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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att få kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas i en 

implementeringsprocess och lyfta fram vad som stödjer eller hindrar att projektresultat 

implementeras i ordinarie verksamhet. Vi valde att formulera tre frågeställningar; Vilka 

åtgärder kan vidtas i en implementeringsprocess? Vilka faktorer stödjer implementering?  

Vilka faktorer hindrar implementering? Studien har genomförts på en kommunal 

arbetsrehabiliterande verksamhet som genomfört ett treårigt ESF-projekt. Studien har 

genomförts med hjälp av en metodkombination bestående av semistrukturerade intervjuer, en 

deltagande observation samt dokument från verksamheten och projektet. Resultatet av studien 

har visat att de åtgärder som kan vidtas i implementeringsprocessen bland annat kan bestå av 

att göra projektägare, beslutsfattare och samverkande parter delaktiga i projektet redan från 

start och sedan ha en fungerande samverkan under hela projekttiden. Resultatet har även visat 

att de faktorer som kan verka stödjande i en implementering är att det finns ett behov av det 

som avses att implementeras men även att det finns en fungerande samverkan bland alla 

berörda parter. Slutligen har studiens resultat visat att de faktorer som kan hindra en 

implementering är att det saknas ekonomiska medel och avsatt tid för att arbeta med 

implementeringen. 

 

Nyckelord: projekt, implementering, kommunal verksamhet, organisationsförändring, 

samverkan. 
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Abstract 

The purpose of this study was to find out what measures could be taken in an implementation 

process and emphasise what supports and hinders the results of projects being implemented in 

ordinary operations. We chose to formulate three questions; what measures can be taken in an 

implementation process? What factors supports implementation? What factors hinders 

implementation? The study was conducted at a municipal occupational rehabilitative 

operation that carried out a three-year ESF project. The study was conducted by using a 

combination approach consisting of semi structured interviews, a participatory observation 

and documents from the operation and the project. The results from this study have shown 

that the measures that can be taken in the implementation process include for instance making 

the project owners, decision makers and collaborative partners involved in the project from 

the start and then having a working collaboration throughout the project period. The results 

have also shown that the factors which may seem supportive in an implementation are the 

need for what is intended to be implemented and also that there is an effective collaboration 

among all concerned parties. Finally the study results showed that the factors that may hinder 

the implementation are the lack of financial resources and time set aside to work on the 

implementation. 
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som deltagit i denna studie, tack för att ni tog er tid och 

ställde upp på intervjuerna. Ett extra varmt tack till den tidigare projektledaren och 

verksamhetschefen som gjort denna studie möjlig och visat stort engagemang. Vi vill även 

rikta ett tack till vår handledare som har bidragit med sin kunskap och erfarenhet, samt till 

övriga personer i vår närhet som har stöttat och motiverat oss i arbetat med denna studie.  
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1. Inledning 
 

 “   l v     p oj k   s   ds ld  . All  ha  fö va dla s   ll p oj k  - t.o.m livet självt. 

 Projekt betyder utkast, dvs. det står för ett behov av framtida förändring och att 

 pröva nya idéer. Projekt, förnyelse och innovationer har blivit kännetecken för ett 

 sa häll  so  sök   fö ä d   g      all  s abba    ak .” (B ul   & Sv  sso  

 2011, s. 16) 

 

Citatet ovan ger en tydlig bild av det stora intresse som råder för projekt i alla dess former. 

Det förklarar även delvis den positiva inställning som finns till projekt då förnyelse och 

förändring för många individer och verksamheter är positivt laddade begrepp. Projekt kan 

definieras som en temporär satsning som syftar till att ta fram en unik produkt, tjänst eller ett 

resultat. Ett projekt är tillfälligt och har en definierad början och slut och därmed även en 

begränsad omfattning och tillgång till resurser (Project Management Institute, 2014). Många 

projekt handlar om att få in nya metoder och tankesätt i organisationen. Men för att lyckas 

med detta krävs det att projektet blivit väl implementerat i den ordinarie verksamheten, det 

vill säga att ett projekt måste vara väl implementerat för att kunna bidra till förändring. 

Fixsen, Naoo   Blas       d a  &  alla   (      d f     a    pl         g so     

sa  a sä     g sp   f ka ak  v       so  ha    ll s f   a   f           od  ll            

program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet. En annan definition av 

implementering är den Greenhalg, Robert, Bate, Macfarlane och Kyriakidou (2008) tar upp, 

det vill säga att implementering är aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod 

ska användas som ordinarie metod i en organisation. Det finns dock en problematik med att 

använda sig av projekt för att implementera nya metoder i verksamheter. En av nackdelarna 

med projekt är enligt Svensson och von Otter (2001) att de ofta saknar långsiktighet. Det vill 

säga att det är svårt att uppnå långsiktiga effekter. Detta kan enligt Brulin och Svensson 

(2011) bland annat bero på att projekt har avgränsade mål, är tidsbestämda, ofta bygger på 

extern finansiering och bedrivs vid sidan av den ordinarie verksamheten. Att 

erfarenhetsspridning och kunskapsspridning ofta kommer in i ett sent skede, är även det en 

bidragande orsak till att långsiktiga effekter inte uppnås (Ibid.). Det vill säga att eftersom 

projekt endast är tillfälliga tenderar även resultatet och förändringen att vara tillfällig. För att 

projekt ska kunna implementeras och bidra till förändring och långsiktiga effekter krävs det 

både tid och resurser. Som Fixsen, Naoom, Blase, Friedman och Wallace (2005) lyfter upp är 

implementering ingen händelse, utan en process. Det innebär att ett projekt och dess resultat 

inte per automatik blir implementerat i den ordinarie verksamheten, utan detta kräver som 

ovan nämnt både tid och resurser. Att projekt är tillfälliga och ofta saknar långsiktighet gör 

inte heller denna process enklare. 

 

Vi upplever att det i den tidigare forskningen finns en lucka när det kommer till att genom 

projekt implementera nya metoder och arbetssätt i kommunala verksamheter. Vår förhoppning 

är att denna studie ska bidra till en ökad förståelse för hur en implementeringsprocess kan se 

ut i en kommunal verksamhet, samt vilka faktorer som kan stödja eller hindra denna 

implementering. 
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1.1 Bakgrund 

Vi har valt att studera en arbetsrehabiliterande kommunal verksamhet som genomfört ett 

treårigt ESF-projekt, som i denna studie kommer att benämnas som projektet. Vi kom i 

kontakt med verksamheten och projektet genom att en av oss är bekant med en av dem som 

arbetat med projektet. Idén till studien väcktes i samråd med denne bekanta under våren 2013 

när projekttiden höll på att löpa ut. Vi har i denna studie valt att anonymisera samtliga enheter 

och kallar dem därav för kommunen, verksamheten och projektet. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Det har nu gått en tid sedan projektet genomfördes och den nya verksamhetsmodellen, 

arbetssättet och metoden arbetades fram med syfte att permeteras i den kommunala 

verksamheten. Detta har hos oss väckt ett intresse av att undersöka hur projektets 

implementeringsprocess har gått till. Som vi nämnde inledningsvis finns det en problematik 

med att använda sig av projekt för att implementera nya metoder i verksamheter. Detta 

eftersom projekt endast är tillfälliga. Vi finner det därför intressant att undersöka hur 

implementeringsprocessen har gått till och se till vad som stödjer eller hindrar att projektet 

implementeras i den ordinarie verksamheten. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att få kunskap om vilka åtgärder som kan vidtas i en 

implementeringsprocess och lyfta fram vad som stödjer eller hindrar att projektresultat 

implementeras i ordinarie verksamhet.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Vilka åtgärder kan vidtas i en implementeringsprocess? 

2. Vilka faktorer stödjer implementering? 

3. Vilka faktorer hindrar implementering? 

    

 

2. Tidigare forskning 
Vi kommer i detta kapitel belysa den tidigare forskning som vi anser är relevant utifrån 

studiens syfte. Kapitlet inleds med en genomgång av implementering och 

implementeringsprocessen. Sedan presenteras forskning kring svårigheter med 

implementering och hur framgångsrik implementering kan uppnås. Kapitlet avslutas med 

forskning kring EU-finansierade projekt. 

 

2.1 Implementering 

Som vi tidigare nämnt handlar många projekt om att få in nya metoder och tankesätt i en 

organisation, men att det dock krävs att projektet är väl implementerat i den ordinarie 

verksamheten för att lyckas med detta. Begreppet implementering kan definieras på många 

olika sätt. Greenhalgh et al., (2008) definierar implementering som aktiva och planerade 

ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation. Vi har 
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dock i denna uppsats valt att använda oss av (Fixsen et al., 2005) begrepp, det vill säga att 

implementering är en sammansättning av specifika aktiviteter som har till syfte att få in nya 

metoder eller nya program i ordinarie verksamhet. 

 

2.2 Implementeringsprocessen 

Fixsen et al., (2005) menar att man i en implementeringsprocess av olika evidensbaserade 

program och metoder kan identifiera ett flertal olika steg. Det första steget som är Utforskning 

av valmöjligheter och beslut innebär att man är i fasen där man undersöker vilket behov man 

har och vidare vilket program som bäst passar det uppstådda behovet. Man undersöker också 

vilka sorters resurser som finns och man tar beslutet om vilken metod man ska välja och 

utifrån det tas en implementeringsprocess fram. Det nästa steget i processen är 

Programinstallation, där man lägger de resurser man har för att föra fram programmets syfte. 

