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Delutvärderingsrapport 1 styrelsen i Samordningsförbundet Halland  

1. Inledning 

Denna delutvärderingsrapport inom vårt följeforskningsuppdrag syftar till att stödja styrelsens lärande i sin roll och 
funktion. Det sker genom att vi presenterar en bild av styrelsens uppfattning inom några centrala områden och 
ställer frågor som styrelsen bör fundera och resonera vidare om. Arbetsmetodiken i de fem projekten som ingår i 
följeforskningen har bedrivits i lärloopar där styrgruppsrepresentanterna och teammedlemmarnas reflektioner om 
verksamheten har sammanställs och analyserats samt återförts för lärande och utveckling. På samma sätt arbetar vi 
nu med styrelsen. 

 
Figur	1:	Lärloopar	

Vårt fokus genom hela utvärderingen har varit svårigheten att få värdefulla projektresultat i de temporära insatserna 
att leda till organisationseffekter och utveckling i myndigheternas permanenta verksamheter. Vi har baserat detta 
fokus på erfarenheter av och tidigare forskning om projektformens dilemma (Svensson & von Otter, 2001, Aronsson 
m fl, 2008, Brulin & Svensson, 2012). Vårt fokus på samverkansformer och arbetsmetoder samt överförandet av 
dessa till ordinarie verksamhet, har förankrats i respektive styrgrupp i samband med uppstarten av utvärderingen.  

Myndigheterna i välfärdssystemet har idag problem med att samordna sina verksamheter för individer som är i 
behov av ett samlat stöd. I verksamheterna finns idéer om hur samordningsproblemen kan lösas och hur 
individernas behov kan mötas. Med utgångspunkt i denna utmaning skapas olika projekt för att arbeta fram nya 
arbetssätt och samverkansmetoder som sedan ska överföras till och påverka ordinarie verksamhet.  

Viktigt i sammanhanget är att de värdefulla resultat (samverkansformer och arbetsmetoder) som genereras i projekt, 
oftast inte överförs till den ordinarie verksamheten utan upphör när de tillfälliga medlen tar slut. Resultaten behöver 
överföras till och absorberas av de permanenta verksamheterna. Myndigheterna behöver lära av projekten och 
nyttiggöra resultaten genom att utveckla sina organisationer. För att detta ska ske krävs bland annat tydlighet i mål 
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och medel samt att projektens styrgrupper engagerar sig i överföringsfrågan redan från början och tar ansvar för att 
organisera lärande i myndigheterna. 

 
Figur	2:	Schematisk	bild	av	utvärderingsfokus.		

Denna figur har vi, i lite olika varianter och med pilar som inte finns i datafiguren, förankrat hos förbundschefen ett 
flertal gånger, i SOF styrelsen vid ett styrelsemöte i Varberg 2014 och i alla projektens styrgrupper när vi haft första 
workshopen med dem. Samtliga involverade har känt igen problematiken och velat prioritera detta fokus. Av dessa 
skäl har vi prioriterat organisationsnivån och styrgrupperna genom hela följeforskningen1.  

För att ett lärande ska ske i myndigheterna måste ansvariga personer förstå behovet av organisationsutveckling samt 
kunna absorbera och implementera värdefulla resultat från projektverksamheten. För att denna återkopplings- och 
överföringsprocess ska initieras och genomföras behöver processen styras, ledas och organiseras.  

• Styrelsen måste lyfta fram organisationsmålet och efterfråga organisationseffekter 
• Styrgrupperna måste ansvara för och styra den organisatoriska lärprocessen 
• Projektledaren med teamet måste planera och göra aktiviteter för att driva på överföringen  

Om inte varje nivå/aktör tar ansvar för denna process riskerar individnivån och det operativa arbetet med projektets 
deltagare att ta över. 
Våra	utvärderingar	av	projekten	och	styrelsen	visar	att	styrnings-	och	ledningsprocessen	behöver	utvecklas	i	SOF.	I	
den	här	rapporten	kommer	vi	att	beskriva	några	områden	i	dessa	processer	som	vi	ser	har	en	förbättringspotential:	
SOF:s	syfte	och	fokus,	hindren	för	samverkan,	överföringsbarheten,	styrningen	och	återkopplingen.	

2. Metod 
Följeforskningen i SOF:s styrelse bygger på enskilda intervjuer som genomfördes hösten 2015 med alla personer i 
styrelsen utom två. Frågorna som ställdes handlade om syftet med Samordningsförbundet, styrningen av 
verksamheten och återkopplingen av resultaten. Intervjuresultaten tematiserades och skickades ut som ett internt 
underlag till ett analysseminarium med styrelsen den 19 november 2015. Underlaget och minnesanteckningar från 
seminariet samt bearbetning från utvärderingsteamet sammanställdes sedan till denna delutvärderingsrapport.  
 
