmarknadsenheten och LSS, Grums). 
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Du vet, kommer man in på daglig verksamhet så verkar det som att man är kvar tills man går 

i pension. Om man trivs bra menar jag (Personal på daglig verksamhet LSS, Grums). 

På Arbetsmarknadsenheten är det så att det är flera projekt som ligger under: 

Arbetsmarknadsenheten där har det ju varit så projektanställningar delvis (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten och LSS, Grums).  

Om jag ser till arbetsbelastningen så upplevs det inom LSS en stress i samband med att de 

ska hämta och lämna deltagare samt hämta mat. Förr hade de en anställd busschaufför: 

Vi hade en anställd busschaufför när vi var där nere på det stället, det tyckte förre chefen som 

kom sen var onödigt så han sa upp honom. Så det är vi personalen som gör det nu, vi delar på 

det […] Det tar tid och så känns det som om att man är borta från verksamheten men det 

måste man ju vara så men vi har sagt det att det känns lite stressat nästan (Personal på 

daglig verksamhet LSS, Grums). 

På Arbetsmarknadsenheten får jag svaret av personalen när jag frågar om vad de tror att LSS 

har för bild av dem: 

Ja, att vi har mycket att göra tror jag. Kan uppleva det ibland när de ringer att de kanske inte 

får hjälp direkt […] Det är ju en planering med alla som ska ha hjälp och sen så vill vi ju 

hjälpa alla. Men jag tror ändå att de tycker att vi har en bra service. 

Detta tyder på att man även på Arbetsmarknadsenheten anser sig ha en hög arbetsbelastning. 

Eftersom daglig verksamhet LSS och Arbetsmarknadsenheten inte har någon relation så kan 

det inte uppstå någon asymmetrisk relation.  

Jag kan inte se något som tyder på att de har skilda etiska regler. 

 

Kristinehamn   

Kristinehamn skiljer sig från de två andra kommunerna gällande gemensam chef. Där har de 

en chef för vardera verksamheten. Chefen för daglig verksamhet samt en personal som jobbar 

som arbetscoach inom daglig verksamhet fick jag möjlighet att genomföra intervju med. 

Tyvärr hade inte chefen för Arbetsmarknadsenheten möjlighet att ta emot mig för intervju 

men svarade på mina frågor via e-post. Tyvärr fick jag ingen respons på de frågor som jag 

skickat till personalen på Arbetsmarknadsenheten. 
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Faktorer som gynnar:   

Chefen för Arbetsmarknadsenheten skriver att de till viss del har gemensamma mål som 

förvaltningsövergripande, regelstyrda och så vidare.  Chefen för daglig verksamhet svarar: 

Ja alltså vi jobbar ju med olika lagrum, SoL eller LSS. Så det gemensamma målet är ju att 

hitta sysselsättning/arbete för alla. Anpassat på ett sätt att det faktiskt är möjligt att fullfölja 

och klara av och känna att man får lyckas. Det är ju det gemensamma målet. Sen så ser det 

lite olika ut för merparten av de som får ett LSS-beslut står inte till arbetsmarknadens 

förfogande utan man kanske rent av har provat det. Så målen för oss med LSS kan ju vara att 

få en fungerande sysselsättning, en varaktig sysselsättning. Medan målet för AME kanske är 

att man får en lönebidragsanställning till exempel. Men om man säger att första målet är att 

hitta en anpassad sysselsättning eller arbetsträning som fungerar för individen (Chefen för 

daglig verksamhet LSS, Kristinehamn).  

Det finns inga gemensamma lokaler i nuläget: 

Inga gemensamma lokaler har vi inte utan de har sina (Personal daglig verksamhet LSS, 

Kristinehamn).  

Den politiska ledningen är samordnad.  Den administrativa är till viss del samordnad men 

den är inte samordnad längre ner i verksamheterna. 