Man måste genom det strukturella stödet se till att arbetet med metoden påbörjas och att man 

exempelvis finner strategier kring personalfrågor. Vidare i detta steg bör man upprätta en 

utbildningsplan, organisera arbete och bestämma hur arbetet ska rapporteras, utvärderas samt 

handledas. Det tredje steget i processen är Inledande implementering som innebär att man är i 

fasen där man stöter på mest rädsla, tröghet och komplexitet av att införa något nytt. Detta 

bidrar till att risken för att metoden dör ut är störst i just i denna fas. Och då implementering 

innebär förändring som kan vara mer eller mindre dramatiska krävs det utbildning, övning 

samt tid för att få detta att mogna. Fjärde steget som är Metoden i hela verksamheten innebär 

helt enkelt att man kommit till den fasen då metoden/programmet är fullt integrerad i den 

ordinarie verksamheten men också i styr- och stöddokument samt i tillvägagångssättet. Man 

har nu fått ett rutinmässigt arbete och innovationen är fullt accepterad. När man nått en trohet 

till metoden/programmet och följer dess manual når man den effekt som har varit det verkliga 

syftet med programmet.  Vi har nu nått till det femte steget i processen som är Förnyelse, och 

det är här förändringar och förnyelser av metoden/programmet sker. För utvecklingen krävs 

vissa förnyelser medan andra snarare kan ses som ett hot mot programtroheten och på så sätt 

kan leda till att man avviker från metoden/programmets manual. Det är därför av stor vikt att 

inte förnya programmet innan det ursprungliga programmet verkligen har satts i drift och man 

har skapat en trovärdighet. Det sjätte och sista steget i denna process är Bevara/ Bibehålla. 

Tiden efter då metoden/programmet har etablerats krävs det att man under följande år 

försöker bevara/ bibehålla det. Man kanske byter ut personal vilket innebär att nya måste 

utbildas, ledningen kanske förändras och även kraven på metoden/programmet kan förändras. 

Det är med andra ord viktigt att vara medveten om de olika sakerna som kan ske samt att de 

åtgärder som kan komma att behövas inte medför att man förlorar de viktiga komponenterna 

som evidensbaserade metoder och program besitter. Man har som mål i denna fas att få 

långsiktiga effekter av metod/programimplementeringen (Ibid). 

 

2.3 Svårigheter med implementering 

Som vi tidigare nämnt är implementering en process (Fixsen et al., 2005), men hur får man 

den hållbar och vilka faktorer spelar in? Guldbrandsson (2007) lyfter fram att det är flera olika 

faktorer som spelar roll för att en implementering ska lyckas samt vara hållbar. Man menar då 

på att det troligaste är att flera faktorer integrerar med varandra, men hur detta går till har 
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någon forskning ännu inte klarlagt. Dock har man i de flesta fall sett att de mest 

grundläggande kraven för implementering sällan uppfylls, det vill säga att det finns ett behov 

samt att man väljer den rätta metoden för sammanhanget (ibid.) Vidare tyder även forskningen 

på att det krävs massiva praktiska, ekonomiska och organisatoriska insatser för att man ska få 

en lyckad och hållbar implementering (Fixsen et al., 2005). Det har även visat sig vara vanligt 

a    a  ka  obs  v  a    “lu ka”   lla  vad so  va  pla   a    d     projekt och vad som 

faktiskt har uppstått som en följd av projektet (Buse, Mays & Walt, 2005). Det finns en rad 

förklaringar till varför det är svårt att få långsiktiga effekter och resultat av projekt. Brulin och 

Svensson (2011) menar att det dels beror på att projekt i sig har ett avgränsat mål, det har en 

tidsbestämmelse samt att projektet oftast bygger på extern finansiering. Men också att det 

oftast har en egen projektledning och ofta bedrivs vid sidan av den ordinarie verksamheten. På 

så sätt kan projektlogiken i sig vara ett avgörande hinder för att få långsiktiga effekter och 

resultat av projekt. 

 

2.4 Framgångsrik implementering 

Som vi tidigare lyft upp tenderar implementering av projekt att enbart bli kortsiktiga, så 

frågan är hur man ska göra för att se mer långsiktiga och hållbara resultat. Fixsen et al., 

(2005) pekar på att man inte enbart kan använda sig av informationsspridning och utbildning, 

trots att dessa har varit de mest använda implementeringsmetoder för införandet av nya 

strategier och metoder. Han pekar istället på att det bland annat krävs ett angreppssätt på flera 

olika nivåer i organisationen för att kunna uppnå positiva resultat som blir långsiktiga. Några 

viktiga aspekter för att en implementering ska bli lyckad är att man noga har valt ut utövare 

och gett dem utbildning, coaching samt en regelbunden resultatbedömning och feedback. 

Ytterligare åtgärder är att organisationen tillhandahåller den infrastruktur som krävs för den 

aktuella utbildningen, ger skicklig handledning samt att man har regelbunden utvärdering på 

processen och de målsättningar man har (ibid.) En annan faktor som enligt Buse et al., (2005) 

är av stor vikt är att försöka uppmuntra beslutsfattarna om att se över de politiska, 

ekonomiska och administrativa resurser man har. Genom detta kan man senare arbeta vidare 

på hur man ska kunna använda sig av dessa innan man fattar ett beslut om en förändring. 

 

Enligt Brulin och Svensson (2011) spelar projektledningen en viktig roll för framgången i 

projektet. Det är dock viktigt att projektägaren involveras i genomförandet, lärprocessen och 

kunskapsbildningen om projektet ska bidra till hållbar utveckling. Projektorganisation spelar 

även den en stor roll för de långsiktiga effekterna och fram för allt det aktiva ägarskapet. Med 

detta menas att ägarna utser en styrgrupp som tar de strategiska besluten och som sedan hela 

tiden återkopplar information om projektet till ägarna. Det finns starka aktörer som kan skapa 

förutsättningarna som krävs för projektet att drivas framåt men som också ser till att resultaten 

tas hand om och blir till långsiktiga effekter. Två andra funktioner som ingår i denna 

projektorganisation är styrning och ledning. Genom att ha en jämn balans mellan de tre 

funktionerna, aktivt ägarskap, styrning och ledning, kan man uppnå mer långsiktiga resultat. 

Det vill säga att ingen funktion får vara för svag eller för stark (ibid.). 
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2.5 EU-finansierade projekt 

Nistor och Muresan (2012) har identifierat de vanligaste problemen med EU-finansierade 

projekt. Dessa problem är bland annat en hög nivå av byråkrati vid upprättande av rapporter. 

Att projektet inte får ekonomiskt stöd från organisationen som implementerar det, samt att 

dialogen med mellanliggande myndigheter är tidskrävande och att kommunikationen mellan 

medlemmarna i projektet är dålig. Utifrån de identifierade problemen har man arbetat fram 

rekommendationer i form av en praxis i hanteringen av projekt finansierade av EU. Dessa 

rekommendationer delas in i två olika kategorier, en för de institutioner som ansvar för 

förvaltningen av EU-medel och den andra för de som får projektanslag och driver projekten. 

Till de institutioner som ansvar för förvaltningen av EU-medel rekommenderar man bland 

annat: 

 

 Utveckling av partnerskap för institutioner som ansvarar för förvaltningen mellan EU: 

s fonder. 

 Översyn och förenkling av upphandlingsförfaranden, riktlinjer och instruktioner för att 

skapa klarare, tydligare och enhetligare instruktioner, som inte lämnar något utrymme 

för tolkning. 

 Bättre samordning av verksamheten vid förvaltningsmyndigheterna för att minska 

byråkratin i rapporterna. 

 

Medan man till de som får projektanslag och driver projekten rekommenderar: 

 

 Mer transparens på organisationsnivå och på nivån för samarbete med mellanliggande 

myndigheter. 

 Främja öppenhet och regelbunden information mellan alla som är inblandade i 

projektet och på sätt minska problem med kommunikation. 

 Valet av människor, uppfyller de kvalitetskraven för jobbet? 

 Sätta upp tidsfrister för förverkligandet av verksamheten 

 Fastställa tydliga regler kring ansvar och påföljder för att undvika att medlemmarna i 

projektet inte uppfyller sina skyldigheter. 

 

2.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen kring implementering bidragit till en ökad 

förståelse för hur svårt det faktiskt kan vara att genomföra ett projekt med en lyckad 

implementering och hållbara resultat. Som vi tidigare nämnt upplever vi dock att det finns en 

lucka vad gäller implementering av nya metoder och arbetssätt när det kommer till 

kommunala verksamheter. Enligt Guldbransson (2007) är forskningsområdet i sig fortfarande 

outvecklat. Forskningen har klarlagt vilka faktorer som är viktiga i 

implementeringsprocessen, dock saknas kunskap kring hur dessa faktorer ska samspela med 

varandra (ibid.). 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teoretiska begrepp och modeller som bidrar till en ökad förståelse 

för implementering av projekt. Inledningsvis presenteras Guldbransson (2007) kriterier för 

implementering som ger en ökad förståelse för hur nya metoder kan arbetas fram och 

implementeras. Sedan presenteras teorier kring förändring och hur man undviker motstånd 

mot förändring, vilket ger en ökad förståelse för hur ordinarie verksamhet och dess individer 

förhåller sig till projekt. Avslutningsvis presenteras Jacobsen och Thorsviks (2008) teori om 

organisationsstrukturens påverkan på organisationskulturen, som ger en ökad förståelse för 

hur verksamheten utformning påverkar implementeringen av projekt.  

     

3.1 Kriterier för implementering 

Guldbransson (2007) har utifrån tidigare forskning tagit fram en rad kriterier för 

implementering som presenteras i en checklista, där respektive kriterier kan besvaras med ja, 

nej eller vet inte. Nedan presenteras samtliga kriterier för implementering: 

 

 Det finns lokalt definierat behov 

     fö  slag a    od   ka   ö a b hov    

 

 Metoden ä :  

- relevant 

- bättre än nuvarande metoder 

- effektiv (evidensbaserad) 

- kostnadseffektiv 

- förenlig med rådande värderingar och attityder 

- lätt att använda 

- möjlig att testa i liten skala 

- möjlig att anpassa till lokala förhållanden utan att förändra de centrala 

komponenterna 

 

 Eventuella risker med metoden kan hanteras 

 Resultatet av metoden går snabbt att observera 

 Kunskap om metoden kan generaliseras till andra områden 

 Användarna har involverats i tidigt skede 

 Alla berörda har kunskap om metoden och tillgång till fortlöpande stöd i det dagliga 

arbetet 

 Det finns resurser i form av tid, pengar och personal 

 Det finns en adkvat och långsiktig budget 

 Det finns system för uppföljning och feedback 

 Det finns en planering för överlämnande till ordinarie verksamhet 

 

 Metodkomponenterna är definierade 

 Implementeringskomponenterna är definierade 
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3.2 Motstånd mot förändring 

När man genom projekt inför nya metoder eller arbetssätt i en verksamhet sker en förändring i 

organisationen. En förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är enligt Nonås 

(2005) att alla inblandade parter känner delaktighet och inflytande i förändringsarbetet. Vad 

gäller nya arbetsmetoder, så kan inte en begränsad grupp utveckla dessa om inte alla 

inblandade är en del av det nya sättet att tänka. Dock är det vanligt att organisatoriska 

förändringar möts med motstånd (Jacobsen & Thorsvik, 2008, kap. 11; Robbins, Judge & 

Campbell 2010, kap. 19) och det finns en rad olika orsaker till varför detta sker (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008, kap. 11). En av orsakerna är att förändringar medför extraarbete under en 

period, det vill säga att organisationsförändringar genomförs samtidigt som tidigare 

arbetsuppgifter fortfarande ska utföras. Robbins et al., (2010, kap. 19) lyfter fram sju taktiker 

som gör det svårare för personer att göra motstånd till en förändring. Dessa taktiker 

presenteras nedan och kan användas av en verksamhet som ett led för att undvika motstånd 

vid förändring. Vad gäller taktik fem och sju, det vill säga manipulation och tvång, så anser vi 

inte dessa som relevanta i denna studie men vi har dock valt att ta upp dem eftersom vi vill 

presentera Robbins et al., (2010, kap. 19) taktiker i sin helhet. 