3.  Resultat  
Citaten nedan är både från intervjuerna inför och minnesanteckningarna under analysseminariet. Alla citat är inte 
ordagrant återgivna, dock är de innehållsmässigt korrekta. 

A. SOF:s syfte  och fokus 

När det gäller frågan om vad SOF och mer precist projekten ska prioritera, finns det tre olika uppfattningar i 
styrelsen. 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.  

                                                        
1 Konsekvensen var att vi inte studerat individnivån och inte fokuserat på projektteamets aktiviteter dvs. i första 
hand de aktiviteter som genomförs för projektdeltagarna, utan istället lyft fram samarbetsformer och arbetssätt i 
projektmålen. 

	

Permanenta	
verksamheter	i	
myndigheterna	

Temporära	
projekt	

Samarbetsform,	
arbetssäM	

Problem,	
behov	

Lära,	
utveckla	



 

 
          Page 3 (7) 

 

 

Vi vill hjälpa individerna men något måste hända i organisationerna, något måste upp från projekten. 
Vad kan ändras, vad kan förbättras efteråt? 

Syftet är många gånger individens bästa men det ska även leda till att myndigheten arbetar på ett annat 
sätt.  

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).  

Jag tror mer på individfokus. Metoderna är svåra för oss att implementera.  

Myndigheterna har sina olika uppdrag. SOF tar hand om det som faller emellan. SOF fångar upp behov 
som de permanenta verksamheterna inte fångar upp. Det behöver inte implementeras utan kan göras av 
SOF. 

En tredje uppfattning är att fokus i projekten inte ska ligga på individnivå. 

Fokus ska inte ligga på individnivå, det gör så många andra och det är svårt att värdera individresultat. 
Koncentrerar man mer resurser på färre individer når man bättre resultat. Siffrorna säger nästan 
ingenting. De beror på målgrupp, syfte, resurser m.m. Vad hade hänt med individerna utan dessa insatser? 
Vilken skillnad gör vi mot ordinarie verksamhet?  

Huvudfokus måste vara att resultatet ska vara långsiktigt och tas in i permanent verksamhet. En och 
annan gång kan vi dock testa ngt utan krav på permanent resultat men då måste vi veta att det är det vi 
vill och att det är det beslutet vi fattat. 

SOF projekt är inte lösningen på allt men kan bidra med lösningar på delar.  

Den tidigare styrelsen utmärktes av samsyn när vi träffade dem i februari 2014, om att fokusera på överföring av 
samverkansformer och arbetssätt till ordinarie verksamhet. Nuvarande styrelsemedlemmar har inte pratat ihop sig 
om SOF:s syfte och utmärks av oenighet gällande SOF:s syfte och mål.  
 

Vi behöver kunskapsinhämtning: Vad är syfte och mål med SOF och projekten? Vi behöver diskutera vad 
som är gemensamt ’ vi behöver stråla ihop’, vara i samma hav. 

Vi måste veta vad vi vill när vi beviljar projekt. Ska något gå att implementera eller ska det inte? Det kan 
vara olika fokus i olika projekt men vi måste veta om vi vill att just detta projekt är det som ska gå att 
implementera.  

Vi kan inte i evigheter stödja verksamheter med SOF-medel. Men myndigheterna har inte råd utan SOF. 
Ofta dör verksamheten när projektmedlen tar slut. Vi behöver ändra på det. Så att verksamheten kan 
fortsätta utan SOF-stöd och vi kan satsa medlen på något annat. Det borde gå att omfördela resurserna, 
men det är jobbigt och besvärligt att förändra.  

Långsiktiga strukturer kommer individen till nytta. Vi har svårt att förklara vad SOF gör och vi har en 
utmaning att bli tydligare både för oss själva men också utåt. 

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.  

Halland har sex olika kommuner med olika inriktningar, olika behov och situation. Politikerna sitter på skilda 
uppdrag och driver ett flertal frågor. Då kan det lokala bli viktigare än ett samhällspolitiskt perspektiv.  

Vi måste göra projekten begripliga, olika projekt kan ha olika syfte pga. olika förutsättningar. Kommunalt 
självstyre är av godo men gör att man sitter med olika politisk ambition, olika befolkningsgrupper, olika 
organisering hos kommun och region (sjukvård). 

