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1 Inledning 

1.1 Välfärdsinsatser och behov av samverkan  
Människors behov av välfärdsinsatser har i vissa fall sitt ursprung i en komplex orsaksbild där 
medicinska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade orsaker interagerar med varandra. 
Komplexiteten i de stöd och serviceinsatser som behövs för att människors egna resurser ska 
frigöras uppfattas ha ökat vilket ställer stora krav på de välfärdsinsatser som ges. Frågor har väckts 
kring huruvida olika välfärdsinsatser fungerar på ett optimalt sätt för de människor som är i störst 
behov av insatser.  För att lösa komplexa problemställningar och undvika resurskrävande och 
kortsiktiga lösningar behövs många gånger en samverkan mellan olika instanser. Insatsernas 
organisering och genomförande uppfattas dock inte alltid underlätta denna process. Med komplexa 
behov som omfattar flera samtidiga insatser riskerar även ansvarsfrågan mellan olika aktörer att bli 
otydlig. Detta innebär i sin tur en potentiell risk att vissa delar av individers behov faller i en gråzon 
mellan olika aktörers verksamhet och ansvarsområden. Som ett led i att bättre försöka möta 
människors komplexa behov och i syfte att mer effektivt använda välfärdsresurser har ökad grad 
av samverkan mellan välfärdsaktörer framförts som en del av lösningen. 

1.2. Myndighetssamverkan genom finansiell samordning 

1.2.1 Flerfaktoriella incitament för samverkan mellan välfärdsaktörer 
Demografiska förändringar, arbetsmarknadsförändringar, förändringar i sjukdoms- och 
ohälsopanorama liksom förändringar i social problematik är exempel på faktorer som kontinuerligt 
bidrar till en förändring av människors behov och därmed också efterfrågan på välfärdsinsatser. 
Att samverkan mellan olika instanser alltmer efterfrågas kan ses som en konsekvens av de 
multifacetterade behov som insatserna förväntas svara mot.  Betoningen på samverkan kan också 
ses i ljuset av den utveckling som skett inom välfärdsområdet mot en högre grad av specialisering 
av professioner och tjänster. Utvecklingstrenden har länge varit differentiering av funktioner, 
uppgifter och ansvar inom olika verksamhetsområden liksom mellan olika instanser inom 
välfärdsområdet. Komplexa behov kräver specialiserad kompetens där en allt mer differentierad 
funktionsindelning av exempelvis personal eller enheter också delvis blir funktionell. 
Organisationsforskare har dock pekat på att denna typ av specialisering innebär en risk för 
uppsplittring och fragmentisering av ansvar. Översatt till välfärdsområdet kan detta innebära att 
människor vars behov inte helt faller inom de specialiserade områdenas utpekade kompetens- och 
ansvarsområden riskerar att ”falla mellan stolarna” alternativt tvingas in i en cirkulerande process 
där olika insatser erbjuds av olika instanser (Andersson 2010).  

En annan orsak till att samverkan ofta efterfrågas är enligt Uhr att samverkan som begrepp fått en 
positiv värdeladdning som signalerar ansvarstagande och rationell hantering (Uhr 2011). Axelsson 
& Bihari Axelsson pekar även på samverkan som en trend där organisationer och institutioner 
tenderar att kopiera varandras organisering och genomförande i syfte att få legitimitet vilket ses 
som ytterligare en orsak till att samverkan ofta framförs som svar på en stor mängd välfärdsfrågor 
(Axelsson 2013).   

1.2.2. Framväxt av formaliserad samverkan 
Samverkan mellan välfärdsaktörer har skett i olika former under lång tid även om samverkan idag 
beskrivs som något av en trend. Informationsinhämtning eller möten mellan professionella från 
olika myndigheter i syfte att uppnå bättre eller snabbare lösningar på de behov som presenteras har 
använts under lång tid. I början av 1990-talet visade dock ett antal utredningar att verksamheter 
inom välfärdsområdet inte fungerade optimalt sett till de behov som insatserna skulle svara mot. 
Utredningarna pekade på att den sektorisering som hade vuxit fram under 1970–80-talet innebar 
att verksamheterna i relativt låg grad utgick från de sökandes perspektiv och snarare var orienterade 
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och organiserade utifrån ett verksamhetsperspektiv. Enskildas behov hanterades inte utifrån en 
samlad behovsbild utan behoven separerades utifrån varje enskild verksamhets ansvarsområde. Ett 
gemensamt ansvar för enskildas samlade behov av stöd och service saknades. En av de utredningar 
som pekade på behovet av bättre samordning var sjuk- och arbetsskadekommitténs slutbetänkande 
kring området arbetslivsinriktad rehabilitering (SOU 1996:113). Den bärande idén för ökad 
samordning mellan involverade verksamheter var att i högre grad utgå från de sökandes eller 
användarnas behov och perspektiv istället för att bygga insatser utifrån myndighetsspecifika 
verksamheter. I klartext handlade detta om att verksamheten behövde anpassas bättre till 
människors mångfacetterade behov där lösningar ofta kräver samtidiga insatser från flera 
myndigheter.  

1.2.3. Från SOCAM till FINSAM 
I början på 90-talet inleddes en rad olika försök att öka den formella samverkan mellan olika 
instanser inom rehabiliteringsområdet. Försöken innebar en betoning på ökat samarbete mellan 
professionella, liksom mellan organisationer. I första hand innefattades samverkan mellan Hälso- 
och sjukvården, Försäkringskassan (socialförsäkringen) och socialtjänsten vilket då också innebar 
samverkan mellan olika organisatoriska nivåer i form av lokal kommunal nivå (socialtjänst), regional 
nivå (hälso- och sjukvård) och statlig nivå (Försäkringskassan). 

Ytterligare ett steg mot ett mer organiserat arbete för formaliserad samverkan startade i mitten på 
90-talet. Lag (1994:566) om lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan 
socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst (SOCSAM) från 1994 syftade till att erbjuda 
förbättrade välfärdsinsatser för den enskilde samt att minska samhällets kostnader (Hultberg 2005). 
SOCSAM gav möjlighet till att resurser från socialtjänsten, Försäkringskassan och sjukvården lades 
samman i syfte att kunna erbjuda förbättrade insatser. Istället för att verksamheten utgick från 
respektive verksamhets inre organisering skulle den istället organiseras utifrån den enskildes 
samlade behov och på så sätt också motverka att enskilda tvingades cirkulera runt mellan olika 
instanser. Försäkringskassans verksamhet samordnades med sjukvårdens och socialtjänstens 
verksamhet och på försök gavs möjlighet att även ingå i en ekonomisk samverkan. 
Arbetsförmedlingen var inte inkluderad i det finansiella samverkansarbetet i SOCSAM men 
myndigheten ingick på flera orter i praktiken i samverkansarbetet kring enskildas rehabilitering 
(Bihari-Axelsson 2009, Andersson 2014).   

Med stöd i SOCSAM genomfördes försöksverksamheter mellan 1994-2003 på följande orter; 
Finspång, Gotland, Grästorp, Haninge, Göteborg (Hisingen), Malmö (Hyllie), Laholm och 
Stenungsund. I efterföljande utvärderingar av försöksverksamheterna lyftes vikten av en tydlig 
struktur för samverkan med den enskildes behov i centrum liksom behovet av gemensam politisk 
styrning för att ge legitimitet till verksamhetssamverkan (SOU 2000:78). Utvärderingarna pekade 
också på behovet av gemensamma resurser för att åstadkomma ett gemensamt ansvarstagande 
(Riksförsäkringsverket 2001).  

Utifrån dessa erfarenheter från SOCSAM inkluderades senare även Arbetsförmedlingen i 
samverkan.  Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM) 
uttrycker att finansiell samordning får bedrivas inom ett samordningsområde mellan 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting för att kunna uppnå en effektiv 
resursanvändning. Ett samordningsområde kan omfatta en eller flera kommuner eller delar av en 
kommun. Insatserna ska riktas till individer som har ett behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och ska syfta till att individer uppnår eller förbättrar sin förmåga att 
förvärvsarbeta.  

Önskemålet är att samordning av insatser ska bidra till att förhindra att enskilda hamnar i 
”rundgång” mellan olika instanser eller ”mellan stolarna”. FINSAM lagen är inte tvingande men 
skapar möjlighet för involverade parter att poola resurser för särskilda områden. Parternas 
kompetenser ställs till gemensamt förfogande och de totala kostnaderna förväntas minska. Detta 
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genom att en gemensam organisatorisk struktur kan användas för att arbeta med en gemensam 
fråga vilket kan effektivisera resursanvändning (Hultberg, Glendinning et al. 2005).  Finansiell 
samordning kan på så sätt bidra till möjligheter och incitament att utveckla och pröva nya former 
för organisering och arbetssätt. 

En av SOCAM försökets lärdomar var behovet av en tydlig struktur för samordning mellan 
involverade parter. Inom ramen för FINSAM gavs därför möjligheten att bilda lokala 
samordningsförbund. 

1.2.4. Samordningsförbund – en facilitator för samverkan 
FINSAM-lagstiftningen ger utrymme för en formaliserad men icke-tvingande samverkansmöjlighet 
mellan Försäkringskassa, Arbetsförmedling, region (landsting) och kommuner inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet utifrån lokala förutsättningar och behov (Statskontoret 2005:10). 
Tillsammans bildar parterna ett Samordningsförbund där det gemensamma ansvarstagandet för 
lokala insatser kan utvecklas. De insatser som den finansiella samordningen ska avse ska rikta sig 
till personer som är i behov av rehabiliteringsinsatser för att kunna utföra förvärvsarbete eller är i 
behov av att förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Vidare så ska de personer som 
insatserna avser ha behov av samordnade rehabiliteringsinsatser.  

Finansiering av samordningsförbundens verksamhet sker via gemensamt ansvar av de ingående 
verksamheterna. Fördelningsnyckeln är att staten via Försäkringskassan ansvarar för 50 % av 
finansieringen, regionen ansvarar för 25 % och ingående kommuner ansvarar för resterande 25 %.  
Enligt Handbok för samordning framgår att ”Samordningsförbund kan finansiera (alla) 
rehabiliteringsinsatser som de samverkande parterna bedriver eller tillhandahåller inom parternas 
samlade ansvarsområde”. Dessa insatser kan vara av strukturell art såsom utbildningsinsatser, av 
förberedande art i form av olika kartläggningar och utredningar eller ha en mer direkt karaktär i 
form av exempelvis olika individinsatser (Nationella Rådet för finansiell samordning 2016). Ett 
samordningsförbund får dock inte besluta i frågor som innefattar myndighetsutövning eller som 
avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda (2003:1210).  ”Insatserna syftar ofta till att 
samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad 
effektivitet” (FINSAM).   

Samordningsförbundens uppgift är att besluta om den finansiella samordningens mål och riktlinjer 
liksom hur de ekonomiska medlen ska användas. Vidare att finansiera insatser som avser ovan 
nämnda målgrupp samt att följa upp de rehabiliteringsinsatser som genomförs utifrån FINSAM-
lagstiftningen (2003:1210).  Enligt lagstiftningen framgår även att samordningsförbund ska stödja 
samverkan mellan parterna. Samverkan är ett eget mål och ska inte enbart förstås som ett led i att 
åstadkomma förbättrade rehabiliteringsinsatser för enskilda. ”Ett samordningsförbund kan ses 
som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att 
verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie 
samverkansverksamhet” (FINSAM).  I Statskontorets rapport ”Behov av en mer sammanhållen 
statlig styrning” (Bilaga 2) beskrivs att ett antal tillfrågade projekt anser att det inom ramen för 
FINSAM har varit möjligt att etablera en modell för samverkan där gemensamma arenor och 
relationer med en tydlig ansvarsfördelning beskrevs som bärande faktorer (2016:26 Bilaga 2). 
 

I Försäkringskassans uppföljning av samordningsförbundens insatser för 2016 framgår att 54 % av 
de rapporterade 1133 insatserna som finansierats var individinriktade och resterande 46 % hade 
mer en strukturövergripande karaktär där insatser avsåg utbildning till myndighetspersonal 
avseende målgruppers behov med syfte att på så sätt främja myndigheternas samverkan 
(Försäkringskassan 2017).  
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1.3 Uppdrag och syfte 
Utvärderingsuppdraget har avsett följeforskning av ett antal insatser som finansieras inom ramen 
för Samordningsförbundet Hallands (SFH) verksamhet. SFH beskriver förbundets huvuduppdrag 
som ett arbete med tre fokus; ”att hjälpa enskilda individer till ett bättre liv, att utveckla metoder 
så att myndigheter ska samarbeta på ett enklare sätt samt att ta vara på kunskaper och sprida dem 
till flera”.  Fokus för uppdraget har varit fem olika insatser, med syfte att stödja personer som av 
olika skäl står långt ifrån arbetsmarkanden, som SFH i samverkan med involverade parter beviljat 
medel med stöd av FINSAM. 

Följeforskningen har genomförts av ett utvärderingsteam vid Högskolan i Halmstad på uppdrag 
av SFH. Utvärderingstiden avser perioden september 2013 till juni 2017. Insatserna har följts av 
utvärderingsteamet under olika lång tid, från ett till tre år. 
 
Tabell 1. Insatser genomförda inom ramen för SFH som ingått i utvärderingsuppdraget 

Insats Ort  Period 

Salut Halmstad 2013-03-01 – 2016-03-31  

Steget Vidare Varberg 2012-11-01 – 2014-12-31  

Individsamverkan Falkenberg 2013-05-15 – 2015-12-31¹  

Individsamverkan Kungsbacka 2013-09-01– 2015-12-31¹ 

Individsamverkan  Halmstad/Hylte 2014-01-01 – 2016-12-31¹ 

¹I slutet av 2015 förlängdes tiden för de tre individsamverkansteamen (IST) fram till 2017-12-31. Dessa tre IST samt 
även IST Laholm och Varberg har från 180101 förlängts tillsvidare. Utvärderingsuppdraget har enbart avsett 
ovanstående insatsers första verksamhetsperiod.  