Gruppen som startats med samverkan kring deltagare är ny men meningen är att det ska ske 

ett lagarbete, det vill säga samverkan med personal när det gäller placeringar av 

sysselsättning: 

Vi har en relativt färsk grupp nu som har pågått under våren nu här, en mottagningsgrupp 

kallas det. Där lyfter vi ärenden och där sitter representanter från Arbetsmarknadsenheten 

och olika aktörer då i kommunen. Så att man ska kunna lyfta dem som ligger i gränslandet att 

man utvecklats så mycket inom sin dagliga verksamhet att man vill prova på extern placering 

på företag […] Så det har varit mer att man har jobbat i sina olika spår tidigare. Det har inte 

funnits ett forum där man har träffats och där man har diskuterat. För det kan ju lika gärna 

vara så att någon från Arbetsmarknadsenheten att man har någon som kanske inte riktigt 

mäktar med det här lite mera trycket som blir om man ska ha arbetsprövning eller 

arbetsträning. Utan kanske behöver börja i lite mer lugnare format och då inom vår 

verksamhet någonstans (Chefen för daglig verksamhet LSS, Kristinehamn).  
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Men vi hjälper varandra med sysselsättningsplatser, samarbetar kring legoarbeten med mera 

(Chefen för Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn).  

Klara funktionsgränser är enligt chefen för daglig verksamhet i stort sett klart: 

Nu är väl det enda som återstår som jag sa sen tidigare att skriva ner vad de gör och hur det 

går till (Chefen för daglig verksamhet, Kristinehamn). 

Faktorer som hämmar: 

En faktor som hämmar är skilda målsättningar. Och som vi kan se under gynnsamma 

faktorer så finns det en del övergripande mål medan målen skiljer sig åt när det gäller att vad 

sysselsättningen ska leda till. I de flesta fall inom LSS är målet en varaktig sysselsättning 

medan det från AME:s sida är kanske att få en lönebidragsanställning.  

Om man jämför kunskapsgrunden finns det här vissa likheter mellan de båda 

verksamheterna. Chefen för Arbetsmarknadsenheten svarar att personalen är utbildade: 

 beteendevetare, behandlingsassistenter, undersköterskor, fritidsledare och 

yrkes/branschkunniga (snickeri, skogstekniker, agronom). 

Inom daglig verksamhet LSS är det: 

Allt från undersköterskor till stödpedagoger ja folk som har gått olika typer av pedagogiska 

utbildningar, socialpedagog och så vidare (Chefen för daglig verksamhet LSS, Kristinehamn).  

Om jag tittar på ekonomiska intressen och resurser så framkommer att ett hinder i 

samverkan kan vara: 

Anpassningssvårigheter i samband med stram budget små resurser (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn).  

När det gäller den organisatoriska strukturen: 

Ligger i två olika verksamheter inom IFO (Chefen för Arbetsmarknadsenheten, 

Kristinehamn). 

Ansvarsfördelningen har jag tidigare tagit upp under domänkonsensus/domänkonflikt: 

Ansvarsfördelningen, där behöver vi jobba vidare för att det ska bli tydligare men min 

uppfattning är ju att den här gruppen som nu har startat och pågått i några månader att den 
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är öppen för att ta ett stort steg att få det tydligt och klart vem som gör vad (Chefen för daglig 

verksamhet LSS, Kristinehamn). 

På frågan om det är hög personalomsättning får jag svaren: 

Nej, de rekryteringar som vi har gjort det senaste halvåret, dels har vi fått en resursökning i 

budgeten så att vi kunde göra en anställning. Sen har det varit pensionsavgångar och en 

personal som börjat studera till något helt annat. (Chefen för daglig verksamhet LSS, 

Kristinehamn). 

Nej (Chefen för Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn).  

Svaren som jag fått in visar att Arbetsmarknadsenheten har en hög arbetsbelastning. Inom 

LSS framgår inga tydliga uppgifter på detta. 

Anpassningssvårigheter i samband med stram budget och små resurser (Chefen för 

Arbetsmarknadsenheten, Kristinehamn). 

De kan ju ha 350 ärenden medan vi har kanske 15 externa placeringar […] 

Volymskillnaderna är ju enorma och de har en annan rotation (Chefen för daglig verksamhet 

LSS, Kristinehamn). 

Ett exempel på asymmetriska relationer går att se i svaret på frågan om synen på varandra. 

Jag tolkar det så att personalen på daglig verksamhet har känslan att deras deltagare har 

mindre status och är svårare att ha. Det gör att det bland annat är svårt att få tag på 

praktikplatser. 