Jag tror på samarbetsformerna i IST. Men som kommunalråd vill jag ju ha ett resultat. Vad har vi lärt 
oss? Jag vill se att man implementerar. Det är mitt fokus som politiker. Resultatet måste in. 
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Våra roller i SOF har förändrats. Sedan vi börjat med IST har vi blivit mer kommunkramare när alla 
ska hämta hem ’what´s in it for me’. Innan IST pratade vi mer om vad kan vi göra i Halland, nu mer om 
vad det ger i min kommun.  
 

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.  

Frågor att fundera på:  

1. Vad bör styrelsen fokusera på, temporära projektresultat eller permanenta verksamhetseffekter? 

2. Vad är syftet med insatserna? Samverkansformer och arbetsmetoder eller individinsatser?  

3. Ska resultaten vara överförbara? 

4. Vad bör projekten prioritera, kvantitet eller kvalitet? 

5. Råder en kompromiss, majoritetsbeslut eller enighet i styrelsen? Vad innebär detta för tydligheten och 
genomförandet?  

B. Var f inns hindren för samverkan 

När det gäller SOF och dess insatser så finns överlag en uppfattning om att SOF är nödvändigt och behövs för att 
”få igång samverkan”, ”hantera stuprören”, ”utgöra motorn/drivkraften i samverkansarbetet mellan olika aktörer” 
såtillvida att ”Vi fyra parter kan inte lösa allt på egen hand. SOF ger oss en möjlighet att hantera gemensamma 
kunder” och då målet ”är att göra SOF överflödigt”.  

Gällande frågan om eventuella problem – hinder – för samverkan finns två olika bilder i styrelsen. En grupp säger att 
den nationella styrningen – regelverket och uppdraget – är så starkt (strikt) att samverkan och utvecklingen av nya 
arbetsmetoder i stort sett omöjliggörs. Exempel på hur det resoneras: ”Vårt sätt att organisera oss i Sverige i olika 
myndigheter med olika uppdrag ger gränsdragnings-problem. 90-95% löses inom respektive myndighet. 5-10% 
hamnar emellan” och ” Det finns en uppdelning mellan kommun och stat som försvårar.  

En annan grupp säger att det snarast är på regional/lokal nivå och inom respektive organisation som problemen 
(hindren) för samverkan och innovativt arbete finns. ”Problemen ligger på kommunnivå – vi är så inkörda i våra 
rutiner och lägger inte fokus på samverkan”, ”Vi har olika traditioner och sätt att arbeta, skiljer oss åt – tror hindren 
finns lokalt”.  

Befintliga myndigheter är för stela i strukturer och uppdrag. Det blir ett glapp. SOF behövs i glappet. Alla 
är överens om behoven att samarbeta men har svårt att hitta former och finansiering. Vem ska betala 
glappet? 

 
Åsikterna om det finns ett lokalt handlingsutrymme skiljer sig åt. 
 

Problemen är strukturella och komplexa. En del är rena rama regler men ibland kan man göra 
rundningar  
 
Det finns glapp i välfärdssystemet men ambitionen är att få det så tätt som möjligt. Mycket ligger på lokal 
nivå, men vi skyller på regler och tar det som ursäkt för att inte göra något. Vi har enbart vårt eget för 
ögonen. 

Synen på samverkanshindren och myndigheternas möjlighet att utveckla sig får konsekvenser för överförbarheten. 
Ser man små förändringsmöjligheter följer troligen låg implementeringsvilja och stort fokus på fortsatt 
projektfinansiering.  

Frågor att fundera på:  

1. Vad består samverkanshindren av och var ligger de? Lokalt eller centralt? 
2. Hur kan samverkanshindren då överbryggas med stöd av projekt? 
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C. Överförbarheten 

Frågan	kretsar	här	kring	kort-	eller	långsiktiga	insatser	och	vad	styrelsen	förväntar	sig	ska	hända	efter	projekttiden.	
Problemet	är	att	man	’slentrianmässigt’	vill	och	talar	om	implementering	för	att	man	vill	visa	att	projektet	behövs	
initialt	men	sedan	sjunker	långsiktigheten	när	projektet	rullar	på	med	sina	aktiviteter.	

 Det är svårt med långsiktighet. Jag ser inga exempel på implementeringsbarhet. Begränsade tillfälliga 
insatser är inte hållbara. Vanligaste felet är för tydlig målgruppsdefinition. Då blir det svårt.  

Flera tycker det är dubbelt, att starta upp kortsiktiga projekt som kan finna en lösning under längre tid.  