 
Utvärderingsuppdraget i ovan fem insatser har avsett att samla in erfarenheter och underlätta 
tillvaratagande av kunskap och resultat. Detta har skett genom följeforskning och lärprocesser 
genom workshops och analysseminarier i projektens styrgrupper och SFH styrelse.  Workshops 
och analysseminarier har även genomförts där teamkordinatorer, representanter från 
handledarteam och handläggare deltagit. 
 
Uppdraget fokuserade under perioden 2013-2016  på  

• att ta fram kunskap om insatsernas mervärden för organisationerna och SFH 

• att återkoppla kunskapen till insatsernas styrgrupper för metod- och projektutveckling 

• att återkoppla kunskapen till medverkande organisationer och SFH:s styrelse för 

verksamhetsutveckling 

• att organisera innovationsdrivande lärprocesser  

Utvärderingsuppdraget har kontinuerligt redovisats i ett 15-tal delrapporter till SFH där de olika 
insatsernas aktuella process beskrivits och analyserats.  
 
I det fortsatta utvärderingsuppdraget för perioden 2016-2017 ingick vidare att ta fram en 
analysmodell för uppföljning, styrning, måluppfyllelse och implementeringsförmåga. Modellen är 
ämnad att vara en del av SFH fortsatta uppföljnings- och utvecklingsarbete. Modellen pilottestades 
under hösten 2017 och är tänkt att fullskaligt kunna användas av SFH från våren 2018. 
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Följeforskningsuppdraget har utgått från en bearbetad teoretisk modell som tidigare beskrivits och 
använts inom organisationsforskning. Modellen förankrades då utvärderingsuppdraget inleddes i 
förbundets styrelse, med förbundschef, samt med insatsernas styrgrupper.   

 

Figur 1. Bearbetad modell utifrån Svensson & von Otter, 2000, Brulin & Svensson, 2011. 

Utgångspunkten för modellen är att det finns svårigheter för verksamheter inom välfärdsområdet 
att samordna sina insatser för de personer som är i behov av ett samlat stöd. Med utgångspunkt i 
denna utmaning skapas nya insatser för att arbeta fram arbetssätt och samarbetsformer som sedan 
ska överföras till och utveckla ordinarie verksamhet. Tidigare forskning har dock visat att de 
resultat (samarbetsformer och arbetssätt) som genereras genom temporära insatser, ofta inte 
överförs till den ordinarie verksamheten utan upphör när de tillfälliga ekonomiska medlen tar slut, 
vilket ofta får till följd att viktiga lärdomar inte förs över från den tillfälliga insatsen till de ordinarie 
verksamheterna.   

Syftet med denna slutrapport är tvådelat: dels att, utifrån tidigare forskning, belysa specifika 
kunskapsområden som kan vara relevanta för insatser och samverkansprocesser inom SHFs 
verksamhet samt dels att belysa några specifika aspekter som framkommit i 
följeforskningsuppdraget som bedöms kunna vara angelägna för SFH´s framtida insatsprocesser. 

I rapporten beskrivs nedan ett antal kunskapsområden som har relevans för exempelvis områdena 
samverkan, projektarbete, implementering och styrning/ledning och som kan användas för 
kompetensutveckling av chefer, ledare och ansvariga inom Samordningsförbundets verksamhet.  
Innehållet i kunskapsområdena kan även användas i lärprocesser inom ordinarie verksamhet.  

  

Ordinarie 
verksamhet

Tillfällig insats
Pröva ny 

samarbetsform och 
nya arbetssätt

Problem, 
behov

Lära, 
utveckla



 

Sida 8(42) 
 

2. Kunskapsområden  

Med utgångspunkt i modellen i fig. 1 beskrivs i detta avsnitt ett antal kunskapsområden som är 
relevanta med avseende på samverkan mellan olika aktörer kring välfärdsinsatser. Delar av den 
kunskap som beskrivs nedan kommer även att användas i en övergripande analys av de insatser 
som utvärderingsuppdraget omfattat.  
 

2.1 Samverkan 

2.1.1 Ett mångfacetterat begrepp  
Begreppet samverkan ses ofta som ett nyckelbegrepp i moderna välfärdsinsatsers organisering och 
språkbruk. Politiker, myndigheter och forskare beskriver samverkan mellan välfärdsaktörer som ett 
givet svar på problemlösning av ärenden med hög komplexitet. Samverkan framställs ibland också 
som det ”automatiskt dominerande problemlösningsalternativet då det uppstår gnissel i 
samhällsmaskineriet” (Uhr 2011). Den allt tydligare betoningen på samverkan reflekterar också en 
bild av att berörda aktörer inte i tillräcklig grad, inom ramen för sin ordinarie verksamhet, arbetar 
tillsammans utan bedriver sin verksamhet i fragmenterade och i vissa avseenden ineffektiva 
stuprörskonstruktioner. Som en konsekvens av att detta riskerar personer som behöver 
samordnade insatser av flera aktörer att falla mellan stolarna (Walter 2000, Longoria 2005). 

Komplexiteten i det moderna samhället beskrivs alltså ha medfört att olika samhällsaktörer blivit 
alltmer beroende av varandra för att kunna ge medborgarna tillfredsställande stöd och service. I 
linje med detta krävs och efterfrågas arenor och regelverk som stödjer incitament för samverkan 
(Hupe 2014). Enligt Lægreid (2015) ses samverkan som ett instrument för att lösa så kallat svåra 
eller komplexa problem dels utifrån att samverkan väcker en förväntan om att man genom att låna 
kunskaper till varandra, har större chans att finna en specifik lösning eller rätt lösning på problemet. 
Samverkan väcker också förväntan om att en implementering av de metoder eller lösningar 
aktörerna samverkat kring, har större utsikter att kunna bli bestående och permanentas (Laegreid, 
2015).  

Begreppet samverkan kan, enkelt uttryckt, sägas handla om att något sker tillsammans dvs. 
välfärdsaktörer verkar tillsammans. Samverkan är emellertid inte enkelt att beskriva och definiera. 
Inom litteraturen används exempelvis orden samordning, samarbete och samverkan omväxlande. 
Andersson anger att begreppet samordning hänvisar till resurser, medan samarbete hänvisar till 
professionssamarbeten och slutligen samverkan avser organisationer (Andersson, 2016).  

Redan i tidiga definitioner beskrivs samverkan handla om gemensamma ansträngningar där 
samverkansparter delar resurser för att nå ett eller flera gemensamma mål (Mattessich & Monsey, 
1992). Vidare att samverkan förmår åstadkomma resultat som en enskild aktör inte skulle kunnat 
ha åstadkommit själv och där resultatet av samverkan beskrivs i termer av en synergieffekt dvs. en 
helhet som blir mer än de separata delarna tillsammans (Graham 1999).  Longoria pekar också på 
att samverkansbegreppet tidigt förknippats med en förväntan om att samverkan som arbets- och 
organisationsform ska åstadkomma positiva resultat (Longoria 2005). I en senare definition 
beskriver Verhoest & Bouckaert (2005) samverkan som en ändamålsenlig anpassning av uppgifter 
och insatser av enheter eller aktörer i syfte att uppnå ett definierat mål (Lægreid 2015).  

Andersson (2016) pekar på att denna typ av ändamålsenlig samverkan kan motiveras utifrån olika 
grund hos de aktörer som samverkar (samarbetar, samordnar); en instrumentell, normativ, eller 
värdebaserad grund. En instrumentell grund kan exempelvis utgå ifrån insikten att den egna 
myndighetens organisering och reglering inte är optimal för att lösa vissa frågor. Ett exempel, med 
anknytning till den verksamhet som beskrivits ovan relaterat till FINSAM lagstiftningen, skulle 
kunna vara insatser för personer med mångfacetterade behov där man identifierat ett behov av fler-
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organisationsinsatser. Fokus på samverkan har också påverkats av den utveckling som setts inom den 
offentliga sektorn mot en allt högre grad av specialisering inom välfärdsaktörers verksamhet.  

2.1.2 Samverkan - gränsöverskridande verksamhet 
Samverkan förutsätter en gränsöverskridande hållning och verksamhet. Samverkan förutsätter i 
någon mån att medarbetare rör sig över den egna verksamhetens gräns i syfte att genomföra eller 
åstadkomma en gemensam insats. Genom uppgifts- och ansvarsbeskrivningar samt tydliga 
målformuleringar tydliggörs interorganisatoriska gränser som bidrar till att upprätthålla och 
vidmakthålla (organisationers) identitet. På detta sätt tydliggörs vilka kompetenser, 
uppgiftsområden och resurser som ligger innanför respektive utanför organisationen och vad den 
egna organisationen förväntas leverera i form av stöd eller service. Då gränsen för det egna 
uppdraget tydliggörs, tydliggörs även en begränsning av det egna ansvaret. Löfström tar upp att 
förutsättningen för samverkan utifrån denna rationalitet handlar om att klargöra att a) det finns 
någon att samverka med och b) att det finns något att samverka kring (Löfström, 2010).  Härtill 
handlar det om att klargöra i vilken omfattning samverkan ska ske. 

Genom FINSAM lagstiftningen uttrycks en tydlig riktlinje mot ökad samverkan mellan parterna 
där samordningsförbunden såsom sammanhållande organisation kan ses som exempel på s.k. 
interaktiv samhällsstyrning (Sørensen, 2007).  Enligt Löfström och Överström kan 
samordningsförbunden betraktas som en form av nätverksorganisation med nätverksstyrning 
genom vars arbete samverkan mellan parterna kan underlättas och utövas (Löfström, 2014). 
Bartholdsson & Norén Bretzer menar att samordningsförbund kan betecknas som en 
hybridorganisation. Med hybrid förstås att det handlar om en samverkan mellan parter på olika 
nivåer, kommunal, landstings och statlig nivå, med inslag av blandade värde- och handlingslogiker 
liksom blandad finansiering. Med blandad värde- och handlingslogik åsyftas att det gemensamma 
arbetet drivs av flera samverkande logiker jämfört med de logiker som driver de enskilda aktörerna 
(Bartholdsson, 2015). Med en blandad- värde och handlingslogik separeras inte arbetet enbart till 
att den enskilde ska komma i arbete, bli medicinskt färdigbehandlad eller få sin försörjning tryggad 
utan syftet är också att den gränsöverskridande verksamheten ska drivas av ett holistiskt synsätt 
med samverkande logiker (Bartholdsson, 2015).  

Forskningen pekar också på att samverkan inte bör förstås som ett dikotomt begrepp dvs. att det 
antingen finns samverkan eller inte samverkan. Ett mer rimligt sätt att beskriva samverkan mellan 
välfärdsaktörer är att beskriva samverkan i termer av grad av intensitet, komplexitet och 
formalisering (Axelsson, 2013). Beroende på hur omfattande samverkan som ska åstadkommas får 
detta effekter för vilka gränser respektive aktör behöver överträda samt i vilken omfattning och 
intensitet detta behöver ske. Exempel på grader av integrerande och gränsöverskridande 
verksamhet framgår i figuren nedan där finansiellt samordnad verksamhet utgör exempel på hög 
grad av intensitet, komplexitet och formalisering. 
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Figur 2. Modell för samverkanstyper med olika grad av formalisering och intensitet (Bearbetad modell 
utifrån Axelsson & Bihari Axelsson, 2011) 

 

En rad utredningar har pekat på vikten av myndighetssamverkan i syfte att bättre kunna möta 
komplexa samhällsutmaningar och komplexa problemställningar hos enskilda individer. 
Exempelvis kan nämnas gruppen unga som varken arbetar eller studerar, där samverkan och 
samordning av insatser föreslås ske med bas i FINSAM och samordningsförbundens verksamhet 
(SOU 2013:74). Utöver de argument för samverkan som pekar på möjligheten att svara upp mot 
komplexa behov och förväntan om ett effektivare resursutnyttjande, uppfattas samverkan också 
kunna bidra till en ökad grad av inflytande från medborgare och olika samhällsaktörer (Löfström 
2001). Exempelvis har samlokalisering av service uppfattats som positivt i relation till 
medborgarperspektivet.  

Då samverkan utvärderas fokuseras ofta de samverkansvinster som kan ses för de individer som 
deltagit i olika samverkansinsatser, även om forskare också väckt frågor kring huruvida den 
positiva inställningen till samverkan grundas i en verklig påvisad effekt för dem som deltagit, eller 
om den positiva inställningen primärt handlat om ideologi och symbolfrågor (Longoria 2005, 
Hultberg, 2005). Det finns därtill kritik riktad mot idén om samverkan då den ses som en lösning 
på problemet snarare än som ett medel att förändra resurser, styrformer, metoder och 
arbetssätt (Forkby & Turner, 2016).  

I en utvärdering som genomfördes av Statskontoret av finansiell samverkan genom 
samordningsförbund, framkom i huvudsak följande motiv för parternas samverkan: Det finns ett 
tydligt behov av samverkan kring målgruppen för att enskilda i högre grad ska kunna uppnå eller 
förbättra sin förmåga till förvärvsarbete samt möjlighet för den egna organisationen att använda 
resurser mer effektivt (Statskontoret 2005:10). 

 

2.2 Projekt och projektifiering 
 
I detta avsnitt ges en kort introduktion till projekt som organisationsform samt till fenomenet 
projektifiering (eng. projectification) med en koppling till frågan om samverkan mellan 
välfärdssamhällets olika aktörer. Skälet till detta är att de insatser som utvärderingen har följt i stort 
uppfyller kraven på att vara projekt då dessa bland annat är avgränsade gällande mål, uppgifter, tid, 
resurser och bemanning. Avsikten med avsnittet är även att lyfta några principiellt viktiga frågor 
och därmed lämna ett inspel till en kritisk och problematiserande diskussion om fördelar och 



 

Sida 11(42) 
 

nackdelar gällande temporär organisering av aktiviteter och verksamheter inom offentlig 
verksamhet.  

2.2.1. Samverkan i projektform 
Projekt som organisationsform har under senare decennier blivit mycket vanligt. Liksom 
samverkan så är begreppet projekt flerbottnat då det utgör en organisationsform samtidigt som det är 
ett signalbegrepp för att förmedla vissa värden som exempelvis lösningsfokus och flexibilitet. 
Begreppet projekt rymmer också en gränsdragning organisatoriskt och finansiellt från övrig 
verksamhet.   