Vi hamnar ofta längst ner för skolan har praktikplatser, AME ska ha praktikplatser. Vi 

kommer efter dem hela tiden, så för vår del är det bra (syftar på att det är bra med 

mottagningsgruppen) […] Så jag vet inte hur AME egentligen ser, de tror att det är folk som 

ska få utbrott och att de är svåra att ha att göra med. De behöver mycket struktur. Vi kan inte 

ha någon med oss från LSS för då behöver vi stå jämte dem hela tiden. Det är nog mer bilden 

(Personal på daglig verksamhet, Kristinehamn).  

Jag kan inte se några skilda etiska regler utifrån intervjuerna. 
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6. SAMMANFATTANDE ANALYS 

 

I analysen av empirin utgår jag från mina forskningsfrågor. Jag tar hjälp av den 

nyinstitutionella teorin som jag tagit upp i teorikapitlet. I diskussionen har jag egna 

reflektioner av analysen.  

6.1 Analys samverkan 

Samverkan ser olika ut i de olika kommunerna. Hagfors samverkar främst när det gäller 

arbetsuppgifter, Kristinehamn när det gäller placeringen av externa platser och Grums 

samverkar inte alls. Kommunerna anser att legitimiteten är hög. Gällande domänkonsensus, 

som enligt Grape (2006) uppstår om aktörerna kommer överens om vem som skall göra vad 

inom ett verksamhetsområde, så anser två av de tre personer som intervjuades i Hagfors att 

man var överens. I Grums är det två parallella spår så där finns ingen konkurrens och man är 

överens om vem som gör vad. I Kristinehamn behöver det jobbas vidare med att få klart vem 

som ska göra vad. 

6.2 Diskussion samverkan 

Jag ser att den utvecklingen som har skett i samhället med allt fler som inte kommer in på den 

ordinarie arbetsmarknaden har gjort att kommunerna börjat se sig om efter olika lösningar för 

samverkan. I Hagfors som sedan tidigare haft samarbete kring arbetsuppgifter blev det en 

naturlig lösning för dem. I Kristinehamn har den ”nya målgruppen” (de som inte vill eller inte 

kan vara i den traditionella dagliga verksamheten) ökat så att kommunen börjat se på 

samverkan kring att få ut flera deltagare på extern sysselsättning. Grums har nyligen utvecklat 

den traditionella dagliga verksamheten från att ha varit i en lagerlokal till att fått nya lokaler 

med mer varierande uppgifter så de har inte kommit så långt ännu att behovet av samverkan 

uppstått. De kan dock se att efterfrågan på externa platser ökar. Det är ingen av de studerade 

kommunerna som samverkar i flera områden som till exempel delad ledning, lokal, 

arbetsuppgifter och personal.  

6.3 Analys hinder 

I Hagfors framkommer att personalens inställning kan innebära ett hinder samt att 

informationen var bristfällig till en början. Skillnader i kunskapen om brukarna och 

kunskapen om varandras verksamheter kunde också ses som ett hinder, det framkommer från 

alla tre kommunerna. Inom LSS ökar målgruppen som står närmare arbetsmarknaden och inte 
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passar eller vill vara inom den traditionella dagliga verksamheten. De ekonomiska resurserna 

framkommer som ett hinder i Kristinehamn.  

6.4 Diskussion hinder 

Personalens inställning framkommer som ett hinder i Hagfors och jag tror att det kan hänga 

ihop med information inför sammanslagningen. Personalens inställning kan grunda sig i 

okunskap om varandras deltagare samt okunskapen om varandras verksamheter. Inom LSS 

ökar den nya målgruppen och de har svårt att hitta lämpliga platser. Själv tror jag inte att den 

nya målgruppen bara har dykt upp utan att den funnits förut fast då med stöd från 

Arbetsförmedlingen. I och med att fler fått diagnoser och att det är fler som inte klarar av 

grundskolan gör att de inte skrivs in på Arbetsförmedlingen utan hänvisas till LSS. De 

ekonomiska resurserna framkommer som ett hinder i Kristinehamn. Inom LSS brukar man ha 

en i förväg fastställd budget när sedan deltagarantalet ökar så är det svårt att få till nog med 

resurser för att verkställa detta med god kvalité. Budgeten för Arbetsmarknadsenheten är 

uppbyggd i Kristinehamn så att den är baserad på att de ska få in en viss summa på interna 

tjänster som ska finansiera deltagare som de har avtal med från Arbetsförmedlingen. Om 

sedan trycket från LSS och Individ-och familjeomsorgen ökar är det svårt att få ihop de 

ekonomiska resurserna. 

