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ABSTRACT 

Författare: Therese Andersson 

Titel: Vas projektet och dess fortsättning i nätverk – en symbol för (post) modernismen? 

Kandidatuppsats Soc 346, 41-60p 

Handledare: Britt-Marie Johansson 

Sociologiska Institutionen, Vårterminen 2003 

 

Sammanfattning 

Vi anses leva i ett samhälle bortom det industriella och bortom det moderna, ett 

informationssamhälle, många gånger benämnt som det (post) moderna. Men vad betyder detta 

konkret för oss som lever i samhället? Jo, vi får exempelvis ta del av ny teknik, datorn är ett 

mycket tydligt exempel på detta, men på vilka andra sätt kan vi konkretisera den tillsynes 

abstrakt filosofiska benämningen (post) modernism, för vår fulla förståelse för dagens svenska 

samhälle och dess fenomen? Jag vill mena att vi, genom att identifiera symboler för den 

befintliga teorin kring (post) modernism i det dagliga livet, såsom den ovan angivna datorn, 

kan få hjälp att konkretisera det (post) moderna samhället, och därmed få ökad förståelse för 

vår egen omvärld. Mitt syfte med detta arbete är därför att applicera (post) moderna 

karaktärsdrag på en genomförd studie av ett befintligt samverkansprojekt, för att därigenom 

påvisa varför projektet i fråga kan ses som en symbol för det (post) moderna samhälle vi 

dagligen lever och verkar i. För att uppfylla mitt syfte med denna studie har jag genomfört 

intervjuer med fem av deltagarna, där samtliga inblandade organisationer finns 

representerade, i projektet och/eller fortsättningen av detsamma i nätverk, samt genomfört en 

dokument studie av VAS projektets rapport, och därmed samlat in material som återger 

information om deltagarnas respektive verksamhets -/organisations tillhörighet, syftet och 

målen med projektet, tillvägagångssättet för att genomföra detsamma samt projektdeltagarnas 

inställning till projekt som arbetsform. De (post) moderna samhällsfenomen globalisering, 

effektivitet och kunskap har sedan applicerats på och relaterats till valda delar av mitt 

empiriska material i syfte att identifiera symboler för detsamma i projektet. Jag har genom 

min studie och min analys kommit fram till att det finns likheter mellan det (post) moderna 

samhället och VAS projektet, likheter som kan ses som symboler, varför jag vill mena att 

detta specifika projekt, genom identifieringen av dess (post) modernistiska symboler, kan 

bidra till att konkretisera den, enligt mig, abstrakta samhällsbenämningen, samt öka 

förståelsen för densammas karaktär och innebörd, som sannerligen är oomtvistat diffus. 
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VAS PROJEKTET OCH DESS FORTSÄTTNING I NÄTVERK – EN 

SYMBOL FÖR (POST) MODERNISMEN? 
 

INLEDNING 

I dag lever vi i en era som, likt kärt barn, har många namn. Vissa vill kalla den för den (post) 

moderna eran (samhället), medan andra föredrar det moderna samhället och ytterligare några 

använder begreppet informationssamhället, för att ge några exempel på benämningar av det vi 

i dag kallar det svenska samhället.  

 

En förutsättning för att ett samhälle ska benämnas och identifieras med en ny sammanfattande 

titel och som en ny era, är att det skiljer sig från samhället av i går, dessutom gärna till det 

bättre, vilket konkret betyder att vi, för att kunna tala om (post) modernism, måste finna att 

det skiljer sig från modernismen.  

 

Ett samhälle är aldrig bestående, saker och ting förändras konstant, och våra liv ställs inför, 

och korsar, många föränderliga företeelser. Ett exempel på var dessa föränderliga företeelser 

är synliga är inom arbetslivet, som präglats stort av övergången från industriellt till dagens 

tjänstebaserade. Genom ny kunskap och teknik finner vi nya vägar att fortsätta förändra vår 

tillvaro och vår värld för att nå nya mål. Detta betyder också att dagens, och framtidens, 

arbetsplatser kräver en allt större flexibilitet och rörlighet, för att kunna anpassa sig till 

samhällets nya former. Exempelvis kan vi i dag se den ökade möjligheten att arbeta på distans 

som en följd av den tekniska utvecklingen, men också som ett typiskt tecken på arbetets 

ökade behov av flexibilitet, liksom arbeten i projektform, som exempelvis används vid 

tillfälligt behov av kompetensförstärkning eller för att utföra specifika arbetsuppgifter.1  

 

Näringslivet genomgår för närvarande en snabb och omfattande förändring. Man rör sig mot 

organisationer där medarbetarna får en större roll och mer av arbetet sköts i projekt. Enligt 

Wenell2 skulle man därmed kunna säga att vi lever i projektens tidevarv, allt mer arbete utförs 

i projekt3; utveckling, effektivisering4, förnyelse och förändring utförs i projekt. Men trots 

föregående benämning som indikerar projektets dags aktualitet, är projekt som arbetsform 

                                                 
1 www.gotland.se/imcms/servlet/GetDoc?meta_id=6351 
2 Wenell, Torbjörn, ”Wenell om projekt”, Uppsala Publishing House AB, 2001 
3 ”Idé och utkast för metod att uppnå visst resultat under en viss tid”, Nordstedts Svenska Ordbok, 1990 
4 ”Minsta insats för bästa resultat på kortast möjliga tid”. 
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ingen ny företeelse. Torbjörn Wenell talar i sin bok5 om att projektets tidevarv ansågs ha 

infunnit sig redan i slutet av 1600-talet, då Daniel Defoe, kanske mest känd som författare till 

Robinson Crusoe, genom och i en av sina böcker6 analyserade historiska projekt och såg 

Noaks Ark som det först beskrivna projekt han läst om. Detta betyder att projekt som 

arbetsform, trots dess modernitet och popularitet i dagens (post) moderna samhälle, inte på 

något sätt är nytt, kan vi ändå finna tendenser i dem som bekräftar dess legitimitet i detta 

nuvarande samhälle?  

 

Region Skåne initierade projektet ”Vård administrativt stöd” (VAS) med syftet att bättre ta 

tillvara olika yrkeskompetenser inom vården, vilket kom sig av att man genomfört och tagit 

del av studier som påvisade den höga arbetsbelastning som dagens läkare har. Arbetet som 

bedrevs i projektform och i nätverk, började i januari 2001 och avslutades i juni 2002. Ett, 

enligt projekt rapportens författares egen utsago, unikt samarbetsprojekt mellan förvaltningar, 

verksamheter, enheter och medarbetare i Region Skåne som utgick från verksamheternas 

behov7. Resultatet av projektet var ett utbildningsförslag i vård administration, ett behov man 

ansåg fanns, vilket kom att utvecklas genom en fortsättning av projektet i nätverk mot en 

utbildning som startar i augusti 2003.  

 

Genom att jag tagit del av och studerat detta projekt, ska jag i rapporten som följer, påvisa 

varför VAS projektet, i enlighet med den tidsanda Wenell påtalar, kan ses som en symbol för 

(post) modernismen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Wenell, Torbjörn, ”Wenell om projekt”, Uppsala Publishing House AB, 2001, s.6 
6 ”An Essay upon Projects”, Defoe, Daniel  
7 “VAS Rapporten”, s.3 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Mitt syfte med denna rapport är att finna symboler för (post) modernismens makroperspektiv i 

ett mikroperspektiv, dvs att identifiera dagens samhälles (post)modernistiska drag i VAS 

projektet,  och därmed, få ökad förståelse för samhället av i dag, den diffusa (post) 

modernismen samt ett svar på denna rapports frågeställning; kan vi se VAS projektet som en 

symbol för (post) modernismen? 

 

För att uppfylla mitt syfte med denna studie har jag genomfört intervjuer med fem av 

deltagarna, där samtliga inblandade organisationer finns representerade, i projektet och/eller 

fortsättningen av detsamma i nätverk, samt genomfört en dokument studie av VAS – 

projektets rapport, och därmed samlat in material som återger information om deltagarnas 

respektive verksamhets -/organisations tillhörighet, syftet och målen med projektet, 

tillvägagångssättet för att genomföra detsamma samt projektdeltagarnas inställning till projekt 

som arbetsform.  I min analys har ett urval av dessa data analyseras och diskuteras i relation 

till några, av mig, utvalda (post) moderna samhällsfenomen som jag anser är relevanta för 

mitt empiriska material. 

 

Motivet till valet av mitt syfte är min önskan om en ökad förståelse för det, som jag finner det, 

något abstrakta (post) moderna samhället samt mitt intresse för hur världens fenomen, i det 

här fallet ett specifikt projekt, ter sig och vilken mening dessa får ur olika perspektiv. Genom 

detta arbete ska jag med andra ord påvisa VAS projektets betydelse ur ett helt annat 

perspektiv än det, för projektets initierade syfte, primära. 