Projekt kommer från latinet och betyder att kasta fram, att pröva något nytt. Det kan finnas olika 
skäl till att välfärdsområden som exempelvis vården, skolan och omsorgen organiseras i form av 
projekt (jfr. Sjöblom, Löfgren & Godenhjelm 2013). Tidigare forskning har identifierat såväl 
politiska, organisatoriska som administrativa motiv för den ökade projektifieringen inom den 
offentliga sektorn (Jensen et al 2013). De politiska motiven kan beskrivas som signalvärden där 
politiker och politiken har behov av att signalera till olika intressenter att vissa problem eller 
samhällsfrågor tas på allvar. Att använda ett projekt blir här ändamålsenligt då det snabbt synliggör 
att resurser har avsatts för frågan. Organisatoriska motiv ökar förutsättningarna för att en fråga 
personellt och finansiellt kan separeras från organisationens ordinarie verksamhet. Härigenom kan 
nya arenor skapas men även ledning och styrning kan ske på delvis andra sätt än inom 
myndighetens ordinarie verksamhet. De administrativa motiven slutligen fokuserar på 
verksamhetens ekonomi och behovet av att hålla projektbudgeten separerad från resterande 
verksamhet för att öka möjligheten till kontroll (Löfström 2016).  

Projekt beskrivs inte sällan som unika och särskiljs från ordinarie verksamhet genom exempelvis 
avgränsade mål, uppgifter, tid, resurser och bemanning (Andersson 2016:39, Abrahamsson och 
Agevall 2009:35). Samtidigt som projekt och projektorganisation ofta särskiljs från övrig ordinarie 
verksamhet är projekten i hög grad del av en kontext som också skapar projektets förutsättningar. 
Forskare har påtalat att aspekter, såsom hierarki, rationalitet och identitet, vilka formar ordinarie 
verksamhet, på samma sätt också utgör viktiga aspekter för att forma en temporär 
projektverksamhet. Liksom för ordinarie verksamhet skapas ett projekts identitet genom dess syfte, 
målgrupp, resurser, organisatoriska placering etc. Gemensamt är vidare en förväntan om en 
hierarkiskt utformad styrning där de som utför verksamhet i projektet återrapporterar till 
projektorganisationen och projektägaren (Andersson 2014). 

2.2.2. Projektifiering – möjlighet eller hinder?  
En central uppfattning är att projekt av många ses som lösningen på de samhällsproblem som finns 
i eller uppstår på grund av hur den offentliga sektorn traditionellt sett har organiserats. Svensk 
offentlig förvaltning och inte minst välfärdssektorn har under de senaste decennierna präglats av 
så kallad projektifiering (Fred & Hall 2017, Abrahamsson & Agevall 2009).  

Med projektifiering avses förenklat sett att olika aktiviteter och verksamheter inom offentlig sektor 
organiseras i form av temporära projekt. Enligt Agneta Abrahamsson och Lena Agevall utgör 
projekt numera en norm för styrning och organisering (2009:49). Projektifiering innebär något mer 
konkret en uppdelning – ett särskiljande – mellan å ena sidan ordinarie verksamhet och å andra 
sidan en temporär organisering av aktiviteter och verksamheter i form av ett eller flera projekt.  

Detta innebär exempelvis att stabilitet, kontinuitet och långsiktighet byts ut mot snabbhet, 
flexibilitet och innovation (Fred & Hall 2017, Sjöblom, Löfgren och Godenhjelm 2013:3f, 
Abrahamsson och Agevall 2009:51f). Mats Fred och Patrik Hall skriver:  
 

The increasing use of projects is sometimes linked to the characteristics of the ”late 
modern” age, with features such as contingency, unpredictability and rapid change. 
In order to handle these challenges public organizations address them by new and 
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flexible means, such as short-term projects. The argument from the project 
advocating organizations and project funding systems is that projects will increase 
innovativeness and deliver sustainable contributions to strategic goals (Fred & Hall 
2017:185).  

 
Ett problem som skapandet av projekt, dvs. en tillfällig organisering av aktiviter och verksamheter, 
avser lösa är bristen på samverkan mellan olika aktörer inom välfärdsområdet. Enligt forskaren 
Johanna Andersson (2016) betraktas samverkan idag som inte endast en, utan snarast den enda 
lösningen på samhällets olika problem.  
 
Samtidigt som projekt idag blivit ett vanligt förekommande sätt att styra och organisera offentlig 
sektor så lyfts i forskning fram ett stort antal kritiska frågor som bör ställas då projekt planeras, 
sätts igång, genomförs och utvärderas.  
  
1. Vad är målet med projektet? Är projektet ett komplement till ordinarie verksamhet på så vis att 
aktiviteterna och verksamheten ska göra sådant som av någon anledning inte görs i och av ordinarie 
verksamhet? Eller är målet med projektet att utveckla ordinarie verksamet genom utformandet av 
exempelvis processer, metoder och samarbetsformer efter det att projekttiden är slut? Om ja, i 
vilken utsträckningen sker en sådan utveckling av ordinarie verksamhet? Lyckas ordinarie 
verksamheter ta in och använda lärdomar från projekten? Eller är det kanske så att projekten inte 
alls syftar till långsiktiga förändringar i ordinarie verksamhet utan snarast används mer eller mindre 
strategisk av olika aktörer för att uppnå helt andra mål? (jfr. Fred & Hall 2017).  
 
2. Har samtalen om, igångsättandet, genomförandet och utvärderandet av projekt effekter på 
ordinarie verksamhet som inte är tänkta. Kan det vara så att projekt ouppmärksammat leder till 
oönskade förändringar i ordinarie verksamhet, dvs. den av politikerna styrda offentliga 
förvaltningen? Forskaren Mats Fred lyfter fram frågan om direkta och indirekta effekter såtillvida 
att han dels uppmärksammar att forskning visar att projekt inte har några direkta effekter på 
ordinarie verksamhet (se även nedan), dels själv kommer fram till att projekt:  
 

[…] indirectly affect the organizing style, the competence of the employees and how 
they talk about, and make sense of their work (which in turn affects how they carry 
out and organize their work), and these are examples of projectification processes 
(Fred 2015:64).  

 
Tidigare forskning visar alltså att frågan om vilka direkta och indirekta, respektive önskande och 
oönskade, effekter som projekt i offentlig förvatlning har på ordinarie verksamhet behöver ställas.  
 
3. Kan projektformen med dess fokus på sådant som snabbhet, flexibilitet och innovation vara ett 
problem i relation till värden som stabilitet, kontinuitet och långsiktighet? Mats Fred och Patrik 
Hall skriver att ”However, the profiliation of short-term projects may also seem paradoxical in an 
age when long-term policy objectives are emphasized more than ever” (2017:186) medan Agneta 
Abrahamsson och Lena Agevall konstaterat att:  
 

Projektidén är stark inte endast inom det privata näringslivet utan den har också blivit 
vanligare inom den offentliga sektorn även inom välfärdssektorns kärnområden; vård, 
skola och omsorg, dvs. inom så kallade Human Service Organizations. Det betyder att 
en temporal form för organisering av arbetet väljs för verksamheter där kontinuitetens 
betydelse för brukare/samhällsmedlemmar särskilt brukar poängteras (Abrahamsson 
& Agevall 2009:36).  
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Ett problem med projekt kan alltså vara att sådant som innovation och flexibilitet ersätter 
exempelvis adekvata lösningar och insatser. En följdfråga som lyfts av forskare inom fältet är vad 
som mer precist avses med sådant som exempelvis flexibilitet? Enligt Agneta Abrahamsson och 
Lena Agevall är det viktigt att ställa frågan: Flexibilitet till vad och för vem eller vilka? Det är en 
sak att kunna vara flexibel gällande sådant som organisering, personal, arbetstider och så vidare 
men det är en annan sak att göra undantag från exempelvis gällande regelverk för kunna anpassa 
insatser till medborgare i behov av särskilda lösningar (se och jfr. Abrahamsson & Agevall 2009:52) 
 
4. Finns det en övertro till och en icke-problematiserad uppfattning om projekt inom offentlig 
sektor? Kan projektidén och en tillfällig organisering av aktiviteter och verksamheter inom 
områden som vården, skolan och omsorgen innebära att faktiska problem hamnar i skymundan 
och inte löses? Ett exempel är samverkan genom projekt.  I avhandlingen Locked-in collaboration 
(2016) visar Johanna Andersson hur samverkan (collaboration) har en framträdande position i 
samhället och ofta ses som lösningen på alla möjliga problem samtidigt som samverkan är inlåst 
(locked-in) i projektformen.  

 
Collaboration is nevertheless still seen as the only conceivable solution to certain 
problems and, moreover, is locked in into a project-like organization (Andersson 
2016:45).  

 
En lock-in innebär förenklat sett att det som har blivit locked-in ses som en självklarhet eller ”as 
the taken-for-granted solution” (Andersson 2016:47). Vidare får en lock-in konsekvenser på 
individ-, organisations- och samhällsnivå. En konsekvens är att andra idéer och föreslag och 
lösningar utesluts. ”A lock-in is thus when a solution (be it a technology or policy) has become the 
only one, when another solution is difficult to imagine, or if imagined, is difficult to suggest” 
(Andersson 2016:41). När det gäller samverkan (collaboration) så hävdar Andersson att:  
 

Implications at societal level are that collaboration is habitually proposed as the 
solution, removing potential alternatives from the table, such as reorganization and 
policy changes. Instead, when problems prove difficult to handle and solve, 
collaboration or the like is called for, masking potential deficiencies in ordinary 
organizational practice and existing policy (Andersson 2016:47).   

 
Mot bakgrund av ovanstående så har tidigare forskning lyft frågan om finns det fog att i samband 
med projekt och inte minst på området samverkan diskutera om samverkansprojekt innebär att 
mer adekvata förändringar, insatser och lösningar utesluts.   
 
5. På vilket sätt säkerställs utgångspunkterna – exempelvis att projekt är en lämplig form för 
utveckling eller att personalen är kompetent nog att bedriva utveckling i och genom projekt – då 
projekt initieras och beslutas?   

6. Vad händer med frågan om ansvar då projekt används i offentlig sektor. Kan det vara så att 
projekt och med det en ökning av antalet involverade innebär otydliga ansvarsförhållanden? En 
grundläggande demokratisk princip är att ansvar – vilket i vår samtid oftast avser våra folkvalda 
politiker – kan utkrävas. Men vad händer med denna möjlighet till ansvarsutkrävande då insatser 
organiseras i form av temporära projekt som särskiljs från ordinarie verksamet?  

7. Vad händer om temporära insatser inte följs upp av långsiktiga förändringar inom ordinarie 
verksamhet, dvs. vilken effekt har temporära insatser på sådant som medborgarnas förtroende för 
och till det politiska systemet och den offentliga förvaltningen? Agneta Abrahamsson och Lena 
Agevall skriver:  
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En risk kan vara att den legitimitet som skapats genom de särskilda satsningarna i form 
av projektverksamhet, över tid vänds till en minskat legitimet och misstillit gentemot 
offentliga myndigheter, politiker och samhället i stort (Abrahamsson & Agevall 
2009:54).  
 

Ovanstående frågor bör diskuteras då välfärdssamhällets aktörer har projekt i fokus. Därtill bör 
den vetenskapliga forskningen på området uppmärksammas. Ett exempel är frågan om i vilken 
omfattning som olika projekt har lett till förändring (utveckling) av ordinarie verksamhet. 
Forskarna Rebecka Forsell, Mats Fred och Patrik Hall konstaterar att ”Artikeln visar att projekt 
sällan implementeras i ordinarie verksamhet, men ofta ger upphov till nya projekt” (Forssell, Fred 
& Hall 2013:37, jfr. Fred 2018, Andersson 2016:40). 

2.3 Hållbarhet  

Vad krävs för att resultat från tillfälliga insatser (projekt) ska kunna ge hållbara effekter? 
Inledningsvis är det här angeläget att definiera några centrala begrepp: aktivitet, resultat samt effekt. 
Aktiviteter är de insatser som planeras och genomförs i den tillfälliga insatsen. Resultat är de 
konkreta och direkta konsekvenserna av aktiviteterna i den tillfälliga insatsen. Resultat kan avse 
individnivån såsom exempelvis att individer genom insatserna får ökat självförtroende, ökad 
motivation, ökade resurser att kunna påverka sin situation, ökad kunskap eller utvecklad 
kompetens. Resultat kan också avse organisationsnivån såsom exempelvis framtagande av nya 
beslutsprocesser, nya samarbetsformer, förändrade rutiner, nya arbetssätt, förbättrat arbetsklimat, 
utvecklad organisationskultur eller nya it- och kommunikationssystem. Effekten är slutligen den 
långsiktigt hållbara påverkan på verksamheten som resultaten leder till i en organisation och som 
håller även efter insatsen (projektet) är slut. 

2.3.1 Viktiga aspekter för hållbara effekter  
Enligt tidigare forskning är primärt fyra faktorer avgörande för att tillfälliga insatser ska kunna ge 
hållbara effekter (Svensson, Aronsson, Randle & Eklund, 2007). För det första att perspektivet för 
den tillfälliga insatsen är effektorienterat snarare än resultatorienterat. Huvudsakliga skillnader 
mellan dessa båda perspektiv framgår av tabell 2. 
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Tabell 2. Karakteristika för resultatorienterat respektive effektorienterat perspektiv (Svensson, 
Aronsson, Randle & Eklund, 2007) 

Egenskap Resultatorienterat perspektiv Effektorienterat perspektiv 

Tidsperspektiv Kort - nuläge Kort och långt - framtid 

Medel – mål Medel – aktiviteter, metoder, 
utbildningar, planer m.m. 