6.5 Analys möjligheter 

Kommunerna ser flera möjligheter med samverkan. En av dem är lagarbete personalmässigt, 

att de hjälps åt om någon är sjuk och att de kan placera deltagare hos varandra. Samverkan 

kring arbetsuppgifter. De ser också möjligheten för att kvalitén för deltagaren höjs när 

individen sätts i fokus och det finns bredare utbud. Möjligheten till samordnad 

kunskapsförmedling och kompetensutveckling framkommer.  

6.6 Diskussion möjligheter 

Möjligheten till samverkan med personal och med arbetsuppgifter ser kommunerna och det i 

sin tur gör ju att de ekonomiska möjligheterna ökar som jag ser det. Kvalitén för deltagaren 

och det bredare utbudet gör att det går att finna en plats anpassad tidsmässigt och 

uppgiftsmässigt. De deltagare som behöver mer stöd kan få stöd i någon av LSS-

verksamheterna. De som behöver något annat än den traditionella dagliga verksamheten som 

finns idag har möjlighet till att utvecklas inom någon av Arbetsmarknasenhetens 

verksamheter eller på någon extern sysselsättning. Möjligheten till samordnad 
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kunskapsförmedling och kompetensutveckling är en viktig del som även gör att personalen får 

liknande kunskapsgrund och en samsyn kring deltagare och arbetssätt.  

6.7 Analys gynnsamma och hämmande faktorer 

 

  Hagfors Grums Kristinehamn 
   Faktorer som gynnar samverkan       
   Gemensamma mål       
 

  Ja 

Gemensamma lokaler       
 

  Nej 

Samordnad administration och politisk 
ledning       

   Lagarbete       
   Klart definierade funktionsgränser        
   samt huvudmannaskap       
   Faktorer som hämmar samverkan       
   Skilda målsättningar       
   Olika kunskapstraditioner       
   Ekonomiska intressen       
   skilda etiska regler       
   Olika organisatoriska strukturer       
   Oklar ansvarsfördelning       
   Assymetriska relationer       
   Dålig samordning       
   Hög personalomsättning       
   Hög arbetsbelastning       
    

Kommentarer: 

 

Hagfors: Uppfyller 3 av 5 faktorer som gynnar samverkan. 3 av 10 faktorer som hämmar 

samverkan kan ses. Så totalt av femton faktorer så är 10 positiva och 5 negativa. 

Grums: Uppfyller 1 av 5 faktorer som gynnar samverkan.  6 av 10 faktorer som hämmar 

samverkan kan ses. Så totalt av femton faktorer så är 5 positiva och 10 negativa. 

Kristinehamn: Uppfyller 4 av 5 faktorer som gynnar samverkan. 6 av 10 faktorer som 

hämmar samverkan kan ses. Så totalt av femton faktorer så är 8 positiva och 7 negativa. 

 

6.8 S Diskussion gynnsamma och hämmande faktorer 

Om jag ser på sammanställning av de faktorer som enligt Danemark och Kullberg (1999) 

gynnar respektive hämmar samverkan så skulle Hagfors vara den som ligger bäst till gällande 
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samverkan. Följt av Kristinehamn och sedan Grums som endast har 1 av 5 faktorer som 

gynnar samverkan. Grums har också 6 av 10 faktorer som hämmar samverkan. Detta tycker 

jag kan ses lite märkligt eftersom de har samma enhetschef. Det kan också ha att göra med att 

de inte kommit lika långt i utvecklingen av daglig verksamhet och att behovet av externa 

platser inte har varit stort.  

Av de faktorer som gynnar samverkan tror jag att gemensamma lokaler har en stor inverkan 

för att få optimal samverkan. Det är viktigt att den gruppen inom LSS som står närmast 

arbetsmarknaden samt Arbetsmarknadsenheten delar lokaler. Detta gör att det är lättare att 

samverka kring lagarbete som personal och arbetsuppgifter. Även inventarier och material 

kan utnyttjas av båda verksamheterna. Steget för deltagaren blir inte så stort av att gå från den 

ena verksamheten till den andra vilket gör att det gemensamma målet med att få deltagaren ut 

i sysselsättning/arbete ökar. Gemensamma lokaler ökar förutsättningarna till en gemensam 

administration samt att gemensamt göra upp klara definierade funktionsgränser och 

huvudmannaskap. 