 

Utifrån mitt ovan redovisade syfte och dess motiv, har jag alltså utarbetat följande 

frågeställning: 

 

”VAS projektet och dess fortsättning i nätverk– En symbol för (post) modernismen?” 
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AVGRÄNSNINGAR 

Min utgångspunkt i min analys av VAS projektets samt dess fortsättning i nätverks 

symboliska relation till (post) modernismen kommer att fokuseras på och kring de 

postmoderna kännetecknen för: Globalisering, Effektivitet och Kunskap. Kännetecken jag 

själv valt uteslutande utifrån det empiriska material jag har tillgång till. Jag kommer inte att ta 

upp de i VAS – projektet berörda organisationerna och deras respektive verksamhetsområden 

och organisationskultur annat än i den bemärkelsen att jag i min text kort presenterar dem, då 

detta arbete avgränsats till att omfatta och fokusera på det gemensamma VAS projektet i sig 

samt dess fortsättning i nätverk, genom en studie av dess sammansättning, syfte, metod och 

resultat. När det gäller befintliga teorier kring och om (post) modernismen, finns tyvärr inget 

utrymme i denna rapport för inbördes jämförelser, jämförelser sker i stället mellan dessa 

teorier och VAS projektet för att identifiera likheter. 

 

 

(POST) MODERNISMEN - EN INTRODUKTION 

Eftersom denna rapport syftar till att finna huruvida det ovan presenterade VAS projektet kan 

ses som en symbol för (post) modernismen eller inte, finner jag det på sin plats att jag här 

nedan återger vad (post) modernismen är, och vad som kännetecknar den, eller rättare sagt 

vad (post) modernism kan vara samt vad som kan känneteckna den. Något egentligt och 

precist svar finns nämligen inte.  

 

Men, innan jag ger mig in i det (post) moderna reviret, vill jag först, mycket kort, ta upp 

moderniteten, detta i syfte att underlätta förståelsen för vad (post) modernitet, dvs det som 

kommer efter moderniteten, är. 

 

Martin Kylhammar menar i en artikel8 att innebörden av begreppen Modernisering och 

Moderniseringsprocessen sedan upplysningstiden har hängt ihop med idén om att 

samhällsutvecklingen styrs eller borde styras av människans förnuft. Upplysningens förnuft är 

inriktat på förändring och utveckling. Förnuftet, övervägandet och argumentet skall väga 

tyngre än tradition och kulturarv. Religion, historia, riter eller gamla vanor får inte lägga 

hinder i vägen för moderniseringen. 

 

                                                 
8 Kylhammar, Martin, ”Att utforska moderniteten”, www.ssp.nu/tvarsnitt/nr1_02/modernitet.html 
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Modernitet är ett mycket vitt begrepp för de samhällen som kännetecknat västvärlden de 

senaste 200 åren. Begreppets betydelse är varierande, men kan åtknytas till 

samhällsvetenskapen där ”det moderna” anses vara det samhälle som dyrkar det nya.  

Karakteristiskt för den moderna samhällstypen är/var bland annat fenomen som urbanisering, 

parlamentarism och turism9 , fenomen vi sedan länge varit bekanta med, och som vi därför 

inte längre anser moderna.  

 

(Post) modernism förknippas med poststrukturalistiskt tänkande och betecknar tendenser 

inom konst, kultur och vetenskap som framträdde tydligt under sista hälften av 1900-talet, 

även om begreppet redan användes av bland annat sociologen C Wright Mills på 1950-talet, 

och kan uppfattas som en reaktion mot samtida drag i de västerländska samhällena i allmänhet 

eller ett uttryck för dem. Anledningen till att ”post” i denna text sätts inom parantes, är att det 

fortfarande tvistas om huruvida vi har nått denna tidsepok än eller inte, en diskussion jag inte 

ämnar ta vid här, varför jag väljer att använda mig av parenteser. 

 

Jean-Francois Lyotard, fransk filosof som levde mellan 1924-1998, menade att medan 

gårdagens industrisamhälle klassificerades som ett modernt samhälle, är det ”postindustriella” 

samhället att betrakta som (post) modernt. Enligt Lyotards bok La condition postmoderne10 

från år 1979 uppkommer den (post) moderna kulturen samtidigt med det postindustriella 

samhället. För honom handlar inte det (post) moderna om en helt ny epok eller ett nytt 

samhälle, snarare om ett nytt sätt att förstå vetenskap, teknologi och samhällsutveckling i det 

moderna samhället. 

 

(Post) modernismen menar bland annat att framstegstron och framstegsoptimismen har blivit 

omöjlig, dessutom uttrycks en skepsis inför traditionella värden och verklighetsbeskrivningar, 

som bland annat återfinns inom ramarna för Sociologin. Förutom detta kan nämnas att (post) 

modernismen även, paradoxalt nog, tillbakavisar allmänna begrepp och universella principer, 

empiriska uppfattningar samt ett sökande efter alternativa tankesätt11. 

 

                                                 
9 Andersen, Heine, Kaspersen, Bo Lars (red) ”Klassisk och modern samhällsteori”,  
Studentlitteratur, 1999, s.484 
10 Svensk översättning: ”Det postmoderna villkoret” 
11 Brante, Thomas mf, ”Sociologiskt Lexikon”, Universitetsförlaget, 1997 
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Även George Ritzer12anser att det (post) moderna samhället, i kontrast till det moderna, 

karakteriseras av den ovan nämnda irrationaliteten, men samtidigt menar han att mycket av 

det som kan ses som (post) modernt ur ett perspektiv, kan vi även finna är modernt ur ett 

annat. Detta finner jag själv är ett viktigt påpekande för denna rapports betydelse, då objektet 

för min studie, VAS projektet, i egenskap av projekt, som redan nämnts, inte är någon ny 

företeelse. För att kunna se det specifika projektet som en symbol för (post) modernismen, 

måste jag alltså analysera det ur ett (post) modernt perspektiv, vilket är min intention. 

 

Jag kommer i min analys fokusera på tre (post) moderna fenomen; globalisering, effektivitet 

samt kunskap, varför jag nedan kommer att ta upp dessa samt deras betydelse för (post) 

modernismen lite närmare: 

 

Globaliseringen som fenomen är inte en nyhet, däremot utövas den på ett nytt sätt, och den 

involverar nya aspekter och områden i det (post) moderna samhället. Inget samhälle i dagens 

värld lever isolerat från något annat, globaliseringen utgör den kanske viktigaste sociala 

förändringen i dag, menar Giddens.  

 

McDonald´s är exempelvis ett ypperligt exempel på globaliserad verksamhet i det (post) 

moderna samhället. Denna amerikanska snabbmatskedja finns i stort sett att finna över hela 

världen. Ritzer menar att symbolen för den amerikanska kulturen, McDonalds, som är 

världsvida känt, i dag är en global ikon. Men det finns även andra globala tecken i vår värld, 

grundläggande problem som miljöförstöring och militära konflikter, är exempelvis globala till 

sin natur, då de påverkar i princip hela världen i en eller annan mening. Trots detta anser inte 

Giddens att globaliseringen förenar, tvärtom menar han att många konflikter är en direkt följd 

av globaliseringen.  

 

Men, det finns också en effekt av globaliseringen som jag finner intressant för denna rapports 

syfte och som jag kommer att ta upp vidare i min analys, nämligen nätverk. Giddens refererar 

till Stanley Davis13 som menar att både affärsföretag och andra organisationer i allt större 

utsträckning bildar nätverk, vilket inbegriper beslut som går nerifrån och upp i stället för att 

hierarkiskt dikteras uppifrån. Nätverk är därför, enligt Davis, en följd av det ökande tryck som 

globaliseringen innebär och som skapar nya och vittgående förändringsmönster. 

                                                 
12 Ritzer, George, ”The McDonaldization of society”, Pine forge press, 2000 
13 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, Studentlitteratur, 1998, s.336 
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Organisationerna i det moderna samhället går ut på att man omvandlar tids - och rums 

faktorer. Informationsteknologin och elektronisk kommunikation gör det möjligt att omvandla 

rummet och få kontroll över tiden på ett sätt som var otänkbart för bara något decennium 

sedan.  

 

Kumar14 talar i sin bok om informationssamhällets genombrott kom med den första datorn. 

Det har han förmodligen alldeles rätt i, Informationsteknologin, IT, hänger samman med 

datorn, vilkens beståndsdelar lade grunden för det komplex av information och vetenskap vi 

ser idag. Med datorn har även begreppet effektivitet fått en förnyad mening. Med datorers 

hjälp kan människan prestera mer under en avsevärt mycket kortare tid än förut, dessutom 

många gånger oberoende av tid och rum, vilket många gånger gör dem nödvändiga för att 

organisationer av olika slag ska kunna leva upp till det (post) moderna samhällets 

förväntningar och krav, och även kunna delta i de ovan nämnda nätverken. 

 

Men en dator gör ingen nytta om du inte vet hur du ska använda den. Fortfarande, och kanske 

än mer än tidigare, är kunskap ett slagkraftigt och laddat ord. Betydelsen av kunskap kan inte 

underskattas, speciellt inte i det informationssamhälle vi lever i idag, enligt Giddens är alla 

moderna organisationer i dag beroende av specialiserad kunskap och informationsöverföring 

för sin överlevnad.  

 

Nedan i min analys, kommer jag fortsätta ta upp dessa tre begrepp i betydelsen (post) 

moderna företeelser, för att se om desamma kan relateras och återfinnas inom VAS projektet 

för att uppfylla mitt syfte. 