Mål – effekter som kan bedömas i 
nuläget och mätas på sikt 

Synsätt Resultatinriktat - statiskt Processinriktat - dynamiskt 

Framgångskriterier Genomförda aktiviteter och insatser 
enl. projektplan 

Självgående utveckling, integrerad i 
verksamheten 

Projektstrategier Planering och aktivering Aktivering, nätverk, 
innovationssystem 

Viktiga faktorer Ledningsstöd och delaktighet Ledningsstöd, aktivt ägarskap samt 
delaktighet internt i kombination med 
extern samverkan 

Fokus Fastställt Utvecklingsbart 

Ägarskap, styrning Projektledning Partnerskap  

Teorier Planerings-, organisations-, aktivering- 
och ledningsteorier 

Systemteorier och lärteorier 

Organisationssyn Sluten Öppen 

Utvärdering Resultatinriktad (summativ) Processinriktad (formativ) 

Lärande Anpassningsinriktat Utvecklingsinriktat 

Återkopplingsform Avvikelser från tydlig målbild Förståelseinriktad analytisk process 

Utvärderingars roll Beskrivande, bekräftande Strategiska möjligheter 

 

En annan avgörande faktor för att nå effekter är att det finns en hög delaktighet. En hög grad av 
delaktighet leder exempelvis till ökad motivation, stärker förståelse och ansvar samtidigt som det 
stödjer överföring och förändring i organisationer. Forskning har dock visat att delaktighet även 
kan ge effekter i form av förlängda processer, ökad resursförbrukning och motstånd från berörda, 
så det gäller att balansera delaktighet med produktivitet. Delaktighetsformerna kan vara både 
formella och informella, direkta och indirekta genom gruppers representativitet. Forskning på 
området har här pekat på ett antal viktiga förutsättningar för möjligheten att skapa delaktighet. 
Exempelvis påtalas vikten av att det finns resurser för berörda att delta, att projekten svarar upp 
mot ett identifierat behov och att de kännetecknas av realistiska mål och effekter.  

En tredje faktor som i forskningen visat sig vara viktig för hållbara effekter är förankring i 
ledningsstrukturens alla nivåer genom såväl uttalanden som handling. Det finns därtill olika grader 
av förankring. Från acceptans och legitimitet till aktivt ägarskap och engagerat stöd.  
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En fjärde faktor för att skapa hållbara effekter som framhålls i tidigare forskning är betydelsen av 
en adekvat projektorganisation. En adekvat projektorganisation förutsätter väldefinierade och av 
organisationen kända roller och ansvar. I normalfallet består en projektorganisation av en 
projektägare som är den som sökt, fått och mottagit projektmedel. Projektägaren ansvarar för 
projektansökan som helhet, dess syfte, måluppfyllelse, implementering och ekonomi. 
Projektägaren utser ofta en styrgrupp till stöd för att styra projektet liksom, en projektledare för att 
sköta det operativa projektarbetet samt ibland en utvärderare som stöd att följa upp processen och 
resultatet.  

Styrgruppens roll och ansvar är att ha helhetssyn och ta strategiska inriktningsbeslut (Ivarsson et 
al, 2013:40). Styrgruppen ska förena olika kompetenser och fokusera på projektets syfte. Dess 
uppgift är att ge projektledaren strategisk ledning, efterfråga resultat, följa upp arbetet och skapa 
en lärande miljö.  Projektledarens roll och ansvar är att vara operativ närmast deltagarna, se 
eventuella svårigheter och lyfta dessa uppåt i projektets organisation. Projektägaren är tillsammans 
med styrgruppen ansvarig för att säkra projektresultatens hållbarhet och övergång till långsiktiga 
effekter efter projektslut. För att kunna göra detta är det viktigt att styrgruppsdeltagarna fått 
beslutsmandat från sin egen organisation och avsätter tillräckligt med tid för uppgiften.  

Sammanfattningsvis menar Brulin och Svensson (2011;41) att en adekvat projektorganisation 
kännetecknas av: 

• Aktivt projektägarskap 

• Professionell projektstyrning 

• Kompetent projektledning 

• Brett deltagande bland berörda 

En projektorganisation som arbetar effektorienterat behöver därtill en genomtänkt strategi. 
Projektet behöver ingå i ett strategiskt sammanhang med en vision och inriktningsmål (se nedan).  

En ytterligare faktor som i tidigare forskning beskrivits som viktig i syfte att nå hållbara effekter är 
organisationens s.k. absorberingskapacitet. Cohen och Levintal (1990) definierar i sin forskning om 
förändringsprocesser, absorptionskapacitet som en organisations förmåga att inse värdet av ny 
extern information, tillgodogöra sig och använda denna i syfte att utveckla sin verksamhet. Cohen 
och Levintal argumenterar för att denna förmåga att värdera och nyttiggöra extern kunskap är 
beroende av nivån på den tidigare interna kunskapen i en organisation. En organisations 
absorptionskapacitet är alltså kontext- och historieberoende.  

Cohen och Levintal jämför med en lärprocess och menar att hur starka tidigare relevanta kunskaper 
och färdigheter är, avgör om kreativiteten växer och släpper fram associationer och samband som 
aldrig har övervägts tidigare. Vidare menar de att om organisationen är alltför fast i tidigare tankar 
och handlingar så finns en svårighet och färre incitament att tänka och handla nytt. Inte minst då 
organisationen är framgångsrik kan detta utgöra ett problem (Levitt & March, 1988). En hög 
absorptionskapacitet är således viktig så att organisationen inte lockoutar sig själv från 
utvecklingsmöjligheter.   

Absorberingskapaciteten är också vägvalsberoende (Mahoney, 2000) i meningen att tidigare steg i 
utvecklingsprocessen både kan öppna för och försvåra möjligheter. Tidigare beslut kan ligga i linje 
med eller misstämma med den inslagna vägen, vilket påverkar och präglar en organisation under 
lång tid (Schein, 1999). En organisations absorptionskapacitet beror alltså både på dess gränssnitt 
med den externa omgivningen och på hur väl man överför och transformerar kunskapen internt. 

Absorberingen av nya idéer i organisationen kan hindras av flera orsaker, både personliga och 
organisatoriska. Individerna själva kan hindras av rädsla, osäkerhet och bristande självförtroende. 
De interpersonella relationerna och interaktionen kan hindras av regler och roller samt 
kommunikationsprocessen. Organisationen kan hindra genom arbetsdelning, makt och hierarki 
samt normer och regler (Israel, 1999).  
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Hindren mot omprövning kan innebära att man inte bara motarbetar förändringar innan de 
genomförs utan även att man arbetar för att återställa en förändring till hur det var innan. Man vill 
behålla gamla procedurer, rutiner och regler som varit rationella och funktionella men som man 
inte inser är dysfunktionella i dag eller i morgon (Argyris, 1985).  

Även ledarskapet kan utgöra ett hinder när det brister i strategiskt tänkande och handlande. Om 
ett förändringsprojekt inte är en del i organisationens strategiska utvecklingsprocess riskerar värdet 
att inte tas tillvara och omsättas till organisatoriskt lärande och nytta.  

2.3.2 Hinder för hållbara effekter  
I tidigare forskning framkommer att tillfälliga insatser relativt ofta har svårt att nå hållbara effekter. 
En förklaring till svårigheterna är den potentiella logikkrock som finns mellan den ordinarie 
verksamhetens uppgifter och verksamhetsutveckling genom tillfälliga insatser i projektform 
(Ellström, 2002). Ellström beskriver två olika logiker som karakteriserar offentliga såväl som 
privata organisationer. Den ena är produktionens eller utförandets logik och den andra är utvecklingens 
logik. För att verksamheten i en organisation ska fungera optimalt behöver det råda en viss balans 
mellan dessa båda.  

Produktionens logik handlar om att göra saker rätt, snabbt och effektivt. Detta för att individerna 
och verksamheten ska producera eller utföra det den är avsedd för. Här betonas rutiner, regler och 
undvikande av osäkerhet. För individerna handlar det främst om att lära genom anpassning och att 
bemästra arbetsuppgifterna. Här ”lär man sig vad som gäller” och att bemästra föreskrivna 
metoder, rutiner och regler. Det är ett anpassningsinriktat lärande med målet att utföra 
organisationens förväntade produktion och resultat – en effektiv verksamhet (Ellström & 
Hultman, 2004).  

I utvecklingens logik handlar det om att förbättra och utveckla verksamheten. Här eftersträvas 
nytänkande och kunskapsutveckling eller nya innovationer. Ett utvecklingsinriktat lärande vars 
avsikt är att bryta och byta invanda rutiner och arbetssätt fokuseras. Denna typ av lärande 
förutsätter att det finns utrymme för individerna att kunna vara kritiska och ifrågasättande, 
samtidigt som det finns en tolerans för både olikhet och felhandlingar (Ibid). En viktig aspekt som 
måste lyftas i sammanhanget är dock att det inte minst i offentlig sektor finns en rad olika 
bestämmelser för bland annat vad som får göras, hur det ska göras och av vem det ska göras vilket 
kan skapa en spänning mellan utvecklingens logik och gällande regelverk.  

Svårigheten med logikkrocken och strukturella hinder när flera verksamheter samverkar är belagd 
i tidigare forskning av Hjern och Porter (1981). 



 

Sida 18(42) 
 

 

 

Figur 3: Strukturella hinder (Holmquist, fritt efter Hjern och Porter (1981).   

När innovativa idéer blir tillfälliga insatser i form av projekt så kan de röra om i strukturgrytan 
genom att skapa temporära samarbetsformer som utmanar gängse normer med nya arbetssätt i 
utvecklingslogikens anda. Men när projektet är slut och resultaten ska överföras till de permanenta 
verksamheterna, hindras de av gamla strukturer och normer som sitter i väggarna och tillämpas i 
produktionens logik. Risken är stor att resultatet inte leder till bestående förändringar, att nya vanor 
och rutiner inte håller emot en återgång till de gamla och att potentiella organisatoriska effekter 
uteblir. 

Sammanfattningsvis finns alltså flera viktiga förutsättningar för att nå effekter, såsom god 
förankring av den tillfälliga insatsen i ordinarie verksamhet med tydligt stöd från politik- och 
linjeledning, en gemensam förståelse av den tillfälliga insatsens syfte och mål, en rik delaktighet av 
alla berörda, en professionell projektorganisering liksom fungerande samspel med de verksamheter 
som ska samverka.  

2.4 Strategi och styrning   
Tidigare forskning pekar på vikten av en genomtänkt strategi kring styrning liksom uppföljning i 
arbetet med tillfällig och ordinarie verksamhet. Strategi handlar om nyckelfrågor för en 
verksamhets framtid och en genomtänkt strategi har fokus på de nyckelfrågor avseende i vilken 
riktning en verksamhet ska utvecklas (Whittington, 2000) Forskningen betonar behov av att 
identifiera och bygga verksamhetens styrkor samtidigt som verksamhetens svagheter minimeras. 
Därtill handlar det om att analysera och hantera de hot och möjligheter som finns i verksamhetens 
strategiska omgivning (Porter, 1996). 
 
En verksamhet involverar ofta komplexa relationer, både internt och externt. Detta beror på att 
verksamheter i regel har många interna och externa intressenter, det vill säga olika grupperingar 
som på olika sätt är beroende av verksamheten och som verksamheten själv beror på (Freeman, 
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2010). Dessa grupperingar har även vanligtvis olika, ibland konkurrerande, åsikter om vad som ska 
göras och på vilket sätt verksamheten bör utvecklas då arbetet med verksamhetens strategi innebär 
att hantera människor såväl som relationer och resurser. För att nå visionen och målen är det viktigt 
att strategin genomsyrar alla nivåer i verksamheten.  
 
Vid strategiarbete betonas sambandet mellan verksamhetens vision, mål och strategi. En vision ska 
beskriva verksamhetens övergripande mål, dvs. en målbild som visar vilken position verksamheten 
vill nå, och vilken riktning verksamheten ska arbeta mot. Mål ska vara mätbara, specifika och 
tidsbestämda. Det är ofta bra att formulera övergripande mål, som sedan delas upp i delmål. Mål 
och delmål kan med fördel kopplas till olika avdelningar eller enheter i verksamheten, som var och 
en är ansvariga för olika utfall. Strategi ska ge beskrivning hur verksamhetens mål och delmål ska 
uppnås. Den valda strategin ska ge tydlighet i vilken riktning verksamheten och dess olika enheter 
ska styras.  

 
En grundläggande uppgift i verksamhetens strategiarbete är att definiera och uttrycka ett klart och 
motiverande syfte för verksamheten. Strategier kan dock vara svåra att uttrycka och kommunicera. 
Strategiska ledare kan med fördel konkretisera strategiarbetet genom att göra en 
strategiformulering. En sådan konkretisering ger vägledning för diskussioner under själva 
strategiarbetet, samtidigt som den kan kommuniceras till interna och externa intressenter.  
 
En strategiformulering bör enl. Collins och Rukstad (2008) bestå av tre huvudområden: 1) 
verksamhetens övergripande vision och mål, 2) verksamhetens omfattning (eller domän), samt 3) 
det värde som verksamheten levererar. Dessa huvudområden kan beskrivas enligt följande: 
 
1. Den vision och de övergripande mål som verksamheten strävar efter 
Visionen hänvisar till verksamhetens övergripande syfte och hjälper till att hålla riktningen mot vad 
som är centralt i verksamhetens strategiarbete. Visionen bör svara på frågan: ”Vad ska vi uppnå?” 
och/eller "Vad vill vi uppnå?". Målen är sedan ett sätt att disciplinera strategin och få fram exakta 
och mätbara riktlinjer under en viss tidsperiod. Målen bör svara på frågan: "Vad måste vi uppnå 
under den kommande perioden?". 
 
2. Omfattningen eller inriktning på verksamhetens aktiviteter 
Verksamhetens omfattning (eller inriktning) kan beröra tre huvudsakliga dimensioner: 
verksamhetens målgrupp(er), geografiska läge, samt kärnaktiviteter. Det sistnämnda berör vilka 
aktiviteter och kompetenser som verksamheten vill ha kontroll över och måste hantera själva, och 
vad som kan ses som stödaktiviteter som t.ex. kan läggas ut till underleverantörer.  
 