 

1. Utbildning och kommunikation 

Motståndet kan reduceras genom att ha en god kommunikation med de anställda och hjälpa 

dem se logiken med förändringen. En god kommunikation gör även att de anställda får rätt 

information om förändringen och på så sätt undviks missförstånd. 

2. Deltagande 

Ju mer deltagande de anställda är i förändringen desto svårare blir det för dem att göra 

motstånd till den. Genom att låta dem komma med meningsfulla bidrag och vara delaktiga i 

beslutprocessen kring förändringen kan motstånd undvikas. 

3. Bygga stöd och engagemang 

Genom att erbjuda de anställda olika stödfunktioner kan motståndet minskas. Att höja upp de 

anställda kan även bidra till att de engagerar sig känslomässigt i förändringen, det vill säga att 

hela engagemanget för förändringen ökar. 

4. Implementera förändringen rättvist 

Trots att många gör motstånd till förändring kan man genom att implementera förändringen 

konsekvent och rättvist minimera den negativa påverkan. 

5. Manipulation 

För att minska motståndet mot förändringen kan man även utöva ett dolt inflytande. Detta 

genom att förvränga och vrida fakta för att få förändringen att framstå som mer attraktiv. 

6. Välja människor som accepterar förändring 

Forskning tyder på att det är ens personlighet som styr hur enkelt man anpassar sig till och 

accepterar förändring. Genom att välja människor med en personlighet som lätt anpassar sig 

till och accepterar förändring kan genomförandet av en förändring underlättas i 

organisationen. 

7. Tvång 

Som innebär att man tillämpar direkt hot eller våld mot motståndet. Hoten kan handla om hot 

om förflyttning eller indragna förmåner om de anställda gör motstånd mot förändringen.  
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3.3 Organisationsstrukturens påverkan på organisationskulturen 

Enligt Guldbrandsson (2007) är ett steg i implementeringsprocessen att se över den 

organisatoriska kapaciteten och kulturen. En stark organisationskultur som samlar 

medarbetarna till en gemensam upplevelse av samhörighet och gemenskap kan enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2008, kap. 4) vara avgörande för hur lyckad en verksamhet är. Det är 

dock vanligt att organisationsstrukturens indelning i avdelningar och kontor bidrar till att 

subkulturer skapas. Detta eftersom organisationsstrukturen avgör vilka 

kommunikationsmönster som finns och att kultur utvecklas genom samverkan. Det vill säga 

att det inom de olika avdelningarna sker informell kommunikation som bidrar till att sociala 

grupper och subkulturer skapas. Dessa subkulturer kan bli ett problem om de utmanar den 

dominerande kulturen i verksamheten, vilket ofta sker då två verksamheter slås samman. 

Subkulturen kan även bli ett problem om den uppmanar till en intressekonflikt om makt och 

inflytande i organisationen (ibid.). 

 

3.4 Sammanfattning 
De teorier som presenterats i detta kapitel ligger till grund för att kunna besvara  

studiens frågeställningar; Vilka åtgärder kan vidtas i en implementeringsprocess? Vilka 

faktorer stödjer implementering? Vilka faktorer hindrar implementering? Guldbrandssons 

(2007) kriterier för implementering ger en ökad förståelse för hur en implementeringsprocess 

kan gå till och vilka stödjande faktorer som finns. Robbins et al., (2010, kap. 19) taktiker för 

att undvika motstånd vid förändring ger en ökad förståelse för vad som kan verka hindrande i 

implementeringsprocessen. Jacobsen och Thorsviks (2008, kap. 4) teori kring 

organisationsstrukturens påverkan på organisationskulturen ger även den en ökad förståelse 

för vad som kan verka hindrande.  

 

 

4. Metod 

I detta kapitel presenteras den valda metoden och hur urvalsprocessen gick till. Vidare 

beskrivs det empiriska materialet, hur det har samlats in och dess kvalité.  Sedan presenteras 

vilken analysmetod som använts i studien och vilka etiska överväganden vi gjort. 

Avslutningsvis förs en diskussion om för och nackdelarna med den valda metoden. 

 

4.1 Val av metod 

Utifrån undersökningsområdet och frågeställningarna fann vi det mest lämpligt att använda en 

kvalitativ metod i denna studie. Vi valde att göra en fallstudie eftersom vi ville undersöka 

implementeringen av projektet på djupet. Enligt Denscombe (2009) kännetecknas fallstudien 

av att den inriktar sig på endast en undersökningsenhet och då går på djupet, vilket gör att 

relationer och processer kan betonas och förklaras. I fallstudien används med fördel flera 

olika källor och metoder (ibid.) och vi valde därför att använda oss av metodtriangulering som 

bestod av intervjuer, observation och dokument. Vi har intervjuat verksamhetens platschef och 

samtliga arbetsledare, varav tre varit anställda i projektet. En deltagande observation skedde 

en vanlig arbetsdag i verksamheten och de dokument som vi tagit del av var dels 

projektansökan, delrapporter och slutrapporten, men även andra dokument från verksamheten 
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så som verksamhetsbeskrivning och metodhandbok. Genom att använda flera olika metoder 

har vi fått en bred data att arbeta med vilket har bidragit till en fullständigare bild av projektet, 

verksamheten och implementeringen. Detta är enligt Denscombe (2009) en av fördelarna med 

triangulering, att det ger en fullständigare bild och en ökad träffsäkerhet. 

 

4.2 Urval 

Verksamheten består av en platschef, fem arbetsledare och cirka 80 medarbetare. Tre av 

arbetsledarna har arbetat med projektet som projektledare, trädgårdsmästare och 

administratör. Vi gjorde valet att inte räkna med verksamhetens medarbetare i populationen 

eftersom de inte befinner sig i verksamheten under längre perioder, utan kan vara där några 

enstaka dagar eller några månader. Studiens population bestod således av verksamhetens 

platschef och fem arbetsledare. Eftersom populationen endast bestod av sex personer valde vi 

att inte göra något urval bland dessa utan intervjua samtliga.  

 

4.3 Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av en induktiv metod, vilket är kännetecknande för den kvalitativa 

forskningen. Den induktiva metoden innebär att man arbetar utifrån data och låter teorierna 

utveckla sig från data (Watt Boolsen 2007). Vi hade inledningsvis inte några bestämda teorier 

utan dessa växte fram i samband med att vår data bearbetades. Vår tanke från början var att 

tidigare forskning och den teoretiska referensramen skulle ligga under samma kapitel och då 

använda oss av Fixsen et al., (2005) teori om implementering. Allt eftersom resultatet växte 

fram kände vi dock att det behövdes andra teorier för att kunna analysera resultatet.   

 

4.3.1 Intervjuer 

Genom intervjuerna ville vi komma åt de faktorer som har stöttat eller hindrat 

implementeringen av projektet genom att låta de svarande tala relativt fritt om projektet och 

verksamheten. Vi valde därför att göra personliga semistrukturerade intervjuer, denna typ av 

intervjuer kännetecknas enligt Denscombe (2009) av att det finns ämnen och frågor som ska 

besvaras, men att den svarande ges utrymme att ge utförliga svar och utveckla sina idéer. Till 

vår hjälp hade vi en intervjuguide (Bilaga 1) med ämnen och öppna frågor som arbetats fram 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna genomfördes i ett av verksamhetens 

kontor och dokumenterades med hjälp av ljudupptagningar. En av oss genomförde 

intervjuerna och den andre transkriberade dem, detta för att det rent praktiskt inte var möjligt 

för båda att delta under intervjuerna. Innan intervjun inleddes informerades den svarande om 

studien, att det var frivilligt att delta och att all data kommer att behandlas konfidentiellt. 

Vidare frågade vi även om den svarandes godkännande att spela in intervjun innan den 

formella intervjun startade. 

 

Tillförlitligheten i intervjudata påverkas bland annat av om den svarande talar sanning eller ej, 

vilket det som forskare kan vara svårt att bedöma (Denscombe, 2009). Vi kunde dock genom 

trianguleringen bekräfta att de svarande talade sanning, detta eftersom observationen och 

dokumenten till viss del gav stöd åt de svarandes information. Tillförlitligheten påverkas även 

av intervjuareffekten, vilket innebär att forskarens identitet mer eller mindre alltid påverkar 
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data (Denscombe, 2009). Detta har vi försökt att undvika genom att hålla oss neutrala och 

objektiva vid genomförandet av intervjuerna. Generaliserbarheten i studiens intervjudata är 

svår att fastställa eftersom intervjun grundar sig på de svarandes upplevelse av projektet och 

syn på verksamheten, men även på grund av att det är en fallstudie. Det går således inte med 

säkerhet säga att resultatet skulle bli detsamma eller liknande i andra eller upprepade studier. 