 

 

SYMBOLER 

Syftet med mitt arbete är, som redan nämnts, att finna symboler för (post) modernismen i 

VAS projektet samt dess fortsättning i nätverk, för att på så sätt se om detsamma kan ses som 

en symbol för (post) modernismen, därför vill jag, för tydlighetens skull, nedan redovisa vad 

jag avser med begreppet symboler i min studie: 

 

                                                 
14 Kumar, Krishan, ”From post-industrial to post-modern society, Blackwell Publishers, 1999 
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En symbol kan sägas vara någonting som står för eller representerar någonting annat, 

exempelvis kan en flagga representera en nation.15 Utifrån detta resonemang är min tanke att 

de ovan nämnda och tillskrivna kännetecknen för (post) modernismen: Globalisering, 

Effektivitet och Kunskap, som jag kommer att behandla i min analys, ska kunna identifieras 

inom ramarna för projektet, och därigenom, förutom andra uppenbara betydelser ur olika 

perspektiv, även kunna ses som symboler för, det vill säga representera, (post) modernismen. 

 

Tanken är att jag ska finna och identifiera symbolerna ovan genom att ta del av (post) 

moderna teorier, där fokus i min studie ligger kring de tre ovan nämnda nyckelbegreppen, 

varefter dessa ska appliceras på det empiriska material jag samlat på mig från projektet. Mitt 

val av nyckelbegrepp är baserat på min empiri, då jag funnit att VAS projektet inrymmer ovan 

nämnda begrepp i olika bemärkelser, frågan är huruvida dessa, i det sammanhang de 

förekommer i projektet, kan ses som (post) moderna eller inte, vilket min analys kommer att 

behandla. 

 

PROJEKT OCH NÄTVERKSBYGGANDE  

Som jag redan nämnt inledningsvis i denna rapport, kan man finna projekt som arbetsform 

långt bak i historien, men än i dag är projekt som arbetsform väldigt aktuellt i dagens 

västerländska (post) moderna samhällen, något som bekräftas av bl a Wenell, men som även 

jag anser märks på flera sätt. Ett exempel på detta skulle kunna vara noteringen att vi i dag, 

förutom de traditionella anställningsformerna som: ”Tillsvidareanställning”, 

”Visstidsanställning” och ”Vikariat”, även implementerat begreppet ”Projektanställning” i 

vårt språk - och avtalsbruk. Eftersom objektet för min studie är ett projekt, vars fortsättning 

bedrivits i nätverk, vill jag inledningsvis förklara vad som avses med dessa arbetsformer. 

 

Ett projekt drivs i regel av en individ eller en grupp av individer, som tillskrivits eller tagit på 

sig ett ansvar för dess genomförande. De är ofta formellt anställda som exempelvis 

sekreterare eller samordnare, och får i projektet en roll för utveckling.16Projekt kan även, som 

i fallet med det för denna rapport aktuella VAS projektet, bedrivas i samverkan mellan flera 

organisationer. Ett projekt kännetecknas av: 

 

• Att det är frågan om en förhållandevis omfattande och komplex uppgift. 

                                                 
15 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, Studentlitteratur, 1998, s.651 
16 Sahlin Ingrid (red), ”Projektets paradoxer”, Studentlitteratur, 1996, s.21 
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• Att det har en tillfällig karaktär (engångsuppgift) och att det ofta (men inte alltid) rör 

sig om en utvecklings – eller förändringsuppgift. 

• Att det råder osäkerhet om uppgifternas förutsättningar och villkor 

• Att det har en viss storlek - mätt i resurskrav i förhållande till den beställande enheten 

• Att det är ett behov av en insats som i vissa fall skär igenom både den befintliga 

organisationen och etablerade yrkesområden.17 

 

Ett nätverk kan beskrivas som en mötesplats för människor som vill bredda sina kunskaper, 

arbeta mot ett mål eller förverkliga en idé. Nätverket är mindre planerat och mindre 

organiserat än ett projekt, och syftar till att anknyta och sammanföra människor med 

gemensamma intressen med varandra mot ett gemensamt mål. Ett nätverks karaktär och 

kännetecken kan sägas vara: 

 

• Informellt 

• Spontant 

• ”Platt” 

• Engagerade relationer 

• Sidokontakter18 

 

Projektet Vård administrativt stöd (VAS), objektet för min studie, genomfördes på uppdrag av 

produktionsstaben i Region Skåne. Man ansåg att projektorganisation och nätverk som 

arbetsform var ett naturligt och bra val, eftersom projektet var regionövergripande och 

involverade många verksamheter och medarbetare. 

 

VAS PROJEKTET OCH DE BERÖRDA ORGANISATIONERNA 

Eftersom denna rapport bygger på en studie av ett specifikt samverkansprojekt, finner jag det 

nu på sin plats att jag presenterar de berörda organisationerna, samt det projekt jag tagit del 

av.  

 

REGION SKÅNE 

Landstinget är för många synonymt med sjukvården, och liksom övriga landsting i Sverige 

har Region Skåne ansvaret för vården i sitt område19. Men det som skiljer Region Skåne från 
                                                 
17 Bakka, Jörgen mf, ”Organisationsteori”, Liber AB, 2001, s.54 
18 Svensson, Lennart mf ”Utvecklingskraften i nätverk”, Santérus förlag, 2001, s.33 
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övriga svenska traditionella landsting är att regionen, i likhet med tre andra försökslän, även 

har fått ansvaret för den regionala utvecklingen.  

Uppgiften att leda utvecklingsarbetet sträcker sig till och med 2006, och innebär att Region 

Skåne själv samordnar insatserna för att utveckla näringslivet, kommunikationerna, kulturen 

och samarbetet med andra regioner i och utanför Sverige, vilket gör Region Skåne till den 

skånska befolkningens egen övergripande politiska organisation.  

 

Region Skånes uppgifter är i stora drag att:  

• ansvara för hälso- och sjukvården i Skåne län 

• hantera den långsiktiga planeringen av vägar och järnvägar 

• ansvara för lokal och regional kollektivtrafik i Skåne 

• ansvara för den regionala kulturverksamheten samt fördela regionala kulturanslag      

• starta och samordna regionala näringspolitiska utvecklingsinsatser 

• bevaka Skånes intressen, att ansvara för omvärldsfrågor, internationell verksamhet och 

marknadsföring  

För att kunna genomföra dessa uppgifter uppges det på Regionens egen hemsida20 att 

organisationen i många sammanhang samverkar med andra organisationer, företag, högskolor 

samt de egna 33 kommunerna, för att på bästa sätt främja utvecklingen.  

Visionen man arbetar och strävar efter uppges, på samma som ovan nämnda hemsida, vara ett 

enat Skåne, där helhet och delar är i balans. Skåne ska vara en attraktiv region att leva och 

verka i för invånare, företag och organisationer.  

 

Den politiska organisationen i Regionen ser ut som följer: 

 

 

                                                                                                                                                         
19 Se ”www.skane.se” 
20 ”www.skane.se” 
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Region Skåne är alltså en mycket stor och omfattande organisation, och den del av Regionens 

organisation och verksamhet som är aktuell för detta arbete är ”Vård och Hälsa”, som svarar 

för de sjukvårdsrelaterade arbetsuppgifterna och den tillhörande servicen, och som påvisas 

ovan ligger den sektorn under Hälso – och sjukvårdsnämnden; 

 

”Hälso- och sjukvårdsnämnden skall ha en helhetssyn på sjukvården i Region Skåne och 

ansvara för att de prioriteringar som har beslutats av regionfullmäktige genomförs. Nämnden 

har också det övergripande ansvaret för utvecklingsarbetet inom området hälso- och 

sjukvård.”21
 

 

Region Skåne har cirka 30 000 medarbetare inom sjukhus och vårdenheter. De tre personer 

från Region Skåne jag intervjuat för min studie, arbetar alla vid olika sjukhus/vårdenheter i 

regionen. 

 

 

 

 

 

                                                 
21 Se ”www.skane.se” 
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FoV, LUNDS UNIVERSITET  

Lunds Universitet är ju, som namnet antyder, ett Universitet, vilket har genomgått stora 

förändringar under senare år. Bland annat har en omfattande decentralisering genomförts22.  

Dessutom uppges att samverkan med det omgivande samhället såsom näringsliv, offentlig 

förvaltning, organisationer, kulturliv och folkbildning har intensifierats23. Till detta kommer 

att såväl strukturella förändringar som ökade krav från omvärlden och en ökad 

konkurrenssituation ställer krav på en tydlig identitet för universitetet såväl inåt som utåt, 

vilket man eftersträvar i sitt arbete och sin vision. 

 

Universitetsstyrelsen är Lunds universitets högsta organ. Den har enligt högskolelagen 

"inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs". 

Universitetet är sedan indelat i sju förvaltningsområden, vilka leds av områdesstyrelser med 

långtgående beslutsbefogenheter. Sex av områdena omfattar fakulteter och till detta kommer 

det konstnärliga området. 

 

Snabba förändringar och omstruktureringar i samhället, vilka jag inledningsvis i denna 

rapport berört, gör att det kontinuerligt ställs nya krav på kompetens och utbildning. Det 

livslånga lärandet har blivit ett faktum, vikten av utbildning, kompetensutveckling och 

vidareutbildning betonas starkt, och för utbildningssektorn innebär detta nya utmaningar.  

 

Lunds universitet säger sig se det som en viktig uppgift att samarbeta med den offentliga 

sektorn och med näringslivet när det gäller kompetensutveckling av redan yrkesverksamma, 

vilket är aktuellt i VAS - projektet.  

Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildnings (FoV), som är den del 

av och enhet vid Lunds Universitet som är aktuell för detta arbete samt det tillhörande 

projektet, uppgift är strategisk utveckling samt att utveckla, samordna och stödja det livslånga 

lärandet. Bland annat finns kandidatkursen, inom vilkens ramar denna rapport skrivs, i 

Sociologi som bedrivs på distans, inom dess verksamhet, då sekretariatet ansvarar för att 

samordna nationella och internationella projekt inom det livslånga lärandet och 

distansutbildning.  

                                                 
22 Se ”www.lu.se” 
23 Se ”www.lu.se” 
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En annan viktig uppgift är också att stödja olika rekryteringsåtgärder. En person från FoV 

deltar i VAS projektets fortsättning i nätverk mot en ny utbildning, och har även medverkat i 

min studie genom intervju. 

LERNIA AB 

I Lernias informationsfolder24, samt på Lernias egen hemsida25 , vilka är de 

informationskällor jag uteslutande använt mig av för att kunna förmedla informationen nedan, 

kan man läsa att Lernia är Sveriges största företag inom kompetensutveckling. Under de 

senaste 70 åren har Lernia, under olika namn, utbildat den svenska befolkningen genom 

kurser som sedan 1930-talet anpassats efter näringslivets behov. Lernia ägs av den svenska 

staten och beskriver sig själva som marknadsledande inom kompetensutveckling och 

utbildning för vuxna, samt som en ledande aktör inom personaluthyrning och rekrytering. 

Lernia finns på över 100 orter över hela Sverige och utbildar årligen 35 000 personer. 

Företaget är organiserat i flera affärsområden vilket återges nedan: 

 

 

Genom affärsområdet ”Utbildning” erbjuder Lernia bl a länsarbetsnämnder och kommuner i 

hela landet kvalificerade yrkesutbildningar inom olika områden, vilket bidragit till deras 

aktualitet i och för VAS projektet. Utbildning har som mål att vara individens och samhällets 

partner för framgångsrik kompetensutveckling i kunskapssamhället.  

                                                 
24 ”Lernia, företaget och verksamheten” 
25 ”www.lernia.se” 

VD 

Utbildning Företag Skola Lernia Hadar AB Lernia Bemanning

Stab Support 
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Lernia kan också erbjuda stora företag och organisationer, samt kommuner och landsting, 

verksamhetsutveckling inom ledarskaps- och medarbetarutveckling och förändringsprocesser. 

Inom blocket för ”Skola” erbjuder Lernia vuxenutbildning på gymnasienivå, kvalificerad 

yrkesutbildning, samt integrationsprogram till kommuner och dess invånare och företag och 

deras anställda. 

 

Lernia Hadar är ett dotterbolag till Lernia som utvecklar och genomför lärande för personer 

med funktionsnedsättning. Med utgångspunkt från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

och standardreglerna för lika möjligheter för personer med funktionsnedsättning verkar de  för 

ökad livskvalitet genom integration och delaktighet i utbildning och arbete. 

Lernia Bemanning är dotterbolaget som specialiserat sig på att försörja svensk industri med 

medarbetare. 

 

Jag har intervjuat den medarbetare från Lernia som deltog i VAS projektets inledande del, och 

som i dag följer sin kollegas arbete i nätverket mot en ny utbildning. 

 

 

VAS PROJEKTET 

Skånsk Livskraft – vård och hälsa, är en genomgripande utvecklings- och förändringsprocess 

inom Region Skåne och de skånska kommunerna. Syftet är att tillgodose medborgarnas behov 

av hälso- och sjukvård med närsjukvården som grund. All vård ska organiseras och 

lokaliseras utifrån befolkningsunderlag eller patientunderlag och man vill att verksamheten 

ska genomsyras av ett hälsofrämjande perspektiv. Skånsk livskraft och hälsa utgör genom 

detta värdegrunden för VAS projektet, som kortfattat beskrivs nedan. 

 

Undersökningar26 visar på att det administrativa arbetet inom vården tar allt mer tid för 

vårdpersonalen, vilket i sin tur naturligtvis påverkar det patientnära arbetet, dessutom gör IT 

och den medicintekniska utvecklingen att kraven på utbildning och kunskap ökar. Även när 

det gäller uppföljning, dokumentation och kvalitetssäkring i vården blir kraven allt högre. För 

att kunna erbjuda en bra vård även i framtiden krävs en effektivisering av de administrativa 

                                                 
26 Bl a IHE:s rapport ”Vad gör läkarna?”, http://www.ihe.se/publiceringar/vad_gor_lakarna.htm 



 18

funktionerna. Denna problematik fick Region Skåne att initiera projektet ”Vård administrativt 

stöd” (VAS), syftet var att: 

• bättre ta tillvara olika yrkeskompetenser i linje med intentionerna i  

            ”Skånsk Livskraft - vård och hälsa” 

• skapa en framtidsinriktad utbildning i vård administration som motsvarar 

verksamheternas krav 

• arbeta för att Region Skåne skall kunna erbjuda goda arbetsvillkor för att kunna 

behålla medarbetare och vara en attraktiv arbetsgivare för nya medarbetare 

  

Arbetet som bedrevs i projektform och i nätverk, började i januari 2001 och avslutades i juni 

2002. Ett, enligt projekt rapportens författares egen utsago, unikt samarbetsprojekt mellan 

förvaltningar, verksamheter, enheter och medarbetare i Region Skåne, som utgick från 

verksamheternas behov27.  

 

Projektet Vård administrativt stöd (VAS) genomfördes på uppdrag av produktionsstaben i 

Region Skåne. Man ansåg att projektorganisation och nätverk som arbetsform var ett naturligt 

och bra val, eftersom projektet var regionövergripande och involverade många verksamheter 

och medarbetare. Styrgrupp, projektledare, projektgrupp och nätverket med 

förvaltningsrepresentanter i arbetet utgjordes samtliga av medarbetare från Region Skånes 

organisation. Lernia AB, som ovan angivits bl a sysslar med utbildning, kom från början att 

medverka i projektet i samband med förändrings ledarutbildningen för delprojektledarna. 

 

Trygghetsfonden28 beviljade projektet 2 720 000 kr i projektstöd. Med dessa medel bekostade 

fonden lönerna för projekt- och delprojektledare. 

 

I VAS rapporten kan man också läsa att: 

 

”Ett nära samarbete med såväl berörda medarbetare inom Region Skåne som intressenter 

utanför organisationen var projektets bärande strategi. Att studera arbeten både internt 

och externt kring projektets syfte var angeläget som komplement i arbetet. 

                                                 
27 “VAS Rapporten”, s.3 
28 ”Stiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och landsting bildades 1984.  Ändamålet är att stärka 
anställningstryggheten i kommuner och landsting genom att stödja lokala utvecklingsprojekt samt sprida 
information om och erfarenheter från genomförda projekt.” Källa: www.svekom.se/trygghet/ 
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Verksamhets- och kompetensanalysarbeten, intervjuer, enkäter och litteratur samt  

studieresa till England och Skottland har ingått som metoder i arbetet. Projektgruppens 

huvudintresse var vård administrativa utbildningar och hur arbetet organiserades inom 

vårdinrättningar.” 
 

Målet med, och resultatet av projektarbetet, var ett utbildningsförslag i hälso- och 

sjukvårdsadministration29 som har tyngdpunkt på både verksamhetsutveckling och individuell 

utveckling. Genom att skapa en attraktiv utbildning i vård administration anser man att 

vårdpersonalen kan komma att avlastas, och därmed få mer tid till det patientnära arbetet.  

 

Förslaget till den nya vård administrativa utbildningen består i en kvalificerad yrkesutbildning 

(KY) i hälso- och sjukvårdsadministration, 80 p. Övergripande mål för utbildningen är att 

kunna hantera information kring patient, organisation och omvärld utifrån verksamheternas 

krav samt medverka aktivt i organisationsutveckling och förändringsarbete. 

 

Utbildningen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter i att 

hantera administration, dokumentation och logistik inom enheter för vård och omsorg. 

Studenten skall vidare tillägna sig kunskaper om olika styrinstrument, exempelvis 

ekonomiska och juridiska som påverkar organisationen, ledarskapet och omvärlden. 

 

Genom Lernia AB:s tidigare medverkan i projektet med att utbilda delprojektledarna, fanns 

redan ett samarbete vilket ledde till att Lernia AB kom att ingå i framtagandet av förslaget till 

den nya utbildningen i vård administration och tillsattes även som kommande 

utbildningsanordnare för densamma. Region Skåne fick också kontakt med Sekretariatet för 

fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning (FoV) vid Lunds universitet, vilket ledde 

till ett konkret samarbete mellan de tre organisationerna i nätverk30 mot en ny utbildning i 

vård administration, som beräknas starta i augusti 2003. 

 

Inom alltfler av välfärdstatens kärnområden har just samverkan över organisationsgränser 

blivit en nödvändighet för att myndigheter och andra organisationer ska kunna fullgöra sina 

                                                 
29 Vård administration kan definieras som ”den administration som utförs på vårdavdelningar, mottagningar, 
kliniker etc, d v s administration som utförs ute i direkt vårdproducerande enheter” , VAS-rapporten, s 10. 
30 Nätverk kan definieras som ”något som sammanbinds i en nät liknande struktur, exempelvis ett nätverk av 
fysiska personers samarbete”, Källa: www.susning.nu 
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åtaganden gentemot allmänheten samt de egna arbetstagarna31. Att samarbeta över 

organisationsgränser i projekt- och nätverksform, som i det för denna rapport aktuella 

projektet, ligger, som jag redan tagit upp med hänvisning till Torbjörn Wenell, helt i tiden 

med de ”moderna” arbetssätten, och projektarbeten av detta slag genererar, inte i alla, men 

många gånger, också positiva resultat på dess uppsatta syften och mål.  