Jag förväntar mig att parterna testar en metod och modell som de kan implementera själv. Den bör ligga så 
nära verksamheterna att den är implementeringsbar. En del projekt har stora resurser och gör insatser som 
aldrig kan implementeras i ordinarie verksamhet. Men det kommer mer krav på implementeringsbarhet. 

Någon tycker perspektivet ska vara långsiktigt, att få bra verksamheter självgående utan SOF-medel, men med en 
succesiv nertrappning. 

Vi har aldrig lyckats implementera något fullt ut. SOF ska vara den flytande stenen. Navet mellan 
myndigheterna, alltid leva rörligt, utgöra den bortre parentesen. Men ingen orkar implementera, det är en 
orealistisk målsättning. Vi kan mera förklara brister och sedan låta regeringen prioritera medel. 

Ambitionen är enligt många att kunna implementera i ordinarie verksamhet, men några anser att vissa resultat aldrig 
går att överföra helt och hållet. Det går inte att förmå myndigheterna att finansiera hela verksamheten, men kanske 
en del. SOF kan då på halvlång sikt delfinansiera verksamheten.  

Visionen och önskan är att på sikt få in det i ordinarie verksamhet. Vi vill undvika projekt som bara 
uppstår och läggs ner när pengarna är slut. Nu har vi blivit mer krävande på att ansökningarna också ska 
innehålla en implementeringsidé, men det kan vara svårt att säga hur en verksamhet ska implementeras 
när man inte vet lösningen. Den växer fram i projektet.  

Myndigheterna är ovana att tänka implementering från dag 1 och offentlig sektor lider av projektsjukan. 
Man fastnar i kortsiktigt tänkande. Många projekt genomförs utan ett implementeringssyfte och 
verksamheten rinner ut i sanden när projekttiden är slut. Efteråt återgår man i gamla hjulspår.  

Nedan följer några citat från olika personer för att belysa bredden.  

Metoderna är svåra för oss att implementera. Jag ser inga implementeringsbara metoder i Halland. Istället 
ser jag snarlika metoder i alla förbund. Inget är unikt. Vi har ett begränsat handlingsutrymme att utveckla 
egna saker lokalt. Vi kan testa men inte implementera. Det är en lång, seg centralstyrd process.  

Implementering är inte SOFs syfte men kan bli en sidovinst. Huvudfokus är individnivån. Det är 
ekonomiskt försvarbart men inte demokratiskt (når bara vissa utvalda individer).  

Det finns metoder som vi kan implementera. Kan vi visa på mervärde kan vi avsätta egna medel. Andra 
saker går inte pga. centralstyrda mål och uppdrag. Vi saknar mandat lokalt att implementera. Det pågår 
massor av projekt i landet, men inte mycket är nytt. Det saknas en central samordning av alla insatser och 
det är svårt att göra något lokalt. Vi har ett dilemma med lokala projekt och central styrning. Vi får en 
central budget med mål som är svåra att ändra på eller kunna påverka fördelningsmodellen. Jag kan spela 
lite med min personalresurs, men de centrala målen kan gå emot det. Det finns en spänning här. 

Jag är positiv till att vaska fram implementeringsbara värden, även om de bara implementeras i en 
myndighet. Vi har blivit tuffare på att kräva långsiktighet men det finns mer att göra. Projektledarna 
måste leda sitt team för att komma bort från tillfälliga projektresultat, vilket är svårt när projektledarna 
vill fortsätta vara projektledare i nya projekt 

Frågor att fundera på:  
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1. Ska styrelsen finansiera kort- eller långsiktiga insatser?  

2. Ska hela insatsen vara överförbar eller räcker det med delar? 

3. Vilka förutsättningar finns att överföra värdefulla samarbetsformer och arbetssätt till myndigheternas 
permanenta verksamhet med egen del- eller helfinansiering? 

a. Vilka är möjligheterna? 
b. Vilka är hindren? 

D. Styrningen 

Bilden av vem som styr projekten varierar i styrelsen. En del vet inte vem det är som gör det. En tror att 
förbundschefen styr en del. En annan menar att det är projektledaren. En samlad bild är dock att det är tjänstemän 
som driver projekten, inte politiker. Politiska beslut ligger till grund för projekten som sedan drivs av tjänstemännen.  

Projektledaren gissar jag har väldigt stort inflytande, och teamet/projektgruppen. De har en 
självbevarelsedrift, de vill bevara projektet oavsett om det är bra eller dåligt för att få fortsätta med sina 
arbetsuppgifter som de skapat.  