 

4.3.2 Observation 

Genom observationen ville vi få en bild av hur verksamheten ser ut, om projektet och dess 

resultat syns i verksamheten och i så fall hur. Vi valde därför att göra en observation som av 

Denscombe (2009) benämns som en deltagande observation i den naturliga miljön. Det vill 

säga att forskarens roll är dold för de flesta vilket gör det möjligt att studera den naturliga 

miljön. Observationen i verksamheten genomfördes en måndag förmiddag och det var endast 

en av arbetsledarna som visste om det egentliga syftet med besöket i verksamheten. Det var 

en av oss som genomförde observationen och den dokumenterades i form av fältanteckningar 

direkt efter. Det som observerades var hur verksamheten är uppbyggd, det vill säga hur de 

olika delarna ser ut och förhåller sig till varandra. Observation la stor vikt vid att se om 

projektet och den gröna miljön blivit en integrerad del i verksamheten. 

 

Den deltagande observationen hänger på forskaren som person vilket gör att tillförlitligheten 

och generaliserbarheten i data kan ifrågasättas (Denscombe, 2009). Detta är inte något vi 

kunnat undvika, men varit medvetna om under själva observationen. Dock anser vi att det 

finns en viss tillförlitlighet i studiens observationsdata eftersom vi genom trianguleringen till 

viss del kunnat verifiera det observerade. 

 

4.3.3 Dokument 

Genom dokumenten som vi tagit del av ville vi få information om hur projektet har startats, 

drivits och avsluta, men även hur verksamheten ser ut och fungerar. De dokument som vi tagit 

del av var dels projektansökan, delrapporter och slutrapporten, men även andra dokument från 

verksamheten så som verksamhetsbeskrivning och metodhandbok. Eftersom det var ett ESF-

projekt i en kommunal verksamhet är alla dokument som vi tagit del av offentliga. 

 

Validiteten i dokument fastställs genom att se till dess autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och innebörd (Denscombe, 2009). Utifrån detta anser vi att validiteten i de 

dokument som använts i studien är relativt hög. Vi har kunnat säkerställa dess autencitet och 

representativitet, även dess innebörd anser vi vara klar och tydlig. Dock kan trovärdighet i 

dokumenten från projektet ifrågasättas eftersom de skrivits av projektledaren och därför kan 

ha färgats av dennes åsikter eller övertygelser. Detta är något vi tagit hänsyn till när vi arbetat 

med dessa dokument. 

 

4.4 Analysmetod 

Materialet från datainsamlingen bestod av de transkriberade intervjuerna, fältanteckningarna 

från observationen och de dokument vi tagit del av. Detta material analyserades var för sig 

med hjälp av meningskategorisering, vilket innebär att materialet struktureras upp med hjälp 
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av teman (Kvale, 1997). Vi valde att strukturera materialet och skapa teman utifrån studiens 

frågeställningar, det vill säga hur implementeringen har genomförts och vilka faktorer som 

stödjer eller hindrar implementeringen. Vi kunde sedan jämföra materialet från intervjuerna, 

observationen och dokumenten genom att titta på vad dessa genererat i respektive tema. 

 

4.5 Etik 

Vi har under studiens gång hela tiden tagit hänsyn till forskningsetiken, som innebär att 

respektera deltagarnas rättigheter och värdighet, undvika att deltagarna lider någon skada och 

arbeta på ett sätt som är ärligt (Denscombe, 2009). Varken kommunen, projektet eller någon 

individs namn används i studien. All data som samlats in har endast använts till studien och 

inte spridits på något sätt. Inför intervjuerna informerades de svarande att all data kommer att 

behandlas konfidentiellt och de fick även ge sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. 

Vad gäller observationen så hade inte alla närvarande godkänt denna, dock var det inte 

enskilda individer som observerades, utan verksamheten och arbetsgruppen i stort. De 

dokument som vi tagit del av fick vi av den tidigare projektledaren och verksamhetens 

platschef, dessa har trots att de är offentliga inte spridits utan endast använts i studien. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar uppfattar vi den valda metoden som ändamålsenlig. 

För att kunna hitta faktorer som stödjer eller hindrar en implementering krävs att man går på 

djupet, vilket vi gjort genom att göra en fallstudie och använda oss av metodtriangulering. 

Fördelen med metodtriangulering är att det ger en bred data att arbeta med och även möjlighet 

att kontrollera resultat mellan de olika metoderna. Detta kan göra att data från de olika 

metoderna får en högre tillförlitlighet. En nackdel med metodtriangulering kan dock vara att 

det krävs att man som forskare sätter sig in i tre olika sätt att samla in data, det vill säga att 

man ska behärska att både intervjua och observera, men även att granska dokument. Hade 

exempelvis endast intervjuer använts hade troligtvis våra färdigheter utvecklats mer och 

bidragit till att man kunnat få ut ännu mer av de svarande. Dock anser vi att fördelarna med 

metodtriangulering uppväger nackdelarna. 

      

 

5. Beskrivning av verksamhet och projekt 
I detta kapitel presenteras verksamheten och projektet. Kapitlet inleds med en kort 

genomgång av verksamheten och sedan presenteras projektet. Slutligen presenteras 

verksamhetsmodellen, arbetssättet och metoden som arbetades fram under projektet. 

 

5.1 Verksamheten 

Den kommunala verksamheten är en av kommunens tio arbetsrehabiliterande verksamheter. 

Målsättningen är att ge individer i utanförskap möjlighet att med rätt stöd och hjälp återgå till 

arbete eller studier. Dessa individer kan vara arbetslösa, långtidssjukskrivna eller individer 

som av andra skäl har svårt att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden. Den 

arbetslivsinriktade rehabiliteringen består av att skapa meningsfulla arbetsuppgifter, vilket 
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görs med hjälp av verksamhetens olika arbetsområden. Dessa områden är Häst och Hund, 

Verkstad, Bageri och sedan projektstarten är även Trädgård ett arbetsområde. I verksamheten 

startades 2010 ett ESF-projekt som kommer att beskrivas mer ingående nedan.  

 

För att få en tydligare bild av hur organisationen ser ut och hur verksamheten har förändrats 

illustreras i två figurer nedan.   

 

 
Figur 1. Organisationen under projekttiden (egen tolkning av författarna) 

 

 
 

Figur 2. Organisationen efter projekttiden (egen tolkning av författarna) 

 

5.2 ESF-projekt 

Enligt Svensson och von Otter (2001) kan en förklaring till det stora intresse som finns för 

projekt bero på att statsbidrag allt oftare omvandlas till projektanslag. Genom EU finansierade 

projekt tillförs Sverige varje år ett antal miljoner (ibid.) och här spelar den Europeiska 

Socialfonden (ESF) en viktig roll. ESF kan ses som ett instrument som har stor vikt i att 
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stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb samt att säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla 

EU- medborgare (Europeiska Socialfonden, 2013). För att bedriva ett ESF-projekt finns det 

fyra stycken olika programkriterier som ska uppfyllas, dels är det den innovativa 

verksamheten som syftar till att skapa nytänkande och mervärde i de satsningar som görs. Den 

andra är den lärande miljön, som den syftar till att stimulera kompetenutveckling och utveckla 

arbetslivet i ett långsiktigt perspektiv. Det tredje kriteriet är samverkan som utgår ifrån att 

olika aktörer gemensamt bedriver en utveckling. Den sista är strategisk påverkan som handlar 

om att ta vara på resultat och erfarenheter från projekt i ordinarie verksamhet (Svenska ESF-

rådet, 2011). ESF-projekt drivs av en mängd olika organisationer, bland annat offentliga 

förvaltningar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och företag. De individer som deltar i 

ESF-projekten kallas för deltagare (Europeiska kommissionen, 2013). 

 

5.3 Projektet 

Under perioden första september 2008 till första mars 2009 genomfördes en förstudie som 

visade att det fanns ett behov av att utveckla den redan befintliga rehabiliteringen med de nya 

erfarenheter och forskningsrön som gjorts inom området Grön rehabilitering. Denna förstudie 

och dess resultat låg till grund för ett ESF-projekt, som i denna studie benämns som projektet. 

Projektet var treårigt och genomfördes under perioden första juni 2010 till första juni 2013. 

Syftet med projektet var att utveckla ett arbetssätt och en verksamhetsmodell som stödjer 

individer att förkorta vägen till arbete eller studier, detta baserat på teorier och metoder från 

området grön rehabilitering och som skulle kunna implementeras i kommunens ordinarie 

verksamhet. Målgruppen för projektet var personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, 

exempelvis långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna, nyanlända flyktingar eller före detta 

missbrukare. Kommunen var ägare av projektet och den personal som arbetade i projektet var 

dels projektledaren och en administratör, som båda hade anställning i verksamheten sedan 

tidigare, men även en projektanställd trädgårdsmästare. Projektet hade även 

samverkanspartner i form av försäkringskassan, arbetsförmedlingen, psykiatrin, samt 

kommunens individ och familjeomsorg och samordningsförbund. Projektets styrgrupp bestod 

av chefer från ovan nämnda parter. Målsättningen var att 50 procent av deltagarna under 

projekttiden skulle uppnå egen försörjning genom arbete eller studier och 90 procent skulle 

uppleva att de kommit närmare arbete eller studier. Slutligen var det även en målsättning att 

projektet skulle implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Vid projektet slut hade 

man inte uppnått de två förstnämnda målen, andelen deltagare som uppnådde egen försörjning 

var 21 procent och andelen deltagare som upplevde att de kommit närmare arbete eller studier 

var 54 procent. Orsaken till att man inte uppnådde målen var att individer med 

utmattningsproblematik var överrepresenterade bland deltagarna och att dessa individer 

tenderar att ha behov av en längre rehabiliteringstid än andra. Dock var det just 

rehabiliteringsplatser för dessa individer som efterfrågades av de samverkande 

myndigheterna, vilket var avgörande för att projektet klarade av att uppnå målsättningen att 

implementeras i kommunens ordinarie verksamhet. Projektet påverkade den befintliga 

verksamheten genom att en ny verksamhetsmodell arbetades fram, men även genom ett nytt 

arbetssätt och en arbetsmetod, vilket beskrivs mer ingående nedan.  
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5.4 Spår 1 och 2 

Den verksamhetsmodell som arbetades fram under projektet innebar att verksamheten delades 

in i två olika spår. Spår 1 vänder sig till individer som står relativt nära arbetsmarknaden, det 

vill säga individer som behöver en period av aktivitet innan ny anställning eller studier. Det 

finns inom spår 1 även ett egenansvar och produktionskrav. Verksamheten bestod innan 

projektet endast av individer som numera ingår i spår 1. Spår 2 vänder sig till individer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden, det vill säga målgruppen för projektet. I spår 2 finns inget 

produktionskrav utan individens förmåga styr arbetet. Det är inom spår 2 som arbetssättet 

Grön Rehabilitering och BALANS-metoden har utvecklats och används. Sammanfattningsvis 

kan man se det som att spår 1 består av den befintliga arbetsrehabiliteringen och spår 2 består 

av projektets arbetsrehabilitering. 