3. De fördelar eller förmågor som verksamheten har för att skapa och erbjuda dessa aktiviteter 
De fördelar eller förmågor som verksamheten har för att erbjuda dessa aktiviteter lyfter fram det 
värde som verksamheten levererar. I konkurrensutsatta miljöer hänvisar man ofta till 
konkurrensfördelar, till exempel vad ett visst företag erbjuder som gör att de utmärker sig i 
förhållande till andra företag. I den offentliga sektorn som verkar under andra premisser, fungerar 
det att istället referera till hur verksamheten tillför värde. 
 

2.4.1 Verksamhetens strategiska handlingsutrymme 
En viktig del i strategiarbetet är att vara medveten om att varje verksamhet möter begränsningar i 
förhållande till vad som är möjligt (eller realistiskt) att genomföra. Exempelvis kan olika direktiv 
som lagar, regleringar, stadgar, etc., sätta regulativa begränsningar för vad en verksamhet får eller 
inte får göra. Olika typer av verksamheter skiljer sig åt i detta avseende.  
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Forskning visar att det strategiska handlingsutrymmet i vissa fall definieras av subjektiva 
uppfattningar (Carpenter & Golden 1997), och alltså varierar mellan personer som agerar i samma 
eller snarlika miljöer. Direktiv kan tolkas på olika sätt och upp till detta finns det normativa 
förväntningar på vad en verksamhet bör eller inte bör göra. Exempelvis finns det i olika grupper i 
samhället olika förväntningar för vilket ansvar en verksamhet har för miljö och ekologisk 
hållbarhet, och sådana normativa förväntningar kan vara mer eller mindre påtagliga i enskilda 
verksamheter. Det finns även kognitiva begränsningar som påverkar det strategiska 
handlingsutrymmet i form av mentala bilder. Dessa bilder skapar ramar för vad vi ser, och inte 
minst vad vi inte ser. Sammantaget sätter såväl regulativa som normativa och kognitiva 
begränsningar ramar för verksamhetens möjliga riktning och utveckling. En kontinuerlig dialog 
kring handlingsutrymmet för att utöva strategiskt ledarskap i verksamheten är, för att bli medveten 
om hur detta uppfattas, att rekommendera. 
 

2.4.2 Strategisk styrning 
Att leda strategiarbetet i en verksamhet innebär också att utöva styrning över verksamhetens 
operativa delar (Rogers & Blenko, 2006). Strategisk styrning kan i detta avseende förstås som det 
sätt som verksamheten utformar och använder sina strategier och styrsystem för att den operativa 
verksamheten ska prestera i linje med de förväntningar som finns 

Strategiarbetet kan förstås och angripas på lite olika sätt, där det finns en skarp skiljelinje mellan att 
se strategi som en plan eller att se strategi som en process. Ingen av angreppsätten är universellt 
bättre än den andra, utan forskning visar att sättet att förstå och arbeta med strategi behöver 
anpassas till den situation och de betingelser som finns inom och runtomkring själva verksamheten 
(Grant, 2007)  
 

Tabell 3. Karakteristika avseende två typer av projektstrategi  

Planeringsstrategi Processtrategi 

Instrumentellt synsätt Dynamiskt synsätt 

Åtgärd A leder till mål B Helhetsperspektiv 

Slutet system Öppet system 

Omgivningen är stabil Samspelar med omgivningen 

Rationell teori Systemteori 
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Att se strategi som en plan innebär att man betonar vikten av att göra rationella analyser av sin 
omgivning, där verksamhetens strategiska ledare ser till att all behövlig information samlas in 
(Porter, 1980). Informationen används för att finna optimala lösningar och positioner som 
maximerar verksamhetens potential. Kärnan i verksamhetens strategiska planering behandlar 
i huvudsak tre frågor: Var är vi idag? Vart vill vi vara (önskad framtid)? Hur tar vi oss dit? 
Svaret på dessa frågor skapar en långsiktig plan som verksamhetens strategiska ledare håller 
fast vid över tid för att nå ett eller flera övergripande och långsiktiga mål. Synsättet passar bra 
för verksamheter som befinner sig i stabila miljöer, med tydliga regler och ramar som förändras 
i långsam takt, och där de huvudsakliga mekanismer som skapar framgång i branschen är kända 
och allmänt vedertagna.  
 
Att se strategi som en process innebär att man istället för långsiktiga planer betonar vikten av 
att ha ett flexibelt förhållningsätt som kontinuerligt anpassas till förändrade förhållanden i 
verksamhetens omgivning. Synsättet betonar att planer sällan genomförs och förverkligas så 
som det ursprungligen var tänkt, medan andra uppstår utan att ha blivit utarbetade i förväg. 
Vidare pekar man på att vi människor har rationella begränsningar som gör att vi inte kan ta 
till oss all relevant information, och att vi tenderar att acceptera den första tillfredsställande 
lösningen istället för att avvakta den mest optimala lösningen. Verksamhetens faktiska strategi 
bildar över tid ett mönster av handlingar och prestationer som blir uppenbart först i efterhand. 
Synsättet strategi som process passar särskilt bra för verksamheter som befinner sig i 
dynamiska miljöer, där regler och ramar förändras i snabb takt, och där de huvudsakliga 
mekanismer som skapar framgång i branschen är okända. 

2.4.3 Styrmodeller för strategiskt styrelsearbete 
Beroende på vilket angreppsätt som tillämpas för strategiarbetet i verksamheten – som plan 
eller process – får det konsekvenser för vilken övergripande styrmodell som passar för 
verksamhetens styrelsearbete (Huse, 2007). I verksamheter där man förstår och arbetar med 
strategi som plan betonas styrelsens roll som enväldig beslutsfattare. Med denna roll kommer 
uppgiften att fatta beslut om verksamhetens mål, ta fram strategiska planer, anpassa och 
utveckla verksamhetens resursbas med hänsyn till uppsatta mål, samt att utvärdera 
måluppfyllelse och prestationer i verksamheten. Det övergripande mottot är att planera, 
analysera och fatta beslut om i vilken riktning och på vilket sätt en verksamhet ska utvecklas 
på lång sikt, ge direktiv till verksamheten vad gäller denna önskvärda riktning, samt följa upp 
utfall enligt plan. I verksamheter där man förstår och arbetar med strategi som process får 
styrelsen en mer samordnande och medlande roll, där styrelsens medlemmar tolkar och 
(om)formulerar vägen framåt (strategin) genom kontinuerlig interaktion med sin strategiska 
omgivning. Styrelsen huvudsakliga uppgift är att stabilisera och skydda verksamheten genom 
dialog med nyckelintressenter, sätta kortsiktiga mål för den närmaste tiden utifrån 
verksamhetens befintliga resursbas, och att vara strategisk diskussionspartner och bollplank 
för verksamhetens operativa chef(er). Det övergripande mottot är att hålla örat mot marken 
och anpassa verksamhetens utveckling allteftersom saker och ting utvecklar sig i 
verksamhetens strategiska omgivning. 
 
De två övergripande förhållningssätt som beskrivs ovan är inte ömsesidigt uteslutande utan 
kan i praktiken kombineras på olika sätt. Ett sätt är att lägga olika fokus beroende på vilken 
strateginivå som behandlas. Exempelvis så är styrmodeller som behandlar strategi som plan 
vanligare på verksamhetsstrategisk nivå eftersom beslut om omfattningen på verksamheten 
och hur dess olika delar ska addera värde till helheten kräver ett visst mått av stabilitet och 
långsiktighet. Vidare är det möjligt att ha olika förhållningssätt till strategi inom olika enheter 
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eller områden för verksamheten beroende på enhetens eller områdets karaktär och specifika 
strategiska omgivning. 

Med de olika förhållningssätten till strategi följer även olika uppföljningsmodeller (Kaplan & 
Norton 2007). För strategi som plan lämpar sig uppföljningsmodeller som fokuserar på 
kontroll och måluppfyllelse. Syftet med uppföljningen är stabiliserande och bakåtblickande, 
efter en i förväg uppsatt tidsperiod. Huvudfrågan är: Gör vi saker rätt? 

För strategi som process lämpar sig uppföljningsmodeller som fokuserar på lärande och som 
kontinuerligt justerar uppsatta mål i förhållande till hur omgivningen förändras (McGrath & 
Macmillan, 2000). Syftet med uppföljningen är utvecklande och framåtsyftande, med 
återkommande avstämningar med snabba feedback-loopar. Huvudfrågan är: Gör vi rätt 
saker? 

2.5 Implementering 
 
Forskning har visat att en rad olika faktorer påverkar implementeringen eller om man så vill 
genomförandet av fattade beslut. Innan vi ger en kortare beskrivning av olika faktorer som 
påverkar implementeringen så måste en varning lyftas fram. Det är ganska vanligt att 
forskningsresultat används för att skapa listor med faktorer för framgångsrik implementering. 
Sådana listor måste behandlas med största försiktighet och ska inte uppfattas som ett facit för 
lyckad implementering då listorna i allt för hög utsträckning präglas av förenkling och 
bristande situations- och fallkänslighet (se även Rothstein 2010:89ff). Nils Hertting skriver:  
 

Implementeringsprocesser är många gånger komplexa. Det kan därför vara vanskligt att 
ge sig på att identifiera villkor för framgångsrik implementering och precisera under vilka 
förutsättningar allt ”blinkar grönt”. Det finns med andra ord en begränsning för hur 
instrumentell implementeringsforskningen kan vara. Problemet är att samma strategier 
och mekanismer i implementeringsprocessen kan få olika konsekvenser beroende på 
situation och kontext – något som är ett hinder i ett sammanhang kan i ett annat vara en 
förutsättning för en lyckad implementering (Hertting 2014:191, kursiv i original).  

 

Trots denna försiktighet gällande rationalitet och generalisering kan vi utifrån beskrivningar 
av implementering och forskningen om implementeringen lyfta fram ett antal faktorer som 
har visat sig påverka implementering. Vi väljer att göra det genom att ta fram tre dimensioner, 
samtidigt som vi vill uppmärksamma att man kan beskriva faktorerna på många olika sätt.  
 
Dimension 1 handlar om beslutet (som ska implementeras). I litteraturen på området framförs 
att beslutets tillkomst och innehåll kan vara avgörandet för om och i så fall hur ett beslut 
implementeras. Två aspekter får här illustrera problematiken. Den ena aspekten handlar om 
vad vi för enkelhetens skull kan kalla beslutets tydlighet och precision eller konkretisering. 
Beslut kan vara antingen konkreta så som exempelvis generella barnbidrag eller mindre 
konkreta så som uppdraget att skapa samverkansformer mellan olika offentliga aktörer som 
kan leva vidare efter projekttiden (se och jfr. Rothstein 2010:100ff). Noterbart här är att 
processen varvid beslutet kommer till till stor del kan prägla dess innehåll. Nils Hertting 
skriver:  
 

Samtidigt är det naturligt att den politiska miljön inte alltid gynnar klara och tydliga 
budskap. Det politiska beslutsfattandets väsen är i mycket förhandlingens och 
kompromissens, och kompromissens konsekvenser är inte sällan vaghet och 
mångtydighet (Hertting 2014:192).  
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Den andra aspekten handlar om vad som i litteraturen på området ibland kallas för 
programteori och dess giltighet. En programteori handlar enklast uttryckt om relation mellan 
mål och medel, dvs. vilka medel (styrmedel) som ska användas för att lösa samhällsproblem 
som exempelvis ökad kriminalitet, elevers sjunkande kunskaper i skolan och psykisk ohälsa. 
Att en programteori är giltig innebär att politikerna med hjälp av tjänstemännens beredning 
har beslutat om rätt insats (styrmedel) i relation till det samhällsproblem som ska lösas (mål). 
Nu innebär detta inte per automatik att samhällsproblemet löses då – vilket nu borde ha 
framgått – implementeringsprocesser är komplexa och i allra högsta grad levande. Att därtill 
ta reda på vilket eller vilka insatser som innebär en lösning på ett samhällsproblem är i många 
fall betydligt svårare än många tjänstemän, politiker, journalister, medborgare och experter 
tycks förstå.  
 
Dimension 2 handlar om de personer som ska implementera beslutet. Dessa personer kallas för 
närbyråkrater (eller frontlinjebyråkrater, gräsrotsbyråkrater, street-level burecrauts) och lyfts i 
litteraturen på området fram som i mångt och mycket avgörande för om och i så fall hur 
implementeringen genomförs (Lipsky 1980, Hall 2015:13). Det finns ett antal aspekter som är 
centrala gällande närbyråkrater:  
 

1. Närbyråkrater är de personer som arbetar i den offentliga förvaltningen och har 
direktkontakt med medborgarna.  

2. Närbyråkraterna har i sitt arbete alltid ett visst handlingsutrymme såtillvida att den 
politiska regleringen inte kan täcka i in alla scenarier och situationer som kan uppstå. 
Det finns dessutom ett behov av ett visst handlingsutrymme så att närbyråkraten kan 
utföra ett arbete som är adekvat i relation till uppdraget.  

3. Närbyråkraternas handlingsutrymme innebär i praktiken att det är närbyråkraterna 
som i det dagliga arbetet (i olika utsträckning) utformar politiken. Närbyråkraterna är 
inte neutrala genomförare utan innehar en politisk funktion som brukar diskuteras 
utifrån det som kallas för demokratins svarta hål.  

4. Närbyråkraternas centrala plats – och makt – i genomförandeprocessen innebär att det 
är summan av närbyråkraternas agerande som skapar den politik medborgarna möter.  

 
Ovanstående punkter brukar lyftas fram då implementering och närbyråkrater diskuteras (se 
exempelvis Bengtsson och Melke 2014, Hysing och Olsson 2012, Karlsson 2014). Punkterna 
innebär dessutom att vissa – idealtypiska – föreställningar om närbyråkrater och skillnaden 
mellan dessa och politiker problematiseras.  
 