Alla är överens om att SOF-styrelsen inte ska styra projekten utan bara bevilja och finansiera dem. Utom om något 
går helt fel, då kan de gå in och stoppa utbetalningar. Styrgrupperna styr i väldigt olika grad enligt flera intervjuer. 
Mest styr PL (projektledarna) tycker flera i styrelsen. Kan det förklaras av frånvaron styrning från styrelsen, att den är 
liten från SG (styrgrupperna)? Någon måste styra, då blir det ofta PL i praktiken.  

SOF ses av flera i styrelsen som ett paraply som sätter ramarna och avgör vilka projekt som får pengar, men sedan  är 
det osäkert vem som styr verksamheten och insatserna? Under analysseminariet fick var och en i styrelsen rita sin bild 
av hur styrningen av verksamheten egentligen borde se ut. Vem bör styra vem? 
 

 
Bild	1:	Styrningsfigurer	
 
Några kommentarer i styrelsen kring de olika figurerna: 

Vi säger samma sak men vi verkställer inte detta.  

Rollerna är otydliga. PL styrs från flera håll, det är otydligt för dem.  

Det är även otydligt för styrgrupperna. 

Vi har inte valt det som en medveten strategi, det har bara blivit så.  

Även fria ramar måste vara tydliga.  

Frågor att fundera på:  

1. Vem styr verksamheten i praktiken? Varför? 
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2. Hur bör styrningen fungera? Vem bör styra vem? 

3. Ska styrningen omfatta både vad och hur?  

E. Återkopplingen 

När gäller återkopplingen från projekten finns det skriftliga underlag att tillgå. Feedbacken sker dock huvudsakligen 
muntligt. Det är antingen förbundschefen eller projektledaren som återkopplar och de fokuserar på individnivån och 
inte samverkansformer och/eller arbetsmetoder. Några exempel gällande återkopplingen: ”Får rapporter, muntliga 
dragningar – vet inte hur ofta. Det har varit förbundschefen och ibland projektledaren”, ”Fokus ligger på individer 
och siffor inne i projekten”, ”[…] vi får avrapporteringar, beskrivningar på individnivå”, ”Muntlig återkoppling”, 
”Inter återkoppling på samverkan eller metoden, utan på individerna”:  

En gång i kvartalet. Ofta via förbundschefen. Uteslutande om individerna. Handlar inte om 
arbetsmetoder eller samverkansformer. Vi kan inte heller ifrågasätta det heller. […] Vi behöver 
ställa mer krav i SOF på arbetsmetoder [och samverkansformer].  

Vi i SOF behöver bli ännu tydligare på att efterfråga resultat och förändring. Vi behöver bli bättre på att 
få in resultat under resan. Vi har varit för passiva.  

Vad som ger effekter för individen tar projekten hand om själva. Vad som ger effekter för myndigheterna 
behöver vi prioritera. 

Ytterligare en sak som framkommit är att återkopplingen eller rättare sagt spridningen av vad som sker i projekten ut 
till ordinarie verksamhet överlag är mycket låg. Det tycks som att få i ordinarie verksamhet har kännedom och 
intresse av projektens samarbetsformer och arbetsmetoder. Spridningsansvaret är oklart. 

Egentligen åligger det styrelsen ett stort ansvar här! Vi kan gnälla på SG och PL men ansvaret ligger ju på 
oss. Vi måste ta ett annat grepp här. 

Frågor att fundera på:  

1. Vilken återkoppling vill SOF ha från projekten som man beviljar, vilken strategi vill man ha?  
2. Vem ska återkoppla för att säkerställa att syftet följs? 
3. Vad ska återkopplingen fokusera på?  

4. Hur ska kunskaper och lärdomar från SOF-insatserna spridas ut till ordinarie verksamhet? 

5. Kan en gemensam kommunstyrgrupp istället för flera styrgrupper i varje kommun ge fördelar? 

6. Vem bör leda SG? Kan SOF tillsätta och utbilda professionella SG-ledare? 

 

4 .  Avslutning 

Ovanstående beskrivningar, synpunkter och frågor kommer vi i högskolans utvärderingsteam att följa upp genom 
några workshops med styrelsen under 2016-17. De är tänkta att fungera som ett stöd i att utveckla en strategisk 
samsyn och ett lärande uppföljningssystem för att leda verksamheten. Innehållet är under planering och förslaget är: 
(a) strategisk styrning och ledning, (b) uppföljning och utvärdering, (c) lärande och utveckling. 
 