 

METOD 

”Kvalitativa metoder får inte framstå som något man alltid ska använda utan det är något 

som ibland kan ge bättre insikter, beroende på vad det är man studerar” 32 (Broch mf, 1979) 

 

Bättre insikter är sannerligen något jag fått efter mitt arbete med kvalitativ metodik, vilket jag 

uteslutande använt mig av för detta arbete. Varför berättas och förklaras nedan; 

 

Jag har, för genomförandet och färdigställandet av min studie, valt att arbeta med kvalitativ 

metodik, och då främst genom att använda mig av intervjuer med deltagare i projektarbetet 

VAS, samt granskning av samma projekts slutrapport och till detta studier av viss utvald 

litteratur som behandlar (post) modernismen samt projekt som arbetsform. Författarna Holme 

och Solvang33 betonar tidigt i sin bok att:  

 

”Kvalitativa metoder innebär en ringa grad av formalisering. Metoden har primärt ett 

förstående syfte.”  

 

Vilket jag tycker stämmer mycket bra överens med mina tankar inför och mitt syfte med 

uppsatsen, och därför även mitt val av metod, då min fokus för detta arbete ligger min önskan 

att finna en (post) modernistisk förankring i projektet, för att, genom att sätta begreppet i ett 

konkret mikrosammanhang, göra det mindre abstrakt och därmed få en ökad förståelse för 

detsamma. 

 

URVAL 

Att göra ett urval är viktigt för en lyckad datainsamling, man kan inte observera allt eller 

intervjua alla.  I mitt fall kom fem personer att delta i intervjuer som berörde projektet och 

                                                 
31 Danermark, Berth och Kullberg, Christian, ”Samverkan”, Studentlitteratur, 1999 
32 Holme & Solvang, ”Forskningsmetodik”, Studentlitteratur, 1997, s.92 
33 Holme & Solvang, ”Forskningsmetodik”, Studentlitteratur, 1997, s.14 
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valet av dessa undersökningspersoner var inte strategiskt gjort, förutom i den bemärkelsen att 

jag ville ha representanter från samtliga tre inblandade organisationer av det skälet att min 

första frågeställning för mitt arbete lade fokus på organisationstillhörighet, vilket jag fick.  

 

Jag bad de kontaktpersoner jag har inom projektet att ge mig namnförslag på personer som 

skulle kunna tänka sig att vara delaktiga, vilket de hjälpte mig med. Jag kan dock inte säga 

huruvida mina två kontaktpersoner hade lagt upp en medveten urvalsstrategi av en eller annan 

betydelse, då de gav mig namnen. Men, det bör noteras att det exempelvis bara fanns en 

person från FoV som varit delaktig i projektet, vilket delvis direkt talar emot misstanken om 

medveten urvalsstrategi från deras sida. 

 

Ingen av dem jag intervjuade har varit med i projekt- och nätverksarbetet under hela vägen, 

det finner jag emellertid inte av relevans, då det är själva projektet och dess karaktär, jag är 

intresserad av för min rapport, men för min första frågeställning hade detta viss relevans, då 

det var arbetet mot utbildningen i nätverk som var mest centralt. Något jag inte upptäckte 

förrän det var för sent, vilket förklarar den inriktning och den frågeställning min rapport har i 

dag. 

 

När det kommer till min analys har jag, utifrån det data jag använt mig av, valt att titta på tre 

företeelser/begrepp som vi kan finna både i det (post) moderna samhällets karaktärsdrag samt 

i VAS projektet samt dess fortsättning i nätverk. Urvalet baserades uteslutande på mitt 

empiriska material och vad jag i det fann mest intressant. Sedan sökte jag befintlig teori att 

applicera på detta. 

 

 

INTERVJUER 

Jag ska nedan berätta om hur jag gick tillväga när jag genomförde mina intervjuer, en 

berättelse som var början på de problem jag ställdes inför i mitt arbete med denna uppsats. 

 

Initialt var utgångspunkten för min undersökning och detta arbete att undersöka vilken 

betydelse olika organisationskultur har för slutresultatet av en gemensam utbildning. En 

utgångspunkt jag kom att frångå, som påvisats av denna skriftliga rapports innehåll. Varför 

jag kom att ändra inriktning berodde till största delen av mina intervjuer, då jag själv i min 
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intervjuguide samt i mina övriga frågor inte ställde ”rätt” frågor och inte heller hade  

tillräckligt skarpt fokus. 

 

Jag använde mig av en semistrukturerad intervjuguide34 som var indelad i områden med 

tillhörande färdigskrivna frågor, vilkas primära syfte var att hjälpa mig behålla tråden och 

undvika ledande frågor under intervjuerna. Men, i min iver att behålla tråden samt att undvika 

att ställa ledande frågor, glömde jag bort att behålla fokus, det misstag jag gjorde var att de 

områden jag berörde, samt de frågor jag ställde aldrig gick in på djupet, de var mer generella 

och allmänna än specifika, vilket gjorde att jag i princip lyckades samla in samma information 

som återfinns i den rapport som åtföljde projektet VAS i stället för att finna information som 

kompletterade den. 

 

Samtliga intervjutillfällen gav mer information än vad mina frågor berörde och det visade sig 

snabbt att de ”generella” frågor jag själv ställt upp inte kunde användas konsekvent, bland 

annat beroende av att de jag intervjuade inte varit delaktiga i projektet lika länge, eller i 

samma delar av projektet, då de antingen varit med i själva projektet eller i det pågående 

nätverket. Något som hade betydelse för den frågeställning jag inledningsvis tänkt arbeta 

med, och som därför bidrog till de svårigheter jag ställdes inför, men som för detta arbete är 

att se som irrelevant, då det snarare är de karaktärsdrag som projektet och dess fortsättning i 

nätverk har, som intresserar mig. 

 

Var och en av de sammanlagt fem intervjuer som jag genomförde bandades också, vilket 

naturligtvis medförde att jag kunde återgå och lyssna till informationen igen samt få en 

fullständig förklaring till mina anteckningar. Ett problem att notera var dock att inspelningen 

inte höll särskilt god kvalitet i något av de fem fallen, beroende av den ofta förekommande 

låga samtalstonen samt det brus som bandspelaren i sig för med sig. P g a detta var jag delvis 

förhindrad att skriva ut intervjuerna ordagrant från banden, vilket egentligen är det 

metodologiskt korrekta tillvägagångssättet, men jag upplevde ändå att informationen fanns 

mig tillgänglig för mitt fortsatta arbete. 

 

Intervjuerna genomfördes på IP35 respektive arbetsplatser runt om i Skåne utom i ett fall, då 

intervjun skedde i ett ”lånat” rum i Region huset i Lund, av ömsesidigt praktiska skäl.  

                                                 
34 Se bilaga 
35 ”Intervjupersonernas” 
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Jag tror att samtliga platser gav en viss trygghet för IP då de var ”på hemmaplan”, som kan 

inbringa en viss känsla av trygghet i en situation som under en intervju, då man möjligen kan 

känna sig utsatt, vilket naturligtvis även var en fördel för mig. De fem personer jag intervjuat, 

fick alla ta del av mina idéer med arbetet samt mitt preliminära syfte med undersökningen, 

och jag fick positiv respons på detta. Varje intervju avslutades med att jag gav löfte om att 

förmedla mitt arbete då det var färdigt.  

 

Mina intervjuer berörde bland annat på hur man uppfattat projektet som arbetsform, men då 

jag, som jag redan nämnt, delat in min guide i olika frågeområden, berörde intervjuerna även 

organisation, samverkan, projektets mål samt resultatet av detsamma, med andra ord fångade 

jag upp olika delar av projektets utformning, deltagare och natur, allmän information, vilken 

jag tillslut fann en passande frågeställning för. 

 

 

DOKUMENT 

Som komplement till mina intervjuer har jag även använt mig av dokumentanalys. Det 

dokument som kommit att användas är den rapport som sammanfattar VAS projektets syfte, 

metod och resultat, vilken är sammanställd och författad av VAS projektets tre projektledare. 

I och med detta har jag naturligtvis inte haft några garantier för att allt som förmedlas i 

rapporten är objektivt och fullständigt reliabelt, men jag gjorde ändå bedömningen att den 

information som återges i den var så pass värdefull att den hade en given plats i min studie, 

eftersom så pass många av IP relaterade och hänvisade till den under våra samtal.  

 

En dokumentanalys, eller källgranskning, kan enligt Holme och Solvang delas upp i fyra 

faser: Observation, ursprung, tolkning och användbarhet. Det är dessa faser jag utgått ifrån då 

jag studerat den rapport som åtföljde VAS projektet, mitt tillvägagångssätt redovisas nedan: 

 

Det är, enligt Holme och Solvang, mycket viktigt att man i analysprocessen skaffar sig en 

överblick över de källor som finns tillgängliga och vilka som kan vara av relevans. Jag hade 

sedan mitt arbete inleddes tillgång till den rapport som åtföljde VAS projektet, en rapport jag 

därför tidigt började studera, eftersom den innehåller information om projektets syfte, metod 

och resultat. På grund av att det endast finns en projektrapport, behövde jag inte välja ut de 

källor jag fann mest användbara, det var den eller ingen alls. Rapporten är en primärkälla 
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författad av projektledarna, alla från Region Skånes organisation, vilket jag inte ser som ett 

problem, då VAS projektet, där man identifierade behov och kom fram till en åtgärdsplan, 

främst berörde denna organisation. Jag uppfattar att rapporten har ett informativt syfte primärt 

för den egna organisationen, då den bland annat innehåller en sammanställning och 

redovisning av den undersökning som genomförts bland vårdpersonal regionövergripande 

som ligger till grund för resultatet, men även för andra delar av landet som har intresse i och 

av utvecklingsarbete inom vården. 