Ekonomiska intressen tror jag har stor betydelse av de hämmande faktorerna. För att ha ett 

samarbete kring deltagare måste det finnas en lösning i hur budgeten är uppbyggd samt att det 

finns en klar ansvarsfördelning. För hur som helst så innebär det en extra kostnad om man tar 

emot en deltagare från den andra verksamheten. Asymmetriska relationer är viktigt så att inte 

den ena gruppen känner sig underlägsen i form av till exempel mindre resurser gällande tid, 

personal, kunskap, pengar och uppmärksamet. 

 

 

 

 

 

 

 



- 43 - 
 

7. SLUTDISKUSSION 

 

I detta avsnitt sammanfattar jag min reflektion av analysen. 

Det området som jag kan se störst samverkansmöjligheter är kring den målgruppen som jag 

tidigare talat om, de som från LSS står närmare arbetsmarknaden och de som på 

Arbetsmarknadsenheten inte riktigt kommer in på arbetsmarknaden. Jag kan också se det 

inom den traditionella dagliga verksamheten men då är det mer samverkan kring 

arbetsuppgifter som jag tänker på.  

För att få till en samverkan som fungerar krävs en planering som inte bara omfattar de högre 

tjänstemännen utan även de som jobbar längst ner i verksamheterna. Det gör att personalen får 

större förståelse både för varandra och för förändringen vilket minskar motståndet och ökar 

möjligheten till en lyckad samverkan. Att verksamheterna tillsammans tar upp mål och gör 

upp funktionsgränser samt huvudmannaskap. Gemensamma lokaler är nödvändigt för att 

samverkan ska fungera fullt ut. Du får annars inte känslan av samhörighet och minskar risken 

för att det blir vi och de.  

De ekonomiska intressena måste lösas antingen med gemensam ekonomi eller tydliga 

riktlinjer. Detta kan annars orsaka konflikter som hämmar samverkan. För att öka förståelsen 

för varandras verksamheter och inte skapa avundsjuka och konflikter krävs kunskap och 

information om varandras verksamheter samt gemensam fortbildning. De jobbar trots allt 

utifrån två olika logiker. Som jag kan se det så arbetar Arbetsmarknadsenheten enligt avtal 

med Arbetsförmedlingen och därmed utifrån en arbetsmarknadspolitisk logik, det vill säga att 

de jobbar mot arbete. Daglig sysselsättning däremot arbetar utifrån lagstiftningen i LSS och 

därmed utifrån en habiliterande logik, det vill säga att de jobbar mot att få en så hög förmåga 

som möjligt med tanke på sina egna förutsättningar.  

Flera av de hinder som framkommer ser jag istället påverkar oss till att utveckla och förändra 

verksamheterna i en positiv riktning där vi bland annat tar till vara på den kompetensen och 

arbetsuppgifter som finns i båda verksamheterna LSS daglig verksamhet och 

Arbetsmarknadsenheten. Detta gör att vi ökar förutsättningarna för att nå målet med att få ut 

fler i sysselsättning och arbete. Storleken på kommunerna har också betydelse och fördelen 

med en samverkan ser jag främst i de mindre kommunerna där de inte har samma möjlighet 

att specialisera sig på olika områden och nivåer inom LSS.  
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Jag ser främst möjligheter med en samverkan och tror att vi i framtiden kommer att se 

samverkan på flera plan. 

7.1 Framtida forskning 

 

Jag har i den här forskningen jämfört tre olika kommuners dagliga verksamhet samverkan 

med Arbetsmarknadsenheten. Det visar sig att samverkan utvecklats på olika sätt eller inte 

utvecklats alls. Frågan som jag ställer mig är om det finns kommuner i Sverige som uppnått 

samverkan på flera plan? Det vill säga genom gemensam ledning, gemensam ekonomi, 

gemensamma lokaler och gemensamma arbetsuppgifter och sedan jämföra de med Danemark 

och Kullbergs (1999) faktorer som gynnar respektive hämmar samverkan. Detta skulle kunna 

vara en utgångspunkt i vidare forskning.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide chefer inom Arbetsmarknadenheten eller daglig verksamhet LSS 

 

Tackar först för att jag får komma och göra intervjun. Berättar sedan syftet med intervjun. 