Närbyråkraterna, dvs. utförarna i form av lärare, poliser, sjuksköterskor, arbetsförmedlare och 
så vidare är alltså centrala i implementeringen, dvs. om och i så fall hur beslut som fattats av 
politiker genomförs. Tre faktorer  
lyfts här fram, nämligen om genomföraren:  
 

1. Förstår (begriper) vad som ska genomföras 
2. Kan (utifrån exempelvis tid, kunskap, utrustning) genomföra det som ska genomföras 
3. Vill genomföra det som ska genomföras 

 
Punkterna tydliggör att genomförarna och förutsättningarna för implementering – dvs. om 
genomförarna faktiskt förstår, kan och vill genomföra det som ska genomföras – är centrala 
och måste beaktas då exempelvis beslut ska fattas om en reform eller då reformen ska 
utvärderas. Inte minst gäller detta politiker och andra makthavare som i många fall bör fundera 
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på om förutsättningarna för implementering har funnits: Att fatta ett beslut om att något ska 
göras är en sak, att försöka implementera det som beslutats är en annan sak och att försöka 
implementera det som beslutats utan rimliga förutsättningar är ytterligare en annan sak. 
Dessutom bör vi påminnas om att:  
 

Vad politiker företar sig är strängt taget föga intressant så länge vi inte vet något om vad 
förvaltningen kommer att göra vid implementeringen och vilka effekter dess åtgärder får 
(Lundquist 1994:27).  

 
Dimension 3 handlar om mottagarna, dvs. de individer eller grupper som insatserna riktar sig 
till. Nils Hertting beskriver implementeringen som ett samarbetsspel där närbyråkraterna och 
övriga faktorer som lyfts fram ovan förvisso är viktiga men i många sammanhang beroende 
av mottagarna: ”Gräsrotsbyråkraterna producerar inte själva resultaten av sina insatser utan 
gör det i samarbete med klienterna” (Hertting 2014:202). Det spelar mindre eller kanske ingen 
roll vad olika aktörer – dvs. genomförare – gör om individerna eller den grupp av individer 
som insatserna riktas mot inte också bidrar. Därtill kan mottagarna även mer eller mindre 
aktivt och medvetet motverka insatserna vilket sannolikt skapar problem i genomförandet.  
 
Ovanstående tre dimensioner ger förvisso en något förenklad bild över implementering, olika 
typer av implementeringsproblem och forskning om implementering. Samtidigt består 
ovanstående beskrivning av vissa grundläggande faktorer som kan vara rimliga att beakta vid 
exempelvis planeringen av projekt, i samband med beslut och vid utvärderingar av insatser.  
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3. Metodbeskrivning 
 

3.1 Följeforskning  
Följeforskning som ansats i en utvärdering utgår från att lärande är en central del i alla 
utvecklingsinsatser. Följeforskning är en metod som innebär att ett utvecklingsarbete 
analyseras i interaktion med berörda och syftar till att stödja insatsernas fortlöpande processer 
och utveckling liksom att skapa lärande (Svensson, Brulin, Jansson & Sjöberg, 2009). 
Följeforskningen har därför en struktur som möjliggör och underlättar dialog och 
erfarenhetsutbyte liksom eventuella justeringar av verksamheten under insatsperioden (on-
going evaluation) och inte enbart efter insatsperiodens slut. En följeforskande ansats strävar 
också efter ett gemensamt lärande på såväl strategisk nivå (styrelse och styrgrupper) som på 
operativ nivå (personal och berörda handläggare för respektive insatser). Uppmärksamheten 
riktas mot de strukturella förändringar som insatserna syftar till och de strategier som utvecklas 
för att genomföra dessa.  
 
Följeforskningen har även en processtödjande ansats genom återkopplande feedbackloopar i 
form av delrapporter och analysseminarier. Tanken är att gemensamma analyser sker löpande 
under den period insatsen pågår för att frilägga eventuella problem och vid behov kunna 
korrigera verksamheten i syfte att bättre svara mot de mål och syften insatsen har. Att 
återkommande utsätta insatsen, dess olika delar och verksamhet för denna typ av gemensam 
analys innebär exempelvis också att fundamentala delar såsom insatsens syfte, mål och 
organisering kan behöva bli föremål för justering där då en följeforskande ansats kan fungera 
processtödjande (Svensson, Brulin, Jansson & Sjöberg, 2009). 

Figuren nedan illustrerar ett tentativt arbetssätt utifrån en följeforskande ansats där 
involverade parter tillsammans identifierar ett gemensamt behov, problem eller önskvärt läge 
och tillsammans bidrar till en mer mångfacetterad analys och diagnos av vad som är problemet 
och vilken utveckling som önskas. En ideal arbetsprocess är att olika angreppssätt kan 
utforskas och att involverade parter utifrån denna process av gemensamt lärande når en ny 
förståelse att ta med in i verksamheten då nya problem eller utvecklingsinsatser hanteras. 

 

 

Figur 6. Reflektion före, under och efter ett utvecklingsarbete. Bearbetad modell av Svensson, Brulin, 
Jansson & Sjöberg, 2009.  
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3.2 Följeforskningens fokus och genomförande 
Följeforskningen har haft en lärande ansats och varit utvecklingsinriktad i syfte att skapa 
reflekterande moment och att utforska ny kunskap som genereras av insatserna. Ett viktigt 
inslag i denna form av följeforskning är etableringen av arenor för dialog och lärande liksom 
användande av metoder som involverar dem som driver och arbetar i insatsen (Svensson, 
Brulin, Jansson & Sjöberg, 2009, 2013). Exempel på sådana dialogarenor är workshops och 
analysseminarier som leds av följeforskarna och där insamlat material analyseras (ex. 
dokumentation och intervjuer) gemensamt av berörda och utvärderare.  

 
Följeforskningen har med stöd i tidigare forskning (Brulin & Svensson, 2011, Svensson, 
Brulin, Jansson & Sjöberg, 2013) och i planeringssamtal med SFH:s styrelse, fokuserat på 
organisationsnivån och styrningen av insatserna mot organisationseffekter, inte 
individeffekter. Insatsernas samverkansformer och arbetssätt samt möjlig överföring av dessa 
från tillfälliga insatser till ordinarie verksamhet, har därför varit följeforskningens avgränsning.  

Följeforskningen har involverat SFH styrelse, styrgrupper och team för de fem insatserna 
och genomförts utifrån en modell för utvärdering genom lärloopar:  

 

Figur 7. Generell modell för följeforskning genom två lärloopar 

Datainsamling har genomförts via intervjuer med team- och styrgruppsmedlemmar i 
individsamverkansteamen samt styrelseledamöter, samt via en enkät till mottagar-intressenter 
i form av chefer och handläggare i de ordinarie verksamheterna. Material har också inhämtas 
i workshops och analysseminarier med styrgrupper och styrelsen. Intervjuer har sammanställts 
och strukturerats utifrån identifierade teman. Utdrag ur intervjuerna har vid flertal tillfällen 
lyfts fram för gemensam analys och diskussion vid analysseminarier med styrgrupp och team. 
Vid analysseminarierna har materialet gemensamt tolkats utifrån olika frågor som aktualiserats. 
Elva skriftliga delrapporter har därefter sammanställts med utgångspunkt i insamlat material 
och analys-seminariernas diskussioner.   
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4. Beskrivning av utvärderade insatser och 
metodutvecklingsprojekt  
 

Nedan följer en kort beskrivning av de insatser som ingått i följeforskningsuppdraget. SFH 
betecknar två av insatserna som metodutvecklingsprojekt (Salut och Steget Vidare) samt tre 
av insatserna som individsamverkansinsatser (Falkenberg, Halmstad/Hylte, och Kungsbacka). 
Via länkarna nedan finns möjlighet att ta del av utförligare beskrivning av insatserna samt den 
följeforskningsprocess som genomförts i respektive insats. Där finns även resultat och 
slutsatser i form av råd och förslag som gavs till styrgruppen i varje insats. 

Tabell 5. Delutvärderingsrapporter för de insatser som ingått i följeforskningsuppdraget 

Insats Delutvärderings-
rapporter 

DIVA länk 

Salut Halland – 
Andersberg 

 

1) 2014-05-23 

 

 

2) 2015-11-25 

 

 

3) 2015-12-01 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947083/FULLTEXT02.pdf 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947086/FULLTEXT01.pdf 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1034220/FULLTEXT01.pdf  

Steget Vidare - 
Varberg 

1) 2014-06-04 

 

 

2) 2015-04-20 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:772254/FULLTEXT02.pdf 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947085/FULLTEXT02.pdf  

IST 
Kungsbacka 

1) 2014-11-25 

 

 

2) 2016-03-14 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947080/FULLTEXT02.pdf 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1034235/FULLTEXT02.pdf  

IST 
Falkenberg 

1) 2014-10-16 

 

 

2) 2016-09-05 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947078/FULLTEXT02.pdf 

http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:1034225/FULLTEXT01.pdf  

IST Halmstad-
Hylte 

2015-11-12 http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947084/FULLTEXT02.pdf 

SFH Styrelsen 2016-04-05 http://hh.diva-
portal.org/smash/get/diva2:947081/FULLTEXT01.pdf  

 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947083/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947083/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947086/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947086/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034220/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034220/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:772254/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:772254/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947085/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947085/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947080/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947080/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034235/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034235/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947078/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947078/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034225/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1034225/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947084/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947084/FULLTEXT02.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947081/FULLTEXT01.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:947081/FULLTEXT01.pdf
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4.1 SALUT Halland i Andersberg, Halmstad 
Bakgrund: Bakgrunden till projektet var att vårdcentralen Andersberg uppmärksammat många 
vårdsökare med komplex behovssituation med upprepade vårdcentralsbesök. Vårdsökarna, så 
kallade ”mångsökare”, uppvisade skiftande problematik såsom hälsoproblem, arbetslöshet, 
ekonomiska problem och språksvårigheter. Stadsdelen Andersberg avviker negativt i 
jämförelse med övriga stadsdelar i Halmstad avseende socioekonomi och ohälsotal.  

Erfarenheter från vården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunen visade att 
personer med skiftande problematik fanns aktuella vid flera instanser samtidigt och 
”slussades” runt mellan dessa. Konsekvenserna blev en rundgång där tillfredställande och 
hållbara lösningar inte kom till stånd eller tog mycket lång tid.  

Syfte och mål: Utvecklingsprojektet syftade övergripande till att utveckla en gemensam 
målbild, utifrån områdets demografi med den enskildes behov i centrum. Målet med 
projektet Salut Halland kan delas upp i två olika dimensioner, (1) samarbetsformer mellan 
verksamheterna och (2) arbetssätt inom respektive verksamhet. Avseende (1) 
samarbetsformer var målen att utveckla mer ändamålsenhetliga arbets- och samarbetsformer 
så att individen erbjuds ”rätt insats, på rätt nivå, i rätt tid och med rätt ”leverantör”. Målet 
var också att ta fram och arbeta mot en gemensam målbild liksom att utveckla och bredda 
involverade verksamheters kompetens- och erfarenhetsbakgrund.  

Avseende (2) arbetsmetoder var målet att utveckla lokala och individanpassade metoder i 
syfte att öka målgruppens grad av egenförsörjning. Vidare att minska genomströmnings- och 
bedömningstid för att på ett bättre sätt stödja insatser som främjar individers hälsa och 
förutsättningar för arbetsåtergång.  Målet var även att erbjuda tydligt samordnade insatser för 
målgruppen utifrån en myndighetsgemensam målbild.  

Målgrupp: Arbetsföra personer boende i stadsdelen Andersberg med komplex 
behovsproblematik innefattande områdena hälsa, arbete, ekonomi och språk.  

4.2 Steget vidare i Varberg 
Bakgrund: Bakgrunden till projektet var att man identifierat ett antal ungdomar som inte hade 
gymnasieutbildning och därmed hade stora svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. 
Ungdomarna hade ej fullgjord gymnasieutbildning eller hade ofullständiga betyg samt uppgavs 
ofta sakna olika vardagskompetens som ansågs behövas för att kunna uppfylla krav och 
förväntningar från dagens arbetsmarknad. Utifrån dessa identifierade svårigheter fanns behov 
av att erbjuda stöd i ett tidigt skede. Den identifierade problematiken handlade även om att 
det tidigare hade funnits ett strukturerat och samtidigt individuellt anpassat arbetssätt där 
individens mål och förutsättningar styrt de olika insatser som involverade myndigheter erbjudit 
målgruppen 

Syfte och mål: Utvecklingsprojektet syftade övergripande till att utveckla arbetssätt inom och 
samarbetsformer mellan de verksamheter som arbetar med berörda ungdomar (se nedan). 
Målet med projektet Steget vidare kan delas upp i två olika dimensioner, (1) samarbetsformer 
mellan verksamheterna och (2) arbetssätt inom respektive verksamhet. När det gäller (1) 
samarbetsformer mellan verksamheterna var målet med projektet att ”ett strukturerat 
samarbete kring målgruppen utvecklas och organiseras mellan de olika huvudmännen; 
arbetsförmedling, försäkringskassa, barn- och utbildningsnämnden, Region Halland och 
socialnämnden”. När det gäller (2) arbetssätt inom verksamheterna var målet med projektet 
att ”utveckla ett strukturerat och individanpassat arbetssätt där individens mål och 
förutsättningar styr” samt att ”bygga upp ett långtidsstöd som kan fungera oavsett vilken 
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fas/situation på vägen till egenförsörjning individen befinner sig i”. Parallellt med 
dimensionerna (1) och (2) fanns en individdimension där målet bland annat var att ”deltagarna 
ska nå en förbättrad livskvalitet och få en stabilare förankring i samhället”, ”få en stark vilja 
till att nå egenförsörjning och en konkret planering för hur vägen till detta ser ut” samt att 80 
% av deltagarna efter projektets slut ska ”vara i aktivitet eller ha arbete eller skolgång”.  

Målgrupp: Personer mellan 16 och 20 år boende i Varbergs kommun som vare sig studerade 
eller arbetade utan fullständig gymnasieutbildning.  