 

5.5 Grön rehabilitering 

Det arbetssätt som utvecklades under projektet var Grön rehabilitering, vilket innebär att ta 

tillvara på naturen och den gröna miljön i rehabiliteringsarbetet. Den gröna miljön har en 

förmåga att ge en lugnande känsla hos individer, vilket bidrar till ökat välbefinnande och 

minskad ohälsa. Även kreativa aktiviteter, som stärker deltagarna att våga pröva och utveckla 

nya idéer, ingår i den Gröna rehabiliteringen. I rehabiliteringsarbetet utgör även samtal en 

viktig del. Dessa samtal består dels av inbokade trepartssamtal med handläggare från 

myndigheter, men även dagliga samtal i den gröna miljön och i samband med kreativa 

aktiviteter. Genom att dagligen föra motiverande samtal med deltagarna kan en 

beteendeförändring uppnås. 

 

5.6 BALANS-metoden 

Den metod som arbetades fram under projektet var BALANS-metoden som ger individen 

ansvar över sin egen situation. Det vill säga att individen aktivt ska arbeta med en förändring 

av sin egen situation, att förändra sina normer, vanor och tankebanor. Således måste det hos 

varje individ finnas en vilja att förändra sin situation, det är ingen annan som kan göra detta åt 

dem. Metoden fungerar även som ett verktyg för personalen så att de kan ge individerna rätt 

stöd och hjälp i förändringsarbetet. 

B k äf a - I lagom dos 

Ansvar -Alla har ett eget ansvar 

Lyssna - 2 öron 1 mun 

Aktiv -Alla ska vara aktiva 

Nä va a d  -  a  hä  o h  u 

S   ä   ska  -  a j   ä   ska ä  u  k 

 

         

 a j   ä   ska   s   f  b k äf  ls         ol ka s o a dos   o h u d   ol ka fö u sä     ga . 

B k äf a ald  g ba a fö  b k äf  ls  s skull  u a  s  a l d   g     ll d   o h kä  a    

dagsfo     p  d   so  ska f  b k äf  ls  . Att lära sig ta emo  b k äf  ls  ka   a   d fö  

v ssa  sv   gh     a ka  b  o p  a    a  ald  g f    b k äf  ls    ll   a    a  ald  g a s    s g 

va a b  ä   gad av s da .  a  ka  g  b k äf  ls  öv      ga ol ka sak    all  f    a   
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  d v d   ko     p  u sa     d   ll a     d v d   u fö  a b  suppg f    o h v sa  s g  a a sva . 

A l d   g     ll a    a  ska g  b k äf  ls  ä    d v du ll  hos va j  p  so  o h  a  bö    ä a 

s g   a   läsa av  ä   ska  so  ska f   a   o  d  . B k äf a   d v d   b d  v  bal  o h 

f s sk    ä k p  hu  du a vä d   d   f s ska b k äf  ls    alla   d v d   släpp           a d a   

s   sfä .  a  fö s k  g   bö ja      ha d p     a  l ka  va a    b a s a    f  ga gä  a v d fö s a 

 ö    o    d v d   ä  va  a   f  b k äf  ls  o h p  v lk   sä  . 

Ansvar 

Alla   d v d   ha       g   a sva  fö  s     hab l      g  g  s öd o h f  dba k  a    u la fö       

fö ä d   gsa b     f a   .   ss ag ko     a   sk   g  s öd o h d sku   a hu   a  ka  gö a 

sak   p  a d a sä  .       d v d   a vä a o h f      a sva   ä  d  själva kä     s g   do. Alla 

ä  b a p    go    g  fö  d    a   a  o ks  a sva   fokus  a p  d       l d   gssk d   s  a   

  d v d   kä     s g    gg.  ä     ggh     öka  ä  d     kla   a    a     s örre ansvar. 

Lyssna 

   ha   v  ö o  o h     u   l ss a p  vad   d v d   ha  a   b  ä  a o  s g själv.   lka 

p  so l ga  g  skap   f   s d     ad    vs  a    d   ad v ll  a  fö ä d a fö  a   öka s    

    d     lk   s öd b höv    a     ss a p    d v d  s  g   b  ä   ls   d   ä  h   so  

kä     s g bäs  själv.   g  f    d   du hö      lös      all   u a  g    d v d   s öd   ll a   lösa 

sak   själv.     s dä   ä  b hov   av sa  al d k   upp  d   ä  d  aku a sa  al   u a  fö bokad 

tid so  g     s   b d  fö  d l aga    o h p  so al  . 

Aktiv 

 ä   ska  ska  dag gö a ak  va val h la   d    s   ss   so  ka  upps     sa ba d   d a   

 a  ska fa  a b slu  o  bl.a. s   a b  sl vs s  ua  o  ä       all  d   kla a   ha    a.  ä  

individer fas  a    s  a ha dl  ga  ka  b hov   av p ak  ska   d  sa  al o h   a v  k  g öka. 

B hov   av s öd   d   ak  va val so  ska gö as s   g v  v s ol ka u  f      d v d   ll   d v d  a   

d  so  p  so al ha ” ä  ” väg      ll a d a s öd  sa  s    ll      d gh     u d  lä  a     ga 

g  g  .  a  ak  v so  p  so al o h hjälp   d v d   a   d a   s   öjl gh       alla sv   gh     

som dyker upp. 

           

A b  a  f    a   va a hä  o h  u    ä a p  a   fokus  a p  dag  , prestationen ligger inte i vad 

 a  gö  u a    a    a  d l a .   ä a p  a   va a hä  o h  u    ä a p  a   ha fokus p  d    a  

gö  fö  s u d  .       hab l      g  s pla s   va a    f  s ad  dä  d   f   s u         ll a   

fu d  a p  va fö   a  val  a   d l a   d   sa   a    a  f     d   ll  g     fl k  o  öv   s   

s  ua  o .   hab l      gs  d   ka  s a  a  f  gasä  a d    g     fö ä d ad a     d  öpp a       

dö  .   ga s  vad so  f   s f a        d  . S    ll a   d   f   s u       fö  a   ”ba a va a”  

    hä     gs p   od   ä  v k  ga fö  a   p o  ss   ska g  f a   . 

             

  va j  p  so s l v f   s d      kapa       d ö  a   ö sk   l o h kä slol v.      d v d   

  dkä sla  a sva   o so g    sp k  o h ha    öpp  h   dä  p  so   s     g      o h 

välb f   a d  s           u .  a  öpp      ö      d   d v d    l   d   du  ö    b  ä  a vad 

so  kä  s v k  g  fö  h     ho o .     fö s a  ö        s  a  of as  bäs   skapa    lug  

  ljö sa   l   d    ö     a   d.     g  d     fo  a  o  du f   u d    ö    o h säk  s äll a   du 

uppfa  a    fo  a  o    p   ä   sä  .  ä k p  a   alla   d v d   o h ska s  f  fö bl . 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för resultatet av studiens empiri. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av hur implementeringsprocessen av projektet har gått till. Sedan redovisas vilka 

faktorer som har stöttat implementeringen av projektet och slutligen vilka faktorer som har 

hindrat implementeringen av projektet. 

 

6.1 Åtgärder i implementeringsprocessen 

Det har inte funnits någon klar och tydlig implementeringsstrategi för projektet. Dock har 

man haft som utgångspunkt att projektet och den nya arbetsrehabiliteringen skulle byggas upp 

tillsammans med och inte på sidan av den redan befintliga verksamheten. Detta för att lyckas 

med målsättningen att projektet skulle implementeras i den ordinarie verksamheten. Man har 

därför vidtagit en rad åtgärder för att projektet redan från start skulle bli en integrerad och 

viktig del i kommunens arbetsrehabilitering. 

 

”Samordningsförbundet har en viktig del i hela implementeringen.” (IP 1) 

 

Samordningsförbundet är bildat av Kommunen, Landstingen, Försäkringskassan och 

Arbetsförmedlingen och har som målsättning att framgångsrika arbetssätt ska implementeras i 

reguljä  v  ksa h  .   oj k    ha  dä fö   ag   hjälp av sa o d   gsfö bu d     

implementeringsprocessen. Hjälpen har främst bestått av att samordningsförbundet har 

främjat samverkan mellan parterna som varit delaktiga i projektet, men de har även fungerat 

som en länk mellan projektet och beslutsfattare. Samordningsförbundet har även fungerat som 

ett ekonomiskt stöd efter projekttiden, då den nya arbetsrehabiliteringen skulle permanentas i 

den ordinarie verksamheten. 