 

VAS rapporten innehåller en inledande text om projektuppdraget, värdegrunden man arbetat 

efter, bakgrunden, syfte och målsättning samt avgränsningar. Denna inledning åtföljs av 

metodbeskrivning och analys, resultat och slutsats samt en slutlig del där projektledarna själva 

reflekterar över arbetet. Dessutom återfinns bilagor från de kvantitativa undersökningar man 

genomfört och referenser. 

 

Då mitt syfte med detta arbete är att identifiera (post) moderna kännetecken i VAS projektets 

karaktär för att kunna se om detsamma kan ses som en symbol för (post) modernismen, 

bedömer jag därför denna källa, som enligt mig, ger en bra överblick och information över 

arbetet i projektet, som användbar.  

 

LITTERATUR 

Inför denna rapport och min studie, har jag tagit del av befintliga sociologiska teorier kring 

(post) modernism, allmän litteratur kring projekt och nätverk som arbetsform samt den ovan 

nämnda projekt rapporten. Detta i huvudsak för att kunna få större insikt i vad (post) 

modernismen är och vilka kännetecken den sägs ha för att så småningom kunna applicera 

denna på den empiriska data jag har, information om vad projekt och nätverk som arbetsform 

innebär samt en insikt i det, för denna studie relevanta, arbete som föregick den i dag 

planerade utbildningen, genom VAS rapporten. 

 

Då det finns förhållandevis mycket litteratur kring projekt som arbetsform, ur olika 

perspektiv, har jag valt att granska litteraturen utifrån det empiriska material jag samlat in. 

Detta för att, om möjligt, kunna finna litteratur som för min studie kan anses reliabel och 

användbar. 
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När det gäller (post) moderna sociologiska teorier har jag haft samma kriterium som ovan, att 

finna teorier som jag anser applicerbara på min empiri, och därmed användbara för 

uppfyllandet av mitt syfte och besvarandet av den frågeställning som föregår denna rapport. 

Dock har även ”allmänna” (post) moderna teorier varit av värde för min egen förståelse för 

begreppet och för det stycke nedan i denna rapport som kort avser att introducera begreppet 

(post) modernism för läsaren. 

 

Jag har även tagit del av tidigare forskning som påminner om min egen, och i mitt sökande 

funnit ett studentarbete i kulturvetenskap36, vilket syftat till att se huruvida Malmö är en 

postmodern stad eller inte, där resultatet påtalar vikten av perspektiv samt i sammanhanget 

bekräftar att Malmö kan ses som en postmodern stad ur ett perspektiv. 

 

 

REFLEKTIONER ÖVER UPPSATSPROCESSEN 

Som jag kort nämnt i min text ovan, misslyckades jag med mitt arbete under datainsamlingen 

och den frågeställning jag inledningsvis hade tänkt mig fick ge vika för den som nu behandlas 

i denna rapport. 

 

I prologen till Katarina Sjöbergs (red) bok37 diskuteras det ”oförutsägbara” som man ställs 

inför i de flesta forskningsprojekt. Med det ”oförutsägbara” avses i sammanhanget 

exempelvis då man förlorar sig i sitt arbete och kommer in på ett sidospår, eller då man ställs 

inför en verklighet som inte stämmer överens med det man läst. Detta, vill jag hävda, var vad 

som hände mig, under mitt inledande arbete med denna uppsats kom jag att ställas inför det 

”oförutsägbara”, jag tappade tråden. 

 

Att ha hand om hela forskningsprocessen från början till slut, vilket är syftet med denna 

kandidatuppsats, är inte en lätt uppgift, vilket jag sannerligen fått erfara, då den från början 

tänkta inriktningen och problemformuleringen, föll efter min datainsamling, eftersom de 

frågor jag utarbetat och använt mig av i mina intervjuer visade sig inte vara tillräckligt 

relevanta för mitt först tilltänkta problemområde, något jag kort berört och förklarat ovan.  

 

                                                 
36 http://w1.401.telia.com/~u40119085/kultur/moderna.htm#2 
37 Sjöberg Katarina (red), ”Mer än kalla fakta, kvalitativ forskning i praktiken”, Studentlitteratur, 1999, s.7 
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Därmed fick jag återgå till steg ett, att identifiera ett nytt problemområde samt en ny 

forskningsfråga, dock med begränsningar i mina redan genomförda intervjuer, p g a mitt 

intresse av projektet  som ligger till grund för arbetet, men också p g a tidsbristen, en process 

som jag fann mycket frustrerande och ångestfylld.  

  

Genom tidigare delkurser i metod, samt studier av metodiklitteratur av olika slag, har jag fått 

kunskap och visshet om att detta fenomen inte är ovanligt i en forskningsprocess, inte minst i 

de fall då forskaren upptäcker något han/hon själv förbisett som kan vara mer intressant än det 

först tilltänkta att gå vidare med. Dock tog jag uppenbarligen inte med mig den vissheten och 

kunskapen in i detta arbete till fullo, då jag blev helt ställd av den situation jag fann mig i efter 

datainsamlingen. 

 

Men, efter otaliga timmars vånda och granskningar av det material jag samlat in, samt en rad 

nya uppsatsämnen och halvfärdiga syften, kunde jag plötsligt urskilja en väg som jag såg som 

möjlig att gå vidare på, vilket bidrog till att färdigställandet av denna uppsats till slut blev 

möjlig.  

 

Efter denna erfarenhet känner jag ändå att jag fått större insikt i samt en oerhörd ödmjukhet 

inför den problematik som åtföljer en empirisk undersökning och den efterföljande processen 

vilket jag, trots allt, i dag är glad för, därför vill jag, som inledningen till detta metodavsnitt 

talar om, mena att jag fått bättre insikter. 
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ANALYS ;VAS PROJEKTET OCH (POST) MODERNISMEN 

Hittills har denna rapport, förutom metod delen, utgjorts av en presentation av VAS projektet 

och dess aktörer, samt kortfattat berört (post) moderniteten och några av dess uppgivna 

”typiska” drag samt symboler, vilket betyder att jag nu kommit fram till den del som ska 

utgöras av min analys, i vilken jag vill påvisa att VAS projektet kan ses som en symbol för 

(post) modernismen. Hur och varför återges nedan. De nyckelbegrepp jag kommer att 

definiera och använda mig av i min analys är: Globalisering, Effektivitet och Kunskap.  

 

GLOBALISERING  

Jag är övertygad om att de allra flesta av oss i dagens västerländska samhälle någon gång har 

stött på begreppet ”globalisering”, inte minst genom det svenska inträdet i den Europeiska 

Unionen, och säkert har var och en av oss därmed en aning om vad som avses med begreppet. 

 

Globaliseringen och dess betydelse är ett flitigt omdiskuterat fenomen i flera av de mest 

centrala (post) moderna teorierna vilket är en stor anledning till att jag valt att ta med just 

detta begrepp och fenomen i denna analys. Med globalisering avses i denna rapport Giddens 

definition38 nedan: 

 

” Ett ökat ömsesidigt beroende mellan människor, regioner och länder över hela världen.” 

 

Tidigare i denna rapport talade jag om att Giddens refererar till Stanley Davis39 då han talar 

om globalisering i den moderna världen, eftersom Davis menar att både affärsföretag och 

andra organisationer i allt större utsträckning bildar nätverk, vilket inbegriper beslut som går 

nerifrån och upp i stället för att hierarkiskt dikteras uppifrån. Nätverk är därför, enligt Davis, 

en följd av det ökande tryck som globaliseringen innebär och som skapar nya och vittgående 

förändringsmönster: 

 

”Även om organisationerna minskar i storlek, blir större genom sammanslagningar eller har 

kvar samma storlek, kommer de ändå att omorganisera sitt inre område. När man delar upp 

helheten i delar, är det utrymmet emellan dem som förenar dem. Rummet är abstrakt och det 

                                                 
38 Giddens, Anthony, Sociologi”, Studentlitteratur, 1998, s.634 
39 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, Studentlitteratur, 1998, s.336 
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abstrakta är något som blir allt mer framträdande i den nya ekonomin och i de nya 

organisationerna.” 
 

I VAS rapporten anges att: 
 

”Projektorganisation och nätverk som arbetsform var ett naturligt val eftersom projektet var 

regionövergripande och involverade många verksamheter och medarbetare.” 

 

Med andra ord bidrog denna arbetsform till att kontakter kunde upprätthållas och arbete 

utföras oberoende av tid och rum i det Regionövergripande projektet.  

 

Ett väsentligt och viktigt redskap för vår tids globala tendenser är datorn och 

informationsteknologin, som möjliggör informationsspridning och möten oavsett tid och rum. 