4.3 Individsamverkansteamet i Falkenberg 
Bakgrund: Bakgrunden till insatsen var att det i Falkenberg fanns en grupp individer med 
långvarigt bidragsberoende. Dessa individer hade också identifieras befinna sig i såväl socialt 
utanförskap som utanförskap i relation till arbetsmarknaden. Orsakerna till gruppens 
långvariga arbetslöshet var delvis oklara. Dock fanns uppfattningen att gruppens ofta 
komplexa problembild krävde samordnade lösningar mellan involverade parter.  

Syfte och mål: Insatsen syftade övergripande till att minska behov av bidrag och samhälleligt 
stöd för berörd målgrupp. Målet med projektet IST Falkenberg kan delas upp i två olika 
dimensioner, (1) samarbetsformer mellan verksamheterna och (2) arbetssätt inom respektive 
verksamhet. När det gäller (1) samarbetsformer är målet att: ”få till stånd god och kvalitativ 
samordning och erfarenhetsutbyte mellan de samverkande huvudmännen”. När det gäller (2) 
arbetssätt är målet att både ”utveckla nya arbetsmetoder för rehabilitering i samverkan” samt 
att ”skapa långsiktiga planeringar i samsyn mellan deltagare och berörda myndigheter”. 
Parallellt med dessa båda dimensioner fanns en individdimension med målet att stödja 
individen i första hand till att få ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden, till studier eller 
”kunna stå till arbetsmarknadens förfogande med färska arbetslivskunskaper”. I andra hand 
då det exempelvis fanns en nedsatt arbetsförmåga hos individen var målet att ”försöka matcha 
den enskilde till arbete genom stöd av arbetsmarknadsåtgärder/medel”. Om individen efter 
utredning inte kunde anses ha någon arbetsförmåga var målet att ”stödja den enskilde i 
processen till rätt välfärdssystem” och stödja en förbättra livskvalité genom deltagande i den 
samordnade insatsen. 

Målgrupp: Personer, 18-64 år, som är eller riskerar att bli långvarigt beroende av välfärdsstöd 
och utifrån sociala, psykiska och/eller fysiska problem behöver mer än en enskild myndighets 
stöd eller kompetens för att få arbete, utbildning eller annan försörjning. 

4.4 Individsamverkansteamet i Halmstad-Hylte  
Bakgrund: Bakgrunden till projektet var att Halmstad kommun identifierat behov av att 
utveckla samverkan mellan ansvariga instanser inom området arbetslivsinriktad rehabilitering 
för att bistå individer med stöd i den process som behövs för att komma ut i arbete eller 
komma närmare arbetslivet utifrån vars och ens förutsättningar och formulerade mål.   
 
Syfte och mål: Det övergripande syftet var att verksamheten ska stödja deltagaren till att ”nå 
arbete, studier eller att stå till arbetsmarknadens förfogande” Syftet är vidare att IST 
verksamheten ska möta behov hos deltagaren där möjligheten att finna en lösning på behovet 
går utanför de enskilda myndigheternas vanliga insatsmöjligheter. Projektmålen är att projektet 
ska bidra till en sammanhållen rehabilitering för individen, snabbare insatser för individen, 
minskad ”rundgång” mellan myndigheter samt att individer som inte har fast förankring på 
arbetsmarknaden kan vara i aktiva åtgärder i så stor utsträckning som möjligt  
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Målgrupp: Personer i åldersgruppen 18-64 år, långtidsinskrivna vid Arbetsförmedlingen eller 
långtidsberoende av ekonomiskt bistånd enl. Socialtjänstlagen eller långtidssjukskrivna 
alternativt står utanför ordinarie system och själva uttrycker intresse av att pröva IST´s 
verksamhet. Målgruppen ska även bedömas ha ett behov av insatser från flera myndigheter 
för att nå önskat mål.  

4.5 Individsamverkansteamet i Kungsbacka 
Bakgrund: Bakgrunden till insatsen var att Kungsbacka kommun identifierat ett behov av att 
vidareutveckla samverkan mellan olika myndigheter avseende arbetslivsinriktad rehabilitering. 
Kommunen hade tidigare drivit samverkansprojekt som fokuserat gruppen långtidsarbetslösa 
(Betaprojektet, avslutat årsskiftet 2012/13). Man uppfattade dock att man inte på ett 
tillfredsställande sätt nådde den grupp som var i behov av mer långtgående stöd. Önskemålet 
var därför att utveckla ett multiprofessionellt team för att bättre svara upp mot de behov 
målgruppen hade.  

Syfte och mål: Insatsens övergripande syfte var att skapa förbättrade förutsättningar för den 
identifierade målgruppen att nå arbetsmarknaden samt att förstärka och vidareutveckla 
samverkansformer mellan de deltagande parterna. Målet med individsamverkansteamsinsatsen 
kan delas upp i två olika dimensioner: (1) samverkan mellan huvudmän och (2) utvecklande 
av metoder och rutiner med ett individcentrerat arbetssätt. Avseende (1) samverkan var målet 
att uppnå effektivare resursanvändning, ökad förståelse för delaktiga parters funktion och 
förutsättningar, gemensam kompetensutveckling samt utökad samverkanskompetens. 
Avseende (2) metoder och rutiner var målet att uppnå ökad möjlighet till försörjning, möjlighet 
till bättre hälsa, ökad kunskap om vägar till sysselsättning och utbildning, delaktighet och 
begriplighet gällande sin egen rehabiliteringsplan, stöd och motivation, samt eget 
ansvarstagande. 

Målgrupp: Arbetslösa eller långtidssjukskrivna personer i åldrarna 18-64 år som bedömdes ha 
behov av insatser från flera myndigheter. I ansökan till SFH beskrevs målgruppen vara 
personer med svårigheter såsom ”neuropsykiatriska funktionshinder, sociala svårigheter, 
psykosociala svårigheter, f.d. missbruk, fysiska eller psykiska funktionshinder, samt förvärvad 
hjärnskada”. Gemensamt för målgruppen var en komplex problembild där bedömningen var 
att insatser från enbart en myndighet inte kunde förväntas ge tillfredsställande stöd till 
förändring för individen. 
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5. Aspekter att beakta i ett fortsatt arbete  

 
I detta avsnitt kommer två aspekter lyftas fram som framkommit i följeforskningsuppdraget 
och som vi uppfattar vara angelägna i ett fortsatt arbete med nuvarande SFH-insatser liksom 
för framtida insatsprocesser. De två aspekter som särskilt behandlas är dels vikten av ett 
välförankrat och tydligt syfte med de insatser som genomförs och mer precist vad målet eller 
målen är med insatserna; dels en näraliggande aspekt som fokuserar på behovet av strategisk 
styrning och potentiella brister i styrningen av insatserna.  
 

5.1 Tillfälliga insatser – vad är syftet?  
Vi har tidigare konstaterat att samtliga tillfälliga insatser haft som syfte att ta fram nya arbetssätt 
och samarbetsformer. Insatserna har motiverats av ett samhällsproblem som behöver lösas. 
Vi kan illustrera detta genom ett exempel, metodutvecklingsprojektet Steget vidare, Varberg.  
Med utgångspunkt i den ansökan som lämnades in till Samordningsförbundet och utifrån de 
analysseminarier vi deltagit i formulerades i en tidigare rapport att följande samhällsproblem 
ligger till grund för insatsen (eller i detta fall metodutvecklingsprojektet):  
 

Bakgrunden till projektet Steget vidare är att det finns ungdomar mellan 16 och 20 
år som av olika anledningar inte kan, vill eller har förmågan att tillgodogöra sig 
den ordinarie gymnasieskolan och därmed har extra svårt att komma in på 
arbetsmarknaden. Dessa ungdomar har ingen ”gymnasie-utbildning eller har 
ofullständiga betyg samt saknar ofta den vardagskompetens som krävs för att 
uppfylla arbetsmarknadens krav och förväntningar” (Projektplan 2013-04-15). 
Den aktuella gruppen ungdomar har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden 
och skulle därför behöva fångas upp i ett tidigt skede och erbjudas stöd och hjälp 
att hitta sin väg i livet. Problematiken är att det hittills inte har funnits ett 
genomtänkt, strukturerat och individuellt anpassat arbetssätt där individens mål 
och förutsättningar styr de olika insatser som myndigheterna erbjuder. 
Samordningsförbundet har därför beviljat medel för att driva projektet Steget vidare 
under perioden 2012-11-01 – 2014-12-31 (Projektplan 2013-04-15) som syftar till 
att utveckla arbetssätt inom och samarbetsformer mellan verksamheter som 
arbetar med berörda ungdomar (Delutvärderingsrapport 2 i projekt Steget vidare, 
Varberg, s. 1).  

 
Det samhällsproblem som fokuseras är alltså att ungdomar mellan 16-20 år av olika 
anledningar inte är eller blir en del av arbetsmarknaden, vilket åtminstone till viss del 
identifierats bero på brister i de involverade parternas samlade ordinarie verksamhet. Av dessa 
skäl syftar metodutvecklingsprojektet till att utveckla parternas arbete, vilket vi tidigare 
beskrivit på följande sätt:   
 

Målen med projekten 
Målet med projektet Steget vidare kan delas upp i två olika dimensioner, nämligen 
(1) samarbetsformer mellan verksamheterna och (2) arbetssätt inom respektive 
verksamhet. När det gäller (1) samarbetsformer mellan verksamheterna är målet 
med projektet att ”ett strukturerat samarbete kring målgruppen utvecklas och 
organiseras mellan de olika huvudmännen; arbetsförmedling, försäkringskassa, 
barn- och utbildningsnämnden, Region Halland och socialnämnden”.  
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När det gäller (2) arbetssätt inom verksamheterna är målet med projektet att 
”utveckla ett strukturerat och individanpassat arbetssätt där individens mål och 
förutsättningar styr” och ”bygga upp ett långtidsstöd som kan fungera oavsett 
vilken fas/situation på vägen till egenförsörjning individen befinner sig i” 
(Delutvärderingsrapport 2 i projekt Steget vidare, Varberg, s 2).  

 
Metodutvecklingsprojektet grundar sig, i likhet med övriga insatser även om formuleringarna 
skiljer sig åt, i ett gemensamt identifierat samhällsproblem och syftar alltså till att ta fram 
arbetssätt och samarbetsformer för att bättre kunna svara upp mot och söka lösa det problem 
som identifierats. De arbetssätt och samarbetsformer som ska tas fram ska även påverka och 
i bästa fall även överföras och införas i ordinarie verksamhet.  

5.1.1 Måluppfyllelse 
När det gäller måluppfyllelse har vi tidigare konstaterat att samtliga insatser tagit fram ett antal 
samverkansformer och arbetssätt under insatstiden. Våra tidigare rapporter visar tydligt att det 
finns en ganska stor variation mellan insatserna på så vis att vissa projektresultat har varit 
relativt väl utvecklade (i flera dimensioner) medan andra varit mer rudimentära. Orsakerna till 
detta är troligen flera och varierar mellan insatserna. En viktig orsak till detta är naturligtvis att 
insatsernas verksamhet vid utvärderingstillfället hade pågått olika länge. 
 
Vi fortsätter att följa Steget vidare för att exemplifiera måluppfyllelse eller resultat av projektet. 
Vi har i Delutvärderingsrapport 2 i projekt Steget vidare, Varberg beskrivit hur projektet tagit fram 
och arbetat i en samarbetsform bestående av tre olika grupper, nämligen: projektteam, 
styrgrupp och projektgrupp. Dessa grupper har bestått av olika antal personer med olika 
kompetenser och haft olika uppgifter. Projektteamet (två personer) var operativt ansvarigt och 
arbetade direkt mot målgruppen. Styrgruppen har innehaft en ledningsfunktion och tagit hand 
om olika av övergripande frågor och fungerat som stöd för projektteamet och projektgruppen. 
Projektgruppen har bestått av representanter för olika involverade verksamheter (exempelvis 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan) och har huvudsakligen representerat den egna 
verksamheten. Projektgruppen har fungerat som ett stöd (experter, bollplank) till styrgruppen 
i såväl informationsfrågor som frågor om regelverk. Det sätt som projektets arbete har 
organiserats har, enligt de intervjuer som gjorts av följeforskningsteamet, haft en rad olika 
effekter såsom exempelvis flexiblare arbetssätt och förbättrad interaktion mellan de 
involverade parterna (Delutvärderingsrapport 2 i projekt Steget vidare, Varberg, s. 4-5).   
 
Liksom i exemplet ovan finns en rad insatsresultat av olika karaktär och kvalitet att tillgå för 
respektive insats vilka beskrivits i våra tidigare rapporter. Vad som är betydligt mer osäkert 
och problematiskt är om dessa resultat på något sätt kan överföras från de tillfälliga insatserna 
till ordinarie verksamhet. Vi skulle – för att knyta an till våra kunskapsområden – kunna 
uttrycka det som att vi i projekten (undantag finns dock) inte funnit en tydligt uttryckt 
gemensam ambition eller beslut som sätter strålkastarljuset på vikten av en implementering av 
de tillfälliga insatsernas resultat i den ordinarie verksamheten.  

 

5.1.2 Vag överföring 
Vår övergripande uppfattning är att mål och måluppfyllelse i relation till överföring från 
tillfällig insats till ordinarie verksamhet inte fokuserats i styrning eller inkorporerats i 
insatsernas löpande arbete.  Vid intervjuer, seminarier och workshops har styrgrupp och team 
bara undantagsvis lyft fram vilka arbetssätt och samarbetsformer som är möjliga att ta till vara 
inom ordinarie verksamhet eller hur en överföringsprocess från de tillfälliga insatserna till den 
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ordinarie verksamheten skulle kunna se ut. Vår uppfattning är även att detta inte heller tydligt 
efterfrågats av styrelse och styrgrupper. Variation finns naturligtvis även här men generellt 
tycks ambitionen om överföring från tillfälliga insatser till ordinarie verksamhet mycket vag.  
 