 

6.1.1 Delaktighet och samverkan 

En första åtgärd i implementeringsprocessen var enligt de granskade dokumenten att redan 

innan projektets start göra övriga inom kommunens arbetsrehabilitering, samverkansparter 

och politiker delaktiga i projektet. Därför var ledning och personal inom kommunens 

arbetsrehabilitering och projektets samverkansparter både förberedda och initierade i de nya 

idéer som skulle prövas under projekttiden. Idéen kring den nya arbetsrehabiliteringen hade 

även presenterats och fått ett positivt mottagande hos kommun- och landsti gspol   k     o  

 olkhälso  d  . En andra åtgärd i implementeringsprocessen var att hålla ovan nämnda parter 

informerade om hur projektet fortlöpte genom sammankomster. Dessa sammankomster 

anordnades av samordningsförbundet och ägde rum en gång i månaden. Projektets styrgrupp 

har följt projektet och kontinuerligt fått information om hur projektet fortlöper. Vidare träffade 

platschefen andra chefer inom socialtjänsten varje månad och myndigheternas chefer varje 

kvartal för att informera om projektet och vikten av det för de personer som står längst från 

arbetsmarknaden. Slutligen höll man även de som arbetade i den ordinarie verksamheten 

informerade om hur projektet fortlöpte genom veckomöten. 
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6.1.2 Spridning 

En annan åtgärd var att sprida information om projektet för att dels nå ut till andra som arbetar 

med arbetsrehabilitering, men även för att nå ut till allmänheten för att visa på nya möjligheter 

till rehabilitering i kommunen och öka efterfrågan på rehabiliteringsplatser. Spridningen har 

bestått av att media gjort både TV- och radioinslag där projektpersonal och deltagare fått 

beskriva projektet. Vid flera tillfällen har artiklar om projektet förekommit i den lokala 

tidningen och den lokala TV kanalen har information om projektet i sin vinjett som rullar 

dagligen. Man har även spridit information genom att hålla föreläsningar för ideella 

organisationer och intressenter på den privata arbetsmarknaden. Slutligen har man även 

spridit information genom att delta och föreläsa på spridningskonferenser anordnade av 

psykiatrin. 

      

6.1.3 Visa på resultat 

En annan åtgärd i implementeringsprocessen var att i projektets slutskede visa beslutsfattarna 

vilka resultat projektet bidragit till och att det fanns ett behov av den nya 

arbetsrehabiliteringen. Detta för att få ett beslut om projektet och den nya 

arbetsrehabiliteringen skulle permanentas i kommunens ordinarie verksamhet eller inte.  

Det resultat man visade var att projektet, trots att det inte uppnått sin målsättning, blivit en 

viktig rehabiliteringsinsats. Detta eftersom de samverkande parterna haft behov av platser för 

individer som inte klarat av andra befintliga rehabiliteringsåtgärder på grund av sin komplexa 

ohälsa. Framför allt var det platser till individer med en utmattningsproblematik som 

efterfrågades. Projektet kunde erbjuda dessa individer platser och en rehabilitering anpassad 

till varje individs hälsa och förmåga. De samverkande myndigheterna arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och psykiatrin ansåg att man skulle komma att ha ett fortsatt behov av den 

rehabilitering som projektet erbjudit.  

 

  d   d   a p o  ss had   a  s o  hjälp av sa o d   gsfö bu d    f   so  d  sa lad  

beslutsfattarna i ett och samma rum och drev implementeringsdiskussionen framåt. Processen 

slutade med att ett beslut fattades att projektet och den nya rehabiliteringen skulle permenteras 

i den kommunala verksamheten. 

 

6.1.4 Efter projekttiden 

 

”När det är slut på projektet så kan man inte fortsätta jobba på samma sätt för det blir så 

otroligt intensivt, så då måste man tänka på hur man kan jobba vidare sen.” (IP 5) 

 

Den sista åtgärden i implementeringsprocessen var att ta tillvara på den nya rehabilitering som 

arbetats fram under projektet. Detta gjordes dels genom att samtliga som arbetat med 

projektet fick fortsatt anställning i verksamheten, men även genom att se över hur 

arbetsuppgifter och verksamheten skulle utformas. 
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”Vi har kunnat utöka den ordinarie verksamheten med en helt ny målgrupp och den 

utökningen och den målgruppen, det vet vi hur det ser ut i samhället med att 

utmattningssyndromen de avtar ju inte utan de snarare ökar.” (IP 1) 

 

Eftersom man genom projektet fått in en helt ny grupp av individer i verksamheten delades 

den in två olika spår, spår 1 och 2. Det är främst de tre som arbetade i projektet som arbetar 

med individer i spår 2, men dessa individer återfinns i hela verksamheten och de som arbetade 

med projektet fungerar då som ett stöd i rehabiliteringen. Det är även i rehabiliteringen i spår 

2 som BALANS-metoden främst används. Den gröna miljön som arbetades fram under 

projektet har fortsatt att utvecklats och erbjuder främst individer i spår 2 rehabiliteringsplatser. 

Den tidigare projektledaren och trädgårdsmästaren fungerar som arbetsledare i den gröna 

miljön. 

 

6.2 Faktorer som stödjer implementering 

 

6.2.1 Behov och efterfrågan 

En första faktor som stödjer implementeringen av projektet är att man med hjälp av projektets 

förstudie kunnat fastställa att det fanns en efterfrågan på nya rehabiliteringsmetoder inom 

kommunen. Det som efterfrågades var främst rehabiliteringsinsatser riktade till individer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden och som inte klarar av de krav på prestation som ställs i den 

redan befintliga arbetsrehabiliteringen. 

 

”Största efterfrågan fanns då inom arbetsförmedlingen och psykiatrin ... som strävade efter 

nya platser och nytt förhållningssätt för dem som står längst bort fån arbetsmarknaden.” (IP 

1) 

 

6.2.2 Samverkan 

En annan faktor som stödjer implementeringen av projektet är att det inom kommunens 

arbetsrehabilitering redan fanns en etablerad tradition och erfarenhet av samverkan. Det fanns 

också sedan tidigare ett nätverk mellan handläggare och den personal som arbetade i 

projektet, detta på grund av att projektledaren arbetat inom kommunens arbetsrehabilitering i 

många år. Genom att anordna sammankomster med projektanställda, samverkansparter och 

beslutsfattare hade även samordningsförbundet en viktig roll i projektets samverkan. Genom 

att anordna dessa sammankomster underlättade de för projektet att samverka med andra. 

 

6.2.3 Gemensam mark och lokaliteter 

Att projektet har hyrt mark och lokaliteter av den ordinarie verksamheten har även det 

underlättat implementeringen av projektet. Projektet har på verksamhetens mark bland annat 

upprättat ett växthus och en trädgård i nära anslutning till huvudbyggnaden och övriga enheter 

i verksamheten, så som verkstaden och bageriet. I huvudbyggnaden har man även hyrt in sig 

på ovanvåningen, där kontor och fikarum finns. Vid observationen syns ingen skillnad på vad 

i verksamheten som kommit till genom projektet och vad som funnits där sedan tidigare. 

 



19 

”Det var ju också i ett av målen, att ska vi kunna implementera så ska vi bygga upp en 

verksamhet tillsammans med en redan befintlig verksamhet.” (IP 1) 

 

6.2.4 Öppenhet för förändring 

Att det inom den ordinarie verksamheten finns en öppenhet för förändring har även det varit 

en faktor som stöttat implementeringen. Samtliga respondenter upplever förändring som något 

positivt och upplever även att verksamheten generellt ställer sig positiv till förändringar. 

 

”Rent generellt tycker jag inte att förändring i verksamheten är något speciellt problem, utan 

vi lever ju i en förändring hela tiden.” (IP 5) 

 

Flera av respondenterna lyfter dock att de inte upplever den nya rehabiliteringen med 

BALANS-metoden som någon större förändring. Detta eftersom BALANS-metoden grundar 

sig på det arbetssätt som sedan många år använts inom kommunens arbetsrehabilitering, dock 

har detta arbetssätt aldrig funnits nedskrivet som en metod. 

 

6.2.5 Personalen 

En sista faktor som stödjer implementeringen är att samtliga som arbetat med projektet fick 

fortsätta arbeta i verksamheten. Två av dem hade sedan tidigare kommunala anställningar och 

den tredje fick efter projektet en kommunal anställning. 

 

”När man driver projekt jobbar man med otroligt kompetenta människor som brinner för det 

här och att avsluta sådan personal och ta in annan personal när man väl implementera...då 

kommer det förmodligen inte att lyckas.” (IP 1) 

 

Att projektledaren har arbetat inom kommunens arbetsrehabilitering i många år och arbetade i 

verksamheten innan projektet startade var även det en stödjande faktor i implementeringen. 

Projektledaren hade dels ett brett kontaktnät inom kommunens andra 

rehabiliteringsverksamheter, men även inom de samverkande myndigheterna. Vidare hade 

projektledaren även en god relation till platschefen och de andra arbetsledarna i 

verksamheten. 

 

6.3 Faktorer som hindrar implementering 

 

6.3.1 Administration 

 

”Det är ju så vansinnigt mycket dokumentationer och ja alltså på varenda på minut på 

varenda deltagare.” (IP 3) 

 

Samtliga som arbetade med projektet anser att dokumentationen gentemot ESF har tagit 

mycket tid och energi. De beskriver det som att det blir ett dubbeljobb, att dels driva projektet 

och dokumentera allt, samtidigt som de ska vara en del av verksamheten. Detta har bidragit 

till att de inte kunnat fokusera på implementeringen i den utsträckning som de önskat. Även 
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de andra arbetsledarna upplever att de som arbetade i projektet har varit upptagna med all 

dokumentation, att de suttit mycket på kontoret och inte haft tid att delta ute i verksamheten. 

 

6.3.2 Ekonomi 

En annan faktor som hindrat implementeringen är den ekonomiska. Efter projekttiden löpt ut 

beslutade man att projektet och den nya rehabiliteringen skulle permenteras i den kommunala 

verksamheten, dock fick verksamheten ingen ökad budget för att lyckas med detta. Man tog 

då hjälp av samordningsförbundet, som öronmärkt x antal tusen till projektimplementeringen 

och därav fungerat som ett ekonomsikt stöd efter projekttiden. 

 

”Ett hinder kan vara den där ekonomiska biten och den ekonomiska lösningen. 

Implementering fanns ju inte, ingen ökat budget. Vi har varit tvungna att hitta inkomstvägar 

för att fortsätta.” 

(IP 5) 

 

6.3.3 ”V  och   m” 

 

”De i projektet, de har ju fikat här uppe och ätit här uppe, och det gör de ju fortfarande. Med 

det är ju mer av utrymmesbrist, vi ryms ju inte.” (IP 3) 

 

Den sista faktorn som hindrat implementeringen är lokalernas utformning. Huvudbyggnaden 

består av två våningsplan med kontor och ett litet lunchrum på varje plan. Personal och 

deltagare i projektet har fikat och ätit lunch på ovanvåningen, medan övriga har gjort detta på 

  d  v    g  .     a ha    l g  fl  a      vjuad  b d ag     ll    ”v  o h d  ” kä sla och en 

upplevelse av att projektet hållit sig lite för sig själva. 