Genom globaliseringen kan vi blicka längre ut från våra revir för att inhämta kunskap, 

intryck, resurser och idéer för vår verksamhet, dessutom medför den att händelser långt bort, 

även får följder lokalt. 

 

Förutom arbetet i nätverk, där Region Skåne, FoV samt Lernia finns representerade, mot en 

utbildning, anges även deltagande i ett annat nätverk i VAS rapporten: 

 

”Många arbetar med utveckling av administrativ kompetens i andra delar av landet och 

kontakterna med några av dessa ledde till att ett nätverk startades för ömsesidigt 

erfarenhetsutbyte. I nätverket Navet är Västra Götalandsregionen, Uppsala Akademiska 

sjukhus, Läkarsekreterareförbundet, Lunds Universitet, Göteborgs Universitet, Lernia 

AB, Garuda AB och Region Skåne representerade. Intentionen är att Nätverket Navet kommer 

att fortsätta att träffas efter projektets slut för att gemensamt arbeta fram och få 

en nationell standard på utbildningen inom området.” 

 

Baserat på denna information, samt Giddens och Davis analys av nätverk som en global 

företeelse i det (post) moderna samhället, vill jag därför mena att VAS projektet har globala 

tendenser av (post) modern natur i sin karaktär. För att få ytterligare stöd för detta påstående 

vill jag återigen upprepa den definition av globalisering som avses i denna analys, då jag 

anser att denna definition kan relateras till stycket ovan: 
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” Ett ökat ömsesidigt beroende mellan människor, regioner och länder över hela världen.” 

 

 

Med definitionen av globalisering färsk i minnet vill jag nu ta upp ännu en del av VAS 

projektet, som jag anser kan ses som en (post) modern global företeelse: 

 

VAS projektets arbete syftade till att låta projektdeltagarna ta del av vård administrativa 

utbildningar samt hur arbetet organiserades inom vårdinrättningar i England och Skottland. På 

detta sätt fick de tillgodogöra, både sig själva men också verksamheten, kunskap om det 

relevanta området från ett annat land. Kunskap av relevans för det fortsatta arbetet samlades 

även in på andra sätt. I VAS rapporten kan man läsa att: 

 

”Verksamhets- och kompetensanalysarbeten, intervjuer, enkäter och litteratur samt 

studieresa till England och Skottland har ingått som metoder i arbetet. Andra 

projektbeskrivningar, olika dokument, utredningar och utvärderingar har ingått som 

informationsmaterial till projektet. Studier av befintliga utbildningar och tidigare utredningar 

inom området ligger också till grund för det framtagna utbildningsförslaget.” 

 

 

Med andra ord sökte man och fann kunskap för det fortsatta arbetet, kunskap som möjligen 

påverkade resultatet av utbildningen i någon bemärkelse, och som säkerligen gav ett nytt 

perspektiv, något som är väsentligt i det pluralistiskt (post) moderna samhället, enligt bl a 

Loytard som menar att:  

 

”Globaliseringen betyder på det globala planet en viss homogenisering, men på det lokala 

planet befrämjar globaliseringen tvärtom pluralism, social fragmentering och 

multikulturalism.” 

 

Organisationerna i det (post) moderna samhället, menar Giddens, går ut på att man omvandlar 

tids - och rums faktorer. Informationsteknologin och elektronisk kommunikation erbjuder 

fantastiska möjligheter till att omvandla rummet och få kontroll över tiden på ett, för dagens 

samhälle, mycket väsentligt sätt. Tid är ju som bekant ofta att anse som en bristvara, och trots 

att man genom den fantastiska informationstekniken kan kommunicera och arbeta oavsett tid 

och rum, bland annat genom att använda nätverk som arbetsform är tiden inte något som 
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underskattats i VAS projektets fortsättning i nätverk. På min fråga om IP kan nämna någon 

annan resurs förutom ekonomiskt kapital som haft stor betydelse för arbetet svarar tre av fem 

spontant: ”Tid!”  

 

Därmed kommer jag in på den andra delen av min analys som behandlar effektivitet. 

 

EFFEKTIVITET  

Hur många av oss har inte försökt göra fler än en sak samtidigt för att spara tid? Förmodligen 

de flesta av oss i en eller annan mening, att vara effektiv för att spara tid och även andra 

resurser som pengar och människor ligger helt i linje med den (post) moderna naturen. 

 

Kumar40 talar i sin bok om informationssamhällets genombrott kom med den första datorn. 

Det har han förmodligen alldeles rätt i, datorns uppkomst har onekligen betytt mycket för alla 

tänkbara områdens framväxt och med stor säkerhet även för mångas uppkomst, genom de 

outgrundliga möjligheterna till informationsspridning den bidragit till. 

 

Vi vet i dag att datorn och IT, bidragit till många förändringar i samhället. Genom att vi lärt 

oss använda och utnyttja den nya teknik och information som finns oss tillgänglig, har vi 

funnit nya, bättre och snabbare vägar för att uppnå våra mål. Datorn har många gånger ersatt 

människan, bidragit till övergripande rationaliseringar och omstruktureringar. Därför kan vi i 

viss mån säga att betydelsen av effektivitet även har kommit med datorns intåg.  

 

I dagens västerländska informationssamhällen, har denna framgångsrika teknik en oumbärlig 

betydelse, inte minst ur en profit synpunkt.  Det är just detta jag nedan vill avse då jag talar 

om effektivitet som ett (post) modernt fenomen och dess relation till VAS projektet. 

 

VAS projektet initierades på grundvalen att det administrativa arbetet inom vården tar allt mer 

tid för vårdpersonalen. Läkare behövde avlastas i sitt administrativa arbete till förmån för det 

patientnära arbetet. En annan del av problematiken som låg bakom initieringen av projektet 

VAS var att IT och den medicintekniska utvecklingen bidrar till att kraven på samt behoven 

av utbildning och kunskap ökar. 

 
                                                 
40 Kumar, Krishan, “From post-industrial to post-modern society”, Blackwell Publishers, 1999 
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Med andra ord identifierade man i VAS projektets inledning krav och behov av en 

övergripande effektivisering i verksamheten, ett för den (post) moderna tidsandan 

karakteristiskt problem, som jag därför vill mena, utifrån Kumars resonemang om den 

tilltagande betydelsen av effektivitet i dagens samhälle, gör att VAS projektet kan ses som en 

(post) modern symbol.  

 

Att samverka över organisationsgränser för att tillföra den kunskap som behövs, vill jag också 

mena kan ses som ett typiskt effektivt fenomen, då man tillgodogör sig själv och sin 

organisation befintlig relevant kunskap snabbt och sparar tid eftersom den organisation som 

behöver kunskapen, i det har fallet Region Skåne, inte behöver genomgå utbildningar och 

göra efterforskningar samt anställa ny personal för sitt ändamål. Bland annat säger man i VAS 

rapporten att: 

 

”Lernia AB:s erfarenheter från att bedriva KY-utbildningar, utbildningar inom vård- och 

omsorgsområdet, nätbaserade distansutbildningar samt valideringserfarenheter har varit 

en tillgång i arbetsprocessen.” 

 

Genom ovanstående resonemang vill jag därför mena att effektivitet och dess betydelse ur ett 

(post) modernt perspektiv, är aktuellt och återfinns inom ramarna för det aktuella objektet för 

min studie. 

 

KUNSKAP  

Torbjörn Wenell menar att vi i dag har fått ett nytt sätt att se på projektformen. Under 1950 – 

och 1960 talet såg vi projekt som en arbetsform, medan det i dag närmast kan ses som en 

läroform. Och visst har VAS projektet varit lärande, i projektrapporten berättas bl a: 

 

”Som stöd för delprojektledarnas arbete erbjöds en förändrings ledarutbildning till de 

verksamheter som valt att medverka i projektet och som var avsedd för dem som fått 

mandat att genomföra en kompetens- och verksamhetsanalys inom den egna verksamheten. 

Efter genomgången utbildning skulle de kunna planera, organisera, genomföra, 

dokumentera och avsluta ett projekt inom den egna verksamheten.” 
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VAS projektet, vilkets resultat syftar till kompetensutveckling, har alltså i viss mån redan 

bidragit till densamma. I mina intervjuer visade det sig också att man såg projektet samt dess 

fortsättning i nätverk som givande: 

 

”Jag har fått ökad kännedom om Region Skånes organisation och policy. Det är även 

berikande att möta människor från olika yrkesgrupper. Jag var också med på studieresan till 

Skottland.” 

 

”Att projekt kan se olika ut, detta projekt var inte traditionellt strukturerat uppbyggt, vilket 

jag är lite kritisk till då jag tycker att den traditionella formen för projektorganisering är 

bäst.” 

 

”Om Regionens olika verksamheter, metodisk kunskap.” 

 

”Man blir mer lyhörd inför andra infallsvinklar av arbete i projekt.” 

 

 

Wenell menar också att det finns tre kunskaps bärare i ett projekt; individen, teamet och 

organisationen, för att kunna utvecklas måste både individer och organisationer utveckla sin 

dynamiska effektivitet genom att finna och skapa ny kunskap. 

 

I VAS projektet, har man sökt sig utanför organisationsgränser för att finna kunskap av 

relevans för det fortsatta arbetet. Dessutom har man, genom den ovan påtalade studieresan till 

Skottland och England, bl a funnit ny kunskap om vård administration. Även Giddens betonar 

vikten av kunskap för en organisations överlevnad när han säger att alla moderna 

organisationer är i dag beroende av specialiserad kunskap, vilket jag anser VAS projektet tagit 

fasta på, både när det gäller arbetsform, metod och resultat. 