Denna problematik ligger i linje med den forskning om projektifiering som beskrivits i kapitlet 
kunskapsområden. De insatser vi har följt uppfyller i stort sett kriterierna för att vara projekt, 
dvs. insatserna kännetecknas av avgränsade mål, uppgifter, tidsramar, resurser och bemanning 
och tillhör därför inte ordinarie verksamhet. Insatserna bekräftar därtill en av de övergripande 
slutsatserna i den tidigare forskning vi behandlat, nämligen att projekt – i det här fallet kallade 
tillfälliga insatser – i många fall följs av nya projekt då överföringen av resultat mellan tillfällig 
och ordinarie verksamhet är mycket begränsad. I avsnittet kunskapsområden har detta 
beskrivit som projektifiering, dvs. att projekt (tillfälliga insatser) följs av nya projekt (tillfälliga 
insatser) snarare än att ge avtryck som en förändrad ordinarie verksamhet.  
 
Men vilken slutsats ska då dras av att det som åstadkommits i insatserna (dvs. resultaten) inte 
överförs till eller kanske inte ens påverkar de involverade parternas ordinarie verksamhet utan 
snarast följs av nya tillfälliga insatser?  
 
I det här sammanhanget är det viktigt att beakta en central aspekt gällande målet/målen eller 
mer precist syftet med insatserna. En samlad betraktelse – dvs.  med utgångspunkt i gällande 
regelverk (FINSAM), beskrivningar av regelverk och SOF Hallands uppdrag, tidigare hållna 
analysseminarier, intervjuer med involverade och tidigare rapporter – visar att det tycks finnas 
en otydlighet och osäkerhet gällande insatsernas mål. Eller annorlunda uttryckt: det är tydligt 
att insatserna syftar till stöd till de enskilda deltagarna men därutöver är syftet betydligt mer 
oklart, vilket kan vara problematiskt. I kapitlet kunskapsområden framgår att om och hur ett 
beslut implementeras påverkas av en rad olika saker, inte minst beslutets form och innehåll. 
Om vi knyter detta till insatserna så kan oklarhet gällande beslutet – dvs. vad insatserna syftar 
till – få oväntade konsekvenser (som visserligen kan vara såväl negativa som positiva).  
 
I de medelsansökningar som lämnats till SOF Halland beskrivs, utöver insatser för 
enskilda/grupper, även en målsättning kring överföring av t.ex. kunskaper och metoder till 
ordinarie verksamheter. I flera fall är dock beskrivningen av den tänkta överföringen allmänt 
beskriven jämfört med insatsmålen som avser individinsatser. Som ett exempel kan nämnas 
hur detta beskrivs för Individsamverkansteam Kungsbacka där teamets arbete ska ”…. 
förstärka och utveckla samverkansformer mellan deltagande aktörer” (Delutvärderingsrapport 1 
Individsamverkansteam (IST) Kungsbacka).  Det är dock mera oklart om detta i första hand syftar 
på aktiviteter inom ramen för insatserna eller om och hur förstärkta och utvecklade 
samverkansformer ska färga de ordinarie verksamheternas arbete efter insatserna.  
 
Vi kan därtill lägga att även SOF styrelse vid analysseminarium gav uttryck för åtminstone tre 
olika uppfattningar om vad insatserna skulle prioritera och fokusera på. I Delutvärderingsrapport 
1 styrelsen i Samordningsförbundet Halland beskrivs detta enl. nedan. 
 

En uppfattning är att båda delar – dvs. nivån av samverkansformer och 
arbetsmetoder å ena sidan och nivån av individinsatser å andra sidan – är lika 
viktiga att beakta i projekten. En annan uppfattning (om än i minoritet) är att 
projekten bör fokusera på individinsatser (snarare än på samverkansformer och 
arbetsmetoder som ska fortleva efter projekten). En tredje uppfattning är att fokus 
i projekten inte ska ligga på individnivå. 
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Det är tydligt att styrelsen inte har en gemensam bild av vad man efterfrågar, 
beviljar och följer upp. I projektbeskrivningarna fanns tydliga resultatmål om 
samverkansformer och arbetssätt men i praktiken har man nöjt sig med goda 
individresultat.  

 
Vi kan konstatera att styrelsen har olika uppfattningar om syftet med 
verksamheten och en spretig målbild. Styrelsen behöver prata ihop sig, bestämma 
inriktning och kommunicera detta. Ett stöd kan vara att ta fram en text kring 
syftet, ett styrdokument som klargör syftet och fungerar som ett stöd i arbetet. när 
de beviljar och prioriterar insatser (Delutvärderingsrapport 1 styrelsen i 
Samordningsförbundet Halland, s. 2-3)  

 
Som ett tillägg till detta kan även läggas den publika beskrivning som finns gällande 
samordningsförbund 
 

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan 
myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart 
bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie 
samverkansverksamhet. Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka 
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att 
försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att 
finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta 
till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser 
så att man når en ökad effektivitet. Samordningsförbunden stödjer också aktivt 
aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt 
(www.finsam.se/omfinsam, 2017-06-15)   

 

5.1.3 Oklart syfte 
Beskrivningen av vad samordningsförbund är och ska arbeta med kan läsas på olika sätt, vilket 
– om vi återigen knyter an till tidigare beskrivna kunskapsområden och frågan om beslut som 
ska implementeras – kan påverka genomförandet på olika sätt. Det är nämligen så att man å 
ena sidan kan hävda att formuleringar som ”verksamheten inte enbart bedrivs i form av 
tillfälliga projekt utan mer som ordinarie samverkansverksamhet” och övriga delar i citatet vars 
fokus består av flera dimensioner – dvs. individer respektive samverkan och direkt respektive 
på lång sikt – är positiv då olika alternativ och möjligheter möjliggörs. Å andra sidan kan man hävda 
att formuleringarna och innehållet i citatet är problematiskt då något tydligt fokus inte skrivs fram.   
 
Det är alltså möjligt att karakterisera beskrivningen av syftet med samordningsförbund och 
målet (målen) med insatserna som något otydlig. Nu måste dock detta och eventuella slutsatser 
förstås utifrån den följeforskning som bedrivits. Med utgångspunkt i den samstämmiga bild 
som framkommit under följeforskningsperioden och inte minst i samband med workshops 
och analysseminarier så har följeforskningsteamet fokuserat på distinktionen mellan tillfällig 
och ordinarie verksamhet samt hur det sistnämnda förändras genom förstnämnda. Sett utifrån 
detta perspektiv blir bristande eller ingen överföring till de ordinarie verksamheterna, 
naturligtvis problematisk: Insatserna skapas enligt det här perspektivet för att ta fram arbetssätt 
och samarbetsformer som ska fortleva efter insatserna slut och förändra ordinarie verksamhet.  
 
Men samtidigt finns det problem med en sådan analys. Det är som vi konstaterade ovan inte 
endast möjligt att betrakta målet med insatserna som fokuserat på flera dimensioner, dvs. 

http://www.finsam.se/omfinsam
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individnivå respektive samverkansnivå och direkt (under insatstiden) respektive lång sikt (efter 
insatstiden). Därtill har följeforskningen på olika sätt noterat att det finns en på sätt och vis 
annan och alternativ uppfattning av målet med insatserna, nämligen att fokus inte ligger på 
tiden efter insatserna utan att dessa snarast ska ses som i tid och rum avgränsade insatser som 
genom olika typer av samverkansformer och arbetssätt syftar till att stödja enskilda individer. 
Det viktiga i detta är just att insatserna ses som avgränsade i tid och rum, dvs. fokus ligger inte 
på överföringen mellan tillfällig och ordinarie verksamet eller på förändring av ordinarie 
verksamhet. Utifrån detta perspektiv blir överföringsproblematiken mindre eller till och med 
inte alls problematisk: Om målet med insatserna inte ligger på tiden efter insatserna och 
förändringar i ordinarie verksamhet och om de aktörer som varit involverade uppfattar 
insatserna på detta sätt då blir en kritik av att deras bristande effekt och förändring av ordinarie 
verksamhet problematisk. Vi är således tillbaka till frågan om vad insatserna syftar till och vad 
som sedan har gjorts i och genom insatserna.  
 
Vi konstaterar alltså att det finns oklarheter gällande syftet med insatserna, vilket har 
konsekvenser för hur det som åstadkommits av insatserna ska bedömas. Detta sätter då 
strålkastarljuset på vikten av ett tydligt syfte som utgår från en gemensam bild av problem och 
önskat framtida läge. Därtill att detta är välförankrat bland involverade parter och utgår ifrån 
dessas gemensamma vision, liksom gemensamma målbilder och strategier.  
 
Vi vill återigen knyta an till den tidigare forsking som visar att tillfälliga insatser och 
projekttänkande riskerar att bli dominerande då vissa samhällsproblem aktualiseras. Samma 
sak gäller samverkan. I våra kunskapsområden tar vi upp hur forskaren Johanna Andersson 
sin avhandling Locked-in collaboration beskriver problematiken genom formuleringar som ”as 
the taken-taken-for-granted solution” och ”lock-in”, dvs. en situation när en tänkt lösning har 
blivit den enda tänkbara och andra – alternativa – lösningar inte diskuteras. Under den period 
som utvärderingsuppdraget pågått har en relativt samstämmig bild framträtt kring värdet av 
samverkan och att tillfälliga insatser kan utgöra ett viktigt bidrag för att lösa identifierade 
problem. Uttryckt annorlunda har kritiska röster och perspektiv inte varit framträdande under 
följeforskningsperioden.  

5.2 Styrning och ledning  
Vi har ovan beskrivit att syftet med insatserna kan tolkas på flera olika sätt vilket pekar på 
vikten av tydlig styrning och ledning för utformning, genomförande och uppföljning av dessa. 
Utifrån följeforskningen kan vi konstatera att tänkbara orsaker till detta kan vara:  

1. Att ett stort antal involverade aktörer - SFH, projektägare, projektledare, styrgrupper, 
kordinatorer och team - är involverade i styrning, ledning och genomförandet av 
insatser.  

2. Att det finns en otydlig rollfördelning mellan involverade aktörer. I vissa insatser har 
projektägarrollen varit självklar och väldefinierad medan den i andra insatser tyckts 
betydligt mer otydlig.  

3. Att det finns en skillnad i involverade aktörers/personers mandat och ansvar. 
Sammansättningen i styrgrupperna har varit relativt given. Dock har de enskilda 
aktörerna/personernas mandat och ansvar skilt sig åt.  

4. Att det finns en variation gällande engagemang i arbetet. En variation i representanters 
närvaro, prioritering och kontinuitet har framkommit. Vi ser att dessa faktorer skulle 
kunna försvåra vikten av tydlig i vision, mål och strategi som den tidigare forskning vi 
behandlat lyfter fram. 
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5. Utifrån tidigare forskning kan även en femte tänkbar faktor lyftas fram relaterat till 
behov av tydlig styrning och ledning. Förankring av förändrade mål och strategier. Det är 
angeläget att insatsens arbete kalibreras i relation till en kontinuerlig omvärldsanalys 
och att uppsatta mål och strategier vid behov justeras. Det är dock angeläget att detta 
sker utifrån tydlig förankring i insatsernas lednings och styrningsfunktion samt att 
gällande uppdrag för involverade aktörer beaktas. Deltagande i insatser och projekt 
kan annars riskera, som beskrivits i kapitlet kunskapsområden, att användas för att på 
ett individuellt plan öppna upp för nya karriärvägar snarare än att uppnå det som 
formuleras som målet eller målen med insatserna.  

I kapitlet kunskapsområden har vi lyft fram ett strategiskt ledarskap och vikten av att frågorna 
Vad är vårt uppdrag, Var är vi idag?, Var vill vi vara (önskad framtid)?, Hur tar vi oss dit? 
besvaras. Med utgångspunkt i detta har vi uppmärksammat ett behov av en styrning och 
ledning som för alla involverade tydliggör vad insatserna faktiskt syftar till och hur målet ska 
uppnås. Behovet av att förtydliga syftet med verksamheten avseende exempelvis målgrupp, 
kort- och långsiktiga projektmål samt vikten av att konkretisera målen och bryta ner dessa i 
delmål har diskuterats vid analysseminarier och workshops liksom beskrivits i tidigare 
delrapporter. Det är mycket angeläget att de olika nivåerna i den strategiska ledningsstrukturen 
delar samma målbild. En diffus målbild riskerar annars att fortplanta sig till olika nivåer i 
verksamheten.  

Vidare vill vi peka på vikten av att respektive nivå i ledningsstrukturen gemensamt tydliggör 
vilket fokus, strategisk eller operativ styrning och ledning av insatsen som ska vara 
dominerande. Att detta tydliggörs är viktigt för möjligheten till en effektiv uppföljning och 
utvärdering vilket är viktiga instrument för styrelse och styrgruppers möjlighet att uppnå en 
strategisk styrning och ledning. Ett exempel för att illustrera möjliga konsekvenser av olika 
lednings och styrningsperspektiv från genomfört följeforskningsuppdrag är att de operativa 
insatsernas fokus på att ge stöd till individer med komplexa svårigheter och behov i relativ stor 
utsträckning tenderade att skymma det underliggande problemet dvs. välfärdsaktörernas 
svårighet att inom sina ordinarie verksamheter möta dessa individers behov. Med detta 
perspektiv blev fokus på individnivån dominerande och organisationsperspektivet fick stå 
tillbaka. Hur många individer som togs in i projekten och hur många som nådde full eller 
ökade en del av sin självförsörjning, eller hamnade i rätt stödsystem, kom i förgrunden. Detta 
påverkade i sin tur styrgruppernas dagordning, teamens avrapportering. Uppföljning av 
insatserna/projekten har i vissa fall inte varit tydligt anknutna till vision, mål och strategi. 
Uppföljningen har inte heller alltid varit designad av projektägare eller styrelse utan bestått av 
snabba muntliga dragningar utan underlag och kritiska frågor. 

För att anknyta till ansatsen följeforskning så noterar vi sammanfattningsvis att ovan 
perspektiv vidare inneburit att den huvudsakliga lärprocessen gått till insatserna/projekten och 
styrgrupperna prioriterade frågor om hur projekten skulle få rätt deltagare och lämpliga 
aktiviteter. Betydligt mindre fokus lades på hur en lärprocess från insatserna/projekten och 
den kunskap som togs fram i dessa eventuellt skulle kunna överföras till aktörernas ordinarie 
verksamhet.  
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