1. Har du några frågor innan vi startar? 

2. Hur länge har du arbetat som chef inom denna verksamhet? 

3. Har du jobbat med något annat innan? 

4. Vad har du för akademisk bakgrund? 

5. Hur ser relationen ut organisatoriskt mellan daglig verksamhet och 

Arbetsmarknadsenheten idag? 

6. Hur mycket samverkar ni mellan verksamheterna? 

7. Vilka övergripande mål har ni? (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) 

8. Om inte, vad skiljer dem åt? 

9. Inom vilka arbetsområden samverkar ni? 

10. Hur/på vilket sätt samverkar ni? (gemensamma lokaler, administration, lagarbete, 

utbildning och så vidare) 

11. Hur ser ansvarsfördelningen ut när ni samverkar? 

12. Hur enkelt är det att fördela ansvaret mellan er? 

13. Känns fördelningen rättvis? 

14. Vilken kunskapsgrund har ni inom (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten)? 

15. Hög personalomsättning? 

16. På vilket vis har du inflytande över verksamheten? 

17. Finns det några bestämmelser om samverkan? 

18. Om bestämmelser finns, från vem kommer dessa? 

19. Ser du några möjligheter med samverkan? 

20. Ser du några hinder i samband med samverkan? 

21. Upplever du att det förekommer konflikter i samverkan? 

22. I så fall hur tar sig dessa konflikter i uttryck? 

23. Vilken legitimitet anser du att (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) har 

gällande utförande av sysselsättning för de som står längre från arbetsmarknaden? 

24. Vilken bild tror du att (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) har av er? 

25. Tror du att samverkan kan förbättras och i så fall hur? 

26. Om inte, varför tror du inte att den kan förbättras? 

Jag sammanfattar. 

27. Har du något mer att tillägga? 

28. Om det uppstår fler frågor kan jag då återkomma till dig via e-post? 

Tack för att jag fick komma! 

 



 
 

BILAGA 2 

Intervjuguide för personal som jobbar som handledare till deltagare inom 

Arbetsmarknadsenheten eller daglig verksamhet LSS 

Tackar först för att jag får komma och göra intervjun. Berättar sedan syftet med intervjun. 

29. Har du några frågor innan vi startar? 

30. Hur länge har du jobbat inom daglig verksamhett LSS/Arbetsmarknadsenheten? 

31. Har du jobbat med något annat innan? 

32. Vad har du för akademisk bakgrund? 

33. Hur ser relationen ut organisatoriskt mellan daglig verksamhet och 

Arbetsmarknadsenheten idag? 

34. Hur mycket samverkar ni mellan verksamheterna? 

35. Vilka övergripande mål har ni? (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) 

36. Hur väl stämmer de överens med den andra verksamheten?(daglig 

verksamhet/Arbetsmarknadsenheten). 

37. Inom vilka arbetsområden samverkar ni? 

38. Hur/på vilket sätt samverkar ni? (gemensamma lokaler, administration, lagarbete, 

utbildning och så vidare) 

39. Hur ser ansvarsfördelningen ut när ni samverkar? 

40. Hur enkelt är det att fördela ansvaret mellan er? 

41. Känns fördelningen rättvis? 

42. Vilken kunskapsgrund har ni inom (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten)? 

43. Hög personalomsättning? 

44. Känner du att ni inom (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) har inflytande 

över samverkan? 

45. Finns det några bestämmelser om samverkan? 

46. Om bestämmelser finns, från vem kommer dessa? 

47. Ser du några möjligheter med samverkan? 

48. Ser du några hinder i samband med samverkan? 

49. Upplever du att det förekommer konflikter i samverkan? 

50. I så fall hur tar sig dessa konflikter i uttryck? 

51. Vilken legitimitet anser du att (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) har 

gällande utförande av sysselsättning för de som står längre från arbetsmarknaden? 

52. Vilken bild tror du att (daglig verksamhet/Arbetsmarknadsenheten) har av er? 

53. Tror du att samverkan kan förbättras och i så fall hur? 

54. Om inte, varför tror du inte att den kan förbättras? 

Jag sammanfattar. 

55. Har du något mer att tillägga? 

56. Om det uppstår fler frågor kan jag då återkomma till dig via e-post?  

Tack för att jag fick komma! 