 

I det (post) moderna samhället har information och utbildning fått en ökad betydelse, inte 

minst på grund av att vetenskapen har blivit en avgörande produktivkraft. Utbildning, 

kunskap, används ofta för att åstadkomma en utveckling i en organisation, och det är precis 

vad som skett i det för denna rapport studerade projektet, där man sett utbildning som en 

lösning på de identifierade problemen i verksamheten. 
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Allan Eriksson vid Göteborgs universitet41, sammanfattar, citerar och berättar i en artikel om 

en gästföreläsande Zygmunt Bauman, där man kan läsa:  

 

”I dagens värld finns ingen stabilitet eller fast punkt; i Baumans ord blir moderniteten 

flytande. Informationsboomen och konsumtionsmönstren påverkar även utbildningssektorn, 

där utbildning betraktas som en räcka färdigheter man behöver för att klara av ett visst yrke.  

- Allting idag är organiserat i projekt, utan att veta vilket som är det nästa projektet. Idag 

måste du vara bra på många uppgifter. ” 

 

Bristen på stabilitet och fasta punkter är, som ovan nämnts, central i de (post) moderna 

teorierna. I det ovan angivna citatet menar Bauman att denna brist på stabilitet och fasta 

punkter gör att man i dag måste vara bra på många uppgifter. Att arbeta i projekt är ett typiskt 

exempel på detta men Baumans slutledning kring utbildning och kunskap i det (post) moderna 

samhället kan även relateras till de, i VAS rapporten, redovisade målen för den utbildning 

som VAS projektet resulterade i: 

 

”Utbildningen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper och färdigheter i att 

hantera administration, dokumentation och logistik inom enheter för vård och omsorg. 

Studenten skall vidare tillägna sig kunskaper om olika styrinstrument, exempelvis ekonomiska 

och juridiska som påverkar organisationen, ledarskapet och omvärlden.” 

 

Utbildningen är alltså att se som allmän snarare än specifik, något som alltså ligger helt i linje 

med den (post) moderna tidsandan enligt Bauman, varför jag med detta exempel återigen vill 

hävda att det finns belägg för mitt påstående att VAS projektet och dess fortsättning i nätverk 

kan ses som, och förstås utifrån, en symbol för (post) modernism. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
41 http://www.gu.se/wp/arkiv/2002-3/Ark-020327-000522.htm 
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SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 

Jag har genom mitt arbete med denna rapport förstått att (post) modernismen är mer av ett 

perspektiv, än ett tillstånd, inom detta perspektiv har jag valt att lyfta fram tre nyckelbegrepp, 

vilka jag funnit kan utgöra symboler för (post) modernismen i VAS projektet, men jag har 

också funnit att de tre nyckelbegreppen har en stark inbördes relation till varandra, då kunskap 

är en förutsättning för att kunna vara effektiv, och effektivitet är en central del av 

globaliseringen. 

 

Giddens refererar till Stanley Davis42 då han talar om globalisering i den moderna världen, 

eftersom Davis menar att både affärsföretag och andra organisationer i allt större utsträckning 

bildar nätverk, vilket inbegriper beslut som går nerifrån och upp i stället för att hierarkiskt 

dikteras uppifrån. Nätverk är därför, enligt Davis, en följd av det ökande tryck som 

globaliseringen innebär och som skapar nya och vittgående förändringsmönster. 

I VAS projektet använde man sig av nätverk som arbetsform, något man ansåg passande 

bland annat för att projektet var regionövergripande, men också för att nätverk bidrog till 

kontakter i andra delar av Sverige. Med andra ord bidrog denna arbetsform till att kontakter 

kunde upprätthållas och arbete utföras oberoende av tid och rum i det Regionövergripande 

projektet. Genom detta exempel på globalisering, som Giddens menar är ett typiskt drag för 

det (post) moderna samhället, vill jag mena att VAS projektet kan ses som ett (post) modernt 

projekt. 

 

Effektivitet är även det ett centralt begrepp inom den (post) moderna teorin. I VAS projektets 

inledning identifierade man krav och behov av en övergripande effektivisering i 

verksamheten, ett för den (post) moderna, teknologiska tidsandan karakteristiskt problem, 

som jag därför vill mena att vi kan se VAS projektet som ett (post) modernt projekt. 

 

När det kommer till kunskap och det (post) moderna samhället menar Bauman att bristen på 

stabilitet och fasta punkter gör att man i dag måste vara bra på många uppgifter. Något jag 

anser VAS projektet tagit fasta på för den planerade utbildningen, som inbegriper såväl 

kunskaper om administration, dokumentation och logistik inom enheter för vård och omsorg 

som kunskaper om olika styrinstrument. 

 

                                                 
42 Giddens, Anthony, ”Sociologi”, Studentlitteratur, 1998, s.336 
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Jag har genom min studie och min analys kommit fram till att det finns likheter mellan det 

(post) modernistiska samhället och VAS projektet. Genom att jag identifierat dessa likheter, 

som jag vill se som symboler, i min ovan redovisade analys, vill jag därmed hävda att VAS 

projektet, genom sitt innehåll när det gäller syfte, metod och resultat, kan ses som en symbol 

för det (post) moderna samhället, och därmed kan bidra till att konkretisera den, enligt mig, 

något abstrakta samhällsbenämningen.  

 

I det inledningsvis redovisade syftet angav jag också att jag ville få en ökad förståelse för 

(post) modernismen, vilket jag anser att jag fått, då jag kommit fram till att dess pluralistiska 

karaktär, ger möjligheter, som gör att företeelser i samhället, såsom VAS projektet, kan ses ur 

olika perspektiv. Att (post) modernismen inte har en ”fastställd” definition, ser jag därför inte 

längre som ett hinder, utan som en tillgång. 

 

Med dessa avslutande ord anser jag härmed mitt syfte, att genom att identifiera symboler för 

(post) modernismen i ett specifikt projekt, få ökad förståelse för vad (post) modernism är, 

uppfyllt. 
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BILAGA; INTERVJUGUIDE 

 

DEN ENSKILDA ORGANISATIONEN 

 

• Vilken organisation har du representerat i detta samverkansprojekt? 

• Kan du berätta lite om ”din” organisation, arbetsområden, syfte osv? 

 

BAKGRUND TILL PROJEKTET VAS 

 

• Hur kom det sig att din organisation blev inblandad/delaktig i detta projekt? 

• Vem initierade projektet? Varför? 

• Hur samordnades organiseringen av projektet? Av vem?  

• Varför just vård administration? 

• Hur kom det sig att du fick uppdraget att delta? 

• Har din organisation andra relationer till vårdsektorn än genom just detta projekt? 

• Viket var/är målet med VAS? 

• Vilket mål har/hade din organisation med projektet vård administrativt stöd? 

• På vilket sätt företräder/företrädde du detta mål? 

 

ORGANISATIONSKULTUR OCH ROLL  

 

(Min definition av organisationskultur: ”En gemensam uppfattning bland 

organisationens medlemmar, ett system av gemensamma värderingar, betydelser, och 

föreställningar.”) 

 

 

• Hur skulle du beskriva ”din” organisations roll i projektet? Varför just denna roll? 

• Överensstämmer den rollen med ”din” organisations kompetens, synsätt och 

arbetsuppgifter? 

• Hur skulle du beskriva din organisations organisationskultur? 

• Hur skulle du beskriva organisationskulturen inom projektet?  

• Kan du urskilja några skillnader mellan den organisationskultur du arbetar i och den 

organisationskultur som uppstod/tillkom i samverkansprojektet? 
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SAMVERKAN MELLAN ORGANISATIONER OCH ARBETE I PROJEKT 

 

• Att arbeta i projektform är relativt nytt och ”modernt” i dagens samhälle, hur ser du 

på denna arbetsform? Hade du samma syn före deltagandet i projektet VAS? 

• Hur organiserades ni inom projektet? Var det ett gemensamt beslut?  

• Anser du att organiseringen inom projektet var/är demokratisk i den meningen att alla 

har/hade en röst som räknas? 

• Fanns det en inbördes hierarki i projektet? Om, hur såg den ut? 

• Vem finansierade projektet? 

• Kan du nämna någon annan resurs förutom ekonomiskt kapital som haft stor betydelse 

för genomförandet av projektet VAS? 

• Hur tycker du att projektet och samarbetet har fungerat generellt? 

• Hur har kommunikationen mellan de olika organisationerna inom projektet fungerat? 

• Har du arbetat i liknande projektgrupper tidigare/har du genomgått någon utbildning 

inom projektområdet? Om, vilken erfarenhet/kunskap hade du med dig in i detta 

projekt? 

• Vilken kunskap har du fått med dig från projektet? 

 

 

RESULTATET 

 

• Vilket var det primära syftet med projektet? Anser du att det har uppfyllts enligt din 

organisations intressen? 

• Hur stor betydelse hade projektets finansiering för slutresultatet?(Hade resultatet 

påverkats i någon annan riktning om det funnits mer pengar exempelvis?) 

• Tror du att de samverkande organisationernas respektive organisationskultur färgade 

av sig på resultatet? Om, på vilket sätt? Var det positivt eller negativt? Varför? 

• Hur kom ni fram till resultatet? Var det ett enigt beslut? 

• Är du nöjd med slutresultatet? 

 