 

 

7. Analys 

I detta kapitel analyseras studiens resultat. Denna analys har sin utgångspunkt i den tidigare 

forskning och teoretiska referensram som tvi utgått ifrån i denna studie. Kapitlet inleds med 

en analys av implementeringsprocessen, sedan analyseras de faktorer som stödjer 

implementeringen och slutligen de faktorer som hindrar implementeringen. 

 

7.1 Implementeringsprocessen      

Den tidigare forskningen tyder på att det krävs massiva praktiska, ekonomiska och 

organisatoriska insatser för att man ska få en lyckad och hållbar implementering (Fixsen et al., 

2005). I studiens resultat framkom det att det inte funnit några tydliga direktiv kring hur 

implementeringen skulle genomföras. Dock fanns det redan från början en tanke om att 

projektet skulle vara en del av den ordinarie verksamheten hela tiden, men även att resultatet 

av projektet skulle implementeras och spridas i övriga arbetsrehabiliterande verksamheter i 

kommunen. Därav vidtog man redan från början en rad olika åtgärder för att projektet skulle 

kunna implementeras i ordinarie verksamheten. Dessa åtgärder var att skapa delaktighet och 
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samverkan, sprida information om projektet, visa på projektets resultat, samt att ta tillvara på 

den nya rehabilitering som arbetats fram under projektet. 

 

För att göra en vidare analys av den genomförda implementeringsprocessen har vi valt att 

använda oss de kriterier för implementering som Guldbrandssons (2007) satt samman utifrån 

de komponenter som visat sig ha betydelse för implementering. Resultatet visar på att 

projektet uppfyller de första två kriterierna, det vill säga att det finns ett definierat behov och 

att den föreslagna metoden kan möta detta behov. Nästa steg i checklistan är att se till själva 

metodens utformning. Med utgångspunkt i studiens resultat gör vi bedömningen att projektets 

nya arbetssätt uppfyller flertalet av kriterierna kring metodens utformning. Några av 

kriterierna som uppfylls är att; Kunskap om metoden kan generaliseras till andra områden, 

användarna har involverats i tidigt skede, samt att alla berörda har kunskap om metoden och 

tillgång till fortlöpande stöd i det dagliga arbetet. Dock upplever vi att projektet och det nya 

arbetssättet inte uppfyller kriterierna om en adekvat och långsiktig budget, eller att det finns 

en planering för överlämnande till ordinarie verksamhet. Vad gäller metodkomponenterna så 

visar vårt resultat att dessa är väl definierade då det bland de intervjuade inte rådde några 

tvivel om vad projektet arbetat fram. Dock visar resultatet att implementeringskomponenterna 

inte är definierade, detta eftersom man i projektet inte haft någon klar och tydlig 

implementeringsstrategi. Trots att det inte funnits definierade implementeringskomponenter så 

har man arbetat med implementeringen genom att vidta en rad åtgärder. Sammanfattningsvis 

visar resultatet på att projektet och det nya arbetssättet uppfyller stora delar av checklistan. 

Det är främst det nya arbetssättet som uppfyller många kriterier, det vill säga kriterier kring 

metodens utformning. Själva implementeringen uppfyller inte lika många kriterier, utan den 

tenderar att brista i de flesta kriterier. Exempelvis att det inte finns en planering för 

överlämnande till ordinarie verksamhet. En förklaring till just detta kan vara att man hela 

tiden haft som mål att bygga upp projektet som en del av den ordinarie verksamheten och 

därför aldrig reflekterat kring att det skulle ske ett överlämnande. 

 

7.2 Faktorer som stödjer implementering 

I resultatet framkom en rad faktorer som fungerat stödjande i implementeringsprocessen. Den 

första faktorn var att man genom en förstudie kunnat fastställa att det fanns ett behov och en 

efterfrågan på nya arbetsrehabiliteringsmetoder inom kommunen. Att det finns ett behov är 

enligt Guldbrandsson (2007) en av de mest grundläggande kriterierna för en lyckad 

implementering. En andra faktor som har fungerat stödjande är att det inom kommunens 

arbetsrehabilitering redan fanns en etablerad tradition och erfarenhet av samverkan. Samt att 

man anordnade sammankomster med projektanställda, samverkansparter och beslutsfattare 

under projekttiden. Enligt Brulin och Svensson (2011) är det av stor vikt att projektägarna 

involveras i projektet, vilket de gjort genom att delta i dessa sammankomster. I Nistor och 

Muresan (2012) rekommendationer framgår att man bör ha mer transparens på 

organisationsnivå och på nivån för samarbete med mellanliggande myndigheter, samt att man 

bör främja öppenhet och regelbunden information mellan alla som är inblandade i projektet. 

Vår uppfattning är att man i det undersökta projektet har följt dessa rekommendationer genom 

att ha en väl fungerande samverkan med sammankomster. En tredje faktor som underlättat 

implementeringen är hur projektet har bedrivits, det vill säga att projektet hela tiden befunnit 
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sig på verksamhetens mark och delat lokaler. Som Burlin och Svensson (2011) tar upp kan en 

negativ faktor i implementeringsprocessen vara att projektet bedrivs vid sidan av den 

ordinarie verksamheten. Resultatet av studien tyder på att projektet inte drivits vid sidan av 

den ordinarie verksamheten utan som en del av den. 

 

Att samtliga som arbetar i den ordinarie verksamheten var positiva till förändring och 

projektet har även det fungerat som en stödjande faktor implementeringen av det nya 

rehabiliteringssättet. Som Nonås (2005) tar upp kan inte en begränsad grupp utveckla nya 

arbetsmetoder om inte alla inblandade är en del av det nya sättet att tänka. I detta fall har en 

begränsad grupp, det vill säga projektet, arbetat fram en ny arbetsmetod men övriga i 

verksamheten har hela tiden fått information och varit delaktiga i detta arbete, vilket Nonås 

(2005) lyfter upp som en förutsättning för en lyckad organisatorisk förändring. Som (Fixsen et 

al., 2005) tar upp kan en ny metod dö ut om den stöter på mycket rädsla och tröghet för att 

införa något nytt. Resultatet av studien tyder på att man lyckats undvika motstånd mot 

projektet och den förändring det innebär. Enligt Robbins et al., (2010, kap. 19) kan motstånd 

mot förändring undvikas genom att ha en god kommunikation samt att göra de anställda 

delaktiga i förändringen, ju mer deltagande personerna är i förändringen desto svårare blir det 

för det att göra motstånd till den. Båda dessa kriterier tycks vara uppfyllda i den undersöka 

implementeringsprocessen. Vidare har personalens personlighet även en inverkan, genom att 

välja människor som accepterar förändring kan man på så sätt undvika motstånd mot 

förändring (Robbins et al., 2010, kap. 19). Eftersom samtliga intervjuade var positiva till 

fö ä d   g ä  v   uppfa     g a    a  val  ” ä  ”   da b  a     v  ksa h      d   v ll säga 

medarbetare som underlättar införande av nya arbetsmetoder. En sista faktor som stödjer 

implementeringen är att samtliga som arbetat med projektet fick fortsätta arbeta i 

verksamheten. Detta gör att den kunskap som de som arbetat med projektet besitter stannar 

kvar i verksamheten. Enligt Guldbrandsson (2007) är ett kriterier för implementering att alla 

berörda har kunskap om den nya metoden och tillgång till fortlöpande stöd i det dagliga 

arbetet. Eftersom de som arbetade med projektet arbetar kvar i den ordinarie verksamheten 

uppfylls det kriterier. 

 

7.3 Faktorer som hindrar implementeringen 

Den tidigare forskningen pekade på att det krävs mycket praktiska, ekonomiska samt 

organisatoriska insatser för att få ett projekt hållbart (Fixsen et al., 2005). Detta var även 

något som framkom i vårt empiriska material och som samtliga som arbetade i projektet ansåg 

att dokumentation gentemot ESF tog alltför mycket tid och energi. De såg det som att det blev 

ett dubbeljobb. Även de ekonomiska resurserna efter projektets slut är en faktor som kan ses 

som hindrande. Trots att projektet skulle implementeras i den ordinarie verksamheten fick de 

ingen ökad budget för att lyckas med detta. Fixsen et al., (2005) har i sin tidigare forskning 

om en framgångsriks implementering plockat ut en rad olika punkter som spelar in. 

Exempelvis att man bland annat noga väljer utövare och ger dem utbildning, coaching och 

feedback, att organisationer tillhandahåller den infrastruktur som krävs för utbildning (ibid.). 

Resultatet av studien visar på att man tycks ha valt utövare med omsorg, detta eftersom 

projektledaren hade väl etablerade kontakter inom kommunens arbetsrehabilitering och bland 

samverkande parter. Dock har det i resultatet inte framkommit något som tyder på att man 
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haft utbildning, coaching och feedback eller tillhandahållit den infrastruktur som krävs för 

utbildning. En förklaring till detta kan vara att verksamheten inte fick någon utökad budget av 

kommunen för att implementera projektet. Vad gäller den praxis för hantering av EU 

finansierade projekt som Nistor och Muresan (2012) har arbetat fram så finns det ingenting i 

resultatet av studien som tyder på att man har satt upp tidsfrister eller fastställt ansvar i 

projektet och verksamheten. 

 

Att projekt ofta bedrivs vid sidan av den ordinarie verksamheten kan göra att projektlogiken i 

sig kan vara ett avgörande hinder (Brulin & Svensson, 2011). Trots att projektet har hyrt mark 

och lokaliteter av den ordinarie verksamheten så visar resultatet att de övriga anställda 

upplevde en vi mot dem känsla och att projektet hållit sig lite för sig själva. En förklaring till 

detta är att projektet har hållit till på ovanvåningen, medan den övriga verksamheten hållit till 

på bottenvåningen. På så sätt har man inte haft lunch- och fikaraster i samma lokaler. Som 

Jacobsen & Thorsvik (2008, kap. 4) tar upp så kan organisationsstrukturen bidra till att 

subkulturer skapas inom organisationer. Detta eftersom organisationsstrukturen avgör vilka 

kommunikationsmönster som finns och att kultur utvecklas genom samverkan (ibid.) Genom 

att de inte haft gemensamma lunch- och fikaraster har den informella kommunikationen och 

samverkan inte spridit sig på ett naturligt sätt i hela verksamheten, utan stannat inom de olika 

grupperingarna. 

 

7.4 Slutsats       

I analysen har vi kunnat besvara studiens frågeställningar, både vad gäller de åtgärder som 

kan vidtas i en implementeringsprocess och vilka faktorer som kan verka stödjande eller 

hindrande i en implementering. Den tidigare forskningen har lyft fram att det är en komplex 

process att implementera projektresultat i ordinarie verksamhet och teorierna har pekat på att 

den ordinarie verksamheten spelar en viktig roll i implementeringsprocessen. Studiens resultat 

har visat att det finns en rad åtgärder som kan vidtas när en ny metod genom projekt ska 

implementeras och bli en del av den ordinarie verksamheten. Dessa åtgärder kan bland annat 

bestå av att göra projektägare, beslutsfattare och samverkande parter delaktiga i projektet 

redan från start och sedan ha en fungerande samverkan under hela projekttiden. Andra 

åtgärder är att sprida information om projektet och visa på vilka resultat de uppnått och 

bidragit till. Resultatet av studien har även visat på att man i implementeringsprocessen kan 

stöta på faktorer som dels stödjer, men även hindrar implementeringen. De faktorer som kan 

verka stödjande i en implementering är att det först och främst finns ett behov av det som 

avses att implementeras, men även att det finns en fungerande samverkan bland alla berörda 

parter. En annan stödjande faktor som tycks ha stor betydelse för implementeringen är om 

projektet drivs i den ordinarie verksamheten och om det där finns en öppenhet för förändring. 

De faktorer som kan hindra en implementering är att det saknas ekonomiska medel och avsatt 

tid för att arbeta med implementeringen. Men även organisationsstrukturen kan verka 

hindrande i implementeringsprocessen.  

 

Studiens resultat stämmer väl överens med den problematik som presenterats i den tidigare 

forskningen, dock har denna studie bidragit till kunskap om hur den ordinarie verksamhetens 
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struktur påverkar implementeringsprocessen. Det vill säga att den ordinarie verksamhetens 

indelning i avdelningar och kontor kan påverka hur projektet implementeras, om det blir en 

del av den ordinarie verksamheten eller om verksamhetens struktur bidrar till att projektet 

bildar en form av subkultur. Vår slutsats är att det är av stor vikt att det finns en efterfrågan 

och ett behov av det som avses att implementeras. Att man under implementeringsprocessen 

vidtar åtgärder för att göra alla berörda parter delaktiga i projektet och även har en väl 

fungerade samverkan med dessa. Slutligen är det även av stor vikt att den ordinarie 

verksamheten är öppen för förändring och har en struktur som öppnar upp för projektet och 

dess resultat. 

 

 

8. Diskussion 

Detta kapitel inleds med en diskussion om studiens resultat. Vidare diskuteras metodens 

betydelse för resultatet, samt den tidigare forskningen och teoretiska referensramen. Kapitlet 

avslutas med en reflektion kring vilket arbetsvetenskapligt bidrag denna studie ger, samt 

förslag på fortsatt forskning inom området implementering. 

 

8.1 Studiens resultat 

Vår uppfattning är att implementeringen av projektet varit framgångsrik trots att det saknats 

en klar och tydlig implementeringsstrategi och trots att man stött på vissa hinder. Detta tack 

vare att det funnits en efterfrågan och ett behov av en ny rehabilitering, att man haft en väl 

fungerande samverkan med alla berörda parter under projekttiden, samt att projektet drivits i 

den ordinarie verksamheten. Vår uppfattning är dock att implementeringen hade kunnat vara 

än mer framgångsrik om det inom kommunen funnits tydligare riktlinjer för hur projekt och 

dess resultat kan bli en del av ordinarie verksamhet. Att man i det undersökta projektet lyckas 

så pass bra med att implementera det nya arbetssättet i den ordinarie verksamheten tror vi 

beror på att det nya arbetssättet inte skiljde sig så mycket från hur man arbetat tidigare, det 

vill säga att BALANS-metoden inte innebar någon större förändring. Att man i projektet och 

verksamheten arbetat mycket hårt för att lyckas med implementeringen är även det en viktig 

faktor. Det har både från projektledaren och verksamhetens chef hela tiden funnits en strävan 

om att projektet och den nya rehabiliteringen ska implementeras i den ordinarie 

verksamheten. Det bör ligga i kommunens intresse att nya arbetssätt tas tillvara, särskilt då det 

visat sig att det finns en efterfrågan på nya arbetssätt. Vår uppfattning är att kommunledning 

borde visa större intresse och arbeta för en implementering, detta borde inte till största del 

ligga i projektet och verksamhetens intresse. Kommunen har i detta fall inte behövt budgetera 

för att arbeta fram ett nytt rehabiliteringssätt, utan detta har skett med hjälp av ett EU-

finansierat projekt. Man har således från kommunens sida fått ett helt nytt rehabiliteringssätt 

utan att ha finansierat för detta. Den tid och de resurser som krävs för att implementera det 

nya rehabiliteringssättet borde vara långt mindre kostsamt än själva inom kommunen arbeta 

fram ett nytt rehabiliteringssätt. Som vi ser det har kommunen genom projektet fått ett nytt 

rehabiliteringssätt gratis och kommunens enda uppgift är att förvalta och ta tillvara på detta 

rehabiliteringssätt. Om man i kommunen satte upp tydliga riktlinjer för hur projekt ska 

implementeras skulle man kunna ta tillvara på fler projektresultat och dessutom på ett bättre 
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sätt. En del i dessa riktlinjer skulle kunna vara att man tar hjälp av de kriterier för 

implementering som Guldbrandsson (2007) presenterar i sin checklista. Denna checklista med 

kriterier kan fungera som ett viktigt verktyg i implementeringen av nya metoder och 

arbetssätt. 

 

8.2 Metodens betydelse 

Att en av oss sedan tidigare haft kännedom om projektet och på så sätt haft viss förförståelse 

för både projektet, verksamheten och kommunens övriga arbetsrehabilitering har haft 

inverkan på data och resultatet. Förförståelse ser vi dock inte som något negativt, utan den har 

bidragit till ett förtroende mellan oss som forskare och de svarande i intervjusituationen. 

Vidare har förförståelsen varit till stor hjälp vid dokumentgranskningen, eftersom strukturen 

och begrepp inom kommunen och verksamheten inte behövt förklaras. Den goda relationen 

till en av dem som arbetat i projektet har även varit en stor tillgång vid inbokning av 

intervjuer och observation, samt till att få tillgång till de dokument som var aktuella för 

studien. 

 

Som vi nämnde i metoddiskussionen anser vi valet av metod vara lämpligt utifrån syftet med 

studien. Dock har valet av metod haft inverkan på data och studiens resultat. Under 

intervjuerna och observationen har vi som forskare fungerat som ett forskningsverktyg vilket 

har inverkan på data. Denna inverkan är svår att undvika, dock har vi genom att även använda 

oss av dokument kunnat kontrollera och jämföra data vilket vi anser ökar studiens 

trovärdighet. Studiens resultat har analyserats med hjälp av tidigare forskning och teorier, 

även det anser vi vara en faktor som bidrar till att öka studiens trovärdighet. Valet att göra en 

fallstudie gör dock att studiens generaliserbarhet bör ifrågasättas. Eftersom vi endast har 

undersökt ett projekt och dess implementering i en kommunal verksamhet är det svårt att 

applicera studien i ett större sammanhang. 

 

8.3 Arbetsvetenskapligt bidrag och förslag på fortsatt forskning 

Denna studie bidrar till den arbetsvetenskapliga forskningen genom att den utforskar ett 

område som det ännu inte forskats så mycket på. Detta grundar vi på att vi i den tidigare 

forskningen inte funnit relevant forskning kring samspelet mellan EU-finansierade projekt 

och kommunala verksamheter. Det vill säga hur EU-finansierade projekt implementeras i 

kommunala verksamheter. Att det saknas forskning kring detta anser vi som något förvånande 

med tanke på att EU-finansierade projekt är vanligt förekommande i kommunala 

verksamheter. Som Brulin och Svensson (2011) skriver lever vi i projektens tidsålder och 

enligt Svensson och von Otter (2001) tillförs Sverige varje år ett antal miljoner genom EU 

finansierade projekt. Mot denna bakgrund blir vårt förslag till vidare forskning inom området 

att man tittar på fler EU-finansierade projekt i kommunala verksamheter och då undersöker 

vilka åtgärder som kan vidtas i implementeringsprocessen, men även vilka stödjande och 

hindrade faktorer man kan stöta på. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Presentation av författarna och syftet med studien. 

 

 rivilligt att delta.  lla intervjuer behandlas konfidentiellt, det vill säga att dina svar inte 

kommer att spridas eller på något sätt kunna kopplas till dig som person. 

 

 år det bra att vi spelar in intervjun? 

 

Berätta om din roll i verksamheten!  

 

 

Verksamheten 

 

 1. Hur hjälper ni individer tillbaka till arbete/studier? 

 

 2. Används några specifika arbetssätt eller modeller? 

  

 3. Hur förhåller sig verksamheten till förändring/nya arbetssätt? 

 

 4. Hur upplever du förändring/nya arbetssätt? 

 

Projektet 

 

 5. Berätta lite om projektet 

 

 6. Hur har det bedrivits i förhållande till ordinarie verksamhet? 

 

 7. Har projektet påverkat verksamheten på något sätt? 

 

 8. Vad anser du är fördelarna med att ha ett projekt? 

 

 9. Vad anser du är nackdelarna med att ha ett projekt? 

 

 10. BALANS metoden 

 

 11. Grön Rehabilitering 

 

Implementering 

 

 12. Vad anser du ha stöttat implementeringen? 

 

 13. Vad anser du ha hindrat implementeringen? 
